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A planta Eugenia umbelliflora, conhecida como baguaçu, apresenta como compostos 
majoritários dos frutos os floroglucinois identificados como eugenial A, eugenial B, 
eugenial C, eugenial D e EuFr910, sendo os três últimos relacionados com a atividade 
antimicrobiana e citotóxica, evidenciada em estudos anteriores. Considerando o 
potencial biológico do eugenial C, o objetivo deste trabalho foi realizar estudos de 
pré-formulação com este floroglucinol, contribuindo para a caracterização e 
elucidação de sua estabilidade, além de analisar o potencial antiparasitário do eugenial 
C e eugenial D. Os compostos foram isolados a partir do extrato de hexano dos frutos 
verdes através de diferentes técnicas cromatográficas como coluna aberta, 
Chromatotron® e coluna flash, empregando como fase móvel hexano, seguido pelo 
aumento de polaridade com diclorometano. As frações mais puras foram analisadas 
por RMN de ¹H e ¹³C e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Na CLAE 
utilizou-se coluna C8 (150 x 4,6 mm x 5 µm) e fase móvel composta por metanol: 
água ultrapura acidificada: acetonitrila acidificada (pH = 3,0), a 1,2 mL/min, 45 ºC, 
detecção em 275 nm. A solubilidade do eugenial C foi avaliada em metanol, 
acetonitrila, água destilada e fluído gástrico simulado e o comportamento térmico por 
DSC e TGA. Realizou-se estudo de degradação in silico, utilizando o software 
Spartan® e estudo de degradação forçada frente à hidrólise ácida, oxidativa, 
estabilidade térmica (calor seco e úmido) e fotoestabilidade. A atividade 
antiparasitária frente a forma promastigota de Leishmania amazonensis e L. 
brasiliensis e forma amastigota de L. amazonensis e Trypanosoma cruzi foi avaliada 
através da viabilidade celular usando método colorimétrico.  A partir do extrato de 
hexano foram isolados o eugenial C e eugenial D com pureza > 90%.  O eugenial C 
apresentou-se ligeiramente solúvel em metanol, pouco solúvel em acetonitrila e 
praticamente insolúvel em água e fluído gástrico, e sem evento característico de fusão. 
O estudo de degradação in silico demonstrou que o eugenial C é susceptível à hidrólise 
ácida, básica e oxidativa, o que ficou comprovado experimentalmente, sendo 
classificado como extremamente instável frente à hidrólise ácida e oxidativa. Eugenial 
C demostrou ser termolábil, especialmente frente ao calor úmido, além de 
fotoinstável. O método por CLAE-UV mostrou-se adequado para avaliação da 
estabilidade do eugenial C. A CI50 contra a forma promastigota de L. amazonensis e 
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L. brasiliensis, para o eugenial C, foi de 8,4 µM e de 9,31 µM, respectivamente e para 
o eugenial D de 17,27 µM e 5,9 µM, respectivamente. Ambos os compostos a 50 µM 
inibiram o crescimento da forma amastigota de T. cruzi e L. amazonensis.  Este estudo 
revelou o potencial antiparasitário para os floroglucinois avaliados e a necessidade de 
proteção por um sistema de liberação que vise aumentar a solubilidade e estabilidade 
do eugenial C.  

 

Palavras-chave: Caracterização físico-química. Eugenial C. Eugenial D. 
Eugenia umbelliflora. Doença de Chagas. Estabilidade. Leishmaniose. 
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The major compounds of the fruits of Eugenia umbelliflora, known in Brazil as 
baguaçu, are the phloroglucinols identified as eugenial A, eugenial B, eugenial C, 
eugenial D and EuFr910, with eugenial C, eugenial D and EuFr910 being related to 
the antimicrobial and cytotoxic activity evidenced in previous studies. Considering 
the biological potential of eugenial C, the objectives of this work were to carry out 
pre-formulation studies with this phloroglucinol, contributing to the characterization 
and elucidation of its stability, and to analyze the antiparasitic potential of eugenial C 
and eugenial D. The compounds were isolated from the hexane extract of the green 
fruits, and purified by different chromatographic techniques, including open column, 
Chromatotron® and flash column, using hexane followed by increasing polarity with 
dichloromethane. The purest fractions were analyzed by ¹H and ³³C NMR and High 
Efficiency Liquid Chromatography (HPLC). In the HPLC, the C8 column (150 x 4.6 
mm x 5 μm) was used and mobile phase were composed of methanol: acidified 
ultrapure water: acidified acetonitrile (pH= 3.0), 1.2 mL/min, 45 ºC, detection at 275 
nm. The solubility of Eugenial C was evaluated in methanol, acetonitrile, distilled 
water and simulated gastric fluid, and the thermal behavior was determined by DSC 
and TGA. The in silico degradation study was performed using the software program 
Spartan® and forced degradation study against acid hydrolysis, oxidative, thermal 
stability (dry and wet heat) and photostability. Antiparasitic activity against the 
promastigote form of Leishmania amazonensis and L. brasiliensis and the amastigote 
form of L. amazonensis and Trypanosoma cruzi was analyzed through cell viability 
using the colorimetric method. From the hexane extract were isolated eugenial C and 
eugenial D with purity > 90%. The eugenial C was sparingly soluble in methanol, 
sligthtly soluble in acetonitrile, and practically insoluble in water and gastric fluid, 
without a characteristic melting event. The in silico degradation study demonstrated 
that eugenial C is susceptible to acidic, basic and oxidative hydrolysis, which has been 
proven experimentally, being classified as extremely unstable against acid and 
oxidative hydrolysis. Eugenial C also proved to be thermolabile, especially when 
submitted to damp (humid) heat, in addition to being photolabile. The HPLC-UV 
method proved to be adequate for evaluating the stability of eugenial C. The IC50 
against the promastigote form of L. amazonensis and L. brasiliensis for eugenial C 
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was 8.4 μM and 9.31 μM, respectively and for the eugenial D, 17.27 μM and 5.9 μM, 
respectively. Both compounds at 50 μM inhibited the growth of the amastigote form 
of T. cruzi and L. amazonensis. This study reveals the antiparasitic potential of the 
evaluated floroglucinois, and the need for protection by a release system that aims to 
increase the solubility and stability of eugenial C. 
 
Keywords: Physico-chemical characterization. Eugenial C. Eugenial D. 
Eugenia umbelliflora. Chagas disease. Stability. Leishmaniasis. 
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