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Figura 1. Rede molecular gerada pelo GNPS para 
extrações de lúpulo. 
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Introdução 

As redes moleculares tornaram-se uma ferramenta 
vital na comunidade metabolômica, pois permite 
rapidamente a identificação de compostos 
estruturalmente relacionados com padrões de 
fragmentação semelhantes1. Embora esta 
abordagem se concentre em espectros de 
fragmentos, informações importantes podem ser 
deduzidas dos espectros do precursor como 
intensidade, massa exata e padrão isotópico. Aqui, 
apresentamos um fluxo de trabalho para integrar 
informações de analitos processadas pelo software 
MetaboScape com os recursos do GNPS na 
geração das redes moleculares. 

Resultados e Discussão 

Os dados foram processados usando extração de 
picos com alinhamento de tempo por algoritmos tri e 
quadridimensionais (T-Rex) e anotações pelo 
software Metaboscape. Os nós da rede molecular 
gerados pelos GNPS (Fig. 1) foram enriquecidos por 
informações importantes sobre os íons precursores, 
como a intensidade em cada amostra, fórmula 
molecular, anotação, valores de “collisional cross 
section”, intensidade máxima e média para avaliar a 
distribuição de analitos entre os grupos (Fig. 2). 

Analisando amostras de lúpulo por LC-TIMS-QTOF-
MS/MS, este demonstrou a integração de 
informações 4-D (m/z, mobilidade iônica, tempo de 
retenção e intensidade) com a rede molecular 
gerada pelo GNPS. Assim, permite-se o 
processamento direto de dados TIMS-MS, incluindo 
o benefício de espectros de MS/MS mais limpos de
analitos separados por mobilidade, além de fornecer 
valores CCS precisos para anotação de compostos.

Figura 2. Rede Molecular gerada pelo GNPS com 
processamento pelo Metaboscape para as mesmas 
extrações de lúpulo. 

Conclusões 

Os fluxos de trabalho apresentados aqui aproveitam 
o desempenho de seleção de pico de algoritmos (T-
ReX) do software Metaboscape para o uso em 
redes moleculares pelos recursos do GNPS. Além 
disto, permite a integração de dados 4-D para 
metabolômica e lipidômica e ainda integra a 
geração de fórmula molecular confiável com base 
em massa exata por espectrometria de massas de 
alta resolução e padrão isotópico. 
____________________ 
1 Wang, Mingxun, et al. 2016. Nat. Biotechnol., 34, 828 
2 Nothias, L.-F., et al. 2020, Nat. Methods, 17, 905.
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Introdução 

A geoprópolis é um material produzido por abelhas 
sem ferrão a partir de resinas vegetais disponíveis 
na flora local com acréscimos de terra e/ou barro1. 
Sua composição química é bastante complexa e 
variável sendo, portanto, dependente dos vegetais 
disponíveis para as abelhas, clima e sazonalidade, 
bem como a espécie de abelha produtora2. Diversos 
trabalhos na literatura relatam o elevado potencial 
antimicrobiano da geoprópolis frente a diferentes 
bactérias de importância clínica, como 
Staphylococcus aureus. Entretanto, poucos são os 
trabalhos que identificam qual(is) a(s) substância(s) 
responsável(s) por essas propriedades. 
Recentemente, o nosso grupo de pesquisa, 
evidenciou que o extrato etanólico da geoprópolis 
elaborada pela espécie uruçu-amarela (Melipona 
rufiventris), obtida no Bosque da Barra da Tijuca 
(RJ), apresentou considerável atividade contra o 
crescimento de bactérias Gram-positivas, 
Staphylococcus aureus (ATCC 12692) avaliado por 
difusão em ágar, com inibição de crescimento de 
70,9% em relação ao controle positivo (ampicilina) 3. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi isolar e 
identificar substâncias presentes nos extratos de 
geoprópolis de abelhas Uruçu-amarela (M. 
rufiventris). O extrato etanólico da geoprópolis foi 
preparado em extrator Soxhlet a partir de 3,00g da 
amostra pulverizada com 150mL de etanol 95% P.A, 
por 6h. Após este período o extrato foi seco em 
evaporador rotativo para a obtenção do extrato de 
Uruçu (EEGP-U1).  Este extrato foi então submetido 
a análises por CCDA e CLAE-DAD, a fim de se 
investigar seu perfil químico, e promover o 
isolamento e a caracterização dos seus princípios 
bioativos. 

Resultados e Discussão 

O isolamento e a identificação de compostos 

bioativos da geoprópolis (M. rufiventris) se deu a 

partir do estudo bioguiado obtido pelo efeito 

antimicrobiano do extrato hidroalcóolico frente a S. 

aureus. A amostra EEGP-U1 (300 mg) foi então 

solubilizado em MeOH: H2O (7:3) e submetida a 

partição líquido-líquido com n-hexano e 

diclorometano, gerando as frações: FrHex (60,7 

mg), FrDCM (156,8 mg) e FrMeOH: H20 (15,5mg). 

A fração DCM que se mostrou mais pura por CCDA, 

foi submetida à cromatografia em coluna de sílica 

gel 60 utilizando como sistema de eluição 

clorofórmio:acetona (inicialmente com 100% CHCl3).

As amostras obtidas foram analisadas por 

cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) 

e reunidas de acordo com seu fator de retenção (Rf) 

reveladas com vanilina sulfúrica. O perfil químico 

das substâncias isoladas foi analisado por CLAE-

DAD em fase reversa (C-18) com gradiente de 

eluição usando metanol: água com 1% AcOH. Foi 

possível isolar dois flavonoides que foram 

caracterizados por análises de RMN de 1H e 13C e 

espectrometria de massas. A partir da análise dos 

espectros, as substâncias isoladas foram 

identificadas como criptostrobina (5,7-diidroxi-8-

metilflavanona) e a strobopinina (5,7- diidroxi-6-

metilflavanona). Cabe destacar que esses dois 

flavonoides foram isolados pela primeira vez em 

geoprópolis brasileira produzida pela abelha sem 

ferrão uruçu-amarela.   

 Conclusões 
O estudo sugere o uso de extratos de geoprópolis 

como uma alternativa interessante, barata e viável 

no combate á proliferação de micro-organismos 

patogênicos como a S. aureus. A geoprópolis possui 

perfil químico diferenciado em relação às demais 

própolis. Do fracionamento dos extratos etanólicos 

da geoprópolis de M. rufiventris foi possível isolar e 

identificar pela primeira vez as metilflavanonas na 

sua constituição, podendo ser as responsáveis 

pelas propriedades antimicrobianas dos extratos.  
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Introdução e Métodos 

Diversas espécies de plantas são tradicionalmente 
utilizadas no Brasil para o tratamento de doenças 
inflamatórias e condições associadas. Ouratea

spectabilis (Mart.) Engl. (Ochnaceae) é usada 
principalmente para tratar reumatismo e úlceras1. Em 
estudo fitoquímico realizado anteriormente pelo nosso 
grupo, foram isoladas quatro biflavanonas (ourateínas A-
D) do extrato etanólico de O. spectabilis, sendo a 
ourateína D uma biflavanona inédita2. Portanto, o 
potencial anti-inflamatório e antiartrítico desta 
biflavanona ainda não foram investigados. Neste 
contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
antiartrítica de ourateína D em modelo in vivo de artrite 
gotosa. A ourateína D (1mg/kg em propilenoglicol) foi 
administrada por gavagem a camundongos C57/BL6 
(n=6/grupo) desafiados pela injeção de cristal de urato 
monossódico (1,5 mg/mL) na articulação tíbio-femoral. A 
eutanásia ocorreu 6 horas após o tratamento e coletou-
se o lavado articular para contagem de células e tecido 
periarticular para dosagem de citocinas, além da 
avaliação da hipernocicepção. Os controles utilizados 
neste modelo foram propilenoglicol e dexametasona 
(5mg/kg)3. 

Resultados e Discussão 

A avaliação da atividade antiartrítica no modelo in vivo 
de artrite gotosa foi avaliada pela contagem do número 
total de células inflamatórias (Figura 1A) e diferencial de 
mononucleares (Figura 1B) e polimorfonucleares (Figura 
1C) do lavado articular. Além disso, foi avaliada a 
hipernocicepção (Figura 1D) dos camundongos de todos 
os grupos avaliados nesse modelo.  

Pode-se observar que a ourateína D (1mg/kg) reduziu o 
número de células totais (Figura 1A) e 
polimorfonucleares (Figura 1C), porém a redução de 
mononucleares (Figura 1B) não foi observada neste 
modelo. Não observou-se efeito anti-nociceptivo (Figura 
1D) no grupo tratado com ourateína D pois não houve 
diferença significativa no limite de retirada da pata em 
comparação ao grupo desafiado. 

Figura 1: Atividade antiartrítica de Ourateína D.

Controles: controle negativo (ut) (propilenoglicol); Desafiado (ut 
+ MSU); DX: dexametasona (5 mg / kg); Ourateina D (1mg/kg). 
A: Células totais, B: Contagem de mononuclear, C: Contagem 
de polimorfonuclear e D: hipernocicepção.Os resultados são 
expressos como média ± erro padrão da média (n = 6). (*): 
diferença significativa em relação ao desafiado (p <0,05 *, p 
<0,01 ** ep <0,005 ***, ANOVA com pós-teste de Newman-
Keuls). 

Conclusões 

A ourateína D apresentou potencial anti-inflamatório e 
antiartrítico no modelo avaliado. Os resultados deste 
trabalho são inéditos para ourateina D e contribuirão 
para a identificação de novos anti-inflamatórios e 
antiartríticos de origem natural. Portanto, este trabalho 
agrega valor à biodiversidade nacional e corrobora o uso 
tradicional de Ouratea spectabilis. 
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Introdução 

As atividades desenvolvidas pela química de 

produtos naturais promovem o processo de 

formação de recursos qualificados, de importância 

fundamental, para os países emergentes. A 

biodiversidade das florestas tropicais possibilita a 

descoberta de novas plantas medicinais, e 

consequentemente, de suas substâncias ativas, 

norteando as investigações farmacológicas1. 

Tabernaemontana é um grande gênero, que 

pertence à família Apocynaceae, composta por 

diversas espécies distribuídas por partes, tropicais e 

subtropicais, do mundo. Por toda a parte, as suas 

espécies são utilizadas na medicina tradicional com 

formas e usos medicinais variados2. 

O objetivo do trabalho foi o isolamento e 

identificação de compostos das folhas e cascas das 

raízes de T. laeta. A coleta foi feita nas 

proximidades do Morro do Itaoca em Campos dos 

Goytacazes, RJ e posteriormente, foram feitos os 

processos de secagem, moagem, extração, 

isolamento, e elucidação estrutural a partir da 

análise completa das informações espectroscópicas 

de RMN 1H e 13C (Figura 2), incluindo experimentos 

bidimensionais (1H-1H-COSY, HSQC, HMBC).   

Resultados e Discussão 

Os alcaloides isolados foram isovoacangina, 3-

oxocoronaridina e isovoacristina. As estruturas 

apresentadas para esses alcaloides são mostradas 

na Figura 1.   
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H OH

N
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CH3O

H3CO2C

O

Isovoacangina

Isovoacristina 3- oxocoronaridina

Figura 1. Estruturas dos alcaloides 

Figura 2. RMN 13C da isovoacangina (azul), 

isovoacristina (vermelho) and 3-oxocoronaridina 

(verde). 

Conclusões 

Este estudo está em curso, com intenções de 

isolamento e identificação de outros constituintes 

químicos das folhas e raízes da T. laeta fornecendo 

contribuições para a Química de Produtos Naturais. 
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Introdução 

O tratamento de doenças com recursos animais ou 

seus derivados é uma prática tradicional em todo o 

mundo, representando um amplo campo de 

pesquisa para a elaboração de estratégias de 

manejo e conservação da fauna, e contribuindo para 

a busca de alternativas terapêuticas sustentáveis. 

A partir dos conhecimentos tradicionais associados 

ao uso medicinal de animais e seus derivados, 

também denominados zooterápicos, é possível 

obter informações que levarão a estudos científicos 

interdisciplinares sobre constituintes biologicamente 

ativos no âmbito da etnofarmacologia1,2.  

O presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento etnozoológico acerca do uso de 

banhas medicinais no tratamento de diversas 

doenças em Pimenteiras do Oeste – Rondônia.  

Resultados e Discussão 

Dentro do grupo que respondeu ao questionário, o 
uso de gordura animal mostrou-se uma prática 
comum, sendo registrados 12 animais de onde se 
obtinham banhas medicinais, pertencentes a 4 
grupos: mamíferos, peixes, répteis e aves. Os 
principais usos relatados foram para tratamento 
asma, gripe, bronquite, tosse, reumatismo e dores 
articulares, luxação, feridas e dor de ouvido. O 
enfoque etnofarmacológico do estudo foi a gordura 
anaconda-verde (Eunectes murinus), que se 
destaca pelo uso frequente local e pela falta de 
estudos químicos anteriores. 
A análise da composição química do óleo da E. 
murinus por CG/EM permitiu identificar 10 
constituintes responsáveis por 95,56% do total de 
ésteres metílicos de ácidos graxos presentes. Os 
ácidos graxos insaturados correspondem a 66,31%, 
destacando o ácido oleico (37,35%) e linoleico 
(26,04%); os ácidos graxos saturados representam 
29,25% da porcentagem total de ácidos 
identificados, tendo o ácido palmítico como 
constituinte majoritário (19,49%), que também foram 
predominantes na composição dos triglicerídeos. A 

administração da banha produziu redução 
dependente da dose no número de contorções 
quando comparado ao controle negativo, com a 
dose de 300 mg/kg induzindo uma redução mais 
expressiva de 51,28%. No teste da formalina os 
tempos de lambidas ou mordidas dos animais 
tratados com banha da sucuri foram semelhantes 
aos dos animais tratados com indometacina na dose 
de 20 mg / kg (controle positivo), sugerindo uma 
atividade anti-inflamatória. No teste de edema de 
pata, induzido pela carragenina, houve redução 
significativa do edema, observada a partir de uma 
hora após o tratamento com gordura de E. murinus 
(300 mg / kg) e continuando ao longo do tempo. 
Esse efeito foi semelhante ao da indometacina (20 
mg / kg). 

Conclusões 

O registro do conhecimento zooterapêutico da 

população de Pimenteiras do Oeste – Rondônia 

sobre o uso da gordura animal no tratamento de 

doenças revelou que a gordura de diferentes 

animais pode ser utilizada para tratar diversas 

desordens. A análise farmacológica da banha da 

sucuri mostrou um efeito anti-inflamatório 

significativo, que está relacionado ao seu uso por 

comunidades tradicionais. A composição de ácidos 

graxos pode ser utilizada como parâmetro na busca 

por óleos vegetais da região amazônica com 

composição semelhante. Essa análise comparativa 

pode ajudar na proposição de alternativas 

terapêuticas para a população amazônica. O uso de 

fontes vegetais pode contribuir para a conservação 

das espécies de animais silvestres.  
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Introdução 
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 
(Clusiaceae), é popularmente conhecida como 
“bacupari” e largamente distribuída no Brasil, 
encontrada nos diversos biomas tropicais e utilizada 
na medicina popular principalmente como trato 
urinário, analgésico e anti-inflamatório1. Atualmente 
existe um grande interesse no estudo de compostos 
antioxidantes de origem natural, devido 
principalmente às descobertas sobre o efeito dos 
radicais livres no organismo2. Alguns estudos de 
atividade biológica já foram realizados com extratos 
e compostos isolados desta espécie, tais como, 
anti-inflamatório, antioxidante e antimicrobiano3,4. 
Devido à falta de estudo sobre os efeitos da 
sazonalidade sobre a variação dos compostos 
antioxidantes nesta espécie, o objetivo deste estudo 
é avaliar o teor dos metabólitos secundários com 
atividade antioxidante do extrato bruto hidroalcoólico 
70% das folhas de G. gardneriana nas diferentes 
estações do ano.  

Resultados e Discussão 
As folhas foram coletadas nas quatro estações, 
entre junho/2009 e janeiro/2020, no Campus 1 da 
FURB, Blumenau (26º54’26’S; 49º4’51’O) e 
identificada pelo Prof. Dr. André L. de Gasper, 
arquivada sob o número de registro FURB #65235. 
Após a coleta, as folhas foram secas, moídas, 
maceradas em etanol 70% durante 7 dias e 
concentrar até obtenção do extrato seco (EBH-F). 
Foram realizados ensaios do conteúdo de fenólicos5 
e flavonóides6 totais, além da atividade antioxidante 
in vitro utilizando os métodos de captação do radical 
DPPH7, potencial redutor do íon férrico8 e 
sequestrador dos radicais livres de nitrogênio (NO)9 
dos EBH-F de G. gardneriana.  De acordo com os 
resultados obtidos (Tabela 1), maiores teores de 
compostos fenólicos e flavonoides encontraram-se 
nos extratos inverno e primavera. Nos resultados de 
atividade antioxidante (Tabela 2), os melhores 
resultados concentraram-se também nos extratos 
do inverno e primavera, em todos os testes 
avaliados. Os resultados no ensaio de DPPH 
mostram-se semelhantes ao padrão BHT (IC50 = 
15,16 ± 0,9 µg mL-1). Os resultados de atividades 
antioxidantes estão relacionados com conteúdos de 
fenóis e flavonoides presentes no extrato.  

Tabela 1. Conteúdos de fenólicos e flavonoides 
totais  

Extratos  Fenólicos (mgAG g-1) Flavonoides (mgQue g-1) 
Outono 79,80 ± 2,08 24,27 ± 1,18 
Inverno 234,25 ± 4,56 54,85 ± 1,41 
Primavera 193,75 ± 2,91 45,13 ± 1,11 
Verão 146,24 ± 1,21 39,93 ± 1,26 

Tabela 2. Atividade antioxidantes do DPPH, 
potencial redutor Fe3+ e NO 

Extratos DPPH IC50 
(µg mL-1) 

PR Fe3+ 
(mgAA g-1) 

NO IC50 
(µg mL-1) 

Outono 38,13 ± 2,6 214,73 ± 5,7 716,84 ± 55,0 
Inverno 14,92 ± 0,5 514,95 ± 9,8 450,64 ± 73,8 
Primavera 15,37 ± 0,3 519,73 ± 5,3 426,48 ± 9,1 
Verão 20,52 ± 0,4 387,82 ± 10,5 - 
Padrão* 15,16 ± 0,9 -- 56,45 ± 8,0 

* BHT, para DPPH; Ácido gálico, para NO.
PR = potencial redutor 

Conclusões 
Com os resultados obtidos, concluiu-se que o 
extrato bruto hidroalcoólico das folhas de G. 
gardneriana apresentou os compostos bioativos 
com potencial atividade antioxidante, concentraram-
se no inverno e primavera. Mais estudos estão 
sendo realizados para identificar e quantificar os 
compostos fenólicos presentes nos extratos.  

Agradecimentos 
FURB, FAPESC, CAPES 
___________________ 
1Gontijo, V. S. et al. Isolation and evaluation of the antioxidant activity 
of phenolic constituents of the Garcinia brasiliensis epicarp. Food 
Chemistry, 2012, 132, 1230-1235 
2Jing, Y. et al. Free radical-mediated conjugation of chitosan with tannic 
acid: Characterization and antioxidant capacity. Reactive and Functional 
Polymers, 2019, 135, 16-22.  
3Arwa, P. S. et al. Redox-active biflavonoids from Garcinia brasiliensis 
as inhibitors of neutrophil oxidative burst and human erythrocyte 
membrane damage. Journal of Ethnopharmacology, 2015, 174, 410-418 
4Naves, V. M. L. et al. Antimicrobial and antioxidant activity of 
Garcinia brasiliensis extracts. South African Journal of Botany, 2019, 
124, 244-250. 
5Anagnostopoulou, M. A. et al. Radical scavenging activity of various 
extracts and fractions of sweet orange peel (Citrus sinensis). Food 
Chemistry, 2006, 94, 19-25. 
6Woisky, R. G.; Salatino, A. Analysis os propolis: some parameters and 
prodecore for chemical quality control. Journal Apicultural Research, 
1998.  
7Cavin, A. et al. Antioxidant and Lipophilic Constituentes of Tinospora 
crispa. Planta médica, 1998, 64, 393-396.  
8Waterman, P. G.; Mole, S. Analysis of phenolic plant metabolites. 
Oxford: Blackwell Scientific, 1994, 238f.  
9Moe, T. S. et al. Evaluation of in vitro antioxidant, antiglycation and 
antimicrobial potential of indigenous Myanmar medicinal plants. 
Journal of Integrative Medicine, 2018, 16, 358-366.  

V Jornada Fluminense de Produtos Naturais 6



Composição química e avaliação fitotóxica em Lactuva sativa e 

Ipomoea purpurea do resíduo agroindustrial vinhaça 

Dandara A. Luz (PG)1*, Anne C. C. Gomes (PQ)2, Naomi K. Simas (PQ)3, Ricardo M. Kuster (PQ)1 

* dandara8806@hotmail.com

1. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
2. Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ-Realengo
3. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras Chave: Fitotoxicidade, Resíduos industriais, Saccharum ssp. 

Introdução 

A vinhaça é obtida após a fermentação do caldo de 

cana de açúcar (Saccharum ssp.) no processo de 

destilação para produção de etanol. É constituída 

por cerca de 93% de água e 7% de sólidos, onde 

estão inclusos componentes inorgânicos e elevada 

concentração de matéria orgânica não-volátil, o que 

a torna um resíduo altamente poluente1. Sua 

composição limita o manuseio e descarte, sendo o 

gerenciamento um desafio para à indústria 

sucroalcoleira. Este trabalho tem como intuito 

avaliar a fitotoxicidade a 250 ppm e 500 ppm da 

fração diclorometano (VDiCl) e acetato de etila 

(VAcOEt) frente à espécie teste Lactuca sativa 

(alface) e Ipomoea purpurea (espécie daninha) 

através de bioensaios de fitotoxicidade, bem como 

verificar sua constituição por ESI (-) FT ICR MS. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1, são mostrados os resultados da inibição 
de raízes de L. sativa (A) e I. purpurea (B). 

Figura 1. Efeito das partições de vinhaça no crescimento 
radicular de L. sativa (A) e I. purpurea (B). [Controle I = água 
destilada; Controlo II = 0,1% de DMSO; Controle III = Menadiona 
(143 ppm.).  

A CI50 estabelecida para L. sativa, foi de 168,4 ppm 
e 262,3 ppm, nas amostras VDiCl e VAcOEt, 
respectivamente. Em I. purpurea, a Cl50 para a 
VDiCl foi 344,0 ppm, enquanto para a VAcOEt  ficou 
cima de 500 ppm. A análise por FT-ICR-MS 
demonstrou que VDiCl apresenta uma mistura de 
ácidos graxos e ácidos fenólicos. Os sinais com 
maior intensidade relativa de cada classe são os 
correspondente aos ácidos graxos insaturados e 
poli-hidroxilados, ácido 9,12,13-trihidroxi-10-
octadecenoico/ 9,10,13  trihidroxi-11-octadecenoico  

(100,0%), e ao ácido fenólico, ácido siríngico 
(12,04%). Já a VAcOEt, além dos ácidos graxos e 
ácidos fenólicos, observa-se também a presença de 
flavonoides. Os sinais com maior intensidade 
relativa por classe são, ácido palmítico (39,59%), 
ácido feruloilquínico (100,0%) e vitexina (21,29%). 
Ácidos graxos e compostos fenólicos são descritos 
com interessante atividade fitotóxica, há indícios de 
que os ácidos graxos atuem sobre a membrana 
plasmática celular, afetando principalmente sua 
permeabilidade, com a formação de um canal 
iônico, que resulta na destruição da organização da 
membrana2 e dissociando pigmentos envolvidos em 
processos de fotossíntese3, enquanto a toxicidade 
de ácidos fenólicos está relacionada à presença de 
anel aromático, devido à capacidade de interferir em 
processos com fluxo de carga (cátions e ânions), 
como fotossíntese, transporte, permeabilidade 
iônica da membrana celular e eliminação de radicais 
livres, já os flavonóides inibem a captura de O2 da 
mitocôndria e a hidrólise de ATP catalisada por Mg+-
ATPase, e também impedir o transporte de elétrons 
devido a danos à membrana mitocondrial4. 

Conclusões 

Verifica-se potencialidade das frações em DiCl e 

AcOEt quando a sua fitotoxicidade, indicando que o 

resíduo agroindustrial vinhaça possa ser matéria-

prima na elaboração de bioprodutos de inovação 

para o controle de plantas daninhas, agregando 

valor ao resíduo e minimizando as chances de 

danos ao meio ambiente. 
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Introdução 

Os manguezais desempenham funções únicas para 
os seres vivos: abrigam espécies marinhas, 
acumulam biomassa formando estoques de 
carbono, também fixam nitrogênio e fornecem 
nutrientes ao solo e são capazes de melhorar a 
qualidade da água1. Os processos de 
industrialização e expansão imobiliária em áreas 
próximas aos manguezais geram preocupação com 
a contaminação desses ecossistemas2. O uso 
extensivo de materiais plásticos tem levado ao 
acúmulo de ftalatos no ar, na água, nos sedimentos 
de rios, nos solos, nas plantas, na superfície da 
água, nos alimentos e bebidas, na biota e no 
organismo humano3. A produção mundial de ftalatos 
ultrapassa cinco milhões de toneladas por ano4. 
Esses contaminantes plásticos podem atingir o meio 
ambiente após os processos de fabricação, 
transportando efluentes para o tratamento de água 
das fábricas5. O objetivo deste trabalho foi identificar 
a contaminação ambiental por ftalato em águas 
fluviais de manguezal do Rio de Janeiro. A água 
utilizada nas análises foi coletada no Rio Piracão, 
na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, 
filtrada, congelada e liofilizada. Após estes 
processos uma alíquota de 20ml de água liofilizada 
foi submetida a microdestilação e o precipitado 
obtido foi analisado por CG-EM (Cromatografia em 
fase Gasosa associada ao Espectrômetro de 
Massa) e 1H RMN (Ressonância Magnética Nuclear 
de Hidrogênio). 

Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos no CG-EM, 
foram identificadas 80 substâncias, dentre elas: o 
ftalato de bis-tridecila, fórmula molecular: C34H58O4 e 
530 u.m.a., em proporção 75% maior que as demais 
substâncias presentes na amostra de precipitado, 
pois apresentou uma maior área percentual. O 
espectro de 1H-RMN da água do mangue mostrou 
sinais característicos de hidrogênios de metila, 
hidrogênios metilênicos próximos à cadeia 
carbônica, hidrogênios metilênicos ligados ao grupo 
éster ftalato e hidrogênios metínicos de anel 
aromático.  

Figura 1. Espectro de 
1H RMN da amostra de água 

do rio Piracão (400MHz, CD3OD)

Conclusões 

Esses resultados indicam que há ftalato presente na 
amostra de água do rio Piracão, pois o ftalato de 
bis-tridecila foi encontrado em alta concentração na 
amostra. O ecossistema de manguezal 
desempenha funções essenciais para o homem. A 
identificação desse poluente ambiental serve como 
um alerta aos governos nacionais e internacionais 
para proteção desse ecossistema. 
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Introdução 

O óleo essencial do capim-citronela 

(Cymbopongon nardus L. Randle) possui 

propriedades biológicas interessantes para o 

controle de fitopatógenos e pragas [1,3]. Contudo, 

tem sido demonstrado que o tempo de 

hidrodestilação pode afetar a quantidade e a 

qualidade do óleo essencial [2,4], consequentemente, 

impactando nas propriedades biológicas desse 

produto natural. O objetivo do trabalho consistiu em 

analisar quantitativamente e qualitativamente o óleo 

volátil obtido por hidrodestilação em diferentes 

intervalos de tempo.   

Resultados e Discussão 

O teor de óleo obtido após 2 horas de 
hidrodestilação foi de 0.56% (m/m). A composição 
química do óleo volátil de capim-cintronela 
observada neste trabalho foi semelhante aos 
encontrados na literatura. Com base na cinética de 
extração foi possível prever que a extração após o 
período de 60 minutos de hidrodestilação, resultou 
em 94% de monoterpenos e 50% de sesquiterpenos 
presentes no óleo de capim-cintronela, sendo 
esperado que as alterações no perfil químico sejam 
muito pequenas em períodos superiores a este.  
Figura 1. Representação gráfica do conteúdo e 
conteúdo acumulado de óleo volátil (a e d), 
monoterpeno (b e) e sesquiterpeno (e f) extraído do 
óleo volátil de capim-citronela, com base em 
diferentes períodos de tempo de hidrodestilação. 

Conclusões 

Foi possível prever com base no modelo obtido 

experimentalmente que o tempo ideal para a 

hidrodestilação de capim-citronela pode ser definido 

entre 60 e 70 minutos com base na massa de óleo 

volátil e percentagem de monoterpeno e 

sesquiterpeno obtida. 
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Introdução 

Passiflora alata Curtis, conhecida como maracujá 
doce, é nativa da América do Sul, com distribuição ao 
longo de todo o território brasileiro em ecossistemas 
de restinga, floresta Atlântica e floresta estacional1. A 
espécie desperta grande interesse agronômico 
devido ao seu fruto doce e flores vistosas, sendo 
ainda reconhecida como planta medicinal pela 
Farmacopeia Brasileira2.  
A investigação do seu potencial farmacológico 
resultou na determinação das atividades ansiolítica, 
antioxidante e anti-inflamatória3, as quais têm sido 
relacionadas a presença de substâncias em suas 
folhas, incluindo saponinas triterpênicas (como o 
quadrangulosídeo), saponinas do tipo esteroide 
glicosídeo4; flavonoides como orientina, isoorientina, 
vitexina, isovitexina e vitexina 2”-O-raminosídeo; e 
alcaloides do tipo harmana3. 
Dessa forma, este trabalho visa avaliar a produção 
de substâncias bioativas e o potencial antioxidante 
de materiais de P. alata obtidos in vitro.  

Resultados e Discussão 

A análise por Cromatografia em Camada Delgada 
(CCD) indicou a presença de possíveis flavonoides 
no extrato etanólico (40%) de folhas de plantas 
obtidas in vitro. Por outro lado, manchas indicativas 
de saponinas foram observadas nos extratos de 
folhas de plantas in vitro e de calos friáveis, derivados 
de explantes foliares cultivados em meio MSM 
suplementado com Picloram (PIC) a 28,9µM e 
mantidos na presença ou ausência de luz.  
Em relação a análise do potencial antioxidante, entre 
os materiais analisados, as folhas de plantas in vitro 
apresentaram maior atividade nos ensaios de 
captura do radical DPPH e de capacidade quelante 
de íons ferrosos, em comparação aos calos. A menor 
atividade antioxidante dos calos quando comparada 
à das folhas, seus explantes originais, pode estar 
relacionada à não produção de flavonoides por essas 
estruturas, indicando uma possível alteração da rota 
de biossíntese destes metabólitos em decorrência do 
processo de desdiferenciação. 
Outro aspecto observado foi a relação da presença 
de luz e o aumento da produção de substâncias 
antioxidantes em calos de P. alata, uma vez que os 
calos mantidos na ausência de luz apresentaram 
menor atividade antioxidante. 

Figura 1. Perfil cromatográfico para identificação de 
flavonoides e saponinas em diferentes materiais in 
vitro de P. alata Curtis. 

(1) Folhas de plantas in vitro;  

(2) Calos friáveis cultivados 

em meio MSM + PIC a 

28,9µM, na ausência de luz 

ou (3) na presença de luz. 

Tabela 1. Potencial de captura do radical DPPH de 
diferentes materiais in vitro de P. alata Curtis.  

Materiais in vitro 
Concentração 

(mg/mL) 
Captura (%) CE50 

Folhas 

5,0 - 30,0 

22,57 - 90,89 13,22 

Calos (presença de luz) 13,63 - 50,49 28,66 

Calos (ausência de luz) 9,67 - 38,28 41,26 

Tabela 2. Capacidade quelante de íons ferrosos de 
diferentes materiais in vitro de P. alata Curtis.   

Materiais in vitro 
Concentração 

(mg/mL) 
Atividade 

Quelante (%) 
CE50 

Folhas 0,25 – 3 18,28 – 97,62 1,02 

Calos (presença de luz) 
0,25 – 5 

16,96 - 65,05 3,51 

Calos (ausência de luz) 18,59 - 20,77 24,21 

Conclusões 

Os materiais in vitro de P. alata aqui estudados 
mostraram-se opções adequadas para a produção 
de substâncias bioativas com potencial antioxidante. 
Esses sistemas apresentam ainda a vantagem de 
permitir a modulação da síntese e a produção em 
larga escala dessas substâncias, por meio da 
eliciação e da manipulação das condições de cultura. 
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Introdução 

Entre as várias doenças, o câncer é 

considerado uma das principais causas de 

mortalidade no mundo. Em 2018, houve 17 milhões 

de novos casos e 9,5 milhões de mortes causadas 

por esta doença. Estima-se que a incidência de 

câncer crescerá até alcançar 27,5 milhões de novos 

casos e 16,3 milhões de mortes até 2040, devido ao 

crescimento e envelhecimento da população 1. De 

1946 a 2019, das 259 substâncias aprovadas, 

64,9% são de origem natural e ou de seus 

derivados 2. A farmacocinética e citotoxicidade dos 

agentes anticâncer pode ser otimizada com o uso 

de nanopartículas carreadoras, que aumentam a 

solubilidade, estabilidade e seletividade destes, em 

sistemas de entrega de medicamentos. 

Recentemente, o uso destes sistemas permitiu o 

desenvolvimento de novos medicamentos 

anticâncer de origem natural 3. Existem vários tipos 

de nanomateriais que podem ser usados como 

nanocarreadores: micelas, nanopartículas 

poliméricas, lipossomas ou polímeros dendríticos. 

Cada um destes materiais possui diferentes 

propriedades e limitações específicas, com 

vantagens e desvantagens, possibilitando diversas 

aplicações terapêuticas para cada alvo molecular 4. 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão dos 

agentes anticâncer de origem natural, já aprovados 

como medicamento ou em estudos clínicos, que 

utilizem nanocarreadores em sua formulação. 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi a pesquisa na 

plataforma Scifinder, utilizando-se as palavras-

chave: “anticancer natural products nanocarrier drug 

delivery” e “anticancer natural products nanoparticle 

drug delivery”, selecionando-se os artigos e 

informações mais relevantes sobre o assunto. 

Resultados e Discussão 

Esta pesquisa mostrou formulações 

importantes tais como: a preparação lipossômica de 

sulfato de vincristina (Marqibo®), aprovada em 

2012, com maior eficácia e menor toxicidade no 

tratamento de leucemia linfoblástica aguda; a 

formulação lipossômica de irinotecan (Onivyde®) 

para tratamento de câncer de pâncreas, aprovada 

em 2015, com menos efeitos colaterais que o 

irinotecan e formulações mais recentes como as 

nanopartículas poliméricas de docetaxel (CriPec 

docetaxel), para tratamento de câncer ovariano, 

ainda na Fase II e as nanopartículas de 

camptotecina com olaparibe (CRLX-101), que se 

encontra nas Fases I e II 5 para tratamento de 

câncer de pulmão de pequenas células. 

Conclusões 

Este estudo mostra a relevância do 
desenvolvimento de formulações de agentes 
anticâncer com nanocarreadores, que aumentam a 
seletividade, reduzindo assim a citotoxicidade para 
células normais, viabilizando dessa forma, a 
aprovação de novos medicamentos antineoplásicos. 
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Introdução 

Atualmente existe grande interesse no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que 
sejam capazes de auxiliar no grande desafio de 
identificação de metabolitos secundários em 
extratos naturais brutos de forma eficaz e rápida.1 
Neste contexto este trabalho propõe a utilização da 
técnica de Cromatografia Contacorrente (CCC) 
associada às técnicas de Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN) e Espectometria de Massa (EM),
combinadas através de um método de correlação 
estatística (SHY, do inglês statistical 
heterospectroscopy) para a caracterização do 
extrato de folhas de Coffea arabica da var. topazio.  

Resultados e Discussão 

A CCC se caracteriza como uma técnica eficiente 
para o fracionamento de extratos brutos, 
principalmente por suas vantagens como ferramenta 
preparativa. Sua utilização permite alta capacidade 
de carregamento de amostra, baixo consumo de 
solventes e rapidez.2 O extrato etanólico que foi 
obtido a partir de folhas secas de C. arabica e então 
particionado por CCC, resultando em 100 frações 
que foram submetidas a análises por RMN de 1H e 
EM.  

Com os conjuntos de dados analíticos (RMN e EM) 
devidamente processados, ambos foram 
organizados e submetidos à estudo de correlação 
através da técnica de SHY. Esta foi aplicada com 
um script criado no Matlab. Como resultado desta 
aplicação, foi possível obter os espectros de RMN 
estatisticamente limpos para cada sinal do EM. 
Dentre estes, está o ácido dicafeoilquínico, 
destacado no espectro de RMN com sinais de 
deslocamento químico fortemente correlacionados 
em vermelho (Figura 1). A abordagem possibilitou o 
direcionamento do estudo para uma substância de 
interesse ou para auxiliar na determinação de 
substâncias ainda não descritas para uma 
específica espécie de planta.   

Conclusões 

O trabalho mostrou a aplicação da CCC como 
ferramenta de fracionamento preparativo em 
conjunto com técnicas ortogonais para a 
identificação de substâncias com alto grau 
confiança utilizando uma abordagem inédita em 
produtos naturais. 
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 Figura 1. Espectro de RMN com a identificação dos sinais relativos ao ácido dicafeoilquínico a partir do 
seu sinal de EM. 
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  Introdução 

As doenças cardiovasculares, como trombose e o 

acidente vascular cerebral (AVC), compõem um 

quadro preocupante de saúde pública, sendo 

atualmente uma das principais causas de 

mortalidade. A grande maioria dos tratamentos são 

feitos através de terapia anticoagulante, entretanto, 

os medicamentos disponíveis hoje causam efeitos 

colaterais necessitando de monitoramento 

constante de seu uso. Novos anticoagulantes são 

vistos como uma possível solução para essa 

problemática e neste contexto, já se foi 

demonstrado que os derivados cumarínicos são 

ativos nesse processo (ROSSEILLI et al., 2006). 

Atuam como antagonistas da vitamina K pois 

competem pelo sítio ativo da enzima vitamina K 

epóxido-redutase, impedindo formar a cascata de 

coagulação (KASPERKIEWICZ et al, 2020). Por 

isso, esse trabalho visa potencializar o efeito 

anticoagulante da esculina, uma cumarina 

glicosilada natural, através da formação de 

derivados esterificados por meio de reações de 

biocatalise enzimática utilizando a Novozyme 435. 

Resultados e Discussão 

O meio reacional foi preparado contendo 15 mg de 
esculina solubilizada em 500µL de acetona e 500µL 
de tetrahidrofurano e adicionado os seguintes 
esteres vinílicos: acetato de vinila, laurato de vinila, 
propionato de vinila, pivalato de vinila, benzoato de 
vinila, cinamato de vinila e butirato de vinila mais a 
lipase novozyme, sendo esta proporcional a 10% da 
massa total de reagentes. As reações foram 
acondicionadas em frascos de 10 mL e colocados 
num shaker a temperatura de 60°C e 200 rpm. 
Foram retiradas duas alíquotas de 50 µL das 
reações a cada 24h, totalizando 96h. Após essa 
etapa foi feito o monitoramento dos produtos por 
cromatografia de camada delgada (CCD) num 
sistema de solventes contendo acetato de etila: 
hexano: metanol: ácido acético (25:45:10:10) e gel 
de sílica como fase estacionária, em seguida a 
revelação na câmara ultravioleta a 365 nm. Foram 
calculados os valores de Rf das CCDs: acetatos de 
esculina produto 1 =0,67; produto 2 =0,83;  

propionatos de esculina: produto 1 (mono)= 0,75; 
produto 2= 0,83; laurato de esculina: produto 1= 
0,83; benzoato de esculina: produto 1 = 0,67; 
cinamatos de esculina produto 1 = 0,12, produto 2= 
0,31, produto 3= 0,43, produto 4= 0,56, produto 5= 
0,81; pivalato de esculina: produto 1= 0,40, produto 
2= 0,71. Não se observou formação de produtos 
para o butirato de vinila. Posteriormente as 
amostras foram analisadas por CLAE/DAD num 
sistema de solventes contendo metanol e água 
acidificada a 0,1% em um comprimento de onda de 
274 nm. Nestas análises foram observados picos 
em tempos de retenção maiores que da esculina, o 
que indica possíveis formação de produto. O perfil 
cinético das reações ainda está sob análise, 
necessitando ainda ajustar o protocolo de diluição 
da esculina para melhor observação nos 
cromatogramas, o λmax 225 - 330 nm encontrado 
de 0 - 96 h. As análises de LC-MS foram feitas nas 
mesmas condições do CLAE/DAD e discriminadas 
as massas dos possíveis produtos: monobenzoato 
de esculina (444 g/mol) e diacetato de esculina (424 
g/mol), essa análise não foi feita com o cinamato 
mas espera-se que seja observado um produto 
esterificado pelo que foi observado na CCD. 

Conclusões 

A partir desses dados infere-se que as reações de 

transesterificação foram bem-sucedidas, utilizando 

os ésteres acetato de vinila, benzoato de vinila e a 

Novozyme 435 como biocatalisador. Assim 

podemos seguir para as etapas de isolamento, 

elucidação estrutural e ensaios que comprovem a 

eficácia desses produtos esterificados como 

anticoagulantes. 
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Introdução 

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer 
entre mulheres e é estimado que cerca de dois 
milhões de mulheres sejam afetadas anualmente1. 
No Brasil, 67.316 casos de câncer de mama foram 
registrados em 2014, sendo responsáveis por 
16,8% dos óbitos de mulheres por câncer1. Os 
medicamentos utilizados para o tratamento 
quimioterápico do câncer não são específicos para 
as células tumorais, afetando também células 
sadias e causando uma série de efeitos adversos2. 
Os produtos naturais têm sido estudados como 
fonte de novas substâncias que possam ser usadas 
como opções de tratamento mais seguras, baratas e 
acessíveis3. Piper abutiloides é uma espécie da 
família Piperaceae, que compreende cerca de 3600 
espécies distribuídas em cinco gêneros4. Alguns 
estudos com espécies do gênero Piper tem 
demonstrado atividades antifúngica, leishmanicida e 
tripanocida, além de atividade contra células de 
câncer de mama5. O estudo químico de P.

abutiloides pode conduzir à identificação de 
substâncias ativas que possam ser utilizadas para o 
tratamento do câncer de mama. 

Resultados e Discussão 

As folhas de P. abutiloides foram coletadas no 
Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de 
Janeiro, e foram secas, moídas e submetidas à 
extração com solução de etanol 90% (v/v). O extrato 
etanólico foi particionado com hexano, 
diclorometano e acetato de etila. As frações foram 
avaliadas quanto a sua atividade contra linhagens 
de células MDA-MB-231 e MCF-7, e a fração 
hexânica apresentou atividade (CI50=50,07 e 
178,1μg/mL, respectivamente). A fração hexânica 
foi então submetida a cromatografia em coluna de 
sílica C-18, utilizando hexano/acetato de etila em 
gradiente como sistema de eluição, gerando seis 
frações. As frações resultantes foram avaliadas 
quanto a seu potencial anticâncer e a fração 3 
apresentou maior atividade, com CI50= 61,77 e 

43,84μg/mL contra células MDA-MB-231 e MCF-7, 
respectivamente. A fração 3 foi submetida a uma 
cromatografia em coluna de sílica utilizando metanol 
e água como eluentes, gerando seis frações. A 
fração 1 demonstrou maior atividade contra as 
células MDA-MB-231 e MCF-7 (CI50=67,25 e 
16,25μg/mL, respectivamente). A substância 
majoritária da fração 1 está em fase de purificação e 
análises preliminares por RMN 1H e CG-EM indicam 
a presença de um acrilato. 

Conclusões 

O estudo químico de Piper abutilides conduziu a 
uma fração com potente ação frente às linhagens de 
células MDA-MB-231 e MCF-7. A purificação e 
identificação da substância majoritária presente na 
fração 1 pode conduzir à identificação de uma 
substância ativa frente a essas linhagens celulares, 
que possa servir como opção de tratamento para o 
câncer de mama. 
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Introdução 
Linhagens celulares estabelecidas in vitro podem      
apresentar o potencial para síntese de substâncias       
bioativas em níveis comparáveis ao da planta       
original, consistindo em fontes renováveis de      
produção. Estudos com culturas de calos do       
amendoim comestível Arachis hypogaea L. têm      
indicado a presença de estilbenoides, como      
resveratrol e piceatanol1,2. Culturas de calos também       
foram estabelecidas para o amendoim forrageiro      
(Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.), tendo sido        
detectada a presença de resveratrol em calos       
provenientes de sementes. Contudo, a maior parte       
dos estudos já realizados sobre produção de       
metabólitos em Arachis tem como foco A. hypogaea .        
O objetivo deste trabalho foi estudar a calogênese        
utilizando explantes de plantas cultivadas in vitro de        
Arachis pintoi, visando ao estabelecimento de      
culturas in vitro. 

Resultados e Discussão 
Segmentos nodais, internodais e foliares de plantas       
cultivadas in vitro de A. pintoi cv. Amarillo MG-100         
cultivados em meio MS suplementado com picloram       
(PIC), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D),    
tidiazuron (TDZ), na presença ou ausência de luz,        
desenvolveram diferentes tipos de calos. 
Na presença de PIC, todos os explantes formaram        
calos mucilaginosos (Figura 1A), com as maiores       
taxas de calogênese na ausência de luz (63,5 - 90,6          
%), sendo o melhor resultado alcançado em       
resposta a PIC a 20,7 μM. 
Os calos obtidos em resposta a 2,4-D apresentaram        
consistência compacta, mista ou friável. No escuro,       
em geral, os calos eram claros e friáveis, enquanto         
que na presença de luz eram verdes e compactos.         
As maiores taxas de calogênese foram observadas       
a partir de entrenós cultivados na ausência de luz         
em resposta à maior concentração (45,2 μM)       
testada de 2,4-D (Figura 1B). 
Os calos obtidos em resposta a TDZ variaram entre         
compactos e mistos (Figura 1C), sendo observadas       
altas taxas de calogênese, entre 62,5 e 100%.  
Foram também obtidas plantas através de      
organogênese indireta, em todos os explantes em       
resposta a TDZ, ou por desenvolvimento      

meristemático, em segmentos nodais cultivados em      
2,4-D. A condição de luminosidade influenciou tanto       
o número de brotos por explante como a qualidade       
dos brotos, que se apresentaram estiolados na       
ausência de luz. 
Os calos obtidos em resposta a 2,4D podem        
constituir materiais adequados para estudos     
fitoquímicos e para o estabelecimento de culturas de        
células em suspensão visando à produção de in        
vitro de metabólitos de interesse. 

Figura 1. Calos com 60 dias obtidos em resposta a          
(A) PIC 4,14 μM em segmento foliar no claro, (B)          
2,4D a 13,56 μM em entrenó no escuro, e (C) TDZ a            
45,4 μM em segmento foliar no escuro. Barra = 1cm 

Conclusões 
Diferentes tipos de calos foram produzidos neste       
estudo a partir de explantes de plantas cultivadas in         
vitro de Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.  
Os calos obtidos em resposta a 2,4-D na ausência         
de luz a partir de entrenós eram friáveis e         
adequados para o estabelecimento de culturas de       
células em suspensão. 
Esses materiais podem constituir novas fontes para       
produção de estilbenos in vitro. 
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Introdução 

Protium heptaphyllum é espécie nativa do Brasil, 

onde é conhecida popularmente por almecegueira e 

breu branco e a oleoresina extraída de suas cascas 

é utilizada como anti-inflamatória, analgésica, 

expectorante, cicatrizante e no tratamento de 

úlceras e feridas1. 

Neste estudo as partições diclorometano (DCM) e 

acetato de etila (AcOEt) do extrato metanólico bruto 

das folhas de P. heptaphyllum foram avaliadas 

quanto à composição em flavonoides, ao teor de 

fenóis totais (TFT) e ao potencial de redução in vitro 

do radical DPPH. Por sua vez, a partição DCM foi 

avaliada quanto à fitotoxicidade sobre as espécies 

daninhas Calopogonium mucunoides e Ipomea 

grandifolia e quanto à ecotoxicidade frente aos 

organismos aquáticos Daphnia similis, 

Pseudokirchneriella subcapitata e Chlorella vulgaris. 

Resultados e Discussão 

O estudo fitoquímico das partições DCM e AcOEt 

das folhas de P. heptaphyllum levou ao isolamento 

da catequina, da astilbina e de outros 5 flavonoides 

derivados da quercetina. Da partição AcOEt foram 

obtidos os flavonoides rutina, quercitrina, astilbina, 

avicularina e uma mistura isomérica dos flavonoides 

hiperina e isoquercitrina. Por sua vez, o estudo 

fitoquímico da partição DCM levou ao isolamento e 

elucidação da quercetina e da catequina.  

As partições DCM e AcOEt foram avaliadas quanto 

ao teor de fenóis totais empregando o método de 

Folin-Ciocalteau e ao potencial antioxidante in vitro 

através do método de captura do radical 2,2-difenil-

1-picril-hidrazila (DPPH). Os resultados revelaram 

um maior teor de fenóis totais e potencial 

antioxidante para a partição AcOEt, para a qual foi 

observado TFT de 443,4 µg EAG/mg e CE50 de 

102,4 μg/mL, respectivamente. 

A fitotoxicidade da partição DCM foi avaliada  sobre 

as espécies daninhas C.mucunoides e I. grandifolia, 

em concentrações de 125 a 1000 ppm. O 

tratamento com a partição DCM demonstrou um 

potencial de inibição tanto da germinação quanto do 

crescimento do hipocótilo e radícula destas 

espécies, especialmente na concentração de 1000 

ppm, em que foram observados percentuais de 

inibição da germinação superiores a 60% para 

ambas as espécies daninhas tratadas. No que diz 

respeito ao desenvolvimento das plântulas, o 

tratamento com a partição DCM resultou em 

percentuais de inibição de até 73% e CI50 de 194 

ppm e 285 ppm, para C. mucunoides e I. grandifolia, 

respectivamente. 

A fim de se avaliar a ecotoxicidade da partição DCM 
das folhas de P. heptaphyllum foram realizados 
ensaios de toxicidade aguda sobre  D. similis e 
toxicidade crônica sobre P. subcapitata e C. 
vulgaris. Para tanto, os ensaios foram conduzidos 
nas mesmas concentrações empregadas nos 
ensaios de fitotoxicidade. Os ensaios de toxicidade 
crônica revelaram que C. vulgaris é mais sensível 
que P. subcapitata, dadas as CI50 de 81,1 ppm e 
362,2 ppm, respectivamente. Para D. similis a CE50 
após 48 h de tratamento foi de 297,8 ppm. Os 
resultados obtidos levam à conclusão de que com 
exceção à elevada toxicidade sobre C. vulgaris, as 
concentrações EC50 e CI50 observadas para D. 
similis e P. subcapitata, respectivamente, são quase 
duas vezes maiores que aquelas requeridas para a 
fitotoxicidade sobre C. mucunoides e I. grandifolia. 
Estes resultados de ecotoxicologia sugerem uma 
utilização segura da partição DCM das folhas de P. 
heptaphyllum no controle destas espécies daninhas. 

Conclusões 

A fitotoxicidade das folhas de P. heptaphyllum sobre 

C. mucunoides e I. grandifolia, bem como sua 

ecotoxicidade sobre organismos aquáticos não-

alvos é reportada pela primeira vez. Considerando 

ainda a escassez de estudos fitoquímicos avaliando 

os flavonoides desta espécie, acredita-se que este 

estudo venha a ampliar o conhecimento químico e 

biológico de P. heptaphyllum. 
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Introdução 

Vetor de doenças importantes no país, o 

mosquito Aedes aegypti tem sido alvo estratégias 

de controle que, em sua maioria, tem ocasionado 

problemas ambientais, como seleção de mosquitos 

resistentes, poluição ambiental e toxicidade a 

organismos não-alvos. Os vegetais, em co-evolução 

com os insetos, desenvolveram estratégias para 

garantir sua sobrevivência biossintetizando 

substâncias inseticidas que podem ser, portanto, 

uma alternativa para o desenvolvimento de 

larvicidas ambientalmente seguros. Os objetivos do 

presente trabalho se baseiam na avaliação da 

atividade larvicida, a partir do cálculo da 

concentração letal para 50% das larvas (CL50), e 

perfil fitoquímico do sistema subterrâneo da espécie 

vegetal Mandevilla moricandiana, como também 

para as subfrações obtidas com biofracionamento 

do extrato bruto.  A metodologia utilizada segue o 

protocolo da Organização mundial da Saúde (OMS). 

Resultados e Discussão 

Parte do extrato seco de Mandevilla moricandiana 
foi submetido à partição líquido/líquido com 
solventes em graus de polaridade crescente: 
hexano, diclorometano, acetato de etila e resíduo 
aquoso. O extrato etanólico e as partições obtidas 
foram conduzidos a bioensaios para avaliação da 
atividade larvicida sobre larvas de Aedes aegypti.  

Figura 1. Resultados obtidos pelo ensaio larvicida 

Para fins de comparação, foi realizado um 
levantamento na literatura, conforme a tabela 1. 

Tabela 1. Espécies vegetais com atividade larvicida 
descritas na literatura 

Espécie vegetal Partição CL50 

Kielmeyera coriacea 
(Clusiaceae) 

Diclorometano 112 ppm1 

 Talauma ovata 
(Magnoliácea) 

Hexânica 53,3 ppm1 

Myroxylon 
balsamum 
(Fabaceae) 

Hexânica 13 ppm2 

Dendranthema 
grandiflorum 
(Asteraceae) 

Diclorometano 5,9 ppm3 

Os resultados obtidos por Cromatografia em Fase 

Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas 

(CG-MS) das partições mais ativas evidenciaram a 

presença de esteroides e uma mistura mais 

complexa de substâncias na partição em 

diclorometano. Por Cromatografia em Camada Fina 

(CCF) foi possível identificar a presença de 

terpenóides (revelação em vanilina sulfúrica) na 

partição hexânica e, principalmente, na 

diclorometânica, esta que também contêm 

substâncias fenólicas semelhantes ao perfil do ácido 

clorogênico. Já as análises das partições polares 

por CLAE-DAD e CLAE-ESI-EM evidenciaram um 

perfil de substâncias derivadas do ácido cafeico. 

Conclusões 

O biofracionamento originou partições que 

evidenciaram uma riqueza de constituintes químicos 

e um aumento da atividade biológica para as 

partições mais apolares. Além disso, ao comparar 

os resultados obtidos na Figura 1 com a literatura 

(Tabela 1) é possível concluir que a espécie 

vegetal Mandevilla moricandiana possui um 

potencial larvicida significativo. 
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Introdução 

Achillea millefolium L. (Asteraceae) é uma espécie 

naturalizada no Brasil e distribuída entra as regiões 

Sul e Sudeste. Conhecida como milefólio, suas 

partes aéreas são utilizadas na medicina popular 

para o tratamento de dores, problemas digestivos e 

inflamações [1]. Alguns trabalhos também já 

demonstraram o potencial antioxidante de extratos 

obtidos das partes aéreas desta espécie. Até o 

momento não há estudos que demonstrem o 

potencial biológico das raízes de A. millefolium, o 

que desperta nosso interesse para investigar sua 

composição química e confrontá-la com ensaios de 

atividade biológica, começando pela avaliação da 

atividade antioxidante.  

Resultados e Discussão 

O extrato bruto das raízes, obtido por maceração 

em EtOH: H2O (7:3, v/v), e as partições em hexano, 

diclorometano, acetato de etila e o resíduo aquoso 

foram avaliados por CCD. As cromatoplacas 

apresentaram bandas bem definidas, evidenciadas 

pela coloração verde na presença de anisaldeído 

sulfúrico (Fig. 1A) e amarelas em Dragendorff (Fig. 

1B), sugerindo a presença das alcamidas no extrato 

bruto e partições em hexano e diclorometano das 

raízes. A partir da análise por CLAE-ESI-EM da 

partição em hexano foi possível identificar os íons 

pseudomoleculares [M+H] 222, 224, 230, 234 e 236, 

que de acordo com a literatura de A. millefolium [2], 

referem-se às alcamidas denominadas isobutilamida 

do ácido deca-2E, 4E, 8Z- trienoico, isobutilamida 

do ácido deca-2E, 4E- dienoico, isobutilamida do 

ácido undeca-2E, 4E-dieno- 8,10- diinoico, 

piperidinamida do ácido deca-2E, 4E, 8Z- trienoico e 

2-metilbutilamida do ácido deca-2E, 6Z, 8E- 

trienoico, respectivamente. 

No ensaio de atividade antioxidante por meio do 

sequestro do radical DPPH, o extrato bruto 

apresentou um percentual de atividade antioxidante 

de 42.15% em 200 µg/mL e 89.39% na 

concentração de 500 µg/mL, enquanto que a 

partição em hexano apresentou 50% de atividade 

na concentração de 54.12 µg/mL. Estes resultados 

podem ser comparados ao observado para o extrato 

metanólico das partes aéreas de A. millefolium cuja 

IC50 foi 45.60 µg/mL [3]. 

Figura 1. CCD do extrato bruto e partições das 
raízes de A. millefolium 

A 

P1 – partição em hexano; P2 – 
partição em diclorometano; P3 – 
resíduo aquoso; P4 –Extrato bruto;  
P5 – partição em acetato de etila 
(Eluição em Hexano 6:3 Acetato 
de etila, revelação em anisaldeído 
sulfúrico.)

B 

P1 – partição em hexano; P2 – 
partição em diclorometano; P3 – 
Extrato bruto (Eluição em Hexano 
6:3 Acetato de etila, revelação em 
Dragenforff.) 

Conclusões 

Os resultados nos sugerem a presença das 

alcamidas no extrato e na partição em hexano e, 

que essas estejam relacionadas com a atividade 

antioxidante. Há relatos de atividade antioxidante 

atribuída a alcamidas poliinsaturadas [4], o que 

corrobora com nosso trabalho. Esses resultados são 

promissores, pois mostram que, além das partes 

aéreas, as raízes de A. millefolium também 

apresentam substâncias bioativas com potencial 

para serem exploradas. 
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Introdução 

Os recursos terapêuticos advindos das plantas 

medicinais são, inegavelmente, desfrutados pela 

humanidade desde tempos imemoriais1. Sendo uma 

vasta fonte de compostos bioativos, a fitoterapia, 

direcionada a partir do conhecimento tradicional2, 

denota demasiado impacto à gênese de fármacos 

ao se vincular a estudos etnofarmacológicos3.  

Sob esse prisma, o Ministério da Saúde, através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), criou a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), garantindo o acesso e uso racional com 

segurança e qualidade4. Dentre as plantas 

medicinais presentes na PNPMF, é encontrada a 

Passiflora edulis. 

Nacionalmente, compreende a espécie de 

maracujá mais importante economicamente5, tendo 

seu fruto utilizado na culinária e suas folhas para 

fins terapêuticos6.  

Sendo um arsenal de compostos fenólicos, a 

Passiflora edulis confere notáveis atividades 

bioativas, como ações ansiolíticas, anti-helmíntica, 

antiespasmódica e antioxidante7. Diante disso, este 

estudo objetiva avaliar a atividade antioxidante 

dessa espécie, bem como caracterizar 

quimicamente a sua composição. 

Resultados e Discussão 

Do quantitativo de Passiflora edulis adquirido no 
comércio de Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24% da 
amostra apresentava contaminante de espécies 
estranhas (Figura 1). 
Figura 1. Material estranho encontrado 

O material estranho encontrado infere um erro no 
controle de qualidade do fornecedor, que 
negligenciou a integridade e pureza do insumo 
farmacêutico de origem vegetal, atitude proibída 
pela RDC nº 14/20138, podendo ser precursor da 
contaminação de chás produzidos artesanalmente 
pela população. 
   Na caracterização química9 dos metabólitos 
secundários encontrados nos extratos hexanico 
bruto (EHB) e metanólico bruto (EMB) de P. edulis 
solubilizados em álcool etílico,  foram confirmados a 

presença de flavonoides através do reagente de 
Shinoda e alcaloides pelos reagentes de
Dragendorff e Bouchardat/Wagner. 
 Na avaliação de atividade antioxidante10, EMB e 

EHB revelaram, alta capacidade de inibição do 

radical livre 1,1 – difenil-2-picrilidrazila (DPPH) 

(Tabela 1), sendo que em maiores concentrações, a 

captura do radical livre deu-se em menor tempo. 

  Ratificando, então, o resultado obtido por Aguillón-

Osma11, obtendo sucesso na metodologia de DPPH 

ao resultar na capacidade antioxidante do extrato de 

Passiflora edulis, bem como avaliou positivamente 

sua performance durante a digestão. 
Tabela 1. Atividade antioxidante de P. edulis  

Concentração 
inicial da 

solução de 

DPPH+ + 
extrato 

Extrato 
Tempo de 

reação 

(min) 

1 mg/ml EMB ≤ 5 

0,1 mg/ml EMB ≤ 20 
0,01 mg/ml EMB ±60 

1 mg/ml EHB ±60 

0,1 mg/ml EHB ±60 
0,01 mg/ml EHB ±60 

Conclusões 

Faz-se notável a evidente atividade antioxidante 

obtida pela Passiflora edulis, possivelmente pela 

presença de flavonoides evitando o envelhecimento 

precoce e doenças degenerativas. É digno de 

preconização também a necessidade de maior rigor 

no controle de qualidade de insumos farmacêuticos 

vegetais. 
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Introdução 

Espécies de Siparuna são utilizadas na Medicina 

Popular Brasileira para o tratamento e profilaxia de 

resfriados, febre, cefaleias1. Alcaloides, flavonoides, 

dímero de procianidina foram encontrados em 

espécies de Siparuna1 e de acordo com a literatura, 

esses metabólitos secundários em outras espécies 

vegetais, inibiram o vírus influenza2,3. A gripe é uma 

infecção viral aguda do trato respiratório causada 

pelo Orthomixovirus influenza afetando de 3 a 5 

milhões de pessoas em todo o mundo promovendo, 

anualmente, 290 a 650 mil óbitos4. Portanto, a 

busca por novos agentes anti-influenza são 

fundamentais para saúde pública. Este estudo teve 

como objetivo avaliar a atividade anti-influenza 

sobre o subtipo A(H1N1)pdm09 de extratos de 5 

espécies de Siparuna e a composição química dos 

extratos em butanol (mais ativos) de S. glycycarpa e 

S. sarmentosa por ESI (±) LC-QTOF-MS2 e uso do 

software MZmine e bancos de dados. 

Resultados e Discussão 

Os ensaios de citotoxidade e screening antiviral 

mostraram que os extratos em butanol de S. 

glycycarpa e S. sarmentosa apresentaram 

viabilidade celular acima de 50%, quando testados a 

1 mg.mL-1, inibindo 94,8 ± 1,1% e 86,1 ± 1,3% da 

replicação do vírus influenza, quando testados a 

100 µg.mL-1, até 72 h pós-infecção. A partir das 

análises por ESI (±) LC-QTOF-MS2 23 substâncias 

foram putativamente identificadas nesses extratos. 

Nos dados adquiridos em modo de ionização 

positivo, foi possível observar nos espectros MS2 

perdas características da fragmentação de 

alcaloides aporfínicos, benzilisoquinolínicos e 

flavonoides O-glicosilados. No modo de ionização 

negativo, perdas correspondentes a fragmentação 

de flavonoides O e C-glicosilados, um dímero de 

procianidina e dihidrochalconas foram observadas. 

Dentre essas substâncias, coclaurina, N-

metilcoclaurina, Nor-coclaurina, caaverina, cassitina, 

apoglaziovina, 2’,6’-dihidroxi-4’-metoxi-

dihidrochalcona foram encontrados pela primeira 

vez em espécies de Siparuna.  

Conclusões 

Os extratos em butanol de S. glycycarpa e S. 

sarmentosa apresentaram atividade anti-influenza 

in-vitro, descrita pela primeira vez para espécies do 

gênero Siparuna, corroborando o uso na Medicina 

Popular Brasileira. Diferentes metabólitos 

secundários foram putativamente identificados nos 

extratos a partir das análises por ESI (±) LC-QTOF-

MS2. Os resultados são promissores e auxiliam na 

busca de produtos naturais com atividade anti-

influenza.  
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Introdução 

O gênero Physalis (Solanaceae), conhecido no 
Brasil como camapu, abrange diversas espécies 
comestíveis além de ser amplamente utilizado na 
medicina popular.1,2 Os estudos científicos acerca 
desse gênero têm crescido em intensidade nas 
últimas duas décadas em função de seu potencial 
nutricional e farmacológico.3,4 Os principais 
constituintes encontrados nessas espécies são os 
vitanolídeos relatados por exercerem propriedades 
antitumorais, antiinflamatórias, efeitos 
imunomoduladores; atividade anticancerosa, 
antiartrítica, antiparasitária, diurética, entre outros.5,6  

Apesar do grande número de estudos, ainda é 
observado na literatura a dificuldade metodológica 
frente a extração e isolamento destas substâncias. 
Desse modo, este trabalho objetiva o 
desenvolvimento de métodos de extração e análise 
cromatográfica de vitanolídeos presentes em 
Physalis sp.  

Resultados e Discussão 

 O desenvolvimento de métodos de extração dos 
vitanolídeos foi realizado a partir do material vegetal 
(MG) de Physalis sp. (planta inteira) seco e moído. 

Método 1: 20 g do material vegetal foram 
extraídos com solução de etanol com agitação, com 
e sem aquecimento e tratamento posterior. A mistura 
foi filtrada e a fase aquosa liofilizada obtendo-se um 
sólido marrom. O resíduo sólido foi extraído com 
solvente novamente obtendo-se um extrato 
amarelado.  

Método 2: 150g de MG foram extraídos por 
percolação com solução hidroalcóolica (70%) e 
etanol, respectivamente. 

Nas extrações realizadas por esses métodos, 
observou-se a presença dos vitanolídeos através de 
análise por cromatografia em camada fina (CCF) 
após revelação química (Figura 1) em comparação 
com uma mistura de vitanolídeos. De acordo com as 
CCFs também foi demonstrado que o melhor método 
de extração foi o método 1, e no método 2 o melhor 
solvente verificado para a extração dessas 
substâncias foi a solução hidroalcóolica.   

Figura 1 – CCF em sílica dos extratos obtidos pelos 
métodos 1 e 2.  

Legenda: M1: extrato do método 1; MV: mistura de 
vitanolídeos; HDA: extrato hidroalcóolico; EtOH: 
extrato etanol. Separação e identificação de 
vitanolídeos: eluente diclorometano:metanol; 
manchas rosadas, amareladas e amarronzadas na 
CCF após revelação química com anisaldeído 
sulfúrico. 

O extrato obtido utilizando o método 1 foi 
submetido a análise por cromatografia líquida de alto 
desempenho acoplada a DAD (CLAE/DAD) para 
identificação dos vitanolídeos utilizando o espectro 
ultravioleta (UV) característico destas substâncias.  

Conclusões 

Os métodos desenvolvidos para a extração de 
vitanolídeos de Physalis sp. apresentaram resultados 
satisfatórios. Com base nisso, metodologias estão 
em desenvolvimento com enfoque na purificação 
dessas substâncias. 
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Introdução 

A família Myrtaceae compreende cerca de 144 
gêneros e 5.774 espécies no mundo, sendo o 
gênero Myrcia um dos maiores da família 1. 
Algumas dessas espécies são usadas na medicina 
popular, como Myrcia multiflora para o tratamento 
de diabetes mellitus (DM)2. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, o DM está entre as doenças 
crônicas mais evidenciadas no cenário de saúde 
pública3. Acredita-se que os radicais livres 
produzidos pelo estresse oxidativo em nosso 
organismo estejam envolvidos com o aparecimento 
de doenças como Alzheimer e Diabetes mellitus4. O 
presente estudo pretende verificar o potencial de 
extratos, frações e compostos de Myrcia pubipetala 
como adjuvante no tratamento do diabetes, através 
da avaliação dos mesmos por metodologias in vitro. 

Resultados e Discussão 

A coleta da espécie Myrcia pubipetala foi realizada 
em março de 2020 no município de Blumenau – SC.  
As folhas foram secas e maceradas em álcool 70% 
por 7 dias. O extrato (EB-MP) foi filtrado, 
concentrado, ressuspendido em água e filtrado em 
celite. O sobrenadante foi particionado com 
solventes de diferentes polaridades para se obter as 
frações diclorometano (FDCM-MP), acetato de etila 
(FAE-MP) e aquosa (FAQ-MP). O precipitado foi 
chamado de fração insolúvel (FIN-MP). O EB-MP e 
frações foram analisadas por CCD, onde foram 
identificados terpenos e alcaloides na (FIN-MP); 
fenóis nas (FAE-MP) e (FAQ-MP) e flavonoides em 
todas as frações5. Foram realizados ensaios de 
doseamento do conteúdo de fenólicos6, flavonoides7 
e antocianinas totais8. Foi avaliada também a 
atividade antioxidante in vitro utilizando os métodos 
de captação do radical DPPH9, potencial redutor do 
íon férrico10, além do ensaio de inibição da enzima 
α-glicosidase11. Os resultados obtidos estão 
descritos nas tabelas 1 e 2.  

Tabela 1. Conteúdos de fenóis totais, flavonoides e 
antocianinas monoméricas. 

Extratos Fenólicos 
(mgAG g-1) 

Flavonoides 
(mgQue g-1) 

Antocianinas 
mg g-1 

EB-MP 48,10 ± 1,98 8,30 ± 0,74 0,51 
FIN-MP 19,94 ± 1,10 41,02 ± 7,91 0,56 
FDCM-MP 33,47 ± 0,35 0 ± 0 0,60 
FAE-MP 63,62 ± 2,06 26,86 ± 1,05 1,35 
FAQ-MP 35,70 ± 8,05 0 ± 0 0,16 

Tabela 2. Captação do radical DPPH, potencial 
redutor Fe3+ e inibição da α-glicosidase.  

Extratos DPPH IC50 
(µg mL-1) 

PR Fe3+ 
(mgAA g-1) 

α-glicosidase 
IC50 (µg mL-1) 

EB-MP 34,00 ± 2,64 333,99 ± 9,59 164,0 ± 7,8 
FIN-MP 208,63 ± 7,52 54,96 ± 11,04 >1000 
FDCM-MP 160,56 ± 2,59 181,24 ± 6,49 >1000 
FAE-MP 10,66 ± 0,83 786,46 ± 13,53 81,0 ± 1,0 
FAQ-MP 135,70± 18,69 76,32 ± 13,04 722,3 ± 22,5 
Padrão* 15,16 ± 0,9 -- - 

* BHT, para DPPH PR = potencial redutor;

Conclusões 

Conclui-se a maior concentração de compostos 
fenólicos, flavonoides e antocianinas encontram-se 
no (EB-MP) e nas (FAE-MP) e (FIN-MP). No ensaio 
de DPPH, a (FAE-MP) mostrou resultado melhor 
que o antioxidante padrão utilizado. No ensaio do 
potencial redutor do íon férrico, os melhores 
resultados encontram-se no (EB-MP) e na (FAE-
MP). Isso se deve a maior concentração de 
conteúdos fenólicos e flavonoides presentes no 
extrato e nessa fração, pois possuem ação 
antioxidante. No ensaio de inibição de α-glicosidase 
o melhor resultado também foi na (FAE-MP), onde
apresentou o menor valor de IC50. Estudos ainda 
estão sendo realizados para a identificação e 
quantificação dos compostos responsáveis pelas 
atividades testadas. 
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Palavras Chave: Aedes aegypti, dengue, Lamiaceae. 

Introdução 

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, a dengue é considerada uma das Doenças 
Tropicais Negligenciadas, grupo de doenças que 
prevalecem em condições tropicais e subtropicais [1]. 
Ainda não existem vacinas ou medicamentos 
específicos e a melhor forma de prevenção é 
realizando o controle do mosquito vetor Aedes
aegypti 

[2]. 
Alguns estudos mostraram que as larvas desse 

mosquito têm apresentado resistência a alguns 
inseticidas [3,4], portanto, extratos provenientes de 
plantas, consideradas fontes de compostos 
bioativos, têm sido testados. Esse trabalho objetiva 
mostrar a atividade do óleo essencial obtido das 
folhas de L. angustifolia contra as larvas do 
mosquito Aedes aegypti. 

Resultados e Discussão 

O óleo essencial das flores (350g) de L.
angustifolia foi obtido por destilação em um 
aparelho do tipo Clevenger com rendimento de 
0,5%. A análise via Cromatografia Gasosa acoplada 
à Espectrometria de Massas (CG-EM) exibiu como 
substâncias majoritárias do óleo essencial de L.
angustifolia, acetato de linalila (Figura 1) e linalol 
(Figura 2).  

No teste contra larvas do mosquito Aedes aegypti 
nas concentrações de 30, 40, 100 e 200 ug/ml, a 
concentração de 200 ug/mL apresentou maior taxa 
de mortalidade (80%), enquanto as outras não 
apresentaram mortalidade significativa.  

Figura 1: Acetato de Linalila Figura 2: Linalol 

Conclusões 

O óleo essencial de L. angustifolia apresentou 
atividade contra as larvas do mosquito Aedes 
aegypti. No momento, outras abordagens serão 
realizadas para formulação do óleo ou suas 
substâncias majoritárias com o intuito de aumentar 
a atividade observada.  
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Introdução 

Produtos naturais têm apresentado considerável 

eficiência no controle de pragas e doenças em 

culturas agrícolas4. O óleo essencial de capim-

citronela (Cymbopongon nardus L. Randle) possui 

majoritariamente em sua constituição monoterpenos 

oxigenados como citronelal e geraniol que 

apresentam propriedades biológicas interessantes 

para o controle de pragas2. Portanto, esse estudo 

avaliou o efeito fumigante do óleo volátil de capim-

citronela sobre o ciclo reprodutivo do caruncho do 

feijão-caupi (Callosobruchus maculatus Fabricius) 

em diferentes concentrações, e sobre a atividade 

total das enzimas: acetilcolinesterase (AChE), α-

esterase (α-EST), β-esterase (β-EST), 

Carboxilesterase (CaE) e glutationa-S-transferase 

(GST) em concentração subletal no extrato bruto 

dos insetos. 

Resultados e Discussão 

Conc. 
(mg.cm-3) 

 Mortalidade 
(%) 

Oviposição 
(%) 

Emergência 
(%) 

0.00 0.00 100.00 100.00 

0.09 24.75 ± 5.50 17.20 ± 2.27 8.33 ±4.08 

0.18 49.95 ± 8.53 12.52 ± 1.37 0.17 ± 0.03 

0.36 82.55 ± 3.67 6.18 ± 0.82 0.33 ± 0.04 

0.54 91.75 ± 3.17 2.34 ± 0.17 0.50 ± 0.07 

0.72 86.25 ± 6.35 5.63 ± 1.20 0.67 ± 0.08 

0.90 97.25 4.17 ± 0.34 0.83 ± 0.06 
Tabela 1. Resultados do efeito fumigante do óleo 
volátil de capim-citronela sobre o ciclo reprodutivo 
do caruncho do feijão-caupi. 

Figura 1. Atividade das enzimas AChE, α-EST, β-
EST, CaE e GST do extrato bruto de fêmeas e 
machos de C.maculatus em concentração de 0.09 
mg.cm-3 de vapores do óleo volátil de capim-
citronela após 12 h. 

Os valores de CL50% e CL90% calculados foram de 

0.166 e 0.524 mg.cm-3. Resultados semelhantes 

têm sido relatados1,3. Observou-se redução 

significativa na atividade total de AChE, α-EST, β-

EST e CaE em fêmeas. Os resultados apontam 

para um estado de estresse energético e diminuição 

da resistência a toxicidade das substâncias voláteis 

do óleo nos insetos-fêmeas. 

Conclusões 

Os resultados deste estudo indicam para o potencial 

do óleo essencial de capim-citronela como inseticida 

aplicado no pós-colheita. Porém, é necessário 

avaliar o efeito residual dos óleos essenciais, para 

garantir a eficiência do mesmo. 
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Introdução 

A espécie Bathysa gymnocarpa K.Schum é uma 

árvore pertencente à família Rubiaceae, endêmica 

no Brasil, com ocorrência em regiões serranas dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo.1 Ela não 

apresenta até o momento registros de estudos 

químicos e farmacológicos. 

A espécie foi coletada no Parque Nacional da 

Tijuca, em janeiro de 2018. Suas folhas secas e 

trituradas (42,0 g) foram extraídas com MeOH com 

auxílio de ultrassom, o solvente evaporado à 

pressão reduzida, gerando 5,5 g de extrato seco. 

Análise preliminar do extrato por CCD mostrou, 

após revelação com reagente NP/PEG, a presença 

de mistura complexa de substâncias polifenólicas. A 

atividade antioxidante do extrato frente ao radical 

DPPH revelou CI50 = 25,5 µg/mL.2

No presente trabalho, o extrato foi submetido à 
análise por CLAE-DAD-IES-EM/EM visando a 
caracterização das substâncias polifenólicas 
detectadas. O experimento foi realizado em 
equipamento Alliance 2695 Waters, com bomba 
quaternária, forno para coluna, detector de arranjo 
de diodo (DAD), equipado com coluna Phenomenex 
Luna C18(2) (3 µm, 150 x 4,6 mm) com pré-coluna 
Waters Nova-Pack C18 (4 µm, 10 x 3,9 mm), em 
condições previamente descritas.3 O DAD operou 
na faixa de 250-600 nm e as substâncias fenólicas 
foram monitoradas a 280, 320 e 370 nm. Os 
espectros de massas (EM) foram obtidos em um 
espectrômetro Micromass quattro micro triplo 
quadrupolo equipado com fonte de ionização em 
elétron spray (IES). 

Resultados e Discussão 

A identificação das substâncias foi feita por 
comparação do tempo de retenção, dos espectros 
de UV-Vis, dos espectros de massas em varredura 
completa (EM) e dos espectros dos íons produtos 
(EM/EM) com os dos padrões disponíveis.3 
Substâncias que não possuíam equivalência com os 
padrões tiveram suas estruturas caracterizadas 
pelos espectros de UV-Vis no assinalamento da 
classe de fenólicos e pelos EM em varredura 
completa nos modos positivo e negativo para 
identificar os íons [M+H]+ e [M-H]-. Quando a pureza 
e/ou a quantidade eram suficientes a análise dos 

íons produtos por EM/EM foi realizada usando o íon 
[M+H]+ como precursor para assinalar a aglicona 
protonada [Y0]+. Perdas de 132, 146 ou 162 Da 
foram indicativas da presença de pentose, 
desoxihexose e hexose, respectivamente. O pico (1) 
foi o único identificado por comparação com padrão 
sendo o ácido 5’-cafeoilquínico. O pico (2) mostrou 
ser o ácido p-cumaroilquínico. As demais 
substâncias revelaram-se como derivados mono-, 
di- ou tri-glicosilados dos flavonóis quercetina (3, 4, 
6-8 e 11) e campferol (5, 9, 10, 12-14). 

Figura 1. Perfil polifenólico em CLAE-DAD a 280 e 
370 nm do extrato MeOH das folhas de Bathysa 
gymnocarpa. 

Conclusões 

A análise por CLAE-DAD-EM/EM do extrato MeOH 

das folhas de B. gymnocarpa permitiu identificar 

numa mistura complexa de substâncias, ácidos 

fenólicos e derivados mono-, di- e tri-glicosilados 

dos flavonóis quercetina e campferol. 
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Introdução 

A Alpinia zerumbet é um espécie vegetal 
encontrada em muitos países, no Brasil é conhecida 
como colônia ou gengibre de concha.1 Ela é 
cultivada como planta ornamental mas também é  
utilizada como chá, alimento e como planta 
medicinal.2 Esta espécie possui efeito hipotensivo e 
ansiolítico, o qual está associado aos flavonoides e 
kavalactonas presentes em sua composição 
química.3,4,5 No presente estudo foram comparados 
métodos de preparo dos extratos através de tinturas 
e extratos hidroalcoólicos que foram obtidos das 
folhas secas e frescas de A.zerumbet, as quais 
foram coletadas em Brasília e no Rio de Janeiro. 
Para avaliação de flavonoides totais foi utlizado o 
ensaio de cloreto de alumínio, para avaliar a  
concentração de Rutina e kavalactona dihidro-5,6-
dehidrokavaina (DDK) foi utilizado HPLC/DAD, e  
substâncias padrão para construir a curva de 
calibração da análise. O objetivo principal do 
trabalho foi avaliar a concentração das substâncias 
alvo nos diferentes extratos além comparar a 
variação da composição química em relação a 
cultivares de duas regiões distintas do país. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na cromatografia líquida 
demonstraram significativa variação entre a 
quantidade das substâncias alvo em relação aos 
cultivares, resaltando a influência de fatores 
sazonais para produção de metabólitos especiais 
em espécies vegetais como A.zerumbet. 

Tabela 1. Quantidade de rutina e DDK nos extratos 
de Alpinia zerumbet. 

Extratos Fonte Rutina DDK 

Etanol 70% Rio 2,93±0,09 1,08±0,01 

Brasília 4,44±0,02 1,90±0,02 

Tintura 1:10 Rio 0,83±0,04 2,45±0,05 

Brasília 3,22±0,03 1,26±0,01 

A quantidade de fenólicos totais foram obtidas 
utilizando análise colorimétrica com cloreto de 
alumínio como reagente e espectrofotômetro em 
760nm para realizar as medições. As análises 
demonstraram que a quantidade de flavonoides nas 
folhas coletadas em Brasília é superior as do Rio de 
janeiro, essa variação pode ser devido a fatores 
ambientais como diferença na umidade do ar, carga 
solar, índice hídrico e outros. Estes resultados 
evidenciam importantes variações na composição 
química nos diferentes cultivares, o que é muito 
importante, pois dependendo da região onde uma 
espécie vegetal é cultivada ela não produz a 
quantidade necessária do metabólito especial que 
possui as propriedades medicinais as quais a 
espécie é atribuída. Portanto para fins de produção 
em larga escala esses fatores devem ser avaliados 
previamente. 

Conclusões 

Os extratos de alpinia zerumbet possuem alta 
capacidade antioxidante, e importante quantidade 
da kavalactona DDK que possui efeito hipotensivo. 
Mediante aos resultados obtidos junto aos dados da 
literatura pode se dizer que a Alpinia zerumbet pode 
ser considerada para uso medicinal como potente 
antioxidante e hipotensivo. 
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Introdução 

O Brasil possui uma grande extensão de costa, mas 

ainda tem poucos grupos que estudam a vida 

existente nela. Nos últimos anos houve um 

crescimento de estudos de produtos naturais 

marinhos1 no mundo e no Brasil, porém ainda temos 

muito o que avançar. Para isso, tem se usado 

técnicas mais modernas que otimizam as 

metodologias de separação e a desreplicação para 

auxiliar no conhecimento de substâncias presentes 

em nossas espécies. A esponja Phorbas 

amaranthus possui estudos de sua composição 

química e atividades biológicas da espécie coletada 

no Caribe2,3, mas ainda não possui estudos da 

espécie coletada no Brasil. 

Resultados e Discussão 

A fração hexânica do extrato de Phorbas 

amaranthus foi analisada por CL-EM, com o auxílio 

do Scouting, para escolha de coluna e do software 

Drylab® para a escolha do melhor sistema de 

solventes o que acelerou o processo de separação. 

A desreplicação feita a partir de comparação de 

valores encontrados na EM com valores de bancos 

de dados montado a partir de artigos do gênero 

Phorbas. Essa análise apontou a possível presença 

de algumas substâncias já conhecidas. As 

substâncias propostas e valores de erro 

encontrados estão na figura 1. O extrato mostrou 

atividade citotóxica contra células HCT-116 e na 

análise das frações, a hexânica foi a que obteve o 

melhor valor de inibição. 

Conclusões 

O uso do Drylab® agilizou e otimizou a análise por 

CL, e através da desreplicação foi possível propor 

substâncias que devem estar presentes no extrato. 

Algumas dessas substâncias já possuem estudos 

na literatura que demonstraram sua atividade 

citotóxica como: phorbasteronas3, phorbacetal4, e 

phorbasina B5. Assim essas substâncias podem ser 

as responsáveis pela atividade encontrada no 

extrato.  

Estudos estão em desenvolvimento para isolar e 

identificar essas substâncias já conhecidas e 

também para identificação de novas e confirmação 

das responsáveis pela atividade citotóxica. 

Figura 1. Estruturas das substâncias propostas pela 
desreplicação e valor de erro calculado. 
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Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, 
mais de 260 milhões de pessoas sofrem de 
depressão. Embora existam tratamentos, cerca de 
80% da população de países de média e baixa renda 
não recebem acompanhamento para esse transtorno 
mental1. À vista disso, a busca de novos fármacos de 
baixo custo, eficazes e com baixa toxicidade tem se 
intensificado2. Nesse contexto, psicodélicos 
clássicos como a psilocibina, já utilizada como 
tratamento de transtornos mentais e em diversos 
rituais, são indicados como possíveis fitoterápicos 
com ação antidepressiva. No entanto essa vertente 
tem sido negligenciada por ser considerada droga de 
abuso, embora esse alcaloide derivado do triptofano 
não cause vício3,4. As substâncias da mesma classe 
química apresentam cadeia semelhante e 
consequentemente podem ter atividades biológicas 
em comum, de modo que o objetivo deste trabalho foi 
realizar uma revisão da literatura a respeito de 
alcaloides derivados do triptofano com potencial ação 
antidepressiva.

Resultados e Discussão 

Os alcaloides derivados do triptofano são candidatos 

para produção de novos fármacos com ação 

antidepressiva pois, apresentam semelhanças 

estruturais com a serotonina, conforme observado na 

Figura 15,6. 

FIGURA 1. Derivados do triptofano 

A psilocibina é produzida por fungos de 12 gêneros 

diferentes. O principal deles é o Psilocybe com mais 

de 110 especies que produzem esse alcaloide7.  
A obtenção em escala industrial dos alcaloides 
derivados do triptofano pela via de síntese total é 
inviável devido à complexidade estrutural dos 
produtos naturais. Sendo assim, as metodologias 
utilizadas são biossíntese e semi-síntese geralmente 
em conjunto com engenharia genética 8-11. A 
psilocibina pode ser produzida em larga escala tendo 
o Saccharomyces cerevisiae como organismo
principal para fermentação, pois essa espécie produz 
poucos metabólitos secundários, facilitando a 

purificação12. Além disso, a literatura relata diversos 
outros alcaloides indólicos derivados do triptofano 
que apresentam atividade antidepressiva 
comprovada e estão amplamente distribuídos em 
fungos e plantas. Parte desse levantamento está 
apresentada na Figura 213-19.  

FIGURA 2. Alcaloides com atividade antidepressiva. 

Conclusões 

Em suma, este trabalho reuniu evidências que 

indicam que os alcaloides derivados do triptofano tem 

potencial como candidatos terapêuticos para 

transtornos depressivos.  
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INTRODUÇÃO 

Compostos fenólicos são moléculas originadas do 

metabolismo secundário das plantas e de alguns 

outros organismos, como os fungos. Uma das 

funcionalidades destes compostos é atuar como 

antioxidantes. Em cogumelos, levantamentos 

bibliográficos indicam a presença de bioativos com 

elevada atividade antioxidante tanto em espécies 

comerciais, quanto nativas1. Com isso, o objetivo 

deste estudo foi analisar a composição total de 

fenólicos e a capacidade antioxidante estabelecida 

em cogumelos representantes dos gêneros de 

Ganoderma sp. (GD), Panus sp. (PA) e 

Oudemansiella sp (OD).  

METODOLOGIA 

Os extratos de GD, PA e OD foram obtidos por 
maceração a 10% p/p (50% MeOH/H2O) e secos 
por liofilização (Figura 1). A análise de fenólicos 
totais seguiu o método Folin-Ciocalteu2 com leitura 
em espectrofotômetro a 740nm, sendo o ácido 
gálico utilizado para obtenção da curva padrão (y = 
0,0575x+0,1234). A capacidade antioxidante foi 
avaliada pelo método DPPH (2,2-difenil-1-picril-
hidrazila)3 com diferentes diluições (1, 2, 5, 7 e 10 
µg/ml) em triplicata. A leitura foi realizada em 515 
nm, sendo utilizado metanol como branco. Para o 
cálculo da EC50 foi utilizada a equação da curva 
padrão y=0,1671x-0,00466. O índice da atividade 
antioxidante (IAA) foi calculado da seguinte forma: 
AAI= concentração final de  DPPH (μg.ml⁻¹)/ EC₅₀ 
(μg.ml⁻¹)4 de cada espécie, sendo          considerado  
6 mM como concentração final de DPPH . A partir 
destes índices foi convencionado como alta 
atividade antioxidante para valores entre 1 e 2, e 
excelente acima de 24. 

    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os extratos secos apresentaram rendimento de 9% 
(GD), 4%(PA) e 30%(OD) m/m. Na análise de 
compostos fenólicos totais (CFT) foram observadas 
maiores concentrações nos representantes de PA e 
OD (Tabela 1), sendo estes teores semelhantes aos 
encontrados na literatura5,6. As amostras de PA 
(IAA= 2,4) e OD (IAA= 2,8) demonstraram uma 
atividade antioxidante excelente, enquanto em GD 
(IAA= 1,6) apresentou uma atividade alta. 

Tabela 1. Porcentagem de rendimento (Re), composição 
de compostos fenólicos totais (CFT), atividade 
antioxidante total (Ec50) e índice de atividade antioxidante 
(IAA) de diferentes gêneros de cogumelos  

Amostra Re 

(%) 

CFT 

(mg de 

EAG/ml) 

Ec50

(mg/ml) 

IAA 

Ganoderma sp. 9 0,578 22 1,6 

Panus sp. 4 3,79 9,4 2,4 

Oudemansiella sp. 30 3,59 8 2,8 

EAG = equivalente de ácido gálico; Ec50 = concentração eficiente 

CONCLUSÕES 

Os resultados descritos neste trabalho incentivam a 

continuidade dos estudos de avaliação da ação 

antioxidante e isolamento/identificação das 

substâncias envolvidas nestes e em outros gêneros 

de cogumelos.
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Figura 1: Processo de obtenção dos extratos para 
quantificação espectrométrica 
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Introdução 

A tuberculose (TB), doença infecciosa causada por 

Mycobacterium tuberculosis (M.tb) e que resulta em 

resposta inflamatória1, é uma doença negligenciada 

com altas taxas de mortalidade em todo o mundo2. 

Dados da OMS apontam que, no mundo, 484.000 

pessoas desenvolveram TB resistente à rifampicina, 

sendo 78% multirresistente2. Considerando que 

espécies da Meliaceae, são alvo de um ascendente 

número de estudos, devido à presença dos 

limonoides; apresentam atividades como, ação 

inseticida; antiviral; anti-helmíntica; antirreumática; 

anticancerígena e anti-inflamatória3 e que estas 

ações terapêuticas também são descritas para a 

Cedrela fissilis3. O presente trabalho buscou isolar 

substâncias do extrato metanólico de sementes de 

C. fissilis e testar a atividade antiturbeculose, 

juntamente da atividade anti-inflamatória e 

citotóxica.  

Resultados e Discussão 

O triterpeno piscidinol A4 (I) e os limonoides 

andirolideo N5 (II), mexicanolideo6 (III) e 

proceranolideo7 (IV) foram isolados das sementes 

de C. Fissilis (Figura 1). 

Figura 1. Estruturas químicas das substâncias 
isoladas de C. fissilis 

A atividade antituberculose foi testada frente a duas 

cepas de M.tb, H37Rv e M299, baixa virulência e 

isolado clínico, respectivamente. As substâncias 

também foram avaliadas na produção de NO, em 

macrófagos RAW 264.7 estimulados com LPS, e 

sua citotoxidade, através do método de MTT. 

Os valores de CI50 do crescimento de M.tb H37Rv e 

M299, de inibição da produção de NO e citotoxidade 

encontram-se na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1. Valores de CI50 para os testes realizados 

Valores de CI50 (μg/mL) 

H37Rv M299 NO Citotoxidade 

I 49,68 ± 0,5 66 ± 1,0 36,2 ± 0,7 47,4 ± 0,2 

II 60,11 ± 0,3 50,37 ± 1,0 43,9 ± 0,9 225,9 ± 0,2 

III ≥500 347,7 ± 1,0 30,6 ± 0,7 ≥500 

IV 37,67 ± 0,4 44,93 ± 1,0 26,9 ± 0,6 321,3 ± 0,1 

Rifampicina 0,2 ± 0,1 1,1 ± 0,4 - - 

L-NMMAa - - 13,2 ± 0,6 - 
aControle positivo 

IV apresentou melhor resultado quanto à inibição do 

crescimento das M.tb, seguido de I. Quanto à 

inibição da produção de NO, IV e III se mostraram 

mais ativos, no entanto IV apresentou mais baixa 

citotoxidade. A diferença estrutural entre III e IV está 

na presença do grupo OH em C-3, o que pode 

justificar a melhor atividade.   

Conclusões 

Foram isoladas quatro substâncias, sendo II e IV 

inéditas no gênero. Além disso, IV apresentou 

atividade antituberculose moderada e uma 

considerável inibição de produção de NO e baixa 

citotoxidade. Estudos de modificação estrutural 

devem ser realizados. 
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Introdução 

O gênero Flindersia pertence à família Rutaceae, 

conhecida pelo abundante número de metabólitos 

secundários, sendo considerada uma das famílias 

de plantas mais versáteis quimicamente1. No gênero 

Flindersia todas as espécies possuem folhagens 

diferentes e a principal distinção desse gênero dos 

demais da família Rutaceae é dada pelo fruto, que é 

uma cápsula de cinco carpelos2. O gênero em 

questão tem como classes principais de metabólitos 

secundários, os alcaloides, as cumarinas e a 

identificação dos óleos essenciais, contendo 

monoterpenos e sesquiterpenos, entretanto, na 

espécie Flindersia brayleyana a cumarina é a classe 

dominante. As cumarinas são importantes para a 

pesquisa pois possuem diversas atividades 

biológicas, como propriedades antimicrobianas, 

imunossupressoras, anti-HIV, antimelanogênica, 

citostática, antifeedant, anti-inflamatória, proteção 

UV e inibidor de germinação3. Em relação a 

morfologia da espécie Flindersia brayleyana, trata-

se de árvores de médio a grande porte, podendo 

chegar a 40 metros de altura2. As árvores crescem 

em florestas tropicais de montanha e, geralmente, 

em substratos derivados de basalto2. A madeira é 

altamente valorizada na indústria madeireira2, 

entretanto, a espécie apresenta poucos estudos 

fitoquímicos na literatura atual, e é por esse motivo 

que essa espécie foi escolhida para estudo no 

presente trabalho.  

Resultados e Discussão 

O material botânico da espécie, coletado na 
Reserva Natural Vale, foi moído e seus compostos 
foram extraídos com metanol três vezes à 
temperatura ambiente. O extrato foi particionado 
com diclorometano (CH2Cl2), acetato de etila 
(AcOEt), butanol (ButOH) e água (H2O), 
respectivamente. A fração obtida pela partição com 
CH2Cl2 foi submetido a coluna cromatográfica de 
sílica gel usando como eluente Hexano:Acetona. Os 
compostos isolados tiveram suas estruturas 
elucidadas pela análise espectroscópica por 
Ressonância Magnética Nuclear uni (RMN 1H e 13C) 
e bidimensional (1H-1H-COSY, 1H-1H-NOESY, 
HSQC e HMBC). Em comparação com dados da 
literatura foram identificados os compostos: seselina 
(1), braylina (2), cedrelopsina (3) e cis-6-

metoxikellactona (4) provenientes do caule; 6-
metoxilomatina (5) proveniente da casca do caule. 
Todos esses compostos se classificam como 
cumarinas, importante classe de metabólitos 
secundários do gênero em estudo. 

Figura 1. Compostos isolados de Flindersia 
brayleyana. 

Conclusões 

Podemos concluir que a espécie Flindersia 

brayleyana, apesar de pertencer à família Rutaceae, 

apresenta, neste trabalho, metabólitos secundários 

de uma única classe: as cumarinas. 

As cumarinas isoladas podem ser submetidas a 

testes biológicos, e devido à sua similaridade 

estrutural podem ser comparadas entre si para 

posteriores conclusões que ajudam na descoberta 

de novos medicamentos, por exemplo. 
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Introdução 

Os tratamentos convencionais dos vários tipos de 

câncer são geralmente invasivos ou possuem 

muitos efeitos colaterais. 

Medicamentos anticacinorgênicos têm sua 

origem, em sua maioria, em produtos naturais ou 

foram desenvolvidos utilizando a bioquímica de 

suas atividades1. 

Óleos essenciais são ricos em monoterpenos, 

estes com atividades anticâncer já descritas2, o que 

faz com que sejam potenciais fontes de novos 

fitomedicamentos. 

Resultados e Discussão 

O cromatograma da análise por CG-MS do óleo 

essencial de Eugenia punicifolia apresentou 8 picos 

principais. 

Figura 1. Cromatograma do OE de Eugenia 
punicifolia. 

Estas oito substâncias estão descritas na tabela 

a seguir, como constituinte majoritário sendo o α-

pineno, com aproximadamente 50% da composição 

do óleo. 

Pico TR Nome % IRC IRB 

1 5,585 α-pineno 49,75 934 932 

2 6,725 β-pineno 1,55 978 974 

3 8,315 Limoneno 5,08 1029 1024 

4 8,435 1,8-cineol 13,77 1032 1026 

5 13,635 Borneol 2,28 1169 1165 

6 14,680 α-terpineol 7,32 1195 1186 

7 24,170 E-cariofileno 4,27 1420 1417 

8 26,205 4,5-di-epi-aristolocheno 2,31 1470 1471 

Total identificado 86,33 

Rendimento 1,58 

Tabela 1. Constituintes Químicos do OE de Eugenia 
punicifolia (Kunth) DC 

A atividade antiproliferativa esta descrita no gráfico 
1 e na tabela 2, com resultados até melhores que os 
encontrados para o controle positivo, doxorrubicina. 
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Gráfico 1. Atividade antiproliferativa do OE. 

GI50 U-251 MCF-7 ADR PC-3 OVCA
R 

HT-29 HAC
AT 

OE 2,13 6,72 13,2 27,6 8,51 33,09 13,35 

C+ 1,2 - 2,27 1,46 0,22 3,9 0,31 

Tabela 1. Valores em μg/mL de inibição de 
crescimento de 50% das células das linhagens 
listadas. 

Conclusões 

O OE de E. punicifolia apresentou resultados 

seletivos para células tumorais em baixas 

concentrações e sendo menos citotóxico para as 

não-tumorais quando comparado com o 

quimioterápico usual, abrindo precedentes para 

estudos mais específicos desta atividade e seu 

possível uso na terapêutica.  
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Introdução 

A atribuição estereoquímica de produtos naturais 
(PN), principalmente daqueles que terão suas 
atividades biológicas avaliadas, é uma etapa 
fundamental na sua caracterização estrutural1.
Métodos como cristalografia de raios-X, síntese 
orgânica estereocontrolada, espectroscopias de 
RMN e quirópticas são comumente usados para 
determinar a configuração absoluta (CA) de 
compostos quirais. No entanto, mesmo com essas 
técnicas bem estabelecidas, a atribuição de CA de 
PN continua a ser um desafio e um número 
crescente de reassinalmentos tem sido relatado a 
cada ano2. A presente revisão pesquisou exemplos 
de PN que tiveram suas CAs reassinaladas durante 
o período de 2010-2019. O principal objetivo desse
trabalho é destacar a importância da escolha 
adequada de métodos individuais ou associados 
para determinar a CA desses compostos de forma 
inequívoca. 

Resultados e Discussão 

Essa revisão analisou publicações entre 2010-2019 
e verificou-se um aumento gradual do número de 
artigos que tratam de reatribuições estereoquímicas 
de PN (Figura 1). 

Figura 1. Número de artigos que tratam de 
reatribuições da CA de PN nos últimos 10 anos. 

estereoquímica foi, em muitos casos, devido a um 
erro anterior na determinação da configuração 
relativa do composto alvo. Métodos quirópticos, 
quase sempre associados a cálculos mecânico-
quânticos, aparecem como a segunda metodologia 
mais utilizada (Figura 2). No entanto, até mesmo 
cálculos podem levar a atribuições incorretas. Para 
garantir uma correta determinação da CA alguns 
fatores devem ser considerados, tais como a 
abordagem utilizada nos cálculos e o conjunto 
conformacional adequado de uma dada molécula 
que inclui busca conformacional, otimização 
geométrica e avaliação das energias relativas dos 
conformeros4. Por fim, o uso de RMN como principal 
metodologia para o reassinalamento da CA de PN 
também foi reportado (Figura 2). 

Figura 2. Principais abordagens utilizadas nas 
reatribuições da CA de PN nos últimos 10 anos. 

Conclusões 

Um trabalho rigoroso usando os métodos 
disponíveis, isoladamente ou em combinação, ainda 
é a melhor abordagem para atribuição inequívoca 
das configurações relativa e absoluta de um PN. 
Essa etapa é indispensável para a atribuição 
completa de sua estrutura, além de fornecer 
subsídios para testes biológicos e investigações de 
vias biossintéticas. As atribuições de CA com base 
apenas na comparação de valores de OR são 
fortemente desencorajadas. Mesmo nos casos em 
que a metodologia sintética fornece a CA 
inequívoca de um determinado alvo, a (re) 
atribuição da contraparte natural pode não ser 
confiável se apenas OR for considerado.  
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Introdução 

Ao longo dos anos, muitos estudos foram realizados 
acerca das relações infragenéricas da família 
Urticaceae, que atualmente é organizada nas tribos, 
Boehmerieae, Cecropieae, Elatostemateae, 
Parietarieae, Urticeae e Forsskaoleeae, e 
constituída por 54 gêneros.  Até hoje existem 
divergências quanto a sua classificação 
sistemática1. 
Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo a 
análise quimiométrica dos dados quimiofenéticos da 
família Urticaceae. 

Materiais e métodos 

O presente estudo utilizou os parâmetros químicos 
para os metabólitos identificados na família 
Urticaceae da via dos fenilpropanóides, 
referenciados em Gottlieb e colaboradores2. A 
revisão da literatura foi realizada no período de 
1952 a 2019, utilizando a plataforma do Scifinder. 
A análise estatística multivariada foi realizada no 
Software Statistic® 12 para o sistema Microsoft 
Windows® . 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostraram que 17 gêneros da 
família Urticaceae possuem uma alta bioprodução 
de substâncias oriundas da via mista. Ao total, 334 
metabólitos foram encontrados em 235 artigos. 
A análise quimiométrica dos dados 
quimiossistemáticos demonstra uma grande 
dispersão entre os gêneros da família Urticaceae 
(Figura 1). 

Figura 1. Diagrama bidimensional de correlação 
(Fator 1 x Fator 2) de 17 gêneros de Urticaceae. (B= 
Boehmerieae; C= Cecropieae; E= Elatostemateae; 
P= Parietarieae; U= Urticeae). 

Como se pode observar no diagrama da análise de 
componentes principais (PCA), o fator 1, formado 
pelos índices de proteção por O-metilação e O-
glicosilação e pelos índices de O-proteção total e O-
desproteção, representou 70,32% da variância 
desses dados. Já o fator 2, formado pelas variáveis 
AEo (Avanço Evolutivo de oxidação) e AEe (Avanço 
Evolutivo de especialização), foi responsável por 
apenas 16,41% da dispersão dos gêneros. 
A tribo Cecropieae apresentou gêneros não 
agrupados devido aos parâmetros do fator 1. O 
gênero Myrianthus (C2) não apresentou proteção 
fenólica, enquanto Pourouma (C3) demonstra o 
maior índice de O-proteção desta tribo.  
Uma dispersão considerável é observada entre os 
gêneros Elatostema (E1) e Pilea (E2) devido ao 
padrão de proteção por O-metilação, que está 
presente em E1, porém não em E2. 
A análise da tribo Urticeae, mostra a separação dos 
gêneros Laportea (U2) e Urtica (U3) gênero 
Girardinia (U1). Essa separação é explicada pelo 
padrão de proteção por O-glicosilação de U2 e U3, 
diferentemente de U1 que não apresenta proteção 
em seus flavonoides. 

Conclusões 

A análise dos dados quimiossistemáticos referentes 
aos flavonoides de Urticaceae contribuírão para sua 
classificação taxonômica. A análise quimiométrica 
(PCA) dos parâmetros de proteção fenólica e 
avanço evolutivo de oxidação e especialização 
corroboram com estudos filogenéticos de Treiber e 
colaboradores1, no que se refere à inserção de 
Cecropia em Urticaeae. 
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Introdução 

A abordagem por Molecular Networking (MN) tem 
sido considerada uma ferramenta promissora para a 
desreplicação de misturas complexas de produtos 
naturais.1 No presente trabalho, a partir de uma 
extração hidroalcoólica, seguida de passagem em 
resina fortemente ácida, foi realizado um estudo de 
desreplicação direcionado para calisteginas, um 
grupo de alcaloides nortropânicos polihidroxilados 
inibidores de enzimas glicosidases.2 Na abordagem, 
MN foi empregada com dados de HPLC-MS/MS 
obtidos de S. tuberosum L., I. batatas e frutos de S.

lycopersicum, S. aethiopicum, S. paniculatum, S.

crinitum, S. acanthodes e S. lycocarpum. 

Resultados e Discussão 

Ao todo foram anotados 538 nodos entre as redes 
calculadas usando a plataforma do GNPS. Três 
calisteginas foram identificadas com auxílio de 
padrões autênticos (A3, B2 e B4). Três foram 
anotadas (A5, B3 e C1), além de um possível 
glicosídeo de calistegina A3 e dois de calistegina B2. 
Dois nodos com massa exata e fragmentograma 
característico de calisteginas do grupo A foram 
agrupados com a calistegina A3. Adicionalmente, um 
análogo dihidroxilado também foi anotado, o 2α,7β-
dihidroxinortropano (Figura 1). 

Figura 1. MN1 com identificação da calistegina A3 e 
possíveis análogos. **

Na MN10, onde foram agrupados os nodos das 
calisteginas A5 e B2, a plataforma do GNPS 
identificou o L-histidinol, com cosseno score 1, que 
representa quantitativamente a identidade espectral 
(Figura 2).   
Figura 2. MN10 com identificação da calistegina B3, 
A5 e L-histidinol. **

** Código de cores: 1) S. tuberosum; 2) I. batatas l; 3) Padrões 
Calisteginas A3 e B4; 4) Padrão Calistegina B2; 5) S. aethiopicum
(cv comprido verde claro); 6) S. aethiopicum (cv morro redondo; 
7) S. Acanthodes Hook; 8) S. Crinitum Lam; 9) S. Lycocarpum;
10) S. Paniculatum: 11) S. lycopersicum; 12) Branco. Números
entre parênteses são o Cluster ID. 
Cabe ressaltar que, todas essas proposições são 
fundamentadas pelos dados de retenção, área do 
pico, composição elementar, massa exata e perfil de 
fragmentação.  

Conclusões 

A partir da abordagem de desreplicação por MN, 
calisteginas foram identificadas em extratos de oito 
espécies da família Solanacea e uma 
Convolvulaceae. O estudo direcionou dois possíveis 
novos análogos de calisteginas do grupo A, um 
derivado glicosilado de calistegina A3 e dois de 
calistegina B2. 
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Introdução 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry 

(Myrtaceae), é uma árvore nativa da Malásia, mas 

também cultivada em partes da Ásia tropical1. No 

Brasil, S. malaccense é popularmente conhecida 

como jambeiro e seu fruto como “jambo vermelho”. 

É encontrada nas regiões Norte, Nordeste e regiões 

quentes do Sudeste2. Os estudos sobre o perfil 

químico da S. malaccense são relativamente 

escassos, porém, sabe-se que as folhas do 

jambeiro apresentam substâncias como flavonoides 

e ácidos fenólicos3,4. Neste trabalho, obteve-se o 

perfil metabólico de S. malaccense por meio da 

cromatografia em contracorrente (CCC) com 

acoplamento off-line à espectrometria de massas e 

ressonância magnética nuclear. 

Resultados e Discussão 

Análises preliminares por CCD e CLAE-UV 

mostraram que o extrato bruto hidroalcoólico de 

folhas de S. malaccense possui substâncias com 

amplo espectro de polaridade, situação ideal para a 

utilização de sistemas de solventes trifásico (SST) 

com eluição em modo gradiente na CCC. Dentre os 

diversos SSTs testados4, o sistema n-hexano–

acetato de etila–acetonitrila–água (2:1:1:1 v/v) se 

mostrou o mais promissor: teve a melhor partição 

das substâncias e melhor retenção da fase 

estacionária no equipamento. Foram obtidas 120 

frações e submetidas à FIA-HRMS/MS. A partir de 

estudos de desreplicação para os dados de 

espectrometria de massas que foram realizados 

comparando os dados de MS e MS/MS com os 

disponíveis em bancos de dados públicos (MoNA) e 

comerciais (NIST MSMS), bem como com as 

substâncias previamente já isolados descritas na 

literatura para o gênero Syzygium, foi possível 

anotar 90 substâncias. Os dados de RMN 

forneceram confirmação de estruturas e a posição 

de substituintes de 12 substâncias. As Figuras 1 e 

2 demonstram exemplos de algumas substâncias 

anotadas na fração 87. Foi possível classificar os 

metabólitos identificados nas folhas de S. 

malaccense como flavonoides, ácidos orgânicos, 

terpenoides e lipídeos como principais classes de 

compostos encontrados. 

Figura 1. Expansão do espectro de RMN de 1H em 

CD3OD (800MHz) da fração 87 para mistura de 

mearnsetina-3-O-β-ramnosídeo, ácido gálico e tartarato 

de dimetila.

Figura 2. Espectro de massas e região ampliada no 

espectro referente a fração 87. Íons em destaque 
correspondem as substâncias utilizadas como exemplo. 

Conclusões 

A combinação do fracionamento por CCC com 

eluição em modo gradiente utilizando SST e análise 

das frações obtidas por ESI-HRMS/MS e RMN 

facilita e inova o estudo fitoquímico uma vez que foi 

possível a obtenção e identificação de substâncias 

de forma simultânea. 
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Introdução 

Os helianuois são sesquiterpenos de origem 

natural principalmente isolados da espécie 

Helianthus annuus (girassol), a qual já é conhecida 

por apresentar diversas atividades biológicas, como 

por exemplo atividade fitotóxica1. Esta classe de 

metabólitos secundários apresenta uma intensa 

atividade alelopática, ou seja, pode exercer 

influência à outro ser vivo, sendo um possível 

candidato à herbicida natural no controle de pragas 

da agricultura mundial. Em 1999, Macías e 

colaboradores isolaram os helianuois G e H, na qual 

propuseram uma estrutura em que o anel aromático 

estava fundido à um anel heterocíclico de 8 

membros.2 Entretanto, em 2005, Morimoto e 

colaboradores tiveram sucesso na síntese de 

ambas substâncias e relataram diferenças nos 

dados de deslocamento químico de RMN3. Após um 

ano, o grupo de Morimoto sugere uma revisão 

estrutural de ambas substâncias e propõe uma 

estrutura com um heterociclo de 5 membros (Figura 

1)4. Este reassinalamento estrutural chamou nossa 

atenção e, de acordo com nosso interesse no 

desenvolvimento e na aplicação de novas 

ferramentas para elucidação estrutural de produtos 

naturais que apresentam um esqueleto complexo 

por meio de cálculos mecânico-quânticos de 

deslocamentos químicos de RMN, decidimos 

abordar esta questão computacionalmente.  

Figura 1. Estruturas do helianuol G e H antes e 
após a revisão estrutural. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos de deslocamento químico de RMN de 
1H para o helianuol G e H foram realizados através 

da teoria do Funcional da Densidade acoplado ao 

do método GIAO (GIAO-HDFT), em nível de teoria 

GIAO/mPW1PW91/6-31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d) 

utilizando o pacote de software Gaussian 095, ver 

figuras 2 e 3.

Figura 2. Comparação das diferenças dos 
deslocamentos químicos de 1H RMN das possíveis 
estruturas do helianuol G com o produto natural 
isolado. 

Figura 3. Comparação das diferenças dos 
deslocamentos químicos de 1H RMN das possíveis 
estruturas do helianuol H com o produto natural 
isolado. 

Conclusões 

Nossas análises são compatíveis com a proposta de 

reassinalamento estrutural do grupo de pesquisa 

liderado por Morimoto, visto que os cálculos para 

estas estruturas apresentam menores diferenças 

em relação às estruturas iniciais, confirmando o 

reassinalamento. 
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Introdução 

A aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) é 
encontrada na costa brasileira, distribuindo-se do 
nordeste ao sul do país1. O óleo essencial do fruto 
apresentou atividade larvicida contra

Aedes aegypti
2, sendo que o mesmo contém -

pineno e δ-3-careno como componentes 
majoritários.

Considerando a já comprovada atividade larvicida 
e a grande variação na composição destes óleos 
essenciais, o presente estudo analisou amostras de 
óleos essenciais de frutos de diferentes localidades 
do estado do Rio de Janeiroe e de seus derivados 
com o objetivo de avaliar uma possível variação na 
atividade.  

Resultados e Discussão 

      Foram avaliadas cinco amostras diferentes de 
óleos essencias de aroeira: frutos frescos e inteiros 
provenientes de Seropédica (OEST) e de Arraial do 
Cabo (OEAA) foram submetidas a extração em 
clevenger por quatro horas. O fruto proveniente de 
Seropédica foi seco em estufa com circulação de ar 
(Solab, SP, Brasil) a 30°C por 48 horas. Uma parte 
dos frutos inteiros e desidratados foram moídos 
para comparação da composição do óleo (OEAF). A 
farinha de aroeira foi preparada moendo os frutos 
secos em moinho analítico (A11 Basic, IKA) e 
passando por peneira (malha 24, TPL, Brasil) para 
obtenção de granulometria inferior a 710 µm 
(OEFVA). O resíduo (OERA) corresponde aos frutos 
secos e moídos que não passam pela peneira, ou 
seja, a semente do fruto parte da polpa. Os 
derivados (OEAF, OEFVA e OERA). 
      A tabela 1 contém o total de componentes 
detectados por óleo essencial e as substâncias 
majoritárias presentes em cada um, assim como os 
valores de CL50 da atividade larvicida. Os óleos 
essenciais de frutas apresentaram alto teor de 
monoterpenos e baixo teor de sesquiterpenos. A 
variação na composição do óleo essencial da fruta 
de diferentes localidades, assim como entre frutos 
secos e frescos, está bem relacionada nos dados da 
literatura2,3. A atividade larvicida mais interessante 
foi detectada no óleo OERA (tabela 1), considerada 

como moderadamente ativa (50 mg/L < CL50 < 100 
mg/L4). Este óleo apresentou o -felandreno como 
substância majoritária. Essa substância isolada 
apresentou CL50= 16.6 g/mL em larvas de A.
aegypti 

5.  
Tabela 1. Substâncias majoritárias, total de 
substâncias e CL50 da atividade dos óleos 
essenciais. 
Substâncias 
majorítárias

OEST 
%

OEAA 
%

OEAF 
%

OEFVA 
%

OERA 
% 

-Pineno 0.57 12.72 44.90 0.15 9.02 

mirceno 0.40 26.93 3.86 0.08 1.34 

-felandreno 2.78 3.32 9.88 0.1 18.32

p-cimeno 1.98 18.04 8.79 0.06 2.48 
Terpinen-4-ol 35.84 3.5 0.38 0.70 9.73 

Nº Total de 
substâncias 

43 56 32 23 53 

CL50

da atividade 
larvicida 
mg/mL 

227,4 141,1 292,1 304,9 94,2 

Conclusões 

   O óleo essencial do resíduo obtido no processo 
de produção da farinha de aroeira pode auxiliar no 
controle das larvas de A. aegypti, pois apresentou 
melhor atividade. 
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Introdução 

Myrciaria tenella O. Berg (Myrtaceae), popularmente 
conhecida como "cambuí" ou "murta-do-campo", é 
uma espécie nativa do Brasil, distribuída desde a 
região Norte ao Sul do país.1 Estudos anteriores 
demonstraram a obtenção de óleos essenciais de 
folhas de M. tenella com diferentes perfis químicos. 
As diferenças observadas entre os trabalhos 
incluem a origem geográfica das folhas e a 
metodologia de extração empregada.2-4  
Dentre os fatores geobotânicos e tecnológicos, já é 
conhecido que o tempo de destilação influencia 
diretamente no rendimento e composição química 
dos óleos essenciais. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi caracterizar o efeito do tempo de 
destilação na qualidade do óleo essencial de 
Myrciaria tenella (OEMT), coletado na Restinga da 
Marambaia (Rio de Janeiro – RJ).  

Resultados e Discussão 

Folhas adultas de uma população de Myrciaria
tenella foram coletadas na Restinga da Marambaia 
(23°02'11.7'' S, 43°37'14.6'' W) em Agosto de 2018. 
Após a identificação e depósito da exsicata no 
herbário pelo botânico Dr Marcelo da C. Souza 
(ICBS-UFRRJ), procedeu-se a hidrodestilação com 
aparelho de Clevenger, em tempo máximo de 5 h e 
rendimento de 0,72% m/m. Uma nova extração foi 
realizada, sendo coletada uma fração a cada hora 
(1, 2, 3, 4 e 5 h). Todas as amostras, incluindo uma 
série de n-alcanos, foram analisadas em dois 
sistemas cromatográficos à gás: o primeiro Agilent© 
7890B com detector de ionização em chama e o 
segundo Agilent© 5975C com detector por 
espectrometria de massas, ambos com coluna 
Agilent© HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), gás 
de arraste He e programação de temperatura de 60-
240°C (rampa de 3°C/min). Após a identificação por 
comparação do índice de retenção linear (IRL) e dos 
espectros de massas, foram identificados um total 
de 36 substâncias no OEMT, em sua maioria 
monoterpenos e sesquiterpenos hidrocarbônicos. 
Através da quantificação por normalização interna e 
uso do fator de resposta-relativo ao padrão 
octanoato de etila, foi possível determinar como 
majoritários β-pineno (21,46%), α-pineno (19,43%), 

E-cariofileno (10,89%) e aromadendreno (9,17%) no 
OEMT.  
Quanto ao efeito do tempo de destilação sobre a 
qualidade do OEMT, foi observado o aumento do 
rendimento, como esperado, alcançando mais de 
90% de rendimento após 3 h de hidrodestilação.  
Em relação aos componentes majoritários (Tabela 
1), foram observados altos teores de α-pineno e β-
pineno nas duas primeiras horas de extração. Isto 
demonstra que é possível obter um óleo rico nestes 
monoterpenos através do controle do tempo de 
destilação, tendo um resultado diferente de Andrade 
et al. (2006)2 e Monteiro et al. (2016)3 e similar ao 
de Schneider et al. (2008)4. 

Tabela 1. Efeito do tempo de destilação sobre as 
principais substâncias do OEMT (% v/v).

Substâncias OEMT 1h 2h 3h 4h 5h 

α-pineno 
19,43 ± 

0,05 

31,32 

± 0,46a 

28,24 

± 0,53b 

15,31 

± 0,96c 

9,32 ± 

0,13d 

4,84 ± 

0,24e 

β-pineno 
21,46 ± 

0,08 

40,49 

± 0,06a 

26,80 

± 0,48b 

11,20 

± 0,61c 

5,88 ± 

0,12d 

2,82 ± 

0,11e 

E-cariofileno 
10,89 ± 

0,06 

1,06 ± 

0,05a 

5,77 ± 

0,18b 

13,42 

± 0,17c 

17,47 

± 0,10d 

20,03 ± 

0,18e 

Aromadendreno 
9,17 ± 

0,04 

0,71 ± 

0,03a 

4,24 ± 

0,22b 

10,71 

± 0,16c 

15,02 

± 0,05d 

18,47 ± 

0,14e 

*Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa a nível de 5%.

Enquanto que com um tempo de destilação superior 
a 3 h, foi observado um aumento significativo dos 
sesquiterpenos E-cariofileno e aromadendreno, 
similar a composição majoritária de E-cariofileno no 
trabalho de Andrade et al. (2006)2. 

Conclusões 

O estudo indicou o efeito do tempo de destilação 
sobre o rendimento e a composição química do óleo 
essencial de folhas de Myrciaria tenella, sendo 
possível obter um produto rico em monoterpenos e 
de alto rendimento com apenas 2 h de extração. 
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Introdução 

A espécie Myrciaria tenella (DC.) O.Berg 
(Myrtaceae), popularmente conhecida como “murta-
do-campo” ou “cambuí”, é considerada nativa do 
Brasil, sendo encontrada desde a região norte ao 
sul do país e presente em restingas do Rio de 
Janeiro.1 Na literatura científica, a maioria dos 
trabalhos envolvendo esta espécie descrevem a 
composição do óleo essencial. Apenas Ribeiro et al. 
(2019)2 destaca a presença do flavonoide rutina 
como responsável pela ação antioxidante in vitro de 
um extrato etanólico de folhas de M. tenella. 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar por HPLC-
DAD o perfil de compostos fenólicos das folhas de 
M. tenella.  

Resultados e Discussão 

A metodologia consistiu inicialmente na coleta das 

folhas de M. tenella em março de 2018 na restinga 

da Marambaia (Rio de Janeiro - RJ) e na 

identificação pelo professor Dr. Marcelo da C. 

Souza (ICBS-UFRRJ). Procedeu-se a extração por 

maceração exaustiva com metanol e partição com 

diferentes solventes orgânicos (hexano, fração 

denominada EFMT-H; diclorometano, EFMT-D; 

acetato de etila, EFMT-Ac; e butanol, EFMT-But). 

Estas frações, com exceção da EFMT-H, foram 

analisadas em sistema de cromatografia líquida 

Waters® Alliance e2695, com duas colunas de fase 

reversa BDS Hypersil C18 Thermo Scientific (50 mm 

e 100 mm x 4,6 mm; ambas 2,4 μm) em série, 

gradiente de eluição com solução de ácido fosfórico 

0,15% (v/v) e acetonitrila, e detector de arranjo de 

diodos (faixa de 200-600 nm). As condições 

cromatográficas foram temperatura da coluna 40 °C, 

fluxo da fase móvel 1,2 mL/min e volume de injeção 

5 μL. Identificação das substâncias foi realizada por 

comparação com padrões analíticos (tempo de 

retenção e espectro de UV).  

Quanto aos resultados, foram identificadas nas 

frações das folhas de M. tenella por HPLC-DAD 10 

substâncias, sendo 5 ácidos fenólicos (ácido gálico, 

ácido protocatecuico, ácido siríngico, ácido p-

cumárico, ácido p-hidróxibenzoico), 2 derivados de 

ácidos fenólicos (galato de metila e ácido elágico) e 

3 derivados do flavonol quercetina (rutina, 

quercetina 3-O-glicosídeo e quercetrina).  

A Figura 1 apresenta o cromatograma da fração 

EFMT-AC, em que os compostos majoritários 

identificados foram (a) ácido gálico, (d) ácido 

elágico, (e) rutina e (f) quercetina 3-glicosídeo, 

também presentes em EFMT-D e EFMT-But. 

Figura 1 - Cromatograma a 270 nm da fração 
EFMT-Ac: (a) ácido gálico - tR= 2,3 min, (b) galato 
de metila - tR= 8,0 min, (c) ácido siringíco - tR= 10,6 
min, (d) ácido elágico - tR= 16,7 min, (e) rutina - tR= 
17,2 min, (f) quercetina 3-O-glicosídeo - tR= 17,6 
min, (g) quercetrina - tR= 16,7 min. 

Esta análise possibilitou a identificação de 
substâncias fenólicas ainda não relatadas para a 
espécie M. tenella, com exceção da rutina². Outros 
picos detectados apresentaram espectros de UV/Vis 
similares aos de flavonoides e taninos hidrolisáveis 
e serão investigados ainda através de desreplicação 
por LC-MS. 

Conclusões 

O trabalho contribuiu para o estudo fitoquímico das 
folhas de Myrciaria tenella. O estudo continua em 
andamento através dos testes biológicos com essas 
frações. 
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Introdução 

Eugenia copacabanensis Kiaersk. (Myrtaceae), 
conhecida popularmente como princesinha-de-
copacabana, é uma espécie endêmica do Brasil, de 
ocorrência exclusiva na Mata Atlântica e presente 
nas restingas do Rio de Janeiro.1 Em um trabalho 
anterior, Junior et al. (2014) isolaram vários 
metabólitos especiais de suas folhas, incluindo 
sesquiterpenos.2 Diferentes classes de produtos 
naturais tem sido testadas como acaricidas frente a 
parasitos como o Rhipicephalus microplus
(Ixodidae), conhecido por ser o principal 
ectoparasita de gado em países tropicais e 
subtropicais.3 Devido às perdas econômicas 
geradas e ao aumento de resistência frente a 
acaricidas comerciais, faz-se necessário a busca 
por novas substâncias com potencial acaricida. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
acaricida frente ao R. microplus da fração rica em 2-
metoxi-clovan-9-ol, obtida do extrato metanólico de 
folhas de E. copacabanensis. 

Resultados e Discussão 

A metodologia consistiu na coleta de folhas de E.
copacabanensis em março/2018 na restinga da 
Marambaia (Rio de Janeiro-RJ). Estas foram secas, 
moídas e submetidas a extração por maceração 
estática a exaustão com metanol e, em seguida, 
particionou o extrato metanólico com hexano 
(EFEC-H). A purificação em coluna de sílica gel da 
fração EFEC-H11 possibilitou a obtenção de uma 
fração (402 mg) com 61,7% de porcentagem relativa 
por CG-FID, de um derivado do sesquiterpeno 
clovandiol, o 2-metoxi-clovan-9-ol, identificado pela 
primeira vez na família Myrtaceae.4 
Análise por infravermelho complementou a 
identificação deste sesquiterpeno através do sinal 
do grupo hidroxila e ausência de sinais referentes a 
carbonila ou ligações insaturadas (σO-H 3425; σC sp3-H 
2928, 2864, δCH2 1460, δCH3 1365, σC-O 1094 cm-1).  
A fração EFEC-H11 foi testada quanto ao efeito 
acaricida em R. microplus através de dois ensaios e 
comparação com controle DMSO 1%+ etanol 50%. 
O primeiro consistiu no teste de pacotes de larvas, 
em que, aproximadamente, 100 larvas foram 
depositadas em pacotes de filtro de papel, 
embebecidas com diferentes soluções diluídas da 

amostra (180 μL de cada solução) e mantidas em 
estufa B.O.D. por 24 h à 27±1°C e umidade 
relativa>80±10%. Taxa de mortalidade superior a 
90% foi observada quando empregada uma 
concentração de 50 mg/mL da fração (p < 0,05).  
O segundo teste consistiu na imersão por 5 min de 
fêmeas ingurgitadas de R. microplus em soluções 
diluídas. Após, manteve-se as fêmeas em estufa 
B.O.D. sob as mesmas condições anteriores e 
observou-se a fase de oviposição e depois a 
eclosão dos ovos por 15 dias. 
Tabela 1. Ensaios por Imersão de Fêmeas Ingurgitadas de R. microplus. 

Tratamentos 

Peso das 
fêmeas antes 

da postura 
(mg) 

Peso da 
massa de 
ovos (mg) 

Percentual 
de eclosão 

(%) 

Percentual de 
controle (%) 

Controle 
(n) 

204,7a±11,4 
(10) 

116,3a±38,2 
(10) 

88,7a±4,2 
(10) 

... 

12.5 mg/mL 
(n) 

201,5a±7,1 
(10) 

64,2b±35,0 
(10) 

70,0b±10,6 
(08) 

55,7 

25.0 mg/mL 
(n) 

201,6a±12,6 
(10) 

79,1ab14,8 
(10) 

46,2b±26,1 
(10) 

64,0 

50.0 mg/mL 
(n) 

203,0a±17,3 
(10) 

46,6b±33,0 
(10) 

17,5bc±22,5 
(08) 

92,0 

100.0 mg/mL 
(n) 

202,2a±18,3 
(10) 

56,8b±29,8 
(10)) 

15,8c±21,7 
(09) 91,1 

150.0 mg/mL
(n) 

202,7a±15,5 
(10) 

27,9c±25,3 
(10)) 

11,4c±10,2 
(07) 92,9 

*Letras diferentes indicam diferença significativa (p < 0,05).

A Tabela 1 indica que todos os tratamentos tiveram 
diferença significativa em relação ao controle. Os 
experimentos indicaram que o tratamento com 50,0 
mg/mL resultou em resultados tão satisfatórios 
quanto as maiores concentrações, com um 
percentual de eclosão de 17,5% e de controle de 
92,0%, permitindo um controle efetivo desses 
parasitos 

Conclusões 

O estudo demonstrou a ação acaricida da fração 
rica em 2-metóxi-clovan-9-ol, com resultados 
significativos para concentração mínima de 50 
mg/mL. 
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Introdução 

Manguezais são ecossistemas de transição entre os 

ecossistemas marinho e terrestre1, são um 

importante recurso natural renovável e estão entre 

os ecossistemas de maior produção de vida 

marítima e terrestre no mundo2. Manguezais 

brasileiros são considerados ameaçados de 

extinção desde 19963. Avicennia schaueriana 

(Acanthaceae) é uma das três espécies vegetais 

ocorrentes em manguezais brasileiros e se distingue 

das demais pela presença dos pneumatóforos4. 

Devido à escassez de trabalhos fitoquímicos sobre 

a planta, o objetivo deste estudo é ampliar 

conhecimentos acerca de sua composição química. 

Resultados e Discussão 

O trabalho envolveu a geração de uma base de 

dados de substâncias químicas previamente 

isoladas do gênero Avicennia, onde foram 

encontradas 311 substâncias, com posterior 

fracionamento dos extratos em CHCl3 de folhas e 

galhos por cromatografia contracorrente (CCC). O 

sistema de solventes Hex-AcOEt-MeOH-H2O 2:2:2:2 

(v/v) foi utilizado em ambas as separações, cujas 

frações resultantes foram analisadas por 

cromatografia em camada delgada (CCD), 

cromatografia em fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM), ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) e 

Heteronuclear Single Quantum Coherence (HSQC) 

(Figura 1), levando à purificação de oito 

substâncias, sendo ácido cinâmico, p-

hidroxibenzaldeído, siringaldeído e ácido ferúlico do 

extrato de folhas, e ácido p-metilbenzoico, ácido 

verátrico, ácido vanílico e ácido siríngico do extrato 

de galhos (Figura 2). 

Figura 2. Estruturas químicas das substâncias 
purificadas: (a) ácido cinâmico; (b) p-
hidroxibenzaldeído; (c) siringaldeído; (d) ácido 
ferúlico; (e) ácido p-metilbenzoico; (f) ácido 
verátrico; (g) ácido vanílico; (h) ácido siríngico. 

Figura 1. Espectros de RMN de 1H e HSQC em 
MeOD (500 MHz) e espectro de massas obtido por 
CG-EM do siringaldeído, m/z 182. 

Conclusões 

A CCC se mostrou eficiente na purificação de 

substâncias da planta. De acordo com a base de 

dados gerada, todas as substâncias purificadas 

foram descritas pela primeira vez em A. 

schaueriana, tendo sido apenas o ácido ferúlico 

descrito anteriormente no gênero Avicennia5. 
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Introdução 

As plantas medicinais são alternativas para o 
tratamento de doenças desde os primórdios da 
humanidade, principalmente em comunidades, onde 
há maior disseminação do conhecimento popular e 
o uso de espécies para combater processos anti-
inflamatórios tem sido muito comum. Uma 
inflamação consiste na lesão tecidual, 
proporcionando uma série de reações em cadeia, 
ocasionando dor, rubor, edemas, febre e possível 
perda de função¹. Dentre os mediadores estão as 
ciclo-oxigenases 1 e 2 (COX), que são os alvos dos 
anti-inflamatórios seletivos e não seletivos. 
Entretanto, como as COX possuem atividades de 
suma importância para o funcionamento fisiológico, 
atuando no estômago e nos rins, a utilização desses 
medicamentos a longo prazo pode ser prejudicial², 
sendo produtos naturais como uma alternativa no 
tratamento, podendo ter sua ação estabelecida pela 
presença de metabólitos secundários como: 
flavonoides (F)³, esteroides (E)4, terpenos5 (T), 
saponinas6 (S) e alcaloides7(A). A partir do 
levantamento etnobotânico de plantas medicinais, 
numa comunidade tradicional no interior da Bahia, 
foram selecionadas duas espécies usadas para o 
tratamento de diversas patologias inflamatórias para 
realização da triagem fitoquímica (TF) e 
investigação da normatização do seu uso em 
bancos de dados nacionais8,9 e a comparação dos 
nomes populares encontrados na comunidade com 
os descritos pelos órgãos reguladores. 

Resultados e Discussão 

As espécies selecionadas foram Stryphnodendron-

adstringens e Ocimum gratissimum conhecidas pela 
comunidade como Barbatimão e Tioiô 
respectivamente, escolhidas devido a sua ampla 
utilização. Realizou-se a TF utilizando os testes 
qualitativos de Shinoda (F), agitação/espuma (S), 
Dragendorff (A) e Libermann-Burchard (E e T). Na 
comunidade de Três Lagoas, Amargosa, Bahia, as 
cascas da espécie S. adstringens (Barbatimão)
atuam contra inflamação na próstata e na 
cicatrização de ferimentos. Na TF foi detectado a 
presença de flavonoides. A monografia8 confirma 
tanto o nome popular, as indicações cicatrizante, 
antisséptica e anti-inflamatória e a classe metabolita 
detectada. Nas folhas, caule e raízes de O.

gratissimum (Tioiô), utilizados na comunidade no 

tratamento da sinusite, dor no corpo e bronquite, 
foram detectados terpenos, saponinas, alcaloides, 
esteroides e flavonoides. Sua monografia12, 
descreve a espécie como Alfavaca, e as indicações 
são para doenças respiratórias, vômitos, 
nervosismo, diabetes, tuberculose, gripe e cólicas, 
com destaque para a ação anti-inflamatória. As 
classes de metabólitos encontrados possuem ação 
imunológica na inflamação, atuando na inibição da 
síntese de citocinas e bloqueando as COX 1 e 2, 
produtoras de prostaglandinas e responsáveis por 
dor e febre (F)3; interrompem a síntese de 
bradicinina, responsável pela sensação de dor (T)5; 
diminuem a quimiotaxia e reduzem edemas devido 
a diminuição de histamina na corrente sanguínea 
(A)7 e atuam diminuindo a infiltração de neutrófilos e 
de citocinas, respectivamente (S e E)4,6. 

Conclusões 

As informações obtidas neste trabalho, mediante 
dados da literatura e abordagem etnobotânica, 
destaca a necessidade de uma abordagem 
científica acerca de espécies utilizadas 
popularmente, tendo em vista os diferentes nomes 
populares para a mesma espécie, como o caso de 
O. gratissimum, podendo gerar o uso inadequado. 
Assim como, a importância do reconhecimento e 
valorização do conhecimento tradicional, buscando 
a integração comunidade-universidade, na busca do 
enriquecimento da comunidade científica. 
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Introdução 

 Atualmente, a produção de frutas, além de atender a 

demanda de mercados in natura, também serve 

como matéria-prima para produtos processados 

como conservas, sucos, geléias e doces [1]. Os 

resíduos gerados no processamento das frutas 

normalmente são constituídos por casca, caroço e / 

ou bagaço com peso superior ao da própria polpa. 

Embora esses subprodutos contenham vitaminas, 

minerais, fibras e substâncias de interesse biológico, 

geralmente são descartados [2]. Visto que as 

espécies de Annonaceae possuem alta atividade 

inseticida contra diferentes espécies mosquitos [3], 

esse estudo tem como objetivo testar o efeito 

larvicida do resíduo da industrialização da Graviola 

(Annona muricata L.). 

Resultados e Discussão 

Os subprodutos de A. muricata foram gentilmente 

doados pela empresa Riaceli Alimentos. As 

sementes e o bagaço foram secos e moídos antes de 

serem submetidos à extração. As sementes foram 

maceradas com dois solventes distintos: 

diclorometano para remoção de ácidos graxos e 

outras substâncias apolares, seguido de metanol 

para concentração de compostos fenólicos [4]. O 

extrato de bagaço foi obtido por maceração com 

mistura de etanol e água 8:2 (v/v). Os açúcares foram 

eliminados por solubilização do extrato em água 

seguida de centrifugação. Ao sobrenadante foi 

adicionado acetato de etila, produzindo uma fração 

orgânica. 

Todos os extratos foram submetidos a análise 

preliminar por cromatografia em camada delgada 

(CCD) antes de serem testados quanto à atividade 

larvicida contra larvas de Aedes aegypti. Os 

primeiros resultados larvicidas de extratos de A. 

muricata mostram que o extrato metanólico da 

semente foi o mais ativo (Tabelas 1 e 2).  

Conclusões 

O trabalho mostrou a detecção de atividade larvicida 

da semente de Graviola, como descrito na literatura, 

comprovando a necessidade do reaproveitamento de 

resíduos industriais. Agora ele prossegue com a 

caracterização química dos compostos ativos 

utilizando CCC. 
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Introdução 

Clusia fluminensis é uma planta nativa e endêmica 
no Brasil, caracterizada quimicamente pela 
presença de xantonas, benzofenonas, flavonoides, 
cumarinas, terpenoides, esteroides e outras 
substâncias. Estudos anteriores do nosso grupo, 
demonstraram potencial atividade na neutralização 
de efeitos locais causados pelo envenenamento 
ofídico1. Trata-se de uma doença tropical 
negligenciada, com impacto socioeconômico no 
país devido a mortes ou sequelas irreversíveis 
(paralisia e amputação de membros). O veneno de 
serpentes é capaz de interferir nos sistemas 
nervoso central, cardiovascular, muscular, 
hemostático, renal e vascular2. O soro antiofídico é 
eficaz na reversão dos efeitos sistêmicos, mas 
ineficaz em neutralizar os efeitos locais causados 
pelo envenenamento. O objetivo deste estudo foi 
produzir e avaliar os extratos aquosos de frutos de 
Clusia fluminensis frente a alguns efeitos locais 
desencadeados pelo veneno da serpente Bothrops 
jararaca.  

Resultados e Discussão 

Os ensaios foram conduzidos com extratos aquosos 
de frutos de C.fluminensis e veneno de B. jararaca 
na proporção 1:10 e 1:20 (extrato: veneno). Os 
extratos foram preparados por infusão, na 
proporção 1:8 (droga vegetal:água), e 
posteriormente liofilizados. Foram utilizados extratos 
de frutos de C. fluminensis coletados em maio e 
agosto de 2018 (amostras 518 e 818) e março e 
junho de 2019 (amostras 319 e 619). O potencial 
citotóxico das amostras foi previamente avaliado 
pelo método MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-
2il)-2,5-difenil tetrazólio) em cultura de linfócitos T 
de baço de camundongos BALB-C. As amostras 
dos extratos que reduzissem em mais de 20% da 
viabilidade celular não seguiriam para os testes 
farmacológicos in vitro. Todas as quatro amostras 
testadas mantiveram a viabilidade celular dos 
linfócitos T acima de 80% e foram submetidas a 
testes para verificar atividade proteolítica, 
hemolítica, além da influência no tempo de 
coagulação plasmática. O percentual de inibição 
proteolítica e hemolítica das amostras 518, 818, 319 
e 619 foi próximo de 100%. Todas as amostras 
incubadas na proporção 1:20 (extrato:veneno) 
promoveram aumento no tempo de coagulação 
plasmática, quando comparado ao ensaio controle  

conduzido na ausência dos extratos aquosos dos 
frutos de C. fluminensis.  
Os extratos vegetais são misturas de substâncias 
capazes de exibir atividades biológicas mais 
pronunciadas que seus constituintes isolados. 
Interações sinérgicas com ação em múltiplos alvos 
são comuns em matrizes complexas3. Estudos 
anteriores, conduzidos com extratos não aquosos 
de diferentes partes de C. fluminensis, 
demonstraram neutralização, em diferentes graus, 
de efeitos tóxicos causados por acidentes ofídicos. 
Os resultados encontrados neste estudo, sugerem 
atividade neutralizante semelhante pelos extratos 
aquosos dos frutos de C. fluminensis. Sabe-se que 
as enzimas metaloproteinases e serino-proteases 
atuam na patogênese de envenenamentos com 
lesão tecidual, inflamação e distúrbios do sistema 
hemostático. Porém, o mecanismo inibitório de ação 
dos extratos vegetais na neutralização das toxinas 
ainda é pouco entendido4. 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstraram o potencial 
dos extratos aquosos de C. fluminensis em 
neutralizar atividades tóxicas do veneno de B. 
jararaca. Cabe ressaltar que a parte a vegetal, bem 
como o solvente utilizado no preparo dos extratos 
são importantes variáveis a serem consideradas. 
O estudo sinaliza perspectivas no tratamento de 
suporte à soroterapia com diminuição das 
morbidades associadas a uma doença 
negligenciada (acidentes ofídicos).  
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Introdução 

O câncer de boca é um dos principais tipos de 
câncer em todo o mundo. Estima-se, para o Brasil, a 
ocorrência anual de 15.190 novos casos da doença 
durante o triênio 2020-2022, sendo o quinto tipo 
mais frequente entre homens e o décimo terceiro 
entre mulheres1. Nas últimas quatro décadas, os 
quimioterápicos de origem natural ou seus 
derivados têm tido papel significativo no tratamento 
do câncer2. Nesse sentido, pesquisas com Piper 
spp. têm mostrado que estas plantas produzem 
substâncias biologicamente ativas3. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é avaliar o efeito citotóxico 
das frações de Piper cernuum Vell. utilizando a 
linhagem de carcinoma de células escamosas orais 
humanas SCC9, e realizar a análise química das 
frações ativas. 

Resultados e Discussão 

Folhas frescas de P. cernuum foram coletadas no 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO - 
GuapimirimRJ). O extrato bruto (EBFPC) foi obtido 
por maceração estática em MeOH. O EBFPC foi 
solubilizado em MeOH:H2O 1:3 (vv) e submetido à 
partição líquido-líquido por gradiente de polaridade 
(Hexano, CH2Cl2, AcOEt, BuOH). As partições 
obtidas foram avaliadas quanto ao potencial 
citotóxico contra linhagem celular de SCC9 (MTT)4. 
Embora todas as partições tenham apresentado 
citotoxicidade, a partição em diclorometano 
(FDFPC) foi a mais ativa (CI50= 35,0 gmL)5. Então, 
foi realizado o fracionamento da FDFPC pela 
técnica de cromatografia líquida a vácuo (CLV) 
utilizando um sistema de gradiente de solvente. 
Sete dentre dezoito frações de FDFPC foram 
selecionadas e submetidas ao teste de viabilidade 
celular, e todas se mostraram ativas, sendo que a 
fração 09 revelou-se seletiva (IS=2,67) e mais ativa 
(CI50=40,25 gmL) que o fármaco padrão 
carboplatina (CI50=322,30 gmL). Já a fração 14 foi 
significativamente seletiva (IS>7,7). Em seguida, 

FDFPC-9 e FDFPC-14 foram submetidas à técnica 
de CLV, e dez frações também foram testadas. 
Como resultado, as frações 09-07 (CI50=36,87 
gmL) e 14-05 (CI50=64,20 gmL) foram as mais 
seletivas, apresentando seletividade de 2,03 e 2,53, 
respectivamente. Diante desses resultados, a fração 
14-05 foi selecionada para análise por RMN 1H e 
para o fracionamento por CLAE-DAD modo 
semipreparativo, sendo obtidas três frações, as 
quais foram analisadas por EM-IES. Foram inferidas 
duas substâncias pertencentes à classe das amidas 
(1 e 2) (Figura 1).  

Figura 1. Substâncias identificadas na fração 14-05. 

Conclusões 

A partição e as frações de Piper cernuum se 
mostraram ativas contra linhagem celular de SCC9. 
Além disso, as substâncias identificadas são 
inéditas no gênero Piper e se tratam de amidas, 
metabólitos secundários que se destacam por 
apresentarem diversas atividades biológicas. Logo, 
a planta em questão é uma fonte promissora de 
substâncias com potencial anticâncer.  
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Introdução 

Piper rivinoides Kunth (Piperaceae) é uma planta 
conhecida popularmente como aperta-ruão, murta, 
ou betis branco. Nativa do Brasil, essa espécie 
possui registro de ocorrência de Norte a Sul do país. 
Estudos conduzidos com a espécie demonstram 
atividades contra Micobacterium tuberculosis e 
Leishmania amazonensis, além de evidenciar 
potencial antinociceptivo¹,². Moreira e cols. (2016)³ 
descreveram o potencial de neolignanas 
benzofurânicas (eupomatenoide-5, eupomatenoide-
6  e conocarpano) isoladas de P. rivinoides contra 
cepas de Candida albicans e de Leishmania

amazonenses. Esses dados evidenciam que P.

rivnoides tem grande potencial para se tornar um 
medicamento fitoterápico. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi desenvolver um método de 
análise e quantificação das neolignanas bioativas 
eupomatenoide-5, eupomatenoide-6 e conocarpano 
em extratos de P. rivinoides. Essa pesquisa 
corresponde à etapa farmacêutica na produção de 
um fitomedicamento. O método para análise das 
neolignanas foi desenvolvido e validade por 
Cromatografia em Fase Líquida de Ultra Eficiência 
(CLUE) aclopada a Detector de Ultravioleta (UV) em 
Rede de Diodos (DAD-UV), com uso de 
equipamento Shimadzu Nexera XR, (Shimadzu®), 
equipado com controlador CBM20A, 
desgaseificador DGU20A, bomba binária LC20AD, 
forno CTO20A, injetor automático SILA20A, sistema 
de detecção por DAD-UV-VIS SPDM20A. Os 
parâmetros de validação avaliados foram 
seletividade, precisão, exatidão, linearidade, limites 
de quantificação e de detecção, além de robustez, 
de acordo com normas nacionais e internacionais4,5. 

Resultados e Discussão 

As melhores condições (tempo de retenção, 
resolução, simetria de sinal) para análise do 
conocarpano, eupomatenoide-5 e eupomatenoide-6 
foram obtidas em coluna cromatográfica sílica C18 
Shimpack XR-ODS II (75 mm x 2.0 mm i.d. x 2,2 
m) e fase móvel composta de água ultrapura 
acidificada (pH 3,0) com acetonitrila (HPLC, Tedia, 
Brasil) 20/ 80 (v/v). O fluxo foi de 1 mL/min e a 

temperatura do forno foi mantida em 50 oC (Figura 
1). 

Figura 1. Cromatograma obtido por CLAE-DAD-
UV na melhor condição de análise. Seta indica

sinal cromatográfico das neolignanas (1) 

eupomatenoide-5, (2) eupomatenoide-6 e (3) 

conocarpano. 

Conclusões 

Foi possível o desenvolvimento e validação de um 
método inédito por CLAE-DAD-UV para 
quantificação de três neolignanas benzofurânicas 
presentes nos extratos de P. rivinoides com 
excelente simetria de sinal, fator de retenção, 
resolução, seletividade, linearidade, precisão, 
exatidão, robustez e recuperação. Esse método é 
vantajoso, pois desta forma tem-se menor gasto 
com solventes e maior otimização do tempo, o que 
possibilita a realização de inúmeras análises em 
um único dia. Os resultados obtidos contribuem 
para análises fitoquímicas adequadas, bem como 
para o estabelecimento de parâmetros de controle 
de qualidade dos extratos e preparações 
fitoterápicas com P. rivinoides. 
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Introdução 

O coqueiro (Cocos nucifera L., Arecaceae) é uma 

palmeira distribuída pela vegetação costeira através 

dos trópicos. Seu fruto, o coco, possui um 

mesocarpo fibroso espesso, correspondente a até 

85% de toda a biomassa1. As fibras são o principal 

resíduo agroindustrial da produção do coco, cujo 

aproveitamento para extração de metabólitos 

bioativos pode reduzir seu impacto ambiental, visto 

que extratos das fibras contendo procianidinas 

apresentaram potenciais biológico e farmacológico3. 

Um dos métodos analíticos mais utilizados na 

caracterização das procianidinas é a reação de 

despolimerização por catálise ácida com excesso de 

floroglucinol. Nesta reação, a quebra da ligação 

interflavana faz com que as subunidades extensoras 

sofram adição nucleofílica do floroglucinol, enquanto 

as subunidades iniciadoras não sofrem essa 

adição4. Assim, é possível determinar não só o grau 

médio de polimerização da amostra, mas também a 

composição das subunidades por CLAE-DAD. Para 

aperfeiçoar a metodologia, o objetivo do trabalho foi 

otimizar a reação com um planejamento fatorial 

simples de 23, utilizando como variáveis 

independentes a potência (de 50 a 350 W) e o 

tempo da reação (de 10 a 50 s), associando a 

irradiação de microondas para acelerar a reação e 

caracterizar as procianidinas dos extratos de fibras 

de duas variedades de coco. 

Resultados e Discussão 

Atualmente, o trabalho pioneiro de Kennedy & 
Jones (2001) apresenta mais de 540 citações 
(Scopus). Neste, a reação ocorre em solução 
metanólica de floroglucinol a 50 ºC por 20 min4. No 
presente estudo, o metanol foi substituído por água 
a fim de dissipar mais energia do campo magnético. 
Essa mudança gerou uma redução de floroglucinol 
(5x menor) e o uso de um solvente verde. Os 
resultados foram obtidos em duplicata e a área do 
produto final foi a variável dependente. O 
planejamento foi avaliado pelo software Statistica 10 
(Statsoft). O gráfico de superfície de resposta 
apontou a condição 200 W e 30 s de reação como 
otimizada, reduzindo em 40x o tempo de reação.  

Fibras de duas variedades de coco, C. nucifera var. 
typica A e var. typica, foram extraídas com 
Me2CO:H2O 6:4. Os extratos foram particionados 
com acetato de etila:água (1:1, v/v), e as frações 
aquosas, ricas em procianidinas poliméricas, foram 
analisadas por CLAE-DAD-EM, em triplicata, após 
despolimerização pelo protocolo tradicional e pela 
condição otimizada em micro-ondas (Tabela 1). As 
frações apresentaram epicatequina como única 
subunidade extensora e uma mistura de catequina e 
epicatequina como subunidades iniciadoras. 
Contudo, houve um aumento significativo do grau 
médio de polimerização pela otimização em micro-
ondas, apontando, assim, maior eficácia na 
despolimerização das procianidinas. Além disso, a 
presença de procianidinas de alto grau de 
polimerização potencializa a exploração desse 
resíduo agroindustrial para aplicações industriais e 
de promoção da saúde5. 
Tabela 1. Comparação do grau médio de 
polimerização das procianidinas de fibras de coco.  

Grau médio de polimerização 
(X ± DP [DPR]) 

Amostras 
Protocolo 
tradicional 

Otimização 
micro-ondas 

C. nucifera var. 
typica A 

4,49±0,19 
[4,16] 

7,06±0,49 
[6,93] 

C. nucifera var. 
typica 

4,87±0,14 
[2,81] 

9,98±0,41 
[4,06] 

Conclusões 

A otimização feita em micro-ondas viabiliza um 

número maior de análises por dia e uma redução de 

custos. Para as fibras de coco, a otimização foi 

capaz de fornecer resultados mais precisos sobre o 

grau de polimerização das procianidinas presentes. 

Indicando esse resíduo como potencial fonte de 

metabólicos para exploração industrial. 
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Introdução 

Arrabidaea chica (Bonpl.) Verlot (Bignoniaceae), 
popularmente conhecida como crajiru e pariri, entre 
outros nomes, é uma espécie vegetal arbustiva 
trepadeira que ocorre na América tropical, usada na 
medicina popular principalmente como anti-
inflamatória e cicatrizante1. Além das 3-
desoxiantocianidinas2, características da espécie, 
destacam-se em sua composição química as 
flavonas, às quais têm sido reportadas atividades 
biológicas, tais como antioxidante3. A. chica compõe 
a Relação Nacional de Plantas Medicinais de 
Interesse ao SUS (Renisus)4 publicada em 2009, o 
que enseja estudos de padronização de seus 
extratos ativos, visando assegurar sua qualidade, 
eficácia e segurança.  

Voltado à caracterização química da espécie, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
variação da concentração de flavonas nos extratos 
de 4 morfotipos de A. chica (AC1-4) obtidos em 
duas coletas anuais: verão (V) e inverno (I).  

Os extratos hidroetanólicos (7:3) foram obtidos 
por maceração das folhas (5 dias) e posteriormente 
analisados por cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE-DAD-UV) a 254 nm em 
equipamento Shimadzu Nexera XR® por um 
método previamente estabelecido no Laboratório de 
Toxicologia Ambiental (ENSP/Fiocruz). O extrato 
AC4(V), após etapas de partição seguida de 
fracionamentos em coluna aberta, empregando-se 
Sephadex LH-20 (fase estacionária) e metanol (fase 
móvel), resultou no isolamento de duas flavonas: 
apigenina e luteolina, as quais foram caracterizadas 
por ressonância magnética nuclear (RMN1H e 13C). 
Para a quantificação das flavonas no extrato, o 
padrão de luteolina (Sigma-Aldrich) foi utilizado na 
construção de uma curva analítica (1, 4, 8, 12, 16 e 
20 g/ mL). As injeções foram feitas em triplicata e 
resultaram na obtenção da equação de 
quantificação (r2 = 0,9995). 

Resultados e Discussão 

Os cromatogramas dos oito extratos analisados 
apresentaram 6 picos, cujos espectros de UV são 
característicos de flavonas, com máximos de 
absorção entre 338 e 348 nm (banda I) e 256 e 283 

nm (banda II). A banda I está relacionada à 
absorção do sistema cinamoil do anel B e
apresenta absorção na faixa de 304-350 nm, 
característica de flavonas. Os resultados da 
quantificação destas flavonas, expressos em mg de 
luteolina por g de extrato seco, encontram-se na 
tabela 1.  

n.d. = não detectável. Tr = tempo de retenção. As flavonas C e E foram 
identificadas como luteolina e apigenina, respectivamente, e as outras estão em 
fase de identificação. AC1-4 designam os 4 morfotipos de A. chica. (V) e (I) 
indicam as coletas de verão e inverno, respectivamente.  

Conclusões 

Os resultados obtidos permitem concluir que, 
dependendo do morfotipo de Arrabidaea chica e da 
época de sua coleta (verão ou inverno), há grande 
variação no conteúdo das seis flavonas analisadas. 
Tais resultados corroboram a importância da 
padronização dos extratos vegetais. 
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 Tabela 1. Quantificação das 6 flavonas (A-F) identificadas nos 
extratos de 4 morfotipos de A. chica obtidos em 2 coletas anuais. 

Concentração de flavonas (mg/g de extrato seco expressa em 
luteolina) ± desvio padrão 

Flavona 
Tr  

(min) 

AC1 
(V) 

AC1 
(I) 

AC2 
(V) 

AC2 
(I) 

AC3 
(V) 

AC3 
(I) 

AC4 
(V) 

AC4 
(I) 

A 
(22,9) 

0,27 
± 
0,01 

3,51 
± 
0,07 

2,56 
± 
0,05 

5,16 
± 
0,01 

1,64 
± 
0,01 

0,52 
± 
0,00 

0,66 
± 
0,01 

1,50 
± 
0,03 

B 
(26,6) 

3,24 
± 
0,02 

1,81 
± 
0,04 

1,10 
± 
0,02 

1,56 
± 
0,01 

0,66 
± 
0,01 

3,51 
± 
0,05 

6,39 
± 
0,17 

2,13 
± 
0,04 

C 
(29,8) 

0,51 
± 
0,00 

6,67 
± 
0,03 

10,93 
± 
0,02 

11,32 
± 
0,02 

8,04 
± 
0,04 

1,08 
± 
0,01 

1,28 
± 
0,01 

5,45 
± 
0,02 

D 
(30,3) 

0,18 
± 
0,00 

0,11 
± 
0,00 

0,25 
± 
0,00 

0,23 
± 
0,00 

0,28 
± 
0,00 

0,09 
± 
0,00 

0,12 
± 
0,00 

0,26 
± 
0,00 

E 
(33,6) 

1,23 
± 
0,01  

1,02 
± 
0,00 

1,33 
± 
0,01 

0,80 
± 
0,01 

0,50 
± 
0,00 

0,85 
± 
0,00 

0,81 
± 
0,01 

1,17 
± 
0,01 

F 
(35,0) n.d. 

0,49 
± 
0,02 

0,90 
± 
0,02 

0,86 
± 
0,02 

1,05 
± 
0,02 

n.d. n.d. 
0,34 
± 
0,01 
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Introduction 

Brugmansia suaveolens Bercht. & J. Presl is a 
medicinal plant used popularly, of low cost, easy 
access and has indications as anti-inflammatory and 
analgesic. Studies have shown that species of this 
genus present the presence of tropanic alkaloids 
such as scopolamine and atropine². The present 
research had as objective the phytochemical and 
pharmacological study for the development and 
characterization of a vesicular nanosystem, 
evaluating the efficacy, toxicity and safety. 

Results and discussion 

The extracts were obtained from the flowers and 
leaves by maceration in ethanol and concentrates. It 
was observed that gram negative bacteria K.

pneumoniae and P. mirabilis showed better 
inhibition compared to CE (crude extract) of leaves 
and flowers and their fractions. The analysis of the 
cytotoxic potential showed a low toxic activity after 
the direct exposure of the CE leaves and flowers in 
front of S. cerevisiae cells even though the species 
is classified as toxic. Low larvicidal lethality was 
observed at the tested concentrations (250-
1000ppm). Through detection and chromatographic 
analyzes, the presence of triterpenes, flavonoids, 
tannins, saponins and alkaloids was identified. For 
the flowers, a total phenolic content of 6.46mg of 
GAE/g was observed, and for the leaves, a content 
of 5.63mg of GAE/g was observed, which gives the 
flowers a high content of these components 
compared to the leaves. As for the antioxidant 
activity, the leaves were more active (EC50 = 0.88 
µg/mL) than the flowers (EC50 = 2.77 µg/mL). Both 
showed more potent antioxidant activity than 
quercetin (EC50 = 3.60µg/mL), the standard used. 
Based on the results obtained in the screening, the 
EB of the sheet of interest for the development of 
nanoemulsion (NE) was chosen. An CE solubility 
study and an initial pre-formulation were carried out. 
Two NE's were developed by the ultrasonication 
method, oil in water (O/W) stable and with ideal 
organoleptic characteristics, based on copaiba oil 
(CO) and mineral oil (MO) and addition of the CE of 
the leaves, then it was elaborated experimental 
design of the NE to optimize size and processing¹. 
Table 1 shows the characteristics of the optimized 

NE's. The NE's were stable until the 28th day under 
different conditions. 

Table 1. Characteristics of nanoemulsions
developed after optimization 

Formulation nm PDI pH 

NE CO + CE 197,1 0,04 5,5 
NE MO+ CE 140,0 0,14 5,1 

In Figure 1, cytotoxicity tests show only toxicity at a 
concentration of 500 µg/mL for cell models of 
keratinocytes and fibroblasts, while macrophage 
cells showed greater sensitivity to concentrations in 
a range of 500 - 15.62 µg/mL of EC free leaves. Leaf 
CE when nanoemulsified was able to considerably 
reduce cytotoxicity in cells. 

Figure 1. Correlation of cell viability 

Conclusions 

The study showed results not determined in 
previous research, providing an innovative, relevant 
and significant character for future research and a 
potential development of a nanobioproduct. 
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Introdução 

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2006), o método mais eficiente de controle da 
esquistossomose é a aplicação de moluscicidas 
para eliminar ou reduzir a população do caramujo 
Biomphalaria glabrata (Say, 1818), vetor 
hospedeiro intermediário do parasito Schistosoma

spp.1 Devido ao alto custo associado, instabilidade 
a luz solar e baixa toxicidade seletiva de 
moluscicidas sintéticos, a necessidade pela busca 
de novos agentes moluscicidas de origem natural é 
imprescindível. 2 No entanto, poucos estudos sobre 
a família Piperaceae exploram o gênero Piper e 
seus óleos essenciais como alternativas no controle 
de B. glabrata.3,4 Entre as espécies com potencial 
valor biológico e pouco investigadas, Piper

truncatum Vell. é uma espécie medicinal que não 
possui relatos de bioatividade de seus óleos 
essenciais na literatura. Considerando o potencial 
efeito moluscicida das espécies da família 
Piperaceae6, é objetivo desse trabalho apresentar 
os resultados preliminares da composição química 
e da atividade moluscicida de um óleo essencial de 
P. truncatum coletada no Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos em Teresópolis/RJ (PARNASO). O 
óleo essencial foi obtido por hidrodestilação e seus 
componentes foram identificados e quantificados 
por cromatografia em fase gasosa (CG) acoplada a 
detector por ionização em chama e por CG 
acoplada à espectrometria de massa, 
respectivamente. A análise da atividade 
moluscicida seguiu os procedimentos 
recomendados pela OMS, expondo os indivíduos 
adultos às soluções teste durante 24h, seguido de 
observação até o 10° dia após exposição.

Resultados e Discussão 

O rendimento da extração do óleo essencial foliar 
de P. truncatum foi de 3,4%. Análise química da 
composição volátil demonstrou a presença de maior 
teor percentual de -pineno e de germacreno D 
(Tabela 1). Na literatura é possível encontrar 
apenas um estudo que demonstra grandes 
quantidades de sesquiterpenos acíclicos no óleo 
essencial de P. truncatum.7 As soluções contendo 

os óleos essenciais foliares de P. truncatum 
apresentaram DL50 e DL90 em concentrações de 
25ppm e 35ppm, nas primeiras 24h, 
respectivamente. De acordo com a OMS para 
substâncias de origens vegetais serem 
consideradas moluscicidas, as mesmas devem 
possuir DL90 em concentração mínima à 100ppm 
em exposição durante as primeiras 24h.1 

Tabela 1. Constituintes majoritários do óleo 
essencial foliar de Piper truncatum Vell. 

Substâncias 
majoritárias 

Percentual (%) 

α-Pineno 13,91 ± 0,05 

Germacreno D 12,32 ± 0,01 

Canfeno 11,99 ± 0,04 

Biciclogermacreno 9,93 ± 0,00 

β-Pineno 6,44 ± 0,02 

Espatulenol 5,89 ± 0,01 

Conclusões 

O óleo essencial foliar de P. truncatum coletada no 
PARNASO é rico em monoterpenos e 
sesquiterpenos, além de demonstrar interessante 
bioatividade moluscicida. No entanto, estudos 
ecotoxicológicos são necessários para averiguar a 
viabilidade do uso do óleo essencial em campo.  
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Introdução 

Substâncias fenólicas ou polifenois formam um 
grupo muito diversificado, amplamente distribuídas 
no Reino Vegetal, sendo grande parte encontrada 
em alimentos1. Nos seres humanos, as enzimas do 
citocromo P450 (CYP450) atuam no metabolismo 
dos xenobióticos. A subfamília CYP1A faz parte do 
CYP450 e tem um papel importante na 
metabolização de fármacos. A inibição de enzimas 
CYP é uma das causas mais comuns de interações 
potencialmente prejudiciais à saúde humana2. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
substâncias fenólicas presentes na dieta humana e 
em extratos de plantas medicinais em CYP1A. Para 
avaliar os efeitos inibitórios das substâncias 
testadas sobre a atividade catalítica das CYP1A1 e 
CYP1A2 (duas isoformas), foram conduzidos 
ensaios de etoxiresorufina-O-desetilase (EROD) em 
fração microssomal de fígado de ratos induzidos 
com β-naftoflavona. 

Resultados e Discussão 

Os ácidos fenólicos testados não foram capazes de 

inibir a CYP1A (Fig. 1). 

Figura 1. Efeito dos ácidos fenólicos sobre a 
atividade de CYP1A em microssomos hepáticos de 
ratas Wistar. 

Os flavonoides não glicosilados apresentaram 
atividade em CYP1A, sendo a quercetina e o 
Kaempferol os mais ativos. Os flavonoides 
glicosilados não apresentaram atividade. Para as 
substâncias que apresentaram atividade foram 
calculados os respectivos CI50. 

Figura 2. Efeito de flavonoides sobre a atividade de 
CYP1A em microssomos hepáticos de ratas Wistar. 
Os dados que diferiram estatisticamente do controle 
(p<0,05) estão assinalados (*). 

Tabela 1. Valores de CI50 determinados para os 
flavonoides testados que inibiram a atividade da 
CYP1A. 

Flavonoides CI50 (µM) 

Quercetina 3,11 ± 0,02 

Kaemferol 3,07 ± 0,17 

Luteolina 8,42 ± 0,19 

Apigenina 26,56 ± 0,50 

Crisina 52,00 ± 1,00 
Os valores representam média ± desvio-padrão (triplicata). 

A presença de três anéis aromáticos, a planaridade, 
o número e a posição de oxigênios presentes
nestes flavonoides parecem ser fatores imporantes 
para determinar a capacidade inibitória da CYP1A. 

Conclusões 

Pode-se concluir que apenas os flavonoides não 

glicosilados testados são inibidores muito ativos e 

potentes da subfamília CYP1A. 
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Introdução 

As espécies da família Piperaceae possuem diversos 
usos etnobotânicos e produzem extratos e óleos 
essenciais com diversas propriedades 
farmacológicas (Mamood et al., 2017). O gênero 
Piper é o maior dessa família com aproximadamente 
2.000 espécies, cerca de 290 foram reportadas no 
Brasil. A Mata Atlântica possui a maior biodiversidade 
relacionada a esse gênero com 122 táxons, seguida 
da Amazônia com 82 (Flora do Brasil, 2020), 
incluindo muitas com importância medicinal. Os óleos 
essenciais (OE) tem recebido uma grande atenção, 
sendo descritas atividades antimicrobiana, 
antioxidante, antiparasitária e inseticida (Mamood et 
al., 2017). Identificar espécies e padrões de 
diversidade química em Piperaceae pode ser um 
mecanismo interessante para a bioprospecção. Este 
trabalho apresenta a diversidade química de óleos 
essenciais de sete espécies de Piper (P. aduncum L. 
(Pad); Piper amplum Kunth (Pam); Piper arboreum 
var. hirtelum Yunck. (Par); P. cernuum Vell. (Pce); 
Piper glabratum Kunth (Pgl); Piper marginatum Jacq 
(Pma); e P. robustipedunculum Yunck. (Pro) 
coletadas na cidade de São Vicente Férrer, 
Pernambuco (Brasil). 

Resultados e Discussão 

Os OE foram obtidos por hidrodestilação por 2h em 
aparelho de Clevenger modificado. As amostras 
obtidas de Pma, Pro e Pgl apresentaram coloração 
amarela; Pam, Par e Pce levemente amarela e Pad 
branca leitosa. Os maiores rendimentos foram de 
Pma (0,90%) e Pad (0,53%). As substâncias dos OE 
foram identificadas por cromatografia em fase 
gasosa acoplado à espectrometria de massa (CG-
EM) e quantificadas por CG acoplado a detector por 
ionização em chama (DIC) (Ramos et al., 2020). 
Foram identificadas 103 substâncias. Entre as 
amostras foi possível observar uma variação 
significativa de 5 a 60 substâncias. Pgl apresentou 
menor número de substâncias (5) e Pam maior (60). 
As substâncias majoritárias para os OE das Piper 
analisadas estão apresentadas na Tabela 1. Os 
terpenoides α-pineno (0,38-17,05%) e germacreno D 
(0,03-12,55%) apresentaram ocorrência em todas as 
amostras, exceto Pgl.  Todas as espécies 
apresentaram na composição concentrações 
significativas de hidrocarbonetos acíclicos (1,80-
90,33%), achado interessante no processo de 
elucidação da  

compreensão da quimiodiversidade para o local de 
coleta. Os sesquiterpenos hidrocarbonetos tiveram 
maiores importâncias para as espécies Pro, Pce, Par 
e Pam. As amostras de Pad e Pma apresentam 
arilpropanoides, classe química marcadora já 
descritas para essas espécies. Além disso, 
arilpropanoides demonstram potente atividade 
inseticida, antimicrobiana e antioxidante (Ferreira et 
al., 2016). Todas as substâncias mais abundantes 
encontrados nos sete OE das espécies de Piper tem 
potencial aplicação para a indústria, podendo ser 
considerados fonte para sua obtenção.  

Tabela 1. Composição química do óleo essencial de 
sete espécies de Piper. 

Espécie Substâncias majoritárias 

Pad dilapiol (73,30%); hexacosano (7,20%); 

Pam 
α-copaeno (9,85%); valenceno (9,34%); δ-
cadineno (10,72%); (E)-nerolidol (13,60%) 

Par 
germacreno D (12,55%); (E)-nerolidol 

(11,69%); allo-cedrol (12,56%); tetracosano 
(7,94%); 

Pce 
α-pineno (12,39%); germacreno D 
(10,14%); trans-β-guaieno (9,85%); 

Pgl octasano (90,33%); tetracosano (5,90%); 

Pma 
dilapiol (15,83%); γ-asarona (10,11%); (Z)-

asarona (8,31%); 

Pro 
α-pineno (17,05%); germacreno D 

(11,13%); 

Conclusões 

Os óleos essenciais extraído das folhas frescas de 
sete espécies de Piper contêm componentes 
variados, que demonstrou potencialidade para 
aplicação em diversas atividades biológicas, em 
diferentes níveis. Essa é a primeira descrição dos 
componentes voláteis do óleo essencial de P. 
robustipedunculum Yunck. 
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Introdução
O gênero Alpinia, pertencente à família 
Zingiberaceae, possui cerca de 200 espécies 
presentes em várias partes do mundo. 1,2

A espécie Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. é 
conhecida pelo seu uso como planta ornamental e 
também como produto para a produção de papel, 
corantes, especiarias e perfumes.1-3 Além disso, é 
bastante utilizada na medicina popular. Seus 
rizomas são consumidos para melhorar o apetite, o 
paladar e a voz, sendo também usado para dor de 
cabeça, reumatismo, dor na garganta e problemas 
renais. As flores são fervidas e a infusão é 
consumida gerando um alívio contra a tosse. As 
folhas possuem flavonoides que estão associados 
ao seu valor terapêutico. 1,4

Neste presente trabalho foram preparados extratos 
de Alpinia purpurata para análise por cromatografia 
em fase gasosa acoplada a espectrometria de 
massas (CG-EM).

Resultados e Discussão
Folhas e flores frescas de A. purpurata foram 
utilizadas para a extração do óleo essencial usando 
a aparelhagem do tipo Clevenger. Folhas secas 
foram submetidas à maceração sucessiva em 
hexano e diclorometano. Os extratos foram 
analisados por CG-EM.
As substâncias majoritárias identificadas no extrato 
hexano foram sitosterol (14,5%), hentriacontano 
(17,7%) e vitamina E (7,3%) e no extrato 
diclorometano foram 13,14,15,16-tetranorlabd-8(17)-
em-12-al (13,95%) e 5,8-dimetoxi-2-metil-4H-
nafto[2,3-b]piran-4,6,9-triona (3,46%). Há relatos na 
literatura científica destas substâncias identificadas 
como constituintes de outras espécies vegetais, 
inclusive do gênero Alpinia.5
Os rendimentos dos óleos essenciais obtidos a 
partir da hidrodestilação das folhas e flores frescas 
da A. purpurata foram ambos de 0,9% p/p. As 
substâncias majoritárias do óleo essencial das 
folhas foram os monoterpenos isoméricos, β-pineno 
(25,7%) e α-pineno (18,5%) e das flores foram o 
óxido de cariofileno (35,42%) e o beta.-selineno 
(32,39%).
Estudos anteriores relataram a identificação desses 
terpenoides nos óleos essenciais nas folhas de A. 
purpurata.3,5

Conclusões
A espécie Alpinia purpurata tem um grande 
potencial terapêutico que está relacionado à classe 
dos constituintes químicos presente nos seus 
extratos e óleos essenciais, os terpenoides, 
identificados neste estudo. 
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Introdução 

O látex de Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns 
(Euphorbiaceae) é utilizado popularmente para 
tratar doenças como alergias, distúrbios gástricos, 
neoplasias.1 Estudos ex-vivo têm demonstrado que 
alguns de seus constituintes, como os diterpenos 
hidroxilados esterificados (ésteres de forbol) e 
triterpenos tetracíclicos, são eficientes na reativação 
transcricional do Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) em células linfocitárias. Assim, estes 
compostos induzem a reversão da latência viral e 
poderiam viabilizar a ação da terapia convencional, 
de forma a promover a chamada cura estéril dos 
pacientes infectados.2 Apesar da potencial 
bioatividade ainda há escassez de dados para a 
caracterização quantitativa do látex de E. umbellata. 
O presente estudo visa contribuir para sua 
padronização química por cromatografia gasosa 
(CG) após o preparo de amostras por extração em 
fase sólida (EFS), de factibilidade já demonstrada 
pelo nosso grupo de pesquisa.3 

Resultados e Discussão 

Após a coleta, o látex in natura de E. umbellata, 
com aspecto heterogêneo e coloração levemente 
amarelada, foi congelado e liofilizado, resultando em 
um pó homogêneo, fino e branco, codificado como 
LLBA. O desenvolvimento do método analítico 
quantitativo em CG-DIC com coluna DB-17HT,4 
iniciou pela investigação das respostas analíticas 
para diferentes concentrações de LLBA. As 
respostas mantiveram linearidade (r 0,993-0,999) 
para 12 sinais majoritários, na faixa de trabalho de 
3,0 a 12,0 mg LLBA/mL. A separação das classes 
triterpênicas foi realizada por EFS, em condições 
orientadas por resultados preliminares em CCD -
RP18,3 aplicando-se uma suspensão (120 mg LLBA 
em 4 mL CH3CN) em cartuchos de 1 g (RP18) e 
eluindo sequencialmente com CH3CN (4 mL, F1), 
CH3CN (2 mL, F2) e CHCl3 (4 mL, F3). De maneira 
reprodutível (triplicatas independentes), a fração F1 
(20,8% ± 2,3% rendimento) concentrou os 
diterpenos hidroxilados esterificados (ésteres de 
forbol), enquanto os triterpenos concentraram-se 
nas frações F3 (39,5% ± 0,8% rendimento). Essa 

separação de grupos foi também corroborada por 
CG-EM. O maior rendimento da F3 (p < 0,001) está 
de acordo com a literatura, indicando o predomínio 
dos triterpenos como constituintes majoritários no 
látex de E. umbellata.3 A figura 1 revela a 
efetividade na separação dos grupos pela EFS: 
diterpenos hidroxilados esterificados (RF altos) e 
triterpenos (RF baixos). 

Figura 1. CCD-RP18 das frações de LLBA em EFS-
RP18. Spot: 10 μl, 5 mg/mL; eluente: CH3CN. 
Revelação: anisaldeído sulfúrico, 105 °C, 10 min. A-
C: réplicas independentes de EFS. 

Conclusões 

A liofilização direta do látex in natura resolve parte 
das dificuldades relativas a baixa maneabilidade 
deste insumo. O método de CG-DIC demonstra boa 
linearidade (r-Pearson ≥ 0,993) de resposta para os 
constituintes do látex. As condições para a 
separação eficiente e reprodutível entre diterpenos 
e triterpenos demonstram que a EFS é apropriada 
para analisar quimicamente o látex de E. umbellata. 
Adicionalmente, essa separação simplifica a 
quantificação dos constituintes de LLBA e aponta 
um passo inicial para o isolamento e purificação dos 
terpenoides majoritários.  
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Introdução 
O povoado rural de Três Lagoas, localizado em        
Amargosa, no semi-árido baiano possui extenso      
conhecimento popular no uso de espécies vegetais       
para o tratamento de enfermidades. No presente       
resumo, ressalta-se o uso de plantas medicinais       
para tratamento de doenças cardiovasculares na      
região citada. A hipertensão se caracteriza como       
uma das doenças crônicas mais prevalentes, sendo       
necessária a administração de medicamentos de      
forma contínua e rigorosa. As propriedades      
anti-hipertensivas e calmantes das plantas     
medicinais são validadas em complemento à      
terapêutica nos pacientes hipertensivos. No entanto,      
é fundamental que as espécies utilizadas sejam       
estudadas quanto a sua farmacologia e toxicidade       
para verificação da eficácia e segurança. Desse       
modo, deve-se valorizar os saberes populares      
atrelado ao complemento com o conhecimento      
científico, respeitando a técnica utilizada e a       
tradicionalidade. 

Resultados e Discussão 

Brasileira, Formulários e a RENISUS, nestes      
encontram-se 09 plantas citadas pela comunidade:      
A. zerumbet, C. spicatus, C. citratus, D.       
ambrosioides, F. vulgare, L. alba, M. fragrans, M.        
pulegium e M. spicata. Dos dados extraídos, cabe        
destacar as propriedades ansiolíticas e sedativas      
leve no uso da infusão das folhas de C. citratus e L.            
Alba². Ademais, verificou-se a presença do citral no        
óleo essencial de C. Citratus, que atua no bloqueio         
dos canais de cálcio³, o que corrobora com o uso na           
comunidade. Para as 03 espécies sem ação       
comprovada, foram encontrados dados da     
fitoquímica ou uso em outras regiões brasileiras. Na        
espécie B. heterotricha estão presentes flavonóides,      
que são metabólitos, amplamente conhecidos pela      
ação terapêutica no sistema cardiovascular⁴. Para Z.      
nemorale, não foram encontrados relatos de estudo,       
todavia, o gênero Zanthoxylum apresenta-se como      
fonte de alcalóides isoquinolínicos, classe de      
xenobiótico hipotensor e antioxidante⁵. Por sua vez,       
para a espécie E. glomeratus , não foram       
encontrados estudos químicos, mas há relatos de       
uso em outras regiões para tratamento de febre e         
dor de cabeça⁶. 

Conclusões 
A partir do estudo etnofarmacológico, junto a revisão        
bibliográfica, confirmou-se a indicação terapêutica     
de 82% das plantas citadas pela comunidade. Além        
disso, foi possível evidenciar a viabilidade de       
estudos nas áreas da fitoquímica e farmacologia       
para as espécies sem validação comprovada, com       
vistas a colaborar com a valorização do       
conhecimento tradicional e preservação da     
biodiversidade. 
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Mediante as informações relatadas pela 
comunidade, 17 plantas medicinais foram indicadas 
no tratamento da pressão alta, diurético e circulação 
e depositadas para catalogação no Herbário do 
Recôncavo da Bahia. As espécies foram: 
Aristolochia gigantea, Aloysia gratissima, Alpinia 
zerumbet, Blanchetia heterotricha, Citrus 
aurantifolia, Costus spicatus, Cymbopogon citratus, 
Dysphania ambrosioides, Evolvulus glomeratus, 
Foeniculum vulgare, Lippia alba, Lippia thymoides, 
Myristica fragrans, Mentha pulegium, Mentha 
spicata, Sechium edule  e Zanthoxylum nemorale. 
Utilizando como parâmetro anti-hipertensivo os 
mecanismos da inibição dos canais de cálcio e a via 
inibidora da angiotensina II¹, foi possível ratificar as 
propriedades de diminuição da pressão alta das 
plantas utilizadas pela comunidade, através de 
dados na literatura, em que verifica-se a ação 
vasodilatadora, diurética e calmante. 14 espécies, 
das 17, tiveram sua terapêutica reconhecida, 
excetuando-o as espécies, B. heterotricha, E. 
glomeratus e Z. nemorale.  A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com 
SUS e Ministério da Saúde, possuem iniciativas de 
validação e uso racional das plantas medicinais em 
forma de compêndios oficiais como a Farmacopeia  
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Introdução 

O gênero Passiflora L. é o mais representativo da 

família Passifloraceae e inclui cerca de 700 

espécies.1 Um grande número dessas espécies é 

nativa do Brasil.2 As espécies de Passiflora foram 

estudadas devido a seus efeitos sedativos e 

ansiolíticos.3,4 O objetivo deste trabalho foi analisar 

três diferentes espécies de maracujá (Passiflora 

alata, P. foetida e P. setacea.) em relação ao 

conteúdo de vitexina-2´´-O-ramnosideo (Fig. 1) por 

Cromatografia em Fase Líquida de Alta Eficiência 

acoplada a Detector Ultravioleta em Rede de Diodos 

(CLAE-DAD-UV).  

Figura 1. Estrutura química da vitexina-2''-O-

ramnosideo. 

Resultados e Discussão 

Extratos de folhas secas foram preparados por 

infusão de água (10% p/v). O extrato foi seco por 

liofilização e armazenado em frascos âmbar a -

20oC.  O método para quantificação de vitexina-2´´-

O-ramnosideo foi desenvolvido e validado utilizando 

o Cromatógrafo em Fase Líquida Shimadzu Class-

VP. A quantificação de vitexina-2´´-O-ramnosideo foi 

realizada com coluna Ascentis-phenyl supelco (250 

mm x 4,6 mm i.d. x 5 µm), fase móvel composta por 

água ultrapura (pH = 3,0) (solvente A) / acetonitrila 

(Tedia, Brazil) (Solvente B), no modo de eluição em 

gradiente, vazão de 1,4 mL/ min e detecção por UV 

em 340 nm. O método apresentou excelente 

Linearidade, Precisão, Exatidão, Limites de 

Detecção (LOD) e Quantificação (LOQ), 

Recuperação e Robustez. O tempo total de análise 

foi de 16 min. O teor de vitexina-2''-O-ramnosideo 

foi maior em P. foetida (7,21%), seguido por P. 

setacea (3,66%) e P. alata (2,89%).  

Conclusões 

O novo método desenvolvido e validado apresenta 

vantagens quando comparado aos encontrados na 

literatura, uma vez que o uso de uma coluna de 

sílica modificada com fenil permitiu melhor 

resolução cromatográfica, resultando em melhores 

valores de LOD e LOQ. 
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Introdução 

A cúrcuma é um tempero originário da Índia, que tem 
atraído grande interesse nas últimas décadas por 
conter curcuminoides bioativos que apresentam 
algumas atividades farmacológicas e fisiológicas. 
Dentre elas, destacam-se efeitos antimalárico, 
antiinflamatórios, antidepressivos e anticâncer1. A 
curcumina é encontrada principalmente nas raízes e 
rizomas da planta açafrão (Curcuma longa L.). Além 
da curcumina, dois outros curcuminoides ocorrem em 
quantidades menores, desmetoxicurcumina e 
bisdesmetoxicurcumina2. Visando a identificação e 
quantificação dessas substâncias, o 
desenvolvimento de uma metodologia de análise foi 
realizada afim de obter à otimização das melhores 
condições que envolvem o preparo da amostra, 
separação cromatográfica, detecção, identificação e 
quantificação3. 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros analíticos para análise e 

quantificação das amostras de Curcumina 95% 

(Paprika Oleo’s ®) e Curcumina (Laukus Labs ®) por 

CLAE-DAD-UV foram determinados a partir de 

solução em água ultrapura (200 µg/mL) e variando as 

condições de fase móvel e fase estacionária. Todas 

as amostras foram analisadas mantendo o fluxo de 

fase móvel em 1,2 mL/min, temperatura do forno em 

50 ºC e volume de injeção de 20 L.  

Os melhores parâmetros estabelecidos para análise 
foram:  

1. Coluna cromatográfica Ascentis Phenyl

(250 mm x 4,6 mm i.d.,5 m)
2. Tampão Fosfato de Potássio pH 3,5 (40%)
3. Acetronitrila grau HPLC Tedia (60%)
4. Fluxo: 1,2 mL/ min.
5. Temperatura do forno: 50 °C
6. Tempo total de análise: 25 minutos

O comprimento de onda () que apresentou maior 

seletividade e maior absorção foi definido em 420 
nm. Na figura 1 está representado o cromatograma 
da amostra de Curcumina 95% (Paprika Oleo’s ®) 
com uma ampliação, mostrando a separação entre 
os 3 sinais (1- bisdesmetoxicurcumina, 2-
desmetoxicurcumina e 3- curcumina).  

Figura 1. Cromatograma referente à análise da 
Curcumina 95% (Paprika Oleo’s ®) em comprimento 
de onda de 420 nm, utilizando como fase móvel 
tampão fosfato (A) 40 % e acetonitrila 60% (B). 

A curva analítica obtida para Curcumina (Laukus 
Labs ®) foi feita no intervalo de concentração de 6,25 
a 200 µg/mL. O resultado obtido da curva analítica 
está apresentado na figura 2, onde a mesma 
apresentou correlação linear positiva, com rcurcumina= 
0,9999 e tendo sua equação calculada pelas médias 
e desvio-padrão das triplicatas realizadas. 

Figura 2. Curva analítica obtida para Curcumina, no 
intervalo de concentração de 6,25 a 200 μg/ mL. 

Conclusões 

O método analítico desenvolvido demonstrou boa 

seletividade, resolução, simetria de sinal e fator de 

capacidade para análise dos curcuminoides. 
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Introdução 

“A goma icicariba (breu) cura as dores de cabeça 

mais do que os outros remédios”¹. As oleorresinas 

de Burseraceae, conhecidas popularmente como 

breus, vêm sendo utilizadas há séculos no Brasil 

para tratamento de cefaleia. Nas comunidades 

quilombolas de Oriximiná (PA), estes exsudatos 

terpenoídicos são distinguidos em duas 

etnoespécies, com base principalmente em suas 

cores: breu preto e breu branco. Os breus brancos, 

de colorações “mais claras”, são muito utilizados 

para tratamento das dores de cabeça, uso que se 

dá através da inalação das fumaças emitidas 

durante as queimas das oleorresinas² (Figura 1).  

Figura 1. Demonstração do uso tradicional 

quilombola dos breus. (A) A oleorresina é queimada 

como incenso; (B) A fumaça emitida é inalada para 

alívio de dor de cabeça (Fonte: D. R. Oliveira). 

Embora práticas envolvendo fumaças medicinais 

sejam empregadas desde tempos imemoriais, elas 

ainda representam uma oportunidade pouco 

explorada no campo da etnofarmacologia. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar as fumaças 

produzidas pela combustão incompleta de breus da 

Amazônia a fim de identificar substâncias bioativas 

que sustentem o uso tradicional a eles atribuído. 

Para tal, foram utilizados um aparato próprio e 

metodologia desenvolvida pelo grupo para análise 

qualitativa de fumaças derivadas de plantas³. Foi 

realizado um estudo comparativo entre o headspace 

de fumaças, extratos diclorometânicos e óleos 

essenciais de breus preto (n=1) e branco (n=1) 

comerciais; todos foram analisados por CG-EM.  

Resultados e Discussão 

Foram detectadas, ao todo, 32 substâncias nas 

fumaças dos breus preto e branco. Em comum entre 

as fumaças, pode-se destacar a presença de 

terpenóides voláteis (ex., α-terpineol) e 

triterpenóides (ex., α- e β-amirina, α- e β-amirona). 

Estas mesmas substâncias são tidas como 

características dos breus in natura², indicando que, 

quando queimadas, elas sejam volatilizadas e, 

desta forma, transferidas para as fumaças. Este 

resultado é interessante pois os terpenóides de breu 

apresentam atividades anti-inflamatórias e 

analgésicas muito relatadas na literatura4. 

A confirmação da procedência dos breus se deu 

pela anotação, nos extratos, de marcadores 

quimiotaxonômicos de Burseraceae, única família 

que produz os triterpenóides α- e β-amirina em 

resinas5; perfis infrequentes dos óleos essenciais 

indicam ainda que as amostras possam ser 

oriundas de Protium. 

Conclusões 

As fumaças de breus são constituídas por mono, 

sesqui e triterpenóides cujas propriedades 

farmacológicas corroboram o uso das oleorresinas 

como incensos medicinais para cefaleia. 
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Introdução 
A família Piperaceae é composta por mais de 3000 
espécies, amplamente distribuídas em regiões 
tropicais e subtropicais1. No Brasil, espécies do 
gênero Piper podem ser encontradas de norte a sul 
do país, incluindo na Mata Atlântica e na região da 
Amazônia. Diversas espécies do gênero Piper já 
foram descritas como promissoras fontes de 
lignanas bioativas2. Estima-se que no mundo 20% 
das pessoas que desenvolveram Hipertensão 
Arterial permanecem subtratadas 
farmacologicamente, o que justifica a constante 
busca por novas substâncias vasodilatadoras com 
potencial clínico.  

Resultados e Discussão 
Folhas, caules e frutos de Piper tectonifolium Kunth 
foram coletados no Estado de Minas Gerais e 
utilizadas na obtenção dos extratos por maceração. 
A investigação fitoquímica do extrato n-hexano 
levou ao isolamento de uma neolignana em grande 
quantidade. Análises espectrofotométricas (RMN 1H 
e 13C, UV, IR, MS e GC-MS) permitiram a 
caracterização desta substância majoritária como 
sendo a neolignana grandisina.  

Figura 1. Estrutura da neolignana grandisina. 

Os cristais purificados de grandisina foram enviados 
para os ensaios de relaxamento arterial. A 
substância foi diluída em 100% de DMSO na 
concentração de 10 mM e diluída em salina para 
concentração teste de 3µM, 10µM ou 30µM em 

anéis de aorta de rato in vitro com ou sem endotélio 
pré-contraídos com 3µM de fenilefrina (PHE). Os 
resultados em anéis de aorta de rato demostram um 
efeito vasodilatador da grandisina dependente da 
presença de endotélio e da concentração aplicada 
na cuba experimental de 7,7%; 43,4%; 76,9% de 
redução da tensão máxima para as concentrações 
de 3µM, 10µM e 30µM, respectivamente. 

Conclusões 
A investigação química e farmacológica de Piper 
tectoniifolium mostrou a espécie como fonte 
promissora da neolignana grandisina e um efeito 
vasodilatador que carece ainda de estudos para 
esclarecer os mecanismos de ação. 
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Introdução 

O ambiente marinho é uma extraordinária fonte de 
novas substâncias dotadas de grande potencial 
biológico e diversidade estrutural1. Esponjas 
marinhas da espécie Ectyoplasia ferox (Muricy & 
Moraes), pertencente à família Raspailiidae, são 
conhecidas por apresentar glicosídeos, 
principalmente saponinas esteroidais, alguns com 
atividade citotóxica, em extratos mais polares2. 
Neste trabalho avaliou-se a atividade citotóxica do 
extrato e frações de E. ferox – coletada no 
Arquipélago de Fernando de Noronha (PE, Brasil). 
Além disso, realizou-se uma investigação química 
da fração mais purificada. 

Resultados e Discussão 

O extrato bruto da esponja E. ferox, preparado por 
maceração estática com mistura de solventes 
orgânicos, exibiu atividade citotóxica contra 
linhagem de câncer colorretal (HCT-116; 62,5% de 
inibição a 50 µg/mL). Realizou-se, então, uma 
partição desse extrato em pequena escala com 
gradiente de polaridade, cujas frações (FHex, FAct, 
FBut, FAq) apresentaram valores de inibição de 
proliferação celular de 88,4% a 9,9%, das quais 
apenas a fração aquosa gerou baixa citotoxidade. A 
fração em acetato de etila (FAct) mostrou-se 
promissora por seu rendimento e atividade (87,4%), 
além de ser a menos explorada em trabalhos da 
literatura. Para permitir o estudo químico dessa 
fração, a partição foi adaptada para maior escala. 
FAct foi fracionada por cromatografia liquida a 
vácuo (CLV) e rendeu 18 frações. A fração 12 
(FAct-CLV-12) demonstrou menor complexidade 
química por CCD e sua porção insolúvel em 
metanol foi analisada por LC-ESI-QTOF-MS. As 
dificuldades encontradas para a ionização das 
substâncias por ESI, sugeriram a ocorrência de 
metabólitos de baixa polaridade. Como alternativa, a 
fração foi analisada por LC-APCI-IT-MS, com 
experimentos de autoMS e íons produto (modo 
positivo de ionização). Os dados foram submetidos 

à plataforma Global Natural Products Social

Molecular Networking (GNPS) para auxiliar na 
anotação das substâncias. Após cautelosa 
avaliação dos resultados e comparação de 
espectros da literatura, quatro esteroides (Figura 1) 
foram inferidos: β-sitosterol, brassicasterol, 
campesterol e colesterol. Destes, apenas o 
brassicasterol já fora previamente isolado de E.

ferox3, entretanto não há estudos quanto à sua 
citotoxicidade contra a linhagem HCT-116. Os 
demais metabólitos identificados nesta fração já 
foram testados quanto a citotoxicidade, e tanto o 
campesterol4 quanto o β-sitosterol5 se mostraram 
ativos. 

Figura 1: BPC da fração FAct-CLV-12 e esteroides anotados pelo GNPS.

Conclusões 

O fracionamento do extrato citotóxico de E. ferox e o 
estudo químico com auxílio da plataforma GNPS 
permitiram anotar metabólitos que ainda não haviam 
sido descritos para essa espécie de esponja 
marinha. 
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Introdução 

Esponjas marinhas da família Plakinidae são bem 
conhecidas por hospedar metabólitos secundários 
bioativos1, e a extensa costa atlântica brasileira tem 
sido considerada um hotspot para a descoberta de 
novas espécies desta família2. Em estudos 
anteriores do nosso grupo de pesquisa, extratos 
orgânicos de espécies de Plakinidae, coletadas no 
Arquipélago de Fernando de Noronha (PE, Brasil),
demostraram atividade citotóxica contra linhagens 
de câncer de mama (MCF-7) e colorretal (HCT-
116)3. Neste trabalho, investigou-se o perfil químico 
do extrato obtido de quatro destas espécies, sendo 
três delas pouco estudadas nesta perspectiva. 

Resultados e Discussão 

O perfil químico dos extratos brutos citotóxicos das 
esponjas marinhas Plakinastrella microspiculifera,

Plakortis insularis, Plakortis petrupaulensis e 

Plakortis angulospiculatus foram investigados a 
partir de análises realizadas sob as mesmas 
condições aperfeiçoadas, por RPLC-HRMS/MS, 
modo positivo de ionização. Inicialmente, a 
comparação dos cromatogramas e do survey view

(distribuição dos íons por m/z e tempo de retenção) 
revelou que o extrato de Plakortis angulospiculatus

apresentou menor diversidade de metabólitos 
hidrofílicos. Os dados de LC-HRMS/MS foram 
submetidos à plataforma Global Natural Products

Social Molecular Networking (GNPS) para anotação 
e comparação dos metabólitos de cada extrato. A 
seguir, as substâncias sugeridas pela base de 
dados foram investigadas quanto aos perfis de 
fragmentação e a possibilidade de origem marinha. 
Após desreplicação manual, foram anotadas 33 
substâncias, sendo algumas destas ainda não 
descritas para estas esponjas. Do total, foram 
encontrados seis nucleosídeos, 18 dipeptídeos e 
nove substâncias de classes variadas, dentre as 
quais estão um ácido graxo, dois alcaloides, uma 
acilcarnitina. A Figura 1 mostra uma das famílias de 
substâncias identificadas na rede molecular. 

Figura 1 – Agrupamento de dipeptídeos destacados na rede 
molecular gerada a partir da análise na plataforma GNPS. 

Observou-se uma variabilidade na presença dos 
metabólitos inferidos nos quatro extratos. Para a 
espécie Plakinastrella microspiculifera, foi possível 
anotar todos os nucleosídeos, enquanto, apenas 
três deles foram observados no extrato de Plakortis

angulospiculatus. Considerando os dipeptídeos, o 
extrato de Plakortis petrupaulensis permitiu nove 
anotações e novamente o extrato da espécie 
Plakortis angulospiculatus teve o menor número de 
anotações para essa classe. Substâncias de outras 
classes também foram anotadas, principalmente no 
extrato de Plakortis petrupaulensis. 

Conclusões 

O estudo do perfil químico de extratos citotóxicos de 
esponjas marinhas da família Plakinidae, com 
auxílio da plataforma GNPS, permitiu a anotação de 
substâncias que ainda não foram descritas para 
espécies dos gêneros Plakortis e Plakinastrella. 
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Introdução 

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença 

neurodegenerativa associada à idade, que resulta 

em deficiência progressiva e irreversível e é a 

principal causa de demência e incapacidade em 

idosos1. Seu mecanismo de desenvolvimento é 

complexo e sua causa está relacionada a múltiplos 

fatores. Diversas teorias são apresentadas com 

base nesses vários fatores para explicar a DA, 

como as hipóteses colinérgica, glutamatérgica, -

amilóide e tau2. Os principais medicamentos 

aprovados para a DA são os inibidores de 

acetilcolinesterase (AChE), principal alvo da 

hipótese colinérgica3. Historicamente, os produtos 

naturais (PNs) têm sido uma fonte rica de 

compostos biologicamente ativos4. Neste contexto, 

o uso de técnicas de quimiogenômica5 aplicadas a

um banco de dados de produtos naturais marinhos 

(SWMDB)6 apontou metabólitos secundários 

presentes em algas vermelhas do gênero Laurencia 

como potenciais inibidores da AChE. Neste trabalho 

alguns metabólitos dessa alga foram estudados por 

meio de ensaios de docking molecular e inibição 

enzimática.7 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram preferência 
estereoquímica relacionada à inibição por 
compostos halogenados (figura 1), e o (-)-elatol se 
destacou como o melhor inibidor da série. A cinética 
enzimática foi investigada, revelando um 
mecanismo não competitivo de inibição. 
O docking molecular mostrou interações com 
importantes resíduos específicos do canal 
enzimático envolvido na atividade de fármacos 
usados para tratar a DA (figura 2).   

Figura 1. 
Inibição da 
atividade da 
AChE por 
metabólitos 
secundários de 
Laurencia sp. 

Figura 2. Pose da melhor solução de docking para 
(-)-elatol. 

Conclusões 

Considerando o fato de o (-)-elatol ser encontrado 

como componente principal em diferentes 

populações de Laurencia dendroidea no litoral do 

Rio de Janeiro8 e o potencial inibitório indicado 

pelos testes de inibição enzimática, (-)-elatol foi 

considerado um arcabouço molecular adequado na 

procura de novos fármacos anti-Alzheimer de 

origem natural e semissintética. 
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Introdução 

As cianobactérias marinhas são organismos 
procariontes capazes de realizar fotossíntese. São 
os organismos mais antigos do mundo e produzem 
uma importante fonte de substâncias bioativas. 
Estas substâncias, produzem metabólitos 
secundários também conhecidos como produtos 
naturais, muito deles com um amplo espectro de 
atividades biológicas, tais como, antivirais, 
antibacterianos, cosméticos e antifúngicos¹. O uso 
de fertilizantes e agrotóxicos é cada vez mais 
presente na agricultura gerando graves impactos 
ambientais e na saúde humana. A necessidade do 
uso de substâncias mais eficazes e menos tóxicas é 
iminente, o que faz com que os estudos de produtos 
naturais sejam incentivados e explorados². O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 
antifúngico dos produtos naturais de cianobactérias 
marinhas das salinas da Região dos Lagos do Rio 
de Janeiro frente ao fitopatógeno Fusarium 
guttiforme. 

Resultados e Discussão 

As cianobactérias marinhas foram coletadas nas 
Salinas da Região dos Lagos do Estado do Rio de 
Janeiro. Os extratos foram preparados em acetato 
de etila e metanol, 1:1, e os perfis químicos 
analisados por técnicas cromatográficas como 
HPLC e GC-MS. No total, 15 extratos foram 
escolhidos para avaliação quanto à sua atividade 
fungicida frente ao fungo Fusarium guttiforme, que é 
um patógeno que ataca especificamente o fruto do 
abacaxi. Para a avaliação do potencial fungicida foi 
realizado o ensaio em meio líquido (batata dextrose- 
BD). O fungo foi isolado do fruto contaminado e 
mantido em cultivo no meio de cultura (batata 
dextrose e ágar- BDA). 
De forma geral, os perfis mostraram uma elevada 
complexidade de metabólitos com a predominância 
de ácidos graxos e seus derivados, pigmentos 
fotossintetizantes e esteróis. Para os bioensaios, os 
extratos foram diluídos em 1 % de DMSO. Como 
resultado inicial, dos 15 extratos testados 5 inibiram 
significativamente o crescimento do fungo Fusarium 
guttiforme em relação ao controle (DMSO) (Figura 
1).Os extratos testados demonstraram propriedades 
fungicidas a partir da concentração de 1 mg/mL. 
mostrando o potencial desses organismos para a 
descoberta de antifúngicos de origem natural. 

Dentre as amostras ativas, representantes 
pertencentes aos gêneros Lyngbya sp., Spirulina sp, 
Oscillatoria sp e a espécie Aphanotece halophyca 

Figura 1. Efeito fungicida de 15 extratos brutos de 
cianobactérias marinhas contra o fungo Fusarium 
guttiforme. Dados estáticos de Dunnet p=95%, 
quanto mais asterísticos (*) mais significativa foi a 
inibição. 

foram identificados. Essas espécies de 
cianobactérias marinhas já foram descritas em 
ambientes salinos e são capazes de se 
desenvolverem em meios com alta concentração de 
sal e alta alcalinidade (pH 11). Esses organismos já 
foram descritos por produzirem substâncias com 
atividade antibiótica e tóxica contra patógenos 
vegetais. Dessa forma, substâncias com potencial 
antifúngico de cianobactérias marinhas podem ser 
uma alternativa para o controle de fitopatógenos, 
como alguns fungos, na agricultura. 

Conclusões 

As cianobactérias marinhas possuem produtos 
naturais diversos que devem ser explorados. Com 
base nos primeiros experimentos, 30% dos extratos 
mostraram uma forte ação antifúngica contra F. 
guttiforme demonstrando o potencial para a 
descoberta de substâncias ativas a partir desses 
organismos.   
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Introdução 

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. (Lamiaceae) é uma 
espécie naturalizada no Brasil e conhecida 
popularmente como “cordão de frade”, “cordão de 

São Francisco”, “cravinho” e “rubim”.
1 Estudos 

etnofarmacológicos apontaram a utilização das 
folhas de L. nepetifolia na medicina popular 
brasileira, principalmente por suas propriedades 
anti-inflamatória, antirreumática e cicatrizante.2-4 
Diante do potencial medicinal da espécie para 
tratamento de diversas condições inflamatórias, este 
trabalho objetivou avaliar a atividade anti-
inflamatória e a citotoxidade através do 
fracionamento biomonitorado do extrato metanólico 
das folhas de L. nepetifolia.

Materiais e Métodos 

O extrato metanólico das folhas de L. nepetifolia foi 
particionado por meio de extração líquido-líquido 
(hexano, diclorometano e acetato de etila). O 
subfracionamento da fração em hexano (LNFMH) foi 
realizado através de Cromatografia Contracorrente 
de Alto Desempenho (CCCAD) utilizando o sistema 
de solventes hexano, acetonitrila e isopropanol 
(5:5:1). Macrófagos RAW 264.7 estimulados com 
LPS (1 µg/mL) foram dispostos à presença ou não 
das amostras obtidas nas concentrações de 0,8, 4, 
20 e 100 µg/mL por 24h. A partir da coleta do 
sobrenadante da cultura de macrófagos foi avaliada 
a capacidade das amostras em inibir a produção de 
NO através do método de Griess. O efeito inibitório 
na produção de TNF-α foi avaliado através do 
bioensaio indireto utilizando fibroblastos murinos 
L929. A citotoxidade foi avaliada através da 
capacidade mitocondrial dos macrófagos tratados 
em reduzir o sal de tetrazólio a formazan pelo 
método do MTT. 

Resultados e Discussão 

LNFMH inibiu a produção de NO (15,1 ± 1,2 
µg/mL) e de TNF-α (21,3 ± 1,0 µg/mL), além de não 
demonstrar citotoxidade (99,2 ± 0,2 µg/mL), sendo 
selecionada para subfracionamento. Ao todo 24 
frações foram obtidas por CCCAD sendo onze delas 
avaliadas in vitro. 

Todas as subfrações de LNFMH inibiram a 
produção de NO (3,28 – 17,34 µg/mL). Seis 
amostras foram capazes de inibir a produção de 
TNF-α, contudo, três se destacaram: 2.1= 8,88 
µg/mL; 2.4= 12,35 µg/mL; 2.11= 8,16 µg/mL. 

Na concentração de 20 µg/mL as amostras 2.4 e 
2.11 apresentaram atividade e não foram tóxicas, 
embora na maior concentração testada (100 µg/mL) 
tenha sido observada toxidade. O Índice de 
Seletividade (IS= CC50/IC50), calculado para o 
potencial inibitório de NO e TNF-α demonstra que 
as frações 2.4 e 2.11 foram pelo menos quatro 
vezes mais seletivas para exercer a ação 
imunomodulatória (para NO: 2.4= 6,9 e 2.11= 4,9; 
para TNF-α: 2.4= 4,6 e 2.11= 7,8). 

Observou-se um aumento da citotoxidade nas 
frações obtidas por CCCAD (CC50= 20,35 – 63,59 
µg/mL) quando comparadas à LNFMH (CC50= 99,2 
± 0,2). No entanto, LNFMH e sua fração 2.4 
apresentaram índice de seletividade similar, tanto 
para NO (IS= 6,6 e 6,9), quanto para TNF-α (ambas 
com IS= 4,6). 
Tabela 1. Efeito inibitório na produção de NO, TNF-
α e avaliação da citotoxidade de LNFMH e suas 
subfrações mais promissoras. 

Amostra IC50 (µg/mL) CC50 (µg/mL) 
NO TNF-α Citotoxidade 

LNFMH 15,1 ± 1,2 21,3 ± 1,0 99,2 ± 0,2 
2.4 8,23 ± 1,5 12,35 ± 1,2 57,08 ± 1,5 
2.11 12,95 ± 1,4 8,16 ± 1,3 63,59 ± 1,5 

Conclusões 

As frações 2.4 e 2.11 demonstraram potencial anti-
inflamatório pela capacidade de inibição da 
produção de NO e TNF-α. Dessa forma, objetiva-se 
realizar a análise fitoquímica dessas frações para 
conhecimento das substâncias bioativas. 
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Introdução 
Piper lhotzkyanum Kunth é conhecida popularmente 
como aperta-ruão, pimenteira e beque- cheiroso. 
Tem ocorrência em regiões úmidas e sombreadas, 
sendo também espontânea em áreas de altitude, 
acima de 1000m1. As espigas de P. lhotzkyanum 
apresentam forte aroma e geram sensação de 
ardência e analgesia quando mastigadas. Esta 
espécie é usada popularmente em infusões para o 
tratamento de reumatismo, dores de garganta, 
afecções brônquicas, problemas gastrointestinais, 
entre outros2,3. Embora os óleos essenciais (OE) de 
Piperaceae sejam muito estudados, poucos estudos 
relacionados à caracterização química e atividades 
biológicas para os órgãos reprodutivos 
(inflorescência e infrutescência) são encontrados na 
literatura. Até o presente momento nunca foram 
descritas a composição química dos OE de 
infrutescências e inflorescências de P. lhotzkyanum. 
Considerando a ausência de relatos na literatura, 
este trabalho tem como objetivo caracterizar 
quimicamente os OE dessa espécie e avaliar a 
atividade desses OE contra cepas de 
Mycobacterium tuberculosis. 

Resultados e Discussão 
Os óleos essenciais de coloração amarela foram 
obtidos das infrutescências (FR) e inflorescências 
(FL) frescas de P. lhotzkyanum, em agosto de 2019 
em região de altitude (1300 m) no Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, Teresópolis, RJ, por 
hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger 
modificado. As análises dos OE foram feitas por 
cromatografia em fase gasosa (CG) acoplada a 
detector de ionização por chama e por CG acoplada 
à espectrometria de massas. A identificação dos 
constituintes foi feita por comparação dos espectros 
de massas com registros da literatura (NIST e 
WILEY 7n) e por comparação dos índices de 
retenção. O rendimento de ambos os OE foram 
altos, em torno de 2,5% (p/p). Foi possível identificar 

um total de 39 e 23 substâncias e quantificados 
99,99% e 96,80% da composição química dos OE
de FL e FR, respectivamente. A presença de 
monoterpenos nos OE nos órgãos reprodutivos foi 
bastante marcante (84,6% e 93,3%, 
respectivamente). Os constituintes majoritários 
identificados nos OE dos FR foram α-felandreno 
(56,5%), β-felandreno (14,5%), α-pineno (6,8%) e β-
pineno (6,9%). O α-felandreno também faz parte 
dos constituintes químicos de várias espécies de 
plantas que apresentam ações analgésica e anti-
inflamatória e pinenos possuem registros de 
atividade antibacteriana. Para as FL as substâncias 
majoritárias encontradas foram as mesmas das FR, 
porém, em teor percentual diferente: α-felandreno 
(48,5%), β-felandreno (8,5%), α-pineno (11,2%) e β-
pineno (8,4%). A atividade antimicrobiana dos OE 
foi determinada usando ensaio com sal de tetrazol. 
O OE dos FR apresentou uma atividade maior que o 
da FL (MIC de 76 e 128 µg/mL, respectivamente). 

Conclusões 
Pela primeira vez é descrita a composição química 
dos óleos essenciais das inflorescências e das 
infrutescências de P. lhotzkyanum de região de 
altitude, que é rica em monoterpenos. É descrita, 
também, pela primeira vez atividade antimicrobiana 
contra M. tuberculosis dos óleos essenciais dos 
órgãos reprodutivos de P. lhotzkyanum.  
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Uma das poucas reservas de Mata Atlântica do 
Sudeste brasileiro se encontra na Ilha da Marambaia, 
uma área de proteção ambiental e com acesso 
restrito. A Ilha da Marambaia conta também com 
grandes áreas de restinga. Tanto a área de Mata 
Atlântica quanto as áreas de restinga encontram-se 
degradadas por ações antrópicas. Especificamente 
na vegetação de restinga do Estado do Rio de 
Janeiro, ocorrem 16 espécies do gênero Piper com 
ao menos 12 registradas na restinga da Ilha da 
Marambaia1-2. A família Piperaceae tem despertado 

o interesse científico pelas propriedades 
farmacológicas que muitas de suas espécies 
possuem, como atividade antimicrobiana, 
antioxidante, antiparasitária e inseticida3,4. Por este 
motivo torna-se importante a análise dos óleos 
essenciais (OE) dessas espécies. Diante do exposto, 
o presente estudo teve como objetivo determinar a
composição química de óleos essenciais foliares de 
12 espécies de Piper coletadas na restinga da Ilha da 
Marambaia: Piper amalago L. (Pama); Piper amplum 
Kunth (Pamp); Piper anisum (Spreng.) Angel (Pan); 
Piper arboreum Aubl. var. arboreum (Para); Piper 
arboreum var. hirtelum Yunck. (Parh); Piper 
diospyrifolium Kunth (Pdio); Piper divaricatum G. 
Mey. (Pdiv); Piper gaudichaudianum Kunth (Pga); 
Piper lepturum Kunth (Ple); Piper lepturum var. 
angustifolium (C.DC.) Yunck. (Pla); Piper 
mollicomum Kunth (Pmo) e Piper vicosanum Yunck. 
(Pvi). Os OE foram obtidos por hidrodestilação por 
2h em aparelho de Clevenger modificado. As 
substâncias dos OE foram identificadas por 
cromatografia em fase gasosa acoplado à 
espectrometria de massas (CG- EM) e quantificadas 
por CG acoplado a detector por ionização em chama 
(DIC)4. 

Resultados e Discussão 
Foram identificadas 88 substâncias. Pmo e Pdiv 
apresentaram os maiores números com 55 
substâncias, enquanto o menor número foi obtido 
para Pvi (17). As substâncias majoritárias 
identificadas nos OE das espécies de Piper 
analisadas estão apresentadas na Tabela 1. O 
sesquiterpeno E-cariofileno foi identificado em todas 
as espécies (1.2 - 22.5%) e germacreno D 
apresentou ocorrência em todas, exceto em Ple (1.1 
- 24.7%). A substância 1-butil-3,4-
metilenodioxibenzeno, derivado arilbutanoídico3, foi 
registrada somente no OE de Pan (58.4%). Todas as 

substâncias majoritárias encontradas nos OE das 12 
espécies de Piper têm possível aplicação na indústria, 
como em medicamentos e fragrâncias.  

Tabela 1. Composição química do óleo essencial de 
doze espécies de Piper da Ilha da Marambaia. 

Espécie Substâncias majoritárias (%) 

Pama 
linalool (17,8); E-cariofileno (9,9); elemol 
(8,4); guaiol (13,2) 

Pamp 
E-cariofileno (11,9); isoleptospermona 
(26,4); α-eudesmol (11,6) 

Pan 
α-felandreno (7,5); α-terpineno (8,3); 1-
butil-3,4-metilenodioxibenzeno (58,4) 

Para 
E-cariofileno (13,7); germacreno D (9,6); 
biciclogermacreno (18,5) 

Parh 
E-cariofileno (13,2); germacreno D (8,3); α-
cadinol (8,9) 

Pdio 
β-elemeno (9,5); E-cariofileno (7,6); 
germacreno D (9,7); nerolidol (10,0) 

Pdiv 
germacreno D (24,7); biciclogermacreno 
(8,2) 

Pga 
linalool (7,4); E-cariofileno (11,7); α-
amorfeno (7,5); biciclogermacreno (9,5); 7-
epi-α-selineno (29,5) 

Ple 
E-cariofileno (8,8); t-β-Farneseno (7,7); α-
zingibereno (11,1); t-γ-bisaboleno (38,7); 
β-bisabolol (9,5) 

Plea 
E-cariofileno (22,5); α-zingibereno (7,3); 
biciclogermacreno (17,7); t-γ-bisaboleno 
(17,3) 

Pmo 
α-pineno (7,7); eucaliptol (15,0); E-
nerolidol (20,5) 

Pvi 
α-copaeno (12,3); E-cariofileno (7,6); β-
selineno (8,9); valerianol (17,4) 

Conclusões 

Os componentes voláteis dos OE extraídos das 
folhas de 12 espécies de Piper da restinga da Ilha da 
Marambaia, demonstraram potencialidade para 
aplicação em diversas atividades biológicas. 
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Introdução 

A espécie Coussapoa microcarpa (Urticaceae), 
conhecida popularmente como “mata-pau”, é 
endêmica do Brasil, sendo encontrada em grande 
parte do Nordeste e em toda região do Sudeste e do 
Sul1. Até o momento não há nenhum estudo a 
respeito de sua composição química. Assim, 
propôs-se isolar, através da técnica de 
Cromatografia de Contracorrente (CCC), e 
identificar os metabólitos secundários presentes na 
fração metanólica das folhas dessa espécie. 

Metodologia 

As folhas, após procedimento de secagem e 
trituração, foram submetidas à extração por Soxhlet 
com metanol. O extrato metanólico foi fracionado no 
funil de Buchner utilizando celulose, como fase 
estacionária, e eluída em ordem crescente de 
polaridade com os solventes hexano, clorofórmio, 
acetato de etila, metanol e água destilada. A fração 
metanólica foi submetida à técnica CCC usando 
dois métodos de eluição, variando apenas a 
proporção do iso-butanol. O sistema foi formado por 
acetato de etila:iso-butanol:água destilada (1:0.05:1 
- 1º sistema) e (1:0.2:1 - 2º sistema). A fase 
estacionária foi a fase inferior do sistema 1 e a fase 
móvel foi a fase superior dos dois sistemas, com 
rotação de 1100 rpm, fluxo de 1,5 mL/min e com 
retenção da fase estacionária de 78,9%. As frações 
obtidas foram avaliadas e agrupadas de acordo com 
a similaridade de seus perfis cromatográficos 
observados. Quatro frações foram submetidas à 
Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência com 
Detector de Arranjo de Diodos acoplada à 
Espectrometria de Massas (CLUE-DAD-EM) para 
identificação das substâncias. Foi utilizado como 
fase estacionária C-18 e como fase móvel água 
deionizada e acetonitrila, ambos acidificados com 
0,1% de ácido fórmico. 

Resultados e Discussão 

A técnica CCC permitiu isolar três substâncias e 
uma mistura, que a partir da análise cromatográfica 
da CLUE-EM foi possível identificá-las, comparando 
os dados obtidos com a literatura2,3 baseado no 
perfil de fragmentação por EM/EM. As substâncias 
foram identificadas como vitexina, isovitexina, 

orientina e uma mistura de isoorientina e ácido 5-O-
cafeoilquínico. 

Figura 1.Cromatograma da fração identificada como 
vitexina. 

Figura 2.Cromatograma da fração identificada como 
isovitexina.

Figura 3.Cromatograma da fração identificada como 
orientina.

Figura 4.Cromatograma da fração identificada como 
uma mistura de ácido 5-O-cafeoilquínico e 
isoorientina.

Conclusões 

A técnica de Cromatografia de Contracorrente 
apresenta grande versatilidade para o isolamento de 
substâncias de alta polaridade, permitindo o 
isolamento dessas substâncias fenólicas, descritas 
pela primeira vez em Coussapoa microcarpa.
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Introdução 

Atualmente a principal forma de combater doenças 
tanto no campo quanto no pós-colheita ainda está 
concentrada no uso de fungicidas os quais podem 
ser nocivos à saude do consumidor e cujo uso 
indiscriminado pode acelerar o processo de seleção 
de variedades patogênicas resistentes. Entretanto, o 
uso de elicitores, que são moléculas sintéticas ou 
naturais ou ainda agentes físicos capazes de 
estimular a imunidade vegetal, podem representa 
alternativas mais seguras. Mediante a interação 
entre uma molécula elicitora e seu respectivo 
receptor na membrana celular vegetal, inicia-se a 
indução de uma resistência local, a qual se torna 
sistêmica muito rapidamente1. A intensidade da 
indução da resposta de defesa pode ser mensurada 
avaliando-se a atividade de enzimas relacionadas à 
resposta do vegetal a estresses bióticos ou 
abióticos como a fenilalanina amônia-liase (PAL). A 
PAL é uma enzima relacionada com a biossíntese 
do ácido salicílico (SA), essencial para a cascata de 
resposta sistêmica adquirida vegetal (SAR)2. Além 
disso, é considerada como precursora da via dos 
fenilpropanóides, catalisando a desaminação não-
oxidativa da fenilalanina, que é convertida em trans-
cinamato2. O objetivo deste trabalho á avaliar a 
atividade da enzima PAL, a produção de fenólicos 
totais e a incidência de doenças em frutos de 
tomate (Solanum lycopersicum) vermelho (mais de 
30 a 60% vermelho na superfície) tratados ou não 
(controle) com 3 potenciais elicitores: polissacarídeo 
ulvan isolado de alga marinha (Ulva fasciata) (1 
mg/mL), extrato aquoso de Cyperus rotundus (0,2 
mg/mL) e surfactina (0,002 mg/mL).  

Resultados e Discussão 

O teste “T” mostrou diferença significativa (p <0,05) 
entre todos os tratamentos e amostras de controle 
de tomate para a atividade da PAL (Figura 1), 
exceto o tratamento com surfactina. Entretanto, não 
houve diferença significativa na produção de 
fenólicos totais entre quaisquer dos tratamentos. 

Figura 1. Atividade da PAL nos tomates após os 
tratamentos. 

Após 15 dias do início do experimento, nenhum dos 
tomates tratados com o polissacarídeo ulvan 
apresentou incidência de doenças (Tabela 1). 

Tabela 1. Incidência de doença (%) em tomates 
após tratamento. 

Elicitor 
Incidência de 

doença (%)*
#

Ulvan 0% 
Extrato aquoso de C. rotundus  27,7% 
Surfactina 22,2% 
Controle 16,6% 

# Tratamento iniciado 9 dias após a colheita dos 
tomates.  

Conclusões 

Os tomates tratados com ulvan obtiveram a maior 
atividade da PAL e o mesmo foi o único elicitor cujo 
uso foi totalmente eficiente para evitar incidência de 
doenças. Não foi observado aumento de fenólicos 
totais em nenhum dos tratamentos testados. 

Agradecimentos 

CAPES, CNPQ e FAPERJ. 
____________________ 
1 Jamiołkowska, A. Agronomy 2020, 10, 173 
2 Fatima S.; Anjum T. Front. Plant Sci. 2017, 8, 848.  

V Jornada Fluminense de Produtos Naturais 69



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIFÚNGICO DOS PRODUTOS 

NATURAIS DE MACROALGAS CALCÁRIAS GENICULADAS 

Ellen A. de S. Oliveira1,2,3 (PG), Aline F. Lemos3(IC), Mirella P. Santos3(PQ), Ricardo Coutinho1,2 (PQ), 
Heitor M. Duarte1,2,3 (PQ), Angélica R. Soares1,2,3 (PQ) 
1Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo/RJ; 2Universidade Federal 
Fluminense, Niterói/RJ; 3Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé/RJ. 

ellensouza_bio@yahoo.com.br 

Palavras Chave: produtos naturais,algas calcárias,fungos tropicais 

Introdução 

A contaminação de frutas tropicais gera vários 

impactos à agricultura. Fungicidas sintéticos são 

usados no controle destes patógenos, no entanto, o 

uso frequente e em altas concentrações pode 

promover a resistência dos mesmos. Além disso, 

pode aumentar os níveis de resíduos tóxicos nas 

frutas tropicais3. Uma alternativa promissora para 

impedir ou minimizar os impactos gerados por estes 

organismos é o uso de produtos naturais de 

macroalgas marinhas. Este grupo é uma fonte muito 

importante de substâncias bioativas com diferentes 

atividades biológicas4. Diante disso, o objetivo deste 

estudo foi analisar o perfil químico e avaliar à 

atividade antifúngica dos extratos brutos das 

macroalgas calcárias geniculadas (Amphiroa 

beauvoisii, Arthrocardia flabellata, Cheilosporum 

sagittatum e Jania crassa) contra três espécies de 

fungos tropicais: Colletotrichum gloeosporioides, 

Colletotrichum musae e Fusarium subglutinans f.sp. 

ananas. 

Resultados e Discussão 

As algas foram coletadas em Arraial do Cabo/RJ, 

liofilizadas e extraídas em acetato de etila e metanol 

(1:1v/v). Para a realização dos bioensaios, os 

extratos foram testados na concentração de 

2mg/mL. Os extratos brutos foram analisados 

através da cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-MS). 

O resultado do bioensaio mostrou que todos os 

extratos foram capazes de inibir o crescimento dos 

fungos, no entanto, foi verificado diferença 

significativa entre os tratamentos. Os extratos brutos 

das macroalgas C. sagittatum, A. beauvoisii, 

J.crassa foram os mais ativos contra os fungos 

testados (Tabela 1). Estudos realizados com os 

gêneros Cheilosporum, Amphiroa e Jania revelaram 

outras atividades biológicas, tais como, 

antibacteriana e antioxidante, por exemplo2.  

O resutado da análise química revelou a presença 

de pigmentos, ácidos graxos e esteróis como 

majoritários. Estas classes de substâncias também 

foram encontradas em outros estudos de produtos 

naturais de macroalgas calcárias geniculadas1,2. 

Tabela 1. Atividade antifúngica dos extratos brutos 

de macroalgas calcárias geniculadas. 

Conclusões 

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que os 

produtos naturais das algas J. crassa, A. beauvoisii 

e C. sagittatum são promissores no combate destes 

fungos e apresentam potencial para estudos de 

futuros antifúngicos naturais. 
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Extrato bruto e controle 

Espécies de 
Fungos 

C. 
sagittatum 

A. 
beauvoisii 

J. 
crassa 

A. 
flabellata 

Controle 
(DMSO) 

C. 

gloeosporioides 

0,57 
±0,02a 

0,59 
±0,03ab 

0,60 
±0,05b 

0,65 
±0,03c 

0,59 
±0,02 

C. 
musae 

0,51 
±0,04b 

0,47 
±0,03a 

0,48 
±0,02a 

0,53 
±0,06b 

0,54 
±0,02 

F. subglutinans 
f. sp.ananas

0,37 
±0,04a 

0,40 
±0,02b 

0,36 
±0,02a 

0,41 
±0,01b 

0,43 
±0,02 
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Introdução 

O ulvan é um polissacarídeo da macroalga Ulva 
fasciata que está sendo avaliado pelo nosso grupo 
quanto à sua propriedade de aumentar a resistência 
a patógenos e que mostrou resultados interessantes 
em tomateiros (Solanum lycopersicum).1 Elicitores 
são substâncias orgânicas ou inorgânicas que 
induzem efeitos fisiológicos, potencializando a 
defesa vegetal contra microrganismos2. A 
fenilalanina amônia-liase (PAL) é uma enzima que 
ocupa posição estratégica na via biossintética de 
metabólitos secundários, tais como flavonóides, 
fenilpropanóides, ligninas, que estão diretamente 
ligados a mecanismos de defesa vegetal e 
reprodução3. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
atividade da PAL, incidência de doenças e o perfil 
de fenólicos por cromatografia líquida de alta 
eficiencia (CLAE) nas amostras de tomate controle 
e tratadas com ulvan nas concentrações de 0,25 
mg/mL, 0,5 mg/mL e 1 mg/mL. A avaliação das 
amostras foi realizada no seguinte intervalo de 
tempo: 0 (dia do tratamento), 1, 4 e 7 dias após os 
tratamentos. 

Resultados e Discussão 

Não foi observada incidência de doenças nos frutos 
tratados com 1,0 mg/mL de ulvan (Tabela 1). Os 
tomates tratados com 1,0 mg/mL de ulvan 
apresentaram a maior atividade da PAL (Figura 1). 
Não houve diferença significativa na produção de 
fenólicos totais para quaisquer das concentrações 
de ulvan. Os perfis cromatográficos entre amostras 
controle e tratadas com 1,0 mg/mL de ulvan diferem 
basicamente em intensidade de sinal dos picos, 
principalmente durante o 1 e 4 dia após o 
tratamento (Figura 2).   

Tabela 1. Incidência de doença (%) após 7 dias do 
tratamento. 

Concentração Incidência de Doença 

(%) 

Controle 10% 
0,25mg/mL 15% 
0,5mg/mL 10% 
1,0mg/mL 0% 

Figura 1. Atividade da PAL em tomates tratados 
com diferentes concentrações de ulvan. 

Figura 2. Comparação das alterações entre a 
amostra tratada com 1,0mg/mL e controle no HPLC. 

Conclusões 

Os tomates tratados com ulvan (1 mg/mL)  
obtiveram a maior atividade da PAL e esta 
concentração foi a única totalmente eficiente para 
evitar incidência de doenças. Não houve aumento 
de fenólicos totais em nenhuma das concentrações 
de ulvan testadas. Aparentemente, o tratamento 
com 1,0 mg/mL de ulvan aumenta a intensidade de 
sinal das substâncias presentes nos tomates.  
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Introdução 

Piper mollicomum Kunth possui ampla distribuição 
em grande parte do território brasileiro, com 
diferentes nomes populares, como aperta-ruão, 
jaborandi e jaborandi-manso1. Por exercer 
importante papel na regeneração de florestas 
desmatadas, além de extensa aplicabilidade 
fitoterápica2, este estudo dedicou-se a investigar a 
variação sazonal dos óleos essenciais (OE) desta 
planta; além de identificar quais fatores químicos e 
abióticos podem afetar a frequência de visitação de 
seus potenciais polinizadores. A área de estudo 
encontra-se no Parque Nacional da Tijuca (PNT). As 
observações foram realizadas semanalmente, de 
outubro de 2019 a fevereiro de 2020. Os insetos 
que visitaram as inflorescências foram coletados 
com o auxílio de um puçá entomológico e 
anestesiados em frascos contendo álcool 70%. Para 
análise dos constituintes químicos presentes nos 
OE, 150g de folhas, inflorescências e 
infrutescências frescas foram submetidas à 
hidrodestilação em aparelho de Clevenger 
modificado. Os OE foram analisados por 
Cromatografia em Fase Gasosa (CG) acoplada a 
Detector de Ionização por Chama (DIC) e por CG 
acoplada a Espectrômetro de Massas (EM). As 
substâncias dos OE foram identificadas por 
comparação dos espectros de massas com 
registros da literatura e Índices de Retenção (IR) 
determinados a partir do tempo de retenção de uma 
série homóloga de hidrocarbonetos (C8-C28, Sigma-
Aldrich). 

Resultados e Discussão 

Foi possível a identificação de 49 substâncias 
distintas nos OE de P. mollicomum nos meses de 
outubro, novembro e dezembro (Tabela 1). Os 
monoterpenos oxigenados, 1,8- cineol (16,5 a 
26,32%) e linalool (2,94 a 15,78%) foram 
identificados em maior teor percentual. 
Eupatoriocromeno demonstrou distinção 
significativa entre folhas (1,83 a 3,66%) e partes 
reprodutivas (16,57 a 17,35%). As observações 
revelaram alta frequência de visitação de abelhas e 
os resultados relativos à correlação de Spearman 
(potenciais polinizadores x variáveis ambientais) 
revelaram forte correlação negativa entre umidade e  

abelhas, (r² = -0,80628, p < 0,05), (r² = -0,64228 p < 
0,05). 
Tabela 1. Substâncias majoritárias identificadas 
(teor percentual relativo %) nos óleos essenciais de 
Piper mollicomum. 

Substância 
Outubro 
IFL/ FOL 

Novembro 
IFL/FOL/INF 

Dezembro 
IFL/FOL/INF 

1,8- cineol 16,5/ 17,3 23,0 /16,2/ 22,7 23,0/ 26,3/ 25,9 

linalool 2,9 / 3,0 14,0 / 7,9 / 14,6 15,0/ 9,1/ 15,8 

Eupat 1,9 / 1,8 16,6/ 3,6 / 16,8 17,3/ 2,6/ 15,8 

Legenda: IFL= Inflorescências; FOL = folhas; INF = Infrutescências; 

Eupat = eupatoriocromeno. 

As análises dos OE corroboram com estudos que 

demonstraram atividade do 1,8-cineol e linalool na 

atração de abelhas3,4. A presença de 

eupatoriocromeno nas partes reprodutivas pode 

estar relacionada à proteção destes órgãos5. Os 

resultados referentes à correlação de Spearman 

também corroboram com estudos que identificaram 

decréscimo na atividade de abelhas coincidindo 

com o aumento da umidade6.

Conclusões 

Os resultados demonstraram que o teor percentual 

de 1,8-cineol não variou nas folhas e nem nos 

órgãos reprodutores. O teor de linalool aumentou de 

outubro a dezembro nas partes da planta avaliadas, 

assim como o eupatoriocromeno. A única correlação 

estatisticamente significativa foi entre a diminuição 

da visitação de abelhas e aumento do teor 

percentual de umidade. 

Agradecimentos 

CNPq, FIOCRUZ, IPJB. 

____________________ 
1DO BRASIL, Flora. Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. 
2MARINHO-FILHO, JS. Journal of Tropical Ecology., 7(1), 59-67, 

1991. 

3Bergstrom, G., & Teng, J. Journal of Chemical Ecology, 4(4), 437–

449. 1978. 
4Langenheim, J. H. J. Chem. Ecol., 20(6), 1223-1280, 1994. 

5Ramos, C. et al. Chemoecology 19, 73–80. 2009 

6Antonini, Y. et al. Neotropical Entomology 34(4):555-564, 2005 

V Jornada Fluminense de Produtos Naturais 72

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01Gjhqi_BRLuSS3MHQc0CpOIxPPrg:1584285361501&q=Bergstrom,+G.,+%26+Teng%EF%BF%BD,+J.+(1978).+Bergstrom,+G.,+%26+Teng%EF%BF%BD,+J.+(1978).+Linalool+in+mandibular+gland+secretion+ofColletes+bees+(Hymenoptera:+Apoidea).+Journal+of+Chemical+Ecology,+4(4),+437%E2%80%93449.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwigwcfx4pzoAhWWHbkGHfhuDpAQBSgAegQICRAq
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01Gjhqi_BRLuSS3MHQc0CpOIxPPrg:1584285361501&q=Bergstrom,+G.,+%26+Teng%EF%BF%BD,+J.+(1978).+Bergstrom,+G.,+%26+Teng%EF%BF%BD,+J.+(1978).+Linalool+in+mandibular+gland+secretion+ofColletes+bees+(Hymenoptera:+Apoidea).+Journal+of+Chemical+Ecology,+4(4),+437%E2%80%93449.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwigwcfx4pzoAhWWHbkGHfhuDpAQBSgAegQICRAq
https://doi.org/10.1007/s00049-009-0011-0


Avaliação do potencial de extratos das folhas de Coffea arabica L. 

sobre a proliferação em linhagens celulares. 
Aline R. S. Araújo1, Ana Lúcia T. G. Ruiz2, Camila S. Soares3, Kaio E. Buglio4, Dayana J. Santana5, 

Mary Ann Foglio*6. 1Universidade Estadual de Campinas (Pós-Graduando), 2Universidade Estadual 

de Campinas (Pesquisador), 3Universidade Estadual de Campinas (Técnico nível superior), 
4Universidade Federal de São Carlos (Estudante de graduação), 5Universidade Estadual de 

Campinas (Técnico nível médio), 6Universidade Estadual de Campinas (Docente). 

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Laboratório de Fitoquímica, Farmacologia 
e Toxicologia experimental, Rua Candido Portinari número 200, Campinas-SP, Brasil. 

Palavras Chave: Coffea arabica, folhas, reaproveitamento de resíduos, atividade antiproliferativa, café arábica. 

Introdução 

Estima-se que na cadeia produtiva do grão de 
Coffea arabica L. sejam gerados mais de 10 milhões 
de toneladas de resíduos durante a colheita e 
beneficiamento do grão1. Nesse contexto, etapas 
que aproveitem melhor esses resíduos levam à 
melhoria na sustentabilidade econômica e 
ambiental. As folhas do café arábica, resíduo de 
colheita, possuem compostos de interesse, podendo 
citar os ácidos clorogênicos, cafeína e mangiferina2. 
São descritas diversas atividades biológicas2-3 para 
esses compostos isolados, porém são necessários 
estudos para melhor conhecimento e 
aproveitamento do complexo fitoquímico da folha. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade de 
extratos de folhas de café arábica sobre a 
proliferação em linhagens celulares. 

Resultados e Discussão 

Utilizando protocolo descrito na literatura4, foram 

avaliados diferentes extratos obtidos através do 

método de extração sucessiva até o esgotamento 

da planta. Os solventes avaliados foram 

diclorometano (DCM), acetato de etila (AC), etanol 

70%(Et) e água (AG).  

O extrato DCM apresentou atividade citostática5 

frente as linhagens celulares U251 (GI50 15 µg/mL) 

e HaCat (GI50 26,9±19,5 µg/mL), e os demais 

extratos não apresentaram efeitos significativos 

sobre as linhagens celulares testadas (Tabela 1). A 

ausência de efeito significativo sobre a linhagem 

celular humana não-tumoral pode ser um indicativo 

de segurança quanto a administração das folhas de 

café, confirmado pelo seu uso tradicional como 

alimento e remédio2. Para melhor avaliação do 

parâmetro de segurança e definição de doses 

seguras deve ser realizado ensaios de toxicidade. 

Em relação a atividade biológica dos compostos 

químicos no organismo diversos fatores, como a 

concentração do princípio-ativo, a interação com 

membrana celular e com outras moléculas 

presentes no complexo fitoquímico são 

fundamentais para determinar seu efeito biológico. 

Compostos com baixa biodisponibilidade, como 

compostos fenólicos, podem necessitar de etapas 

de metabolização e biotransformações no 

organismo3 para melhor interação com membranas 

biológicas.
Tabela 1. Avaliação do potencial sobre a 
proliferação em linhagens celulares. 

U251 786-0 
NCI-
H460 

HT29 HaCaT B16F10 

Padrão** 0,015 <0,015 <0,015 
0,26 
± 
0,03 

0,019 ± 
0,041 

0,018 ± 
0,03 

DCM 15* >150 >150 
91,2 
± 9,4 

26,9 ± 
19,5 

43,3 ± 
5,6 

Et >150 >150 >150 >150 >150 >150 

AC >150 >150 >150 >150 >150 >150 

AG 
55,7 ± 
49,7 

>150 >150 >150 >150 >150 

Linhagens tumorais humanas: U251 (glioma); 786-0 (rim); NCI-H460 
(pulmão, tipo não pequenas células). Linhagem tumoral murina: B16F10 

(melanoma). 
GI50: Growth Inhibition 50 – concentração necessária para inibir em 50% a 
proliferação celular (resultados com o erro padrão do cálculo da regressão 

sigmoidal). 
* GI50 estimada (não foi possível calcular a concentração efetiva a partir 

dos dados experimentais); ** Doxorrubicina 
DCM: diclorometano; Et: Etanol 70%; AC: Acetato de Etila; AG: Água 

Conclusões 

Nestas condições, os extratos DCM apresentaram 

seletividade para as linhagens, U251 (GI50 15 µg/mL 

e HaCat (GI50 26,9±19,5 µg/mL), sem apresentarem 

efeitos significativos sobre as outras linhagens 

celulares testadas. Outros testes para melhor 

avaliação das possíveis atividades biológicas das 

folhas de café arábica serão necessários, visando 

encontrar oportunidades de melhor aproveitamento 

desse resíduo de colheita. 
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Introdução 

Clemateol (Figura 1) é um monoterpeno e 
componente majoritário do óleo essencial de Calea

clematidea (Asteraceae), espécie encontrada na 
fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul e 
utilizada popularmente para o tratamento de 
diversas desordens médicas. Após seu isolamento, 
esse composto teve sua estrutura elucidada por 
RMN uni e bidimensionais e mostrou a existência de 
dois centros estereogênicos, os quais tiveram sua 
estereoquímica absoluta determinada pelo método 
de Horeau como sendo 3S e 4R.1 Entretanto, 
quando da publicação desse trabalho, houve 
ressalva desses resultados em virtude do volumes 
dos grupos ligados aos carbonos assimétricos, que 
por serem muito semelhantes poderiam 
comprometer a validade dos resultados. 
Desse modo, resolveu-se empregar a RMN como 
método para a confirmação dos resultados obtidos 
anteriormente ou corrigir as configurações 
atribuídas inicialmente. Para isso, utilizou-se o 
método da dupla derivatização de Mosher para 
avaliação dos valores de RS dos espectros de 1H 
de ésteres derivados do clemateol com os ácidos (R 
e S) 2-metoxifenilacético (MFA),2 além de análise do 
espectro de NOESY e das constantes de 
acoplamento de derivados semi sintetizados no 
estudo.   

      Figura 1. Fórmula estrutural do clemateol. 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa do trabalho visou a determinação 
da estereoquímica absoluta do C-4. Para isso, o 
álcool originado por hidrólise básica do grupo acetil 
do clemateol foi esterificado com (R)-MFA e com 
(S)-MFA, utilizando DCC e DMAP. Os produtos das 
reações tiveram os valores de RS dos hidrogênios  
H-5’, H-5’’, H-6, H-7’ e H-7’’ (L1) e H-1 e H-1’ (L2) 
calculados após análise por RMN dos espectros de 
1H dos compostos. Assim, verificou-se que os 

hidrogênios de L1 possuem RS > 0 e de L2 
possuem RS < 0. Portanto, a estereoquímica 
absoluta desse carbono assimétrico pode ser 
confirmada como sendo R.  
Para a segunda etapa do trabalho não foi possível a 
semi síntese dos ésteres necessários para a 
avaliação estereoquímica absoluta do C-3 de 
acordo com o método anterior, necessitando a 
determinação da estereoquímica relativa desse 
centro em relação ao C-4. Nesse sentido, preparou-
se um derivado 3,4-acetonídeo (Figura 2) pela 
reação do diol, originado pela hidrólise do clemateol 
seguida da abertura regioseletiva do epóxido com 
metanol e cloreto férrico anidro, com acetona em 
meio ácido. A constante de acoplamento no 
espectro de 1H do acetonídeo entre os hidrogênios 
H-3 e H-4 mostraram 3J3,4 = 5,2 Hz e ausência de 
acoplamento entre eles no espectro de NOESY, 
indicando uma relação anti entre esses hidrogênios. 
Portanto, esses resultados determinaram que a 
configuração relativa do clemateol entre C-3 e C-4 é 
3S*, 4R*. Logo, de maneira indireta, podemos 
afirmar que a estereoquímica absoluta do C-3 é R.3  

Figura 2. Fórmula estrutural do 3,4-acetonídeo 
preparado para determinação da estereoquímica 
relativa.

Conclusões 

Após a realização dos experimentos pode-se 
concluir que a RMN comprovou que a configuração 
absoluta dos carbonos C-3 e C-4 do clemateol são, 
respectivamente, S e R, ou seja, as mesmas 
verificadas empregando o método de Horeau. 
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Introdução
A incidência de infecções fúngicas vem crescendo
significativamente e, apesar de haver fármacos
antifúngicos disponíveis, tem-se observado o
surgimento de cepas resistentes, além de
problemas relacionados à toxicidade e
biodisponibilidade oral limitada de alguns desses
fármacos, o que torna necessária a busca por novos
antifúngicos. Neste cenário, a enzima esqualeno
sintase (SQS) emerge como um alvo interessante,
pois ela participa da via biossintética do ergosterol,
que é um componente essencial da membrana da
célula fúngica, ausente nas células de animais. A
biodiversidade é uma fonte bastante promissora
para a busca de novos fármacos. Os produtos
naturais (PNs) são utilizados para a busca de cura
de diversas enfermidades desde os primórdios. Na
história do Brasil, o uso deles está intimamente
ligado ao uso desses produtos com finalidades
terapêuticas, não apenas pela biodiversidade
existente no país, como também pelo conhecimento
dos povos indígenas e comunidades tradicionais.
Assim, o objetivo deste trabalho é identificar, por
triagem virtual, PNs como potenciais inibidores da
SQS de fungos de importância clínica como
Candida albicans (SQSCa), Candida glabrata
(SQSCg), Aspergillus flavus (SQSAf) e Aspergillus
niger (SQSAn), de modo a auxiliar na busca por
novos antifúngicos.

Resultados e Discussão
As estruturas tridimensionais da SQSCa, SQSCg,
SQSAf e SQSAn foram construídas por modelagem
comparativa e validadas. As interações moleculares
das enzimas com quatro PNs (bisabosqual A,
esqualestatina, esqualestatina 34 e ácido
zaragózico C) com atividade inibitória sobre a SQS
desses fungos foram investigadas por docking
molecular usando os programas Autodock Vina
1.1.2 e Autodock Tools 1.5.7. A análise das
interações enzima-ligante foi realizada usando os
programas Discovery Studio Visualizer e SPDBV v.
4.1.0. Os estudos de docking revelaram interações
importantes como ligações de hidrogênio entre a

esqualestatina e os resíduos de Arg51, Ser52,
Asn223 e Arg226 da SQSCa; o bisabosqual A e o
resíduo Ala183 da SQSCa; o ácido zaragózico C e
os resíduos de Ser54, Tyr74 e Arg78 da SQSAf.
Com base no modo de ligação desses inibidores,
construiu-se um modelo farmacofórico formado por
dois grupos hidrofóbicos e um grupo doador de
ligação de hidrogênio usando o servidor Pharmit.
Neste servidor, realizou-se a triagem inicial no
banco de produtos naturais de origem da
biodiversidade brasileira NuBBE e os PNs
selecionados foram submetidos à triagem virtual
baseada na SQSCa usando a mesma metodologia
de docking molecular. Essa estratégia permitiu
selecionar 69 PNs com características estruturais
mínimas para a inibição da enzima. Em seguida, as
substâncias foram filtradas de acordo com suas
propriedades drug-like, subestruturas indesejáveis,
PAINS e regras de indústrias farmacêuticas (GSK
4/400 e Pfizer 3/75) usando o servidor FAF-Drugs4.
Finalmente, quatro PNs foram classificadas como
aceitos, sem nenhum alerta e quatro foram
classificadas como intermediários; sendo ao total
oito estruturas selecionadas.

Conclusões
A partir destes estudos foram selecionados 8 PNs
de classes fitoquímicas terpenos, poliquetídeos,
alcalóides, flavonóides e lignóides com perfis
estrutural e físico-químico mais promissores, onde
suas energias de ligação variam de -10,1 kcal/mol à
-7,8 kcal/mol para avançar os estudos onde
realizaremos os testes antifúngicos in vitro.
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Introdução 

O câncer de pele, nas últimas décadas, vem se 
destacando por ser um problema de saúde muito 

frequente na população brasileira1. Mediante aos
inúmeros fatores que podem favorecer o surgimento 
dessa patologia, a radiação ultravioleta sobressai, 
visto que provoca lesões às bases nitrogenadas do 

DNA2. Sendo assim, o emprego de filtros solares é
fundamental para a prevenção das lesões cutâneas  
e, considerando os efeitos indesejáveis 
proporcionados por outros filtros, torna-se essencial 
à busca por novos agentes fotoprotetores, em 
especial, os de origem natural em virtude de 
poderem atuar como agente principal ou 
coadjuvante em formulações e gerar um produto 

fitocosmético multifuncional3. A espécie vegetal

Talinum paniculatum (TALINACEAE) caracterizada 
como uma hortaliça não convencional, apresenta 
baixo valor agregado e um potencial subestimado. 
Relatos encontrados na literatura apontam atividade 
antioxidante de extratos provenientes das folhas 
dessa espécie, além de apontarem à presença de 
carotenóides e flavonóides os quais apresentam 
estruturas relevantes em relação à absorção de 

radiação ultravioleta2,4. À vista disso, foram

preparados derivados vegetais a partir do sumo das 
folhas frescas de Talinum paniculatum a fim de 
avaliar in vitro os potenciais fitofotoprotetores dos 
extratos dessa espécie. 

Resultados e Discussão 

Após processamento das folhas frescas via 

centrifugação caseira, submeteu-se 169,187 g do 

sumo a uma mistura em 300,0 mL de solução 

hidroetanólica na proporção de 8:2 (v/v) 

paralelamente, a partir de 439,955 g de sumo, fez-

se 7 extrações com etanol (P.A) de 450,0 mL cada, 

durante 20 minutos sob agitação constante e por fim 

a solução etanólica resultante foi concentrada em 

rotaevaporador. As soluções em etanol foram 

fracionadas por partição líquido-líquido utilizando 

solventes de baixa e média polaridade. Para 

determinar a atividade fitofotoprotetora, as 

absorvâncias das amostras foram obtidas em 

espectrofotômetro com varredura na região UVB 

(290 a 320 nm) e inseridas em fórmula matemática 

para estimar os Fatores de Proteção Solar (FPS) 

baseando-se no método proposto por Mansur et al. 

(1986). De modo geral, dos doze (12) extratos 

obtidos do sumo das folhas de T. paniculatum, 

salienta-se quatro: hexânico (1), diclorometânico (2) 

e acetato de etila (3) oriundos do sumo em solução 

hidroetanólica com FPS 30 nas concentrações de 

2,5 mg/mL (1 e 2) e 2 mg/mL e fração hexânica 

resultante da solução etanólica forneceu FPS 30 na 

concentração de 3,3 mg/mL. As demais frações 

expressaram FPS 30 em concentrações superiores. 

Obteve-se o perfil cromatográfico das amostras com 

melhor desempenho por CCDA utilizando CH2Cl2 

como eluente em placa de alumínio suportada com 

sílica.  

Figura 1. Perfil cromatográfico por CCDA dos 
extratos com melhor relação concentração x FPS.  

Conclusões 

Sendo assim, o sumo das folhas frescas de T. 

paniculatum, proporcionou quatro extratos com 

possível potencial para atuarem como agentes 

quimiofotoprotetores em formulações fitocosméticas  
. Essa ação pode ser devido à presença de 

carotenóides além de outros metabólitos, os quais 

precisam ser isolados e identificados. 
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Introdução 

A alimentação está intrinsicamente ligada a cultura 

e região de uma determinada população.¹ Logo, 

certos padrões de consumo alimentar como o uso 

de carnes, verduras e legumes pouco convencionais 

dependem diretamente de uma série de 

costumes/práticas adotadas e da biodisponibilidade 

regional de certos alimentos.² As Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANCs), estão 

presentes em boa parte das mesas brasileiras, seja 

no consumo da Acmella oleracea (Jambú) na região 

norte em pratos típicos de origem indígena ou do 

Hibiscus sabdariffa (hibisco) em chás/infusões na 

região Sul e Sudeste do país.³ 

Fotografia 1 – Jambú (Acmella oleracea) 

Fonte: Marcos Aparecido da Silva (2018). 

Fotografia 2 – Hibisco (Hibiscus sabdariffa) 

Fonte: Catherine Reddy (2013). 

Resultados e Discussão 

A pesquisa do material foi desenvolvida em 

Setembro de 2020. As buscas foram realizadas de 

forma online na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

nas seguintes bases de dados indexadas: 

“Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde” (LILACS) e “Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online” (MEDLINE). 

Foram utilizados os seguintes descritores 

encontrados no DeCS, nos idiomas português, 

inglês e espanhol: [Plantas Comestíveis/ Plants, 

Edible/ Plantas Comestibles] AND [Cultura/ Culture/ 

Cultura]. Foram obtidos 26 artigos disponíveis na 

integra publicados no período entre janeiro de 2015 

e setembro de 2020, porém apenas 13 foram 

selecionados, uma vez que estavam condizentes 

com a proposição da pesquisa e atendiam os 

critérios exigidos. Neste estudo foi possível observar 

que as PANCs em geral são utilizadas em pratos 

típicos e culturais, possuindo um valor nutricional 

equivalente ou superior em comparação com certas 

hortaliças e verduras comumente utilizadas nas 

refeições cotidianas. Além disso, possuem certa 

facilidade em serem cultivadas, logo também 

apresentam potencial valor comercial a ser 

explorado. 

Conclusões 

Conclui-se assim que se faz ainda a necessidade de 

um maior aprofundamento e reconhecimento das 

PANCs como potencial substituto nutricional ou 

agregam-te às refeições, bem como a importância 

de seu reconhecimento econômico e possibilidades 

de exploração econômica. 
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