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 Resumo  

 

A espécie Luehea ochrophylla (Malvaceae) é uma árvore conhecida popularmente como 

“açoita-cavalo”. Representantes de L. ochrophylla são encontrados no Brasil, Paraguai e 

Argentina, sendo que, no Brasil, ocorrem nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Sua casca é 

empregada no tratamento de inflamações, reumatismo e artrite, enquanto suas flores e folhas 

são utilizadas no tratamento da hemorragia, blenorragia, tosse e diarreia. 

Diante dessas informações e da ausência de estudos disponíveis na literatura com 

representantes da espécie L. ochrophylla, este trabalho teve como objetivo realizar estudos 

fitoquímicos e ensaios farmacológicos para comprovar cientificamente as alegações populares 

de seu uso.  

Para tanto, cascas do caule de L. ochropylla foram adquiridas no Mercado Central de 

Belo Horizonte, tendo sido previamente coletadas em agosto de 2012, no Município de 

Esmeraldas (MG). 

Após pulverização do material vegetal, procedeu-se à maceração em Hex e, 

posteriormente, em EtOH. Os extratos obtidos foram fracionados com solventes em ordem 

crescente de polaridade, utilizando como eluentes Hex, DCM, AcOEt, EtOH e MeOH.  

Um extrato aquoso foi preparado também a partir da decocção com água da casca do 

caule, sendo, posteriormente, executada uma sequência metodológica para a obtenção das 

frações fenólica, saponínica e alcaloídica.  

A investigação fitoquímica dos extratos e frações obtidas da casca do caule de L. 

ochrophylla proporcionou o isolamento, a partir do extrato hexânico, dos triterpenos friedelina, 

β-friedelinol, lupeol, pseudotaraxasterol e ácido betulínico, além do esteroide β-sitosterol. No 

extrato etanólico foram identificados os triterpenos taraxasterol e lupeol, além do esteroide β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo. Deste extrato, foram isolados também os flavonoides (-)-

epicatequina e (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina, conhecida como procianidina B2. Com 

exceção do lupeol, β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo e (-)-epicatequina, todos os demais 

compostos foram descritos pela primeira vez para o gênero Luehea.  

O estudo fitoquímico do extrato aquoso da casca do caule de L. ochrophylla foi 

realizado por análises em CLAE preparativa. Como resultado, foi isolado e identificado o ácido 

trans-aconítico. 

Como parte dos estudos com L. ochrophylla foram realizadas análises para identificar a 

dosagem de radiação gama suficiente para promover a descontaminação microbiológica e as 



 

ii 
 

possíveis alterações químicas após exposição a este tipo de radiação. Como resultado, 

verificou-se que a incidência de radiação gama em doses iguais ou superiores a 5,0 kGy foi 

suficiente para a total eliminação de Lecythophora decumbens e Eurotium chevalieri L. 

Mangin, espécies de fungos encontradas na casca do caule do vegetal estudado. Foi verificado 

que a maioria dos fitoconstituintes da fração fenólica teve sua concentração diminuída quando 

o material vegetal foi exposto até mesmo à menor dose de radiação gama utilizada (1,0 kGy). O 

ácido trans-aconítico foi o mais afetado pela radiação gama com redução de 95,38% em 

relação à concentração apresentada por amostras não irradiadas. Foi verificado que a radiação 

gama promove a hidratação do ácido trans-aconítico com consequente formação dos ácidos 

cítrico e isocítrico, sendo necessária a presença concomitante da água durante a exposição a 

essa radiação ionizante. 

Em relação aos estudos farmacológicos, a fração em acetato de etila (FA) apresentou, in 

vitro, inibição da proliferação de linfócitos semelhante à inibição apresentada pela 

Dexametasona (padrão positivo). Além disso, extrato hexânico (EH), FA e o ácido betulínico 

promoveram a reestruturação das fibras musculares e diminuíram as regiões de edema e 

infiltrado inflamatório quando em análise da atividade anti-inflamatória tópica in vivo. Estas 

observações confirmam a atividade anti-inflamatória alegada etnofarmacologicamente. Uma 

importante e promissora atividade antitumoral foi apresentada pelo β-sitosterol-3-O-β-D-

glicopiranosídeo frente à linhagem de células de cânceres de cólon e reto. O extrato etanólico 

(EE) apresentou atividade contra os microrganismos Staphylococcus sanguinis, Salmonella 

typhimurium e Candida albicans. A casca do caule de L. ochrophylla apresentou também 

atividade antioxidante semelhante à atividade apresentada pelo ácido ascórbico utilizado como 

padrão positivo.  

 

Palavras-chave: Luehea ochrophylla, triterpenos, esteroides, flavonoide, radiação gama, 

atividade anti-inflamatória, atividade antimicrobiana e atividade antioxidante. 
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Abstract 

 

Luehea ochrophylla (Malvaceae) is a tree known popularly as "açoita-cavalo." 

Representatives of L. ochrophylla are found in Brazil, Paraguay, and Argentina. In Brazil, 

Luehea ochrophylla occurs in the North, Northeast, and Southeast regions. Its bark is used in 

the treatment of inflammations, rheumatism and arthritis, while its flowers and leaves are used 

to treat bleeding, gonorrhea, cough, and diarrhea. 

Considering these informations and the lack of studies about L. ochrophylla, this 

present work aimed perform phytochemical studies and pharmacological essay to prove 

scientifically its popular use. 

L. ochropylla stem bark was acquired in Belo Horizonte Central Market, having been 

collected in August 2012 in the city of Esmeraldas (MG). 

After grinding of the plant material, it was performed the maceration with hexane and 

posteriorly ethanol. The extracts obtained were fractionated using solvents in order of 

increasing polarity using hexane, DCM, EtOAc, EtOH, and MeOH as eluents.  

An aqueous extract was also prepared from the decoction with water of the stem bark, 

being posteriorly performed a methodological sequence to obtain the phenolic, saponinic, and 

alkaloidal fractions. 

Phytochemical investigation of the hexane extract obtained from stem bark of L. 

ochrophylla provides isolation of triterpenoids friedelin, β-friedelinol, lupeol, 

pseudotaraxasterol, and betulinic acid in addition to β-sitosterol. From the ethanolic extract 

were identified triterpenes lupeol and taraxasterol besides the β-sitosterol-3-O-β-D-

glucopyranoside steroid. From this extract, the flavonoids (-)-epicatechin and (+)-epicatechin-

(4β-8)-epicatechin, known as procyanidin B2, were also isolated. With exception of lupeol, β-

sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside, and (-)-epicatechin, all compounds were first described for 

Luehea genus. 

The phytochemical study of aqueous extract of stem bark of L. ochrophylla was 

performed by preparative HPLC analysis. As a result, was isolated and identified the trans-

aconitic acid. 

L. ochrophylla analyzes were performed to verify sufficient gamma radiation dosage to 

promote the microbiological decontamination and possible chemical changes after use of 

gamma rays. As a result, it was noticed that the incidence of gamma radiation at doses equal to 

or greater than 5.0 kGy had to be sufficient for the total elimination of Lecythophora 
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decumbens and Eurotium chevalieri L. Mangin, fungi species predominant in stem bark of 

plant studied. It was found that most of phytochemicals of the phenolic fraction had its 

concentration decreased when the plant material was exposed to even the smallest dose of 

radiation used range (1.0 kGy). The trans-aconitic acid was the most affected by gamma 

radiation with a reduction of 95.38% over the concentration by non-irradiated samples. It has 

been proposed that gamma radiation promotes hydration of the trans-aconitic acid to citric and 

isocitric acids by radical and ionic reactions, requiring the concomitant presence of the water 

during this exposure to ionizing radiation. 

The fraction in ethyl acetate (FA) showed anti-inflammatory activity, in vitro, similar to 

activity presented by dexamethasone (positive pattern). In addition, hexane extract (EH), FA 

and betulinic acid promoted the restructuring of muscle fibers and decreased edema and 

inflammatory infiltrate regions when analyzing the topical anti-inflammatory activity in vivo. 

These observations confirm the anti-inflammatory activity ethnopharmacological alleged. An 

important and promising antitumor activity was presented by β-sitosterol-3-O-β-D-

glucopyranoside for the line of colorectal cancers cells. Ethanol extract (EE) showed activity 

against Staphylococcus sanguinis, Salmonella typhimurium e Candida albicans. The L. 

ochrophylla of stem bark also showed antioxidant activity similar to activity presented by 

ascorbic acid used as a positive standard. 

 

Keywords: Luehea ochrophylla, triterpenes, steroids, flavonoid, gamma radiation, anti-

inflammatory, antimicrobial and antioxidant activities. 
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A espécie vegetal Luehea ochrophylla apresenta distribuição predominante em regiões 

de solo arenoso, sendo encontrada largamente no cerrado brasileiro. L. ochrophylla é 

empregada pela medicina popular como anti-inflamatório, além de ser utilizada também no 

tratamento da hemorragia, tosse e diarreia. Considerando sua importância medicamentosa e a 

ausência de estudos prévios com este vegetal, foram realizados estudos fitoquímicos e 

biológicos com extratos, frações e fitoconstituintes isolados da casca do caule de L. 

ochrophylla. Sendo assim, este trabalho teve como um dos objetivos comprovar a ação 

terapêutica alegada em estudos etnofarmacológicos para este vegetal.  

Inicialmente, no Capítulo I é apresentado um levantamento bibliográfico sobre a 

família Malvaceae, gênero Luehea e espécie L. ochrophylla. São apresentadas as 

características morfológicas, anatômicas e a distribuição geográfica, além da utilização 

popular deste vegetal. 

No Capítulo II é descrito o estudo fitoquímico, bem como os materiais, equipamentos 

e métodos utilizados para a realização deste trabalho. Neste capítulo é apresentado o estudo 

sobre a casca do caule de L. ochrophylla, envolvendo a aquisição do material vegetal, 

identificação botânica, obtenção dos extratos hexânico, etanólico e aquoso, análises 

cromatográficas dos extratos obtidos e das frações oriundas destes, bem como a purificação 

dos fitoconstituintes isolados. São descritas também as análises espectroscópicas que 

proporcionaram a elucidação estrutural dos fitoconstituintes obtidos. 

No Capítulo III é descrito o estudo do efeito da radiação gama na descontaminação 

microbiológica do material vegetal. Em um segundo momento, são relatados os efeitos desta 

radiação sobre as frações fenólica e saponínica, obtidas a partir do extrato aquoso. Ao final 

deste capítulo é avaliado o efeito da radiação gama sobre o ácido trans-aconítico, presente 

também no extrato aquoso da casca do caule de L. ochrophylla. 

No Capítulo IV são relatados os ensaios de atividade antitumoral, anti-inflamatória, 

tripanocida, antimicrobiana e antioxidante dos extratos, frações e/ou fitoconstituintes isolados. 

Inicialmente é descrito o ensaio antitumoral de extratos, frações e fitoconstituintes de L. 

ochrophylla frente às linhagens celulares MCF-7 e MDA-MB-231 (carcinomas mamários) e 

HCT-116 (carcinoma de cólon e reto). Em um segundo momento, são relatados os modelos 

experimentais para os ensaios de atividade anti-inflamatória in vitro e in vivo. Para tanto são 

descritos a coleta do sangue periférico de voluntários humanos, a obtenção das células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC), o efeito de extratos e frações da casca do caule 

de L. ochrophylla sobre a proliferação de linfócitos, além da preparação das amostras na 
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forma de géis para uso tópico, obtenção das lesões musculares, tratamento dos animais 

experimentais e obtenção de lâminas histológicas. Para os ensaios de atividade tripanocida, 

são apresentadas as formas evolutivas do Tripanossoma cruzi e a metodologia colorimétrica 

utilizada. Quanto à atividade antimicrobiana, são apresentados os microrganismos utilizados e 

a metodologia. Ao final deste capítulo são descritos os estudos da atividade antioxidante de 

captura do radical livre DPPH pelos extratos e frações de L. ochrophylla. 

As conclusões gerais e as considerações são apresentadas ao final do trabalho. Por 

último, nos Anexos, são apresentados os espectros de RMN de 1H e de 13C, DEPT 135 e 

mapas de contornos 1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC, 1H-1H COSY e 1H-1H NOESY, além dos 

espectros de IV, EM e cromatogramas de CLAE dos fitoconstituintes isolados. São 

apresentados também valores de tempo de retenção e áreas dos picos de FF0, FF1, FF3, FF5, 

FF10, FF20, FS0, FS1, FS3, FS5, FS10, FS20, do ácido trans-aconítico não solubilizado e 

irradiado e do ácido trans-aconítico em solução aquosa e irradiado, bem como os termos de 

consentimento dos doadores voluntários de sangue. 
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I.1. Família Malvaceae 

Malvaceae, uma das famílias mais dominantes nas florestas neotropicais, compreende 

cerca de 4500 espécies distribuídas em, aproximadamente, 250 gêneros.1 São plantas 

predominantemente herbáceas e com representantes de considerável valor econômico, sendo 

utilizadas para fins medicinais, como alimento, na ornamentação, indústria têxtil ou, ainda, 

como forrageiras.2 A ocorrência de 80 gêneros e 400 espécies pertencentes à família 

Malvaceae foi relatada no Brasil.3 

Plantas dessa família são estudadas quanto à composição química e atividade 

biológica, sendo descrito o isolamento de importantes metabólitos secundários, tais como 

alcaloides,4,5 flavonoides,6,7 esteroides6,7 e taninos.8 As atividades antioxidante,7 antifúngica,9 

antiparasitária,10 citotóxica contra carcinomas de pulmão e mama,11 dentre outras atividades 

biológicas, têm sido relatadas para representantes da família Malvaceae. 

Alguns autores, baseados em informações quimiotaxonômicas, morfológicas e 

biogeográficas, têm considerado as famílias Tiliaceae, Bombacaceae e Sterculiaceae como 

uma expansão da Malvaceae.12,13  

 

I.2. Gênero Luehea 

O gênero Luehea Willd., tradicionalmente pertencente à família Tiliaceae, foi incluído 

recentemente na família Malvaceae e subfamília Grewioideae.12 Luehea é um pequeno gênero 

americano que compreende 18 espécies com distribuição neotropical, desde o México até o 

Uruguai e Argentina.14 Doze espécies deste gênero são encontradas no Brasil, principalmente 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.15 

O gênero Luehea é caracterizado por incluir tanto árvores quanto arbustos com 

dispersão irregular, sendo frequentes ao longo de rios, terrenos rochosos e íngremes. 

Apresentam flores médias ou grandes, rosas ou brancas. A maturação dos frutos ocorre 

geralmente entre os meses de maio e agosto.14 

Espécies do gênero Luehea são plantas de rápido crescimento e possuem 

características ornamentais recomendadas para o paisagismo em geral. São utilizadas em 

reflorestamentos de áreas degradadas e, por apresentarem madeiras de alta qualidade, são 

utilizadas na confecção de móveis vergados apresentando, dessa forma, grande importância 

econômica.14 Na Figura I.1 (A-E; pág. 6) são apresentadas árvores, partes aéreas, frutos e 

flores de representantes do gênero Luehea. 
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Figura I.1. Representantes do gênero Luhea: L. divaricata (A), L. candida (B), L. paniculata (C e 
D), L. grandiflora (E).16,17 
 

Algumas espécies do gênero Luehea são conhecidas no Brasil como “açoita-cavalo”, 

“ibatingui” ou “pau-de-canga”.18 As cascas do caule dessas espécies são utilizadas 

popularmente como adstrigentes,19 bem como no tratamento da artrite, reumatismo, 

leucorreia, tumores, feridas gangrenosas18 e espinhas.20 Suas flores são utilizadas no 

tratamento da bronquite e as raízes como depurativa.18 As folhas de algumas espécies do 

gênero Luehea são utilizadas popularmente contra a disenteria e a gonorreia,19 além de serem 

utilizadas como diurético.21 

A casca de Luehea divaricata apresenta comprovada atividade antimicrobiana contra 

os fungos Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes e Epidermcphyton floccosum, responsáveis por causar infecções em animais e 

humanos, denominadas de dermatofitoses. A atividade antimicrobiana de L. divaricata está 

associada, provavelmente, à inibição da síntese dos polímeros da parede celular de 

microrganismos.20 A casca de L. divaricata apresenta também propriedades anti-

inflamatórias, analgésicas e imunoestimulatórias, quando testada in vivo.22 As partes aéreas 

deste vegetal apresentam atividade bactericida contra Micrococcus luteus23 e atividade contra 

os vírus causadores do herpes simples tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2),24 além de atividade 

antioxidante de captura de radicais livres.25 

A casca de L. paniculata apresenta atividade antimicrobiana contra Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Candida parapsilosis e Candida tropicalis24 e as 

folhas de L. speciosa apresentam atividade antioxidante de captura do radical livre DPPH.26 

A 

B 

C 

D 
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Poucos constituintes químicos de espécies do gênero Luehea têm sido descritos na 

literatura (Figura I.2; pág. 8). O ácido 3β-p-hidroxibenzoil tormêntico (1), ácido maslínico (2), 

vitexina (3) e sitosterol glicosilado (4) foram isolados das folhas de L. divaricata. Os 

compostos (-)-epicatequina (5), estigmasterol (6), lupeol (7) e α-amirina (8) foram 

identificados da casca do caule de L. divaricata.27 Os compostos β-amirina (9), 3-acetato-β-

amirina (10), lupenona (11), ácido oleanólico (12), ácido maslínico (2) e rutina (13) foram 

isolados das folhas de L. paniculata.28 Os flavonoides quercetina (14) e (+)-catequina (15) 

foram isolados das folhas de L. speciosa.26 

 

I.3. A espécie Luehea ochrophylla Mart 

L. ochrophylla é encontrada no Brasil, Paraguai e Argentina, sendo que, no Brasil, 

ocorre nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, com predominância no cerrado e em 

solo arenoso.29 A Figura I.3 apresenta a distribuição geográfica de L. ochrophylla no Brasil.  

 

 
Figura I.3. Distribuição geográfica de L.ochrophylla no Brasil.30 

 

L. ochrophylla é caracterizada por árvores de 5-12 m de altura com troncos de até 60 

cm de diâmetro. As folhas são coriáceas, ovaladas, elípticas ou inequiláteras, com margem 

serrada medindo até 13 cm de comprimento e 7 cm de largura. O estigma é 5-lobado, as 

falanges possuem de nove a dez estames e o epicálice tem de oito a nove bracteolas. As flores 

são brancas com estames amarelos e hermafroditas. Os frutos são capsulados, loculicida e 

deiscente. Florescem nos meses de agosto e setembro e frutificam nos meses de outubro e 

novembro.31 L. ochrophylla é semelhante à L. paniculata no aspecto geral, distinguindo 

apenas na morfologia da folha pelo tipo de estigma, número de estames por falange e de 

bracteolas no epicálice.29 A Figura I.4 (pág. 9) apresenta a árvore, folhas, flores e fruto de L. 

ochrophylla. 
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Figura I.2. Estrutura química de fitoconstituintes isolados de espécies do gênero Luehea: 
ácido 3β-p-hidroxibenzoil tormêntico (1), ácido maslínico (2), vitexina (3), sitosterol 
glicosilado (4), (-)-epicatequina (5), estigmasterol (6), lupeol (7), α-amirina (8), β-amirina (9), 
3-acetato-β-amirina (10), lupenona (11), ácido oleanólico (12), rutina (13), quercetina (14) e 
(+)-catequina (15). 
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Figura I.4. Folhas, flores, frutos e árvores de L. ochrophylla.32 

 

Levantamentos etnofarmacológicos indicam que L. ochrophylla é conhecida 

popularmente como “açoita-cavalo” ou “pereira da mata”. Sua casca é empregada no 

tratamento do reumatismo e artrite. As suas flores e folhas são utilizadas no tratamento da 

hemorragia, tosse e diarreia.33 A literatura não registra estudos farmacológicos ou 

fitoquímicos sobre esta espécie.  
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II.1. Introdução 

A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura ou prevenção de 

doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.34 A descoberta 

das propriedades úteis ou nocivas dos vegetais tem suas raízes no conhecimento empírico.35 

Indícios arqueológicos datados de 4000 anos a.C. indicam a utilização de Papaver 

somniferum no combate à dor. Esta espécie é conhecida popularmente como papoula e 

utilizada para a extração do ópio, cujo componente majoritário é a morfina (16) (Figura II.1). 

Digitalis purpurea e Digitalis lanata, das quais se extraem a digitoxina (17) e digoxina (18), 

(Figura II.1), são utilizadas também desde tempos remotos no tratamento de doenças do 

coração.36 Porém, a primeira descrição sobre o uso de plantas medicinais é datada de 2800 

a.C. na obra do imperador chinês Shen Wung intitulada Pen Ts’ao ou “A Grande Fitoterapia”. 

No Brasil, a utilização de plantas medicinais sofreu influência da cultura africana, indígena e 

européia,35 sendo que a primeira descrição sobre o uso de plantas medicinais foi feita em 1587 

no Tratado Descritivo do Brasil.36 

 

 
Figura II.1. Estrutura química da morfina (16), digitoxina (17) e digoxina (18). 

 

O estudo de plantas medicinais teve maior avanço a partir do século XIX, devido ao 

progresso científico na área da química, que permitiu separar, identificar e analisar princípios 

ativos vegetais.37 Porém, muitas espécies vegetais ainda são usadas popularmente sem 

respaldo científico quanto a segurança e eficácia no tratamento de enfermidades. Em todo o 

mundo, apenas 5% das plantas foram estudadas de alguma maneira quanto ao seu emprego 

medicinal e, na maioria dos casos, sem grande aprofundamento nos aspectos fitoquímicos ou 

farmacológicos.38 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial não têm acesso 

ao atendimento primário em saúde,39 sendo que o conhecimento sobre plantas medicinais 
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simboliza, muitas vezes, o único recurso terapêutico de algumas comunidades e grupos 

étnicos desfavorecidos economicamente.40 Por outro lado, em países desenvolvidos, uma 

grande parcela da população faz uso de plantas medicinais, influenciada por razões culturais41 

e pelo modismo do consumo de produtos naturais.42 

Alguns fatores têm contribuído para o aumento do interesse em plantas medicinais, 

dentre eles a grande eficácia de algumas substâncias antitumorais obtidas de plantas, como os 

alcaloides vimblastina (19) e vincristina (20) (Figura II.2), extraídos da espécie Catharanthus 

roseus, descobertos no final dos anos 60 e considerados ainda de grande utilidade no 

tratamento da leucemia e cânceres de ovário e testículos.43 Outro exemplo é o paclitaxel (21) 

(Figura II.2), extraído da espécie Taxus brevifolia e utilizado no tratamento de cânceres 

ginecológicos.44 

O Brasil tem incentivado a fitoterapia como prática oficial da medicina através da 

inclusão, no Sistema Único de Saúde (SUS), de plantas ou preparações nos cuidados básicos 

da população carente.42 Porém, quais extratos são realmente ativos, quando podem ser 

prescritos e como devem ser preparados, são questões que misturam o conhecimento popular 

ao científico e devem ser respondidas através de estudos, principalmente, nas áreas de 

fitoquímica e etnofarmacologia.  

 

 
 
Figura II.2. Estrutura química da vimblastina (19), vincristina (20) e paclitaxel (21). 

 

Diante disso, a pesquisa fitoquímica tem por objetivo conhecer e avaliar a presença 

dos constituintes químicos em espécies vegetais. Quando não se dispõe de estudos químicos 

sobre as espécies de interesse, a análise fitoquímica preliminar pode indicar os grupos de 

metabólitos secundários relevantes da mesma. Para o Brasil, a fitoquímica é muito importante 
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quando se considera a grande riqueza vegetal ainda sem estudo e as possibilidades para o 

desenvolvimento de novos medicamentos.36 

Dentre as espécies vegetais ainda sem estudos fitoquímicos ou farmacológicos tem-se 

Luehea ochrophylla, popularmente conhecida como “açoita-cavalo” ou “pereira da mata”. A 

utilização popular de espécies do gênero Luehea no tratamento do reumatismo, artrite, 

hemorragia, blenorragia, tosse e diarreia18,19,20 e a ausência de relatos disponíveis na literatura 

sobre os fitoconstituintes de L. ochrophylla tornam o seu estudo necessário e oportuno, fato 

que justifica as análises descritas no decorrer deste e dos próximos capítulos. 

 

II.2. Materiais e métodos 

Nas cromatografias em coluna (CC) foram empregadas colunas de vidro, de diversos 

diâmetros, para eluição dos extratos e frações, na maioria das vezes, a pressão atmosférica. As 

fases estacionárias utilizadas foram sílica gel 60 G com tamanho de partícula entre 0,063-

0,200 μm (70-230 mesh ASTM, Merck) e Sephadex LH-20 (Sigma). A proporção utilizada 

entre amostra e fase estacionária foi aproximadamente de 1:30. Nas cromatografias por 

exclusão em gel, Sephadex LH-20 foi mantido em contato com MeOH por 24 h e, em 

seguida, empacotado em coluna de vidro até a total sedimentação no suporte. Os extratos 

foram dissolvidos em quantidades mínimas (suficiente apenas para a dissolução) de MeOH, 

utilizado como fase móvel, e, então, aplicados no topo da coluna até a absorção completa no 

suporte, seguida por eluição neste solvente. As CC foram realizadas empregando também 

cartuchos comerciais SNAP 10 g, SNAP 25 g, SNAP 50 g e SNAP 100 g (Biotage®) 

preenchidos com sílica gel 60 G com tamanho de partícula entre 0,04 - 0,063 μm (230-400 

mesh, Merck) para eluição dos extratos e frações, a média pressão, em cromatógrafo 

automático (Isolera One Biotage®) equipado com detector UV/VIS. 

Nas cromatografias em camada delgada (CCD) foram empregadas placas de vidro 

recobertas por sílica-gel 60 G Merck de 250 μm de espessura, ativadas a 100 °C. Foram 

empregadas também cromatofolhas de sílica gel 60 G Merck, com indicador de fluorescência 

F254. A revelação das cromatoplacas em camada delgada foi feita por exposição à luz 

ultravioleta (UV) em λ = 254 e 366 nm e/ou mediante borrifação com solução reveladora de 

vanilina/ácido perclórico. Este último revelador foi preparado pela mistura de partes iguais de 

uma solução A (1,0 g de vanilina em 100,0 mL de etanol) com uma solução B (3,0 mL de 

ácido perclórico (70%) em 97,0 mL de água). As cromatoplacas borrifadas com essa solução 
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foram aquecidas em estufa a 100 °C até ser verificado o aparecimento de cores.45 Os solventes 

empregados em cromatografia foram das marcas Merck, Synth e Aldrich P.A. 

Na cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), em escala analítica, foi utilizado 

cromatógrafo líquido SHIMADZU, constituído por duas bombas LC-20AT, detector UV/VIS 

SPD-20A, software LCsolution v.1.21 (SHIMADZU) e coluna NSTC18, 250 mm x 3,0 mm x 

5 μm, LC100111 (NST). CLAE, em escala preparativa, foi realizada em cromatógrafo líquido 

VARIAN PRO STAR constituído por uma bomba PS210, detector UV/VIS PS325, coluna 

NSTC18, 250 mm x 10,0 mm x 5 μm, LC280211 (NST) e software GALAXIE v. 

1.10.0.5550. 

Na cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de Massas (LC-

DAD-MS) foi utilizado cromatógrafo líquido SHIMADZU, equipado com duas bombas 

LC30AD e um detector de arranjo de diodos SPD M-20A e coluna Shim-pack® C18 4,6 mm x 

5 μm x 250 mm. Um fluxo de 200 μL/min foi usado e o efluente direcionado totalmente para 

espectrômetro de massas (Bruker Daltonics) com ionização por electrospray (ESI) no modo 

positivo. 

A cromatografia gasosa (CG) foi realizada em cromatógrafo a gás HP7820A (Agilent), 

equipado com detector de ionização de chama. Foi empregada columa HP-INNOWax (HP) 15 

m x 0,25 mm x 0,20 m. O programa EZChrom Elite Compact (Agilent) foi utilizado para a 

aquisição de dados.  

As análises por espectroscopia de absorção na região do Infravermelho (IV) foram 

realizadas em espectrômetros Perkin Elmer -Spectrum One (ATR) e SHIMADZU FTIR-8400 

(KBr). O máximo de frequência das absorções (ʋmáx) foi dado em cm-1. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) unidimensionais (RMN de 1H, 
13C e DEPT 135) e bidimensionais (1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC, 1H-1H COSY e 1H-1H 

NOESY) foram registrados em espectrômetros Bruker DPX-200 e DRX-400 linha AVANCE. 

Os deslocamentos químicos foram registrados em unidade δ em ppm e as constantes de 

acoplamento (J) em Hz. Tetrametilsilano (TMS) foi empregado como padrão de referência 

interno, tendo CDCl3, C5D5N, CD3OD ou DMSO-d6 como solventes. 

A determinação da faixa de fusão (p.f.) foi realizada em aparelho da marca METTLER 

FP80 SNR H22439, com valores não corrigidos. Valores de rotação óptica [α]D
20 foram 

medidos em polarímetro Bellingham & Stanley ADP-220. A liofilização das amostras foi 

realizada em equipamento TermoFisher SCIENTIFIC, FR-Drying Digital Unit e a 

pulverização das amostras foi realizada em moinho de facas da marca Willey. 
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II.2.1. Metodologia fitoquímica 

 

II.2.1.1. Obtenção do material vegetal 

Amostras de L. ochropylla foram adquiridas no Mercado Central de Belo Horizonte, 

tendo sido coletadas em agosto de 2012, no Município de Esmeraldas (MG). As amostras 

foram identificadas por Ms. Amanda Riguetti Corrêa da Escola Nacional de Botânica Tropical 

- Instituto de Pesquisa Jardim Botânico - Rio de Janeiro, Brasil. Uma exsicata da espécie 

vegetal encontra-se depositada no Herbário Dendrológico Jeanine Felfili (HDJF) do 

Departamento de Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Diamantina), sob o número de registro 

HDJF-4571. 

 

II.2.1.2. Obtenção dos extratos hexânico e etanólico de L. ochrophylla 

Cascas pulverizadas (4,40 kg) do caule de L. ochropylla foram submetidas à extração 

a frio (maceração) com hexano (Hex) em volume suficiente para a total submersão da 

amostra. Repetiu-se o processo de maceração com a mesma amostra a cada três dias, por três 

vezes. A torta, após extração com Hex, foi submetida ao mesmo processo de maceração 

empregando EtOH como solvente. Os extratos foram concentrados empregando evaporador 

rotativo a aproximadamente 60 ºC e pressão reduzida. Após evaporação completa dos 

solventes, obtiveram-se os extratos EH (8,33 g) e EE (153,46 g), respectivamente. No 

Esquema II.1 estão apresentadas as etapas de obtenção dos extratos em Hex e em EtOH da 

casca do caule de L. ochrophylla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema II.1. Etapas da obtenção dos extratos brutos da casca do caule de L. ochrophylla. 

Hexano 

Material vegetal pulverizado  

(4,40 kg) 

EH (8,33 g) 

EtOH 

Torta (4,37 kg) 

EE (153,46 g) 
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II.2.1.3. Prospecção fitoquímica dos extratos hexânico e etanólico de L. ochrophylla 

Alíquotas dos extratos brutos EH e EE de L. ochrophylla foram analisadas a fim de 

detectar as principais classes químicas presentes. No teste para detecção de triterpenos e 

esteroides, uma alíquota (~ 2,0 mg) de EH solubilizada em CHCl3 foi adicionada ao reagente 

de Liebermann-Burchard (2,0 mL de anidrido acético e duas gotas de ácido sulfúrico 

concentrado). O aparecimento das cores rósea e azul-esverdeada indica a presença de 

triterpenos e esteroides, respectivamente. No teste para a detecção de flavonoides, uma 

alíquota (~ 2,0 mg) de EE solubilizada em 2,0 mL de água destilada foi adicionada a 

hidróxido de amônio até pH 11. O aparecimento de coloração amarela indica a presença de 

flavonas, flavonois e xantonas; coloração vermelho-púrpura indica a presença de chalconas e 

auronas. Por sua vez, a coloração vermelho-alaranjado indica a presença de flavanoides na 

amostra. Para a confirmação da presença de flavonoides na amostra, uma alíquota (~ 2,0 mg) 

de EE solubilizada em 3,0 mL de MeOH foi adicionada a 1,0 mL de HCl concentrado e 

magnésio em fita. O aparecimento de coloração entre rosa e vermelho-escuro confirma a 

presença dessa classe química. No teste para a detecção de saponinas, uma alíquota (~ 2,0 

mg) de EE solubilizada em 2,0 mL de água destilada foi submetida à agitação vigorosa por 2 

min, sendo que a formação de espuma persistente indica a presença de saponinas na amostra. 

No teste para alcaloides, uma alíquota (~ 2,0 mg) de EE solubilizada em 2,0 mL de água 

destilada foi adicionada ao reagente de Dragendorff, a formação de precipitado floculoso 

indica a presença de alcaloides na amostra. Para a detecção de taninos e fenóis, uma alíquota 

(~ 2,0 mg) de EE solubilizada em 2,0 mL de água destilada foi adicionada a uma solução de 

cloreto férrico (10%). O aparecimento da cor azul sugere a presença de taninos hidrolisáveis, 

ao passo que o aparecimento da cor verde sugere a presença de taninos condensados.45 

 

II.2.1.4. Perfil de ácidos graxos 

Ácidos graxos de EH foram convertidos em seus correspondentes ésteres metílicos 

(EMAGs), por esterificação. Resumidamente o extrato hexânico (100,0 mg) foi dissolvido em 

KOH 0,5 M (2,0 mL). Após aquecimento em banho de água a 50 ºC, adicionou-se 2,0 mL de 

BF3:MeOH e a mistura foi fervida durante 2 minutos. Após resfriamanto o volume foi 

completado para 25,0 mL com solução saturada de NaCl. Os ésteres foram extraídos com Hex 

e a camada orgânica foi separada. A camada em Hex foi lavada com uma solução de 

bicarbonato de potássio (4,0 mL a 2%), seca com Na2SO4 anidro e filtrada. O solvente 

orgânico foi removido sob pressão reduzida em evaporador rotativo para fornecer ésteres 
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metílicos.46 EMAGs foram analisados por CG sob as seguintes condições: 70 ºC, 0 min e 

aumento da temperatura a uma taxa de 7 °C/min até 240 °C; injetor (split de 1/50) a 250 ºC e 

detector a 260 ºC. Hidrogênio foi utilizado como gás de arraste (3 mL/min) e o volume de 

injeção foi de 1,0 μL. EMAGs foram identificados pela comparação com padrões EMAG 

C14-C22 (Supelco, Cat. No. 18917). As composições percentuais de EMAGs foram 

determinadas com auxílio do software GC Solution. 

 

II.2.1.5. Fracionamento do extrato hexânico da casca do caule de L. ochrophylla 

EH (5,0 g) foi submetido a fracionamento por CC de sílica gel, sendo coletadas 65 

frações de 25,0 mL eluídas em Hex, CHCl3, EtOH e mistura destes em gradiente crescente de 

polaridade. Após análise comparativa por CCD, as frações foram reunidas em grupos, 

conforme a Tabela II.1. 

 

Tabela II.1. Frações e grupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de EH 
da casca do caule de L. ochrophylla 
 

Fração Eluente Grupo Massa (g) 
 Hex   

1-6 Hex/CHCl3 (9:1) EH-G1 0,5322 
 Hex/CHCl3 (7:3)   

7-29  EH-G2 0,1155 
30-32  EH-G3 0,0400 
33-43 Hex/CHCl3 (1:1) EH-G4 1,8300 
44-51  EH-G5 0,3960 

 Hex/CHCl3 (3:7)   
52-62 Hex/CHCl3 (1:9) EH-G6 0,3078 

 CHCl3   
 CHCl3/EtOH (9,5:0,5)   

63-65 EtOH  EH-G7 0,0482 
 

O grupo EH-G1(Tabela II.1) apresentou-se como uma solução oleosa e foi analisado 

por IV e CG. Foi possível identificar 11 constituintes em uma mistura de hidrocarbonetos, 

sendo pentadecano, tetradecano, hexadecano e 2,6,10,15-tetrametil-heptadecano os 

constituintes presentes em maior proporção na amostra. 

O grupo EH-G2 (Tabela II.1) foi submetido a recristalização em MeOH, fornecendo um 

sólido branco com fusão na faixa de 241,7 a 244,5 ºC. Pelas análises espectroscópicas 

verificou-se que o sólido obtido trata-se do triterpeno friedelina (22; 41,4 mg). 
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O grupo EH-G3 (Tabela II.1; pág. 17) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel, sendo coletadas 32 frações de 2,0 mL eluídas de forma isocrática com Hex/CHCl3 (3:7). 

Após análises comparativas por CCD, as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela 

II.2. 

 

Tabela II.2.Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EH-G3 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-13  EH-G3-1 0,0012 
14-20 Hex/CHCl3 (3:7) EH-G3-2 0,0032 
21-27  EH-G3-3 0,0098 
28-32  EH-G3-4 0,0063 

 

O subgrupo EH-G3-3 (Tabela II.2) foi submetido a CCD, juntamente com o sólido 22. 

Valores iguais de RF juntamente com os dados das análises de RMN de 1H, RMN de 13C e 

Dept 135 indicaram que EH-G3-3 trata-se de uma quantidade adicional do triterpeno 

friedelina (9,8 mg). 

O subgrupo EH-G3-4 (Tabela II.2) forneceu um sólido branco com fusão na faixa de 

273,0 a 277,4 ºC. Pelas análises espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do 

triterpeno β-friedelinol (23; 6,3 mg). 

O grupo EH-G4 (Tabela II.1; pág. 17) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel sob pressão, sendo coletadas 42 frações de 20,0 mL eluídas em Hex, CH2Cl2, AcOEt, 

EtOH e mistura destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por 

CCD, as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.3. 

 
Tabela II.3. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EH-G4 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
 Hex   

1-13 Hex/CH2Cl2 (9:1) EH-G4-1 0,0023 
 Hex/CH2Cl2(7:3)   

14-16 Hex/ CH2Cl2(7:3) EH-G4-2 0,2360 
17-19 CH2Cl2 EH-G4-3 0,0152 
20-31 CH2Cl2 EH-G4-4 0,5980 
32-35 CH2Cl2/AcOEt (9:1) EH-G4-5 0,0213 

 CH2Cl2/AcOEt (7:3)   
35-42 AcOEt EH-G4-6 0,0042 

 EtOH   
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O subgrupo EH-G4-2 (Tabela II.3; pág. 18) foi submetido à recristalização em EtOH e 

forneceu um sólido branco com fusão na faixa de 181,0 a 183,2 ºC. Pelas análises 

espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do triterpeno lupeol (24; 67,0 mg). 

O subgrupo EH-G4-3 (Tabela II.3; pág. 18) foi submetido à recristalização em EtOH 

e, por análises espectoscópicas, foi identificada a mistura dos triterpenos lupeol e pseudo-

taraxasterol (24 e 25, respectivamente; 4,0 mg).  

O subgrupo EH-G4-4 (Tabela II.3; pág. 18) foi submetido à recristalização em EtOH e 

forneceu um sólido branco com fusão na faixa de 135,0 a 138,0 ºC. Pelas análises 

espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do esteroide β-sitosterol (26; 147,0 

mg). 

O grupo EH-G5 (Tabela II.1; pág. 17) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel, sendo coletadas 44 frações de 12,0 mL, eluídas em CH2Cl2, AcOEt, EtOH e mistura 

destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, as frações 

foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.4. 

 

Tabela II.4. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EH-G5 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-7 CH2Cl2 EH-G5-1 0,0134 

8-26 CH2Cl2/AcOEt (9:1) EH-G5-2 0,0230 
27-30 CH2Cl2/AcOEt (1:1) EH-G5-3 0,0156 

 AcOEt   
31-42 AcOEt/EtOH (1:1) EH-G5-4 0,0582 
43-44 EtOH EH-G5-5 0,0082 

 

O subgrupo EH-G5-3 (Tabela II.4) apresentou-se como sólido branco, com fusão na 

faixa de 132,5 a 135,4 ºC, após recristalização em MeOH foi submetido a CCD, juntamente 

com o sólido 26. Valores iguais de RF juntamente com os dados das análises de RMN de 1H, 

RMN de 13C e Dept 135 indicaram que EH-G5-3 trata-se de uma quantidade adicional do 

esteroide β-sitosterol (15,6 mg). 

O subgrupo EH-G5-4 (Tabela II.4) foi submetido a CCD, juntamente com o sólido 24. 

Valores iguais de RF juntamente com os dados das análises de RMN de 1H, RMN de 13C e 

Dept 135 indicaram que EH-G5-4 trata-se de uma quantidade adicional do triterpeno lupeol 

(58,2 mg). 

O grupo EH-G6 (Tabela II.1; pág. 17) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel, sendo coletadas 20 frações de 18,0 mL eluídas em Hex, CH2Cl2, AcOEt, MeOH e 
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misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análise comparativa por CCD, as 

frações foram reunidas em subgrupos, conforme Tabela II.5. 

 

Tabela II.5. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EH-G6 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
 Hex   

1-5 CH2Cl2 EH-G6-1 0,0045 
 CH2Cl2/AcOEt (9:1)   

6-11 CH2Cl2/AcOEt (7:3) EH-G6-2 0,0023 
 AcOEt   

12-14 AcOEt/MeOH (9:1) EH-G6-3 0,0610 
 AcOEt/MeOH (7:3)   

15-20 MeOH EH-G6-4 0,0220 
 

O subgrupo EH-G6-3 (Tabela II.5) foi submetido à recristalização em MeOH, 

fornecendo um sólido branco com fusão na faixa de 275,8 a 276,6 ºC. Pelas análises 

espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do triterpeno ácido betulínico (27; 

18,0 mg). 

 

II.2.1.6. Fracionamento do extrato etanólico da casca do caule de L. ochrophylla  

EE (140,246 g) foi submetido a fracionamento por CC de sílica gel, sendo coletadas 

377 frações de 250,0 mL eluídas em CH2Cl2, AcOEt e EtOH em gradiente crescente de 

polaridade. As amostras coletadas com os diferentes solventes foram reunidas em grupos, 

conforme a Tabela II.6. 

 

Tabela II.6. Frações e grupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de EE 
 

Fração Eluente Grupo Massa (g) 
1-129 CH2Cl2 EE-FD 5,2527 

130-230 AcOEt EE-FA 13,2251 
231-377 EtOH EE-FE 110,8500 

 

O grupo EE-FD (2,00 g; Tabela II.6) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel, sendo coletadas 296 frações de 15,0 mL eluídas em Hex, CH2Cl2, AcOEt, EtOH e 

misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.7 (pág. 21). 
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Tabela II.7. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FD 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-58 Hex EE-FD-1 0,0423 

59-102 Hex/CH2Cl2 (9:1) EE-FD-2 0,0205 
 Hex/CH2Cl2 (7:3)   

103-115 Hex/CH2Cl2 (3:7) EE-FD-3 0,0128 
 Hex/CH2Cl2 (9:1)   
 CH2Cl2   

116-254 CH2Cl2/AcOEt (9:1) EE-FD-4 0,4587 
 CH2Cl2/AcOEt (7:3)   
 CH2Cl2/AcOEt (3:7)   

255-270 CH2Cl2/AcOEt (9:1) EE-FD-5 0,078 
 AcOEt   

271-296 EtOH EE-FD-6 0,1441 
 

Os subgrupos EE-FD-1 e EE-FD-2 (Tabela II.7) apresentaram-se como sólidos brancos 

e foram submetidos a CCD, juntamente com o sólido 22 e 23. Valores iguais de RF 

juntamente com os dados das análises de RMN de 1H, RMN de 13C e Dept 135 indicaram que 

EE-FD-1 trata-se de uma quantidade adicional do triterpeno friedelina (42,3 mg) e EE-FD-2 

trata-se de uma mistura dos triterpenos friedelina e β-friedelinol (20,5 mg). 

O subgrupo EE-FD-3 (Tabela II.7) foi submetido à recristalização em MeOH, 

fornecendo um sólido branco. Pelas análises espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido 

trata-sede uma mistura dos triterpenos lupeol e taraxasterol (24 e 28, respectivamente; 10,0 

mg). 

O subgrupo EE-FD-4 (Tabela II.7) foi submetido à recristalização em MeOH e à CCD 

juntamente com o sólido 24. Valores iguais de RF juntamente com os dados das análises de 

RMN de 1H, RMN de 13C e Dept 135 indicaram que o sólido obtido a partir de EE-FD-4 trata-

se de uma quantidade adicional do triterpeno lupeol (212,7 mg) 

O subgrupo EE-FD-6 (Tabela II.7) foi submetido à recristalização em MeOH e à CCD 

juntamente com o sólido 27. Valores iguais de RF e análises espectroscópicas indicaram que o 

sólido obtido a partir de EE-FD-6 trata-se de uma quantidade adicional do triterpeno ácido 

betulínico (97,3 mg). 

O grupo EE-FA (7,00 g; Tabela II.6; pág. 20) foi submetido a fracionamento por CC de 

sílica gel, sendo coletadas 314 frações de 18,0 mL eluídas em CH2Cl2, AcOEt, MeOH e 

misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.8 (pág. 22). 
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Tabela II.8. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
 CH2Cl2   

1-32 CH2Cl2/AcOEt (9:1) EE-FA-1 0,0250 
33-110 CH2Cl2/AcOEt (3:2) EE-FA-2 0,4000 

 CH2Cl2/AcOEt (2:3)   
111-246 AcOEt  EE-FA-3 0,5920 

 AcOEt    
247-293 AcOEt/EtOH (9:1) EE-FA-4 1,5000 
294-314 AcOEt 

AcOEt/MeOH (1:1) 
MeOH  

 
EE-FA-5 2,6941 

 

O subgrupo EE-FA-2 (Tabela II.8) foi submetido a fracionamento por CC de sílica gel 

sob pressão, sendo coletadas 132 frações de 15,0 mL eluídas de forma isocrática com 

CHCl3/AcOEt (1:9). Após análises comparativas por CCD, as frações foram reunidas em 

grupos, conforme Tabela II.9. 

 

Tabela II.9. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-2 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-35 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-2-1 0,0034 
36-46 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-2-2 0,1920 

47-125 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-2-3 0,0791 
126-132 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-2-4 0,0062 

 

O subgrupo EE-FA-2-2 (Tabela II.9) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel sob pressão, sendo coletadas 20 frações de 15,0 mL eluídas em CHCl3, AcOEt, MeOH e 

misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.10 (pág. 23). 

O subgrupo EE-FA-2-2b forneceu um sólido marrom com fusão na faixa de 235,8 a 

238,0 ºC. Pelas análises espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do 

flavonoide (-)-epicatequina (29; 122,2 mg). 

O subgrupo EE-FA-3 (Tabela II.8) foi submetido à recristalização em MeOH, 

fornecendo um sólido amarelo com fusão na faixa de 280,4 a 284,2 ºC. Pelas análises 

espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido trata-se do esteroide β-sitosterol-3-O-β-D-

glicopiranosídeo (30; 40,0 mg).  
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Tabela II.10. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-2-2 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-5 CHCl3 EE-FA-2-2a 0,0015 
6-9 CHCl3/AcOEt (2:3) EE-FA-2-2b 0,1222 

10-14 AcOEt EE-FA-2-2c 0,0125 
15-20 MeOH EE-FA-2-2d 0,0076 

 

O subgrupo EE-FA-4 (Tabela II.8; pág. 22) foi submetido a fracionamento por CC de 

sílica gel, sendo coletadas 162 frações de 18,0 mL eluídas em CH2Cl2, AcOEt, EtOH e 

misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.11. 

 

Tabela II.11. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-4 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
 

1-37 
CH2Cl2 

CH2Cl2/ AcOEt (4:1) 
 

EE-FA-4-1 0,0259 

38-77 CH2Cl2/ AcOEt (3:2) EE-FA-4-2 0,0146 
78-112 CH2Cl2/ AcOEt (1:4) EE-FA-4-3 0,5261 
113-117 AcOEt EE-FA-4-4 0,2336 

 
118-147 

AcOEt/EtOH (9:1) 
AcOEt/EtOH (4:1) 
AcOEt/EtOH (1:1) 

 
EE-FA-4-5 0,1298 

 
148-162 

AcOEt/EtOH (1:4) 
AcOEt/EtOH (1:9) 

EtOH 

 
EE-FA-4-6 0,0063 

 

O subgrupo EE-FA-4-3 (Tabela II.11) foi submetido a fracionamento por CC de sílica 

gel sob pressão, sendo coletadas 68 frações de 12,0 mL eluídas de forma isocrática com 

CHCl3/AcOEt (1:9). Após análises comparativas por CCD, as frações foram reunidas em 

grupos, conforme Tabela II.12 (pág. 24). 

O subgrupo EE-FA-4-3a (Tabela II.12; pág. 24) foi submetido a análises 

espectroscópicas e indicou tratar-se de uma quantidade adicional de (-)-epicatequina (29; 21,7 

mg). 

O subgrupo EE-FA-4-3b (Tabela II.12; pág. 24) foi submetido a fracionamento por 

CC de sílica gel sob pressão, sendo coletadas 69 frações de 10,0 mL eluídas de forma 

isocrática com CH2Cl2/AcOEt (4:1). Após análises comparativas por CCD, as frações foram 

reunidas em grupos, conforme Tabela II.13 (pág. 24). 
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Tabela II.12. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-4-3 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-13 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-4-3a 0,0217 

14-18 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-4-3b 0,2645 
19-25 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-4-3c 0,1747 
26-66 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-4-3d 0,0630 
67-68 CHCl3/AcOEt (1:9) EE-FA-4-3e 0,1188 

 

Tabela II.13. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-4-3b 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-10 CH2Cl2/AcOEt (4:1) EE-FA-4-3b1 0,0771 

11-14 CH2Cl2/AcOEt (4:1) EE-FA-4-3b2 0,0092 
15-29 CH2Cl2/AcOEt (4:1) EE-FA-4-3b3 0,1153 
30-62 CH2Cl2/AcOEt (4:1) EE-FA-4-3b4 0,0185 
63-64 CH2Cl2/AcOEt (4:1) EE-FA-4-3b5 0,0212 

 

O subgrupo EE-FA-4-3b1 (Tabela II.13) foi submetido a análises espectroscópicas e 

indicou tratar-se de uma quantidade adicional do flavonoide (-)-epicatequina (29; 77,1 mg).  

O subgrupo EE-FA-4-3b3 (Tabela II.13) foi submetido a fracionamento por CC de 

Sephadex, sendo coletadas 50 frações de 3,0 mL eluídas de forma isocrática com MeOH. 

Após análises comparativas por CCD, as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela 

II.14. 

 

Tabela II.14. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-4-3b3 

 
Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 

1-14 MeOH EE-FA-4-3b3a 0,0062 
15-46 MeOH EE-FA-4-3b3b 0,0541 
47-50 MeOH EE-FA-4-3b3c 0,0001 

 

O subgrupo EE-FA-4-3b3b (Tabela II.14) forneceu um sólido alaranjado com fusão na 

faixa de 190,5 a 194,2 ºC. Pelas análises espectroscópicas verificou-se que o sólido obtido 

trata-se da procianidina (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina (31; 54,1 mg). 

O subgrupo EE-FA-5 (300,0 mg; Tabela II.8; pág. 22) foi submetido a fracionamento 

por CC de sílica gel sob pressão, sendo coletadas 74 frações de 15,0 mL eluídas de forma 
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isocrática com CHCl3/AcOEt/CH3CO2H (1,0:8,5:0,5). Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.15. 

 

Tabela II.15. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FA-5 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-14 CHCl3/AcOEt/CH3CO2H (1,0:8,5:0,5) EE-FA-5-1 0,0403 
15-16 CHCl3/AcOEt/ CH3CO2H(1,0:8,5:0,5) EE-FA-5-2 0,0086 
17-18 CHCl3/AcOEt/ CH3CO2H(1,0:8,5:0,5) EE-FA-5-3 0,0272 
19-74 CHCl3/AcOEt/ CH3CO2H(1,0:8,5:0,5) EE-FA-5-4 0,0162 

 

O subgrupo EE-FA-5-1 (Tabela II.15) foi submetido a análises espectroscópicas e 

indicou tratar-se de uma quantidade adicional do flavonoide (-)-epicatequina (29; 40,3 mg). 

O grupo EE-FE (Tabela II.6; pág. 20) foi submetido à extração com AcOEt, EtOH e 

MeOH, fornecendo os subgrupos EE-FE-Ac (2,8861 g), EE-FE-Et (9,0162 g) e EE-FE-Me 

(7,4189 g), respectivamente. 

O subgrupo EE-FE-Ac (1,0 g) foi submetido a CC de sílica gel sob pressão, sendo 

coletadas 210 frações de 12,0 mL eluídas em CH2Cl2, AcOEt, MeOH e misturas destes em 

gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, as frações foram 

reunidas em grupos, conforme Tabela II.16. 

 

Tabela II.16. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FE-Ac 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
 CH2Cl2   

1-53 AcOEt EE-FE-Ac-1 0,0016 
54-120 AcOEt/MeOH (7:3) EE-FE-Ac-2 0,0850 

121-169 AcOEt/MeOH (1:1) EE-FE-Ac-3 0,3557 
 AcOEt/MeOH (3:7)   

170-210 MeOH EE-FE-Ac-4 0,1269 
 

O subgrupo EE-FE-Ac-2 (Tabela II.16) foi submetido a fracionamento por CC de 

sílica gel, sendo coletadas 94 frações de 1,5 mL eluídas em CH2Cl2, AcOEt, MeOH e 

misturas destes em gradiente crescente de polaridade. Após análises comparativas por CCD, 

as frações foram reunidas em grupos, conforme Tabela II.17 (pág. 26). 
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Tabela II.17. Frações e subgrupos de frações resultantes do fracionamento cromatográfico de 
EE-FE-Ac-2 
 

Fração Eluente Subgrupo Massa (g) 
1-20 CH2Cl2 EE-FE-Ac-2a 0,0026 
21-70 AcOEt/CH2Cl2 (4:1) EE-FE-Ac-2b 0,0528 
71-88 AcOEt EE-FE-Ac-2c 0,0167 
89-94 MeOH EE-FE-Ac-2d 0,0013 

 

O subgrupo EE-FE-Ac-2b (Tabela II.17) forneceu um sólido marrom com fusão na 

faixa de 235,8 a 238,0 ºC. Pelas análises espectroscópicas confirmou-se que o sólido obtido 

trata-se de uma quantidade adicional do flavonoide (-)-epicatequina (29; 52,8 mg). 

 

II.2.1.7. Obtenção do extrato aquoso e da fração fenólica de L. ochrophylla Mart 

Cascas pulverizadas (1,00 kg) do caule de L. ochropylla foram submetidas a decocção 

com água, em volume suficiente para a total submersão da amostra, por 4 h a 60 °C, sendo, 

em seguida, maceradas por 30 h a temperatura ambiente. A mistura obtida foi filtrada, 

fornecendo o extrato aquoso (EAq) de L. ochropylla.  

EAq foi colocado em funil de separação, sendo adicionado hidróxido de amônio até pH 

11,0. Em seguida foram adicionados, por três vezes, 300,0 mL de solução de acetato de 

etila/éter etílico (3:1), obtendo-se as fases aquosa (FAq-I) e a fase orgânica (FOrg-I), que 

foram separadas empregando um funil de separação. 

FAq-I foi acidificada com HCl até pH 1,0 e, novamente, submetida à extração com 

solução de acetato de etila/éter etílico (3:1), obtendo-se uma fase orgânica constituída, 

principalmente, por compostos fenólicos e ácidos orgânicos (fração fenólica, FF) e uma fase 

aquosa constituída, principalmente, por aminoácidos e açúcares (FB).47 

FOrg-I foi acidificada também com HCl até pH 1,0 e submetida à extração com solução 

aquosa de HCl (pH 2,0), obtendo-se uma fase aquosa constituída principalmente por 

alcaloides (fração alcaloídica, FA) e uma fase orgânica constituída principalmente por 

saponinas (fração saponínica, FS).47 FF e FS foram adicionadas a 100,0 mL de água destilada 

e submetidas à evaporação dos solventes orgânicos, empregando evaporador rotatório. O 

Esquema II.2 (pág. 27) apresenta a sequência metodológica para a obtenção das frações FF, 

FB, FA e FS da casca de L. ochrophylla. 
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*FB não foi estudada uma vez que se trata de uma fração espessa e de difícil manuseio; FA não foi estudada, 
pois a casca do caule de L. ochrophylla apresentou resultado negativo para a presença de alcaloides. 
 
Esquema II.2. Sequência metodológica para o isolamento de constituintes de FF de L. 
ochrophylla. 
 

II.2.1.8. Prospecção fitoquímica de frações do extrato aquoso de L. ochrophylla Mart 

Alíquotas das frações FF e FS de L. ochrophylla foram analisadas a fim de confirmar 

as principais classes químicas presentes. FF e FS foram submetidas aos mesmos testes 

descrito no capítulo II (pág. 16) para a detecção de fenóis e saponinas, respectivamente.  

 

II.2.1.9. Estudo da fração fenólica de L. ochrophylla 

FF foi submetida a CLAE preparativa com fase móvel isocrática constituída pelos 

eluentes A (metanol) e B (água:ácido trifluoroacético 99,5:0,5 v/v, pH 4,0) contendo 80% de 

B e 20% de A em um intervalo de 0,0 a 20,0 min. A Figura II.3 (pág. 28) apresenta o 

cromatograma de FF obtido a 280 nm. 

A amostra referente ao pico F-2 (TR = 2,8 min), após liofilização, forneceu um sólido 

amarelo e impuro (32; 52,2 mg). Pelas análises espectroscópicas e comparação com 
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substâncias previamente isoladas de plantas e disponíveis em nosso laboratório, verificou-se 

que a amostra contém o ácido trans-aconítico como um de seus constituintes. 

 

 
Figura II.3. Cromatograma de CLAE a 280 nm de FF (TR entre 0,0 e 20 min); concentração 
A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

II.3. Resultados e Discussão 

 

II.3.1. Prospecção fitoquímica 

A Figura II.4 (pág. 29) apresenta os resultados positivos para os testes químicos da 

presença de triterpenos (A) em EH, flavonoides (B) e saponinas (C) em EE. São apresentados 

também os resultados positivos para a presença de saponinas (D) em FS e compostos 

fenólicos (E) em FF. 
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Figura II.4. Foto dos resultados obtidos para os testes de prospecção fitoquímica. Presença de 
triterpenos em EH (A), flavonoides em EE (B), saponinas em EE (C), saponinas em FS (D) e 
compostos fenólicos em FF (E). 
 

II.3.2. Identificação estrutural dos fitoconstituintes de EH e EE 

 

II.3.2.1. Análise de ácidos graxos 

A composição de ácidos graxos da casca do caule de L. ochrophylla é mostrada na 

Tabela II.18 (pág. 30). Os ácidos hexadecanóico (palmítico) e tetradecanóico (mirístico) são 

os ácidos graxos em maiores proporções em EH com 25,40% e 23,12%, respectivamente, 

seguidos pelos ácidos 9(Z)-octadecanóico (oléico) e 9(Z),12(Z)-octadecadienóico (linoléico) 

com 15,97% e 11,67%, respectivamente. EH contém também outros ácidos em menores 

proporções, tais como os ácidos octadecanóico (esteárico), dodecanóico (láurico), 

6(Z),9(Z),12(Z)-octadecatrienóico (γ-linolênico) e 9(Z)-hexadecanóico (palmitoleico).  

O perfil de ácidos graxos da casca do caule de L. ochrophylla é consistente com os 

dados da literatura que indicam os ácidos palmítico, mirístico, oleico, linoleico, esteárico e 

linolênico como os ácidos graxos mais abundantes na natureza.48 
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Tabela II.18. Composição relativa (%) de ácidos graxos da casca do caule de L. ochrophylla 
 

Ácido graxo Tempo de retenção (min) Porcentagem relativa (%) 
C12:0 (láurico) 4,473 3,12 
C14:0 (mirístico) 7,031 23,12 
C16:0 (palmítico) 9,578 25,40 
C16:1 (palmitoleico) 9,778 1,06 
C18:0 (eteárico) 11,987 7,35 
C18:1 (oleico) 12,123 15,97 
C18:2 (linoleico) 12,598 11,67 
C18:3 (γ-linolênico) 13,298 1,67 
Outros  10,64 

 

A investigação sobre o teor de ácidos graxos tornou-se um tema de grande interesse 

devido aos efeitos benéficos sobre a saúde humana. O ácido oleico pode impedir a progressão 

da adrenoleucodistrofia, uma doença fatal que afeta o cérebro e glândulas supra-renais, além 

de ser responsável pela redução da pressão sanguínea.48 Ácidos graxos poli-insaturados, tais 

como ácido linoleico e ácido linolênico são essenciais para o metabolismo, com efeitos 

benéficos sobre a saúde humana. A ausência destes tem sido relacionada com doenças 

cardiovasculares.49 

 

II.3.2.2. Análise estrutural do composto 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 22, isolado a partir de EH-G2, apresentou-se como um sólido branco com 

fusão na faixa de 241,7 a 244,5 ºC (Literatura = 250,0 a 253,6ºC)49. O espectro no IV do 

composto 22 (Figura A1; pág. 143) apresenta absorções entre 2970 e 2868 cm-1 características 

de estiramentos assimétricos e simétricos, respectivamente, da ligação C-H de compostos 

alifáticos. A absorção em 1714 cm-1 é característica de estiramento de ligação C=O de 

carbonila de cetona. As absorções em 1458 e 1390 cm-1 são características de deformações 

angulares no plano de ligação C-H de grupos alifáticos. 50 
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O espectro de RMN de 1H (Figura A2; pág. 143) apresenta apenas sinais entre δH 2,42 

e 0,73, característicos de hidrogênio alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A3; pág. 

144) apresenta 30 sinais de núcleos de carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A4; 

pág. 144) observa-se que são de oito CH3, 11 CH2, quatro CH e sete C, característicos de 

triterpeno da série friedelano. O espectro de RMN de 13C apresenta sinais em δC 213,2 e entre 

δC 59,5 e 6,8, característicos de carbono carbonílico e de núcleos de carbono saturado, 

respectivamente.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.19) permitiram identificar o composto 22 como sendo friedelina. O triterpeno 

friedelina está sendo descrito pela primeira vez no gênero Luehea. 

 

Tabela II.19. Dados de RMN de 13C do composto 22 e dados descritos na literatura para a 
friedelina52 

 
C δC* de 

22 
δC* da 

Friedelina 
C δC* de 

22 
δC* da 

Friedelina 
1 22,3 22,3 16 36,0 36,0 
2 41,5 41,5 17 30,0 30,0 
3 213,2 213,2 18 42,8 42,8 
4 58,2 58,2 19 35,4** 35,6 
5 42,2 42,1 20 28,2 28,2 
6 41,3 41,3 21 32,8 32,8 
7 18,3 18,2 22 39,3 39,3 
8 53,1 53,1 23 6,8 6,8 
9 37,5 37,4 24 14,7 14,7 
10 59,5 59,4 25 18,0 18,0 
11 35,6** 35,6 26 20,3 20,3 
12 30,5 30,5 27 18,7 18,7 
13 39,7 39,7 28 32,1 32,1 
14 38,3 38,3 29 35,0 35,0 
15 32,4 32,4 30 31,8 31,8 

*Solvente: CDCl3; **Podem estar trocados. 
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II.3.2.3. Análise estrutural do composto 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 23, isolado a partir de EH-G3-4, apresentou-se como um sólido branco 

com fusão na faixa de 252,0 a 257,4 ºC (Literatura = 243,0 a 247,8 ºC).49 O espectro no IV do 

composto 23 (Figura A5; pág. 145) apresenta absorção em 3478 cm-1, característica de 

estiramentos de ligação O-H de grupos hidroxila. As absorções entre 3004 e 2868 cm-1 são 

características de estiramentos assimétricos e simétricos, respectivamente, da ligação C-H de 

grupos alifáticos. As absorções em 1448 cm-1 e 1386 cm-1são características de deformações 

angulares no plano de C-H de grupos alifáticos e no plano da ligação O-H de grupos 

hidroxila, respectivamente.50 

O espectro de RMN de 1H (Figura A6; pág. 145) apresenta um multipleto centrado em 

δH 3,73, característico de hidrogênio carbinólico. Sinais entre δH 1,92 e 0,73 são 

característicos de hidrogênio alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A7; pág. 146) 

apresenta 30 sinais de núcleos de carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A8; pág. 

146) observa-se que são de oito CH3, 11 CH2, cinco CH e seis C, característicos de triterpeno 

da série friedelano. O espectro de RMN de 13C apresenta sinais em δC 72,8 e entre δC 61,4 e 

11,6 característicos de carbono carbinólico e de núcleos de carbono saturado, 

respectivamente.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.20; pág. 33) permitiram identificar o composto 23 como sendo β-friedelinol. O 

triterpeno β-friedelinol está sendo descrito pela primeira vez no gênero Luehea. 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

Tabela II.20. Dados de RMN de 13C do composto 23 e dados descritos na literatura para o β-
friedelinol52 
 

C δC* de 
23 

δC* do 
β-Friedelinol 

C δC*de 
23 

δC* do 
β-Friedelinol 

1 15,8 16,1 16 35,7** 35,8 
2 36,1 36,1 17 30,0 30,0 
3 72,8 71,6 18 42,9 42,8 
4 49,2 49,6 19 35,4** 35,4 
5 30,0 30,0 20 28,2 28,1 
6 41,8 41,9 21 32,8 32,7 
7 17,6 17,6 22 38,4 38,2 
8 53,2 52,3 23 11,6 11,6 
9 37,1 37,2 24 16,4 16,3 

10 61,4 61,6 25 18,3 18,2 
11 35,6** 35,6 26 20,1 20,1 
12 30,7 30,7 27 18,7 18,6 
13 38,4 38,4 28 32,1 32,0 
14 39,7 39,6 29 35,0 35,0 
15 32,4 32,4 30 31,8 31,7 

*Solvente: CDCl3; **Podem estar trocados. 

 

II.3.2.4. Análise estrutural do composto 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 24, isolado a partir de EH-G4-2, apresentou-se como um sólido branco 

com fusão na faixa de 181,0 a 183,2 ºC (Literatura = 165,0 a 170,0 ºC).53 O espectro no IV do 

composto 24 (Figura A9; pág. 147) apresenta uma banda larga de absorção em 3400 cm-1, 

característica de estiramento da ligação O-H de grupo hidroxila. Absorções entre 2938 e 2850 

cm-1 são características de estiramentos C-H de grupos alifáticos. A absorção registrada em 

1638 cm-1 é característica de estiramento C=C de alqueno. Absorções em 1454 e 1382 cm-1 

são características de deformações angulares de grupos metila e metilênicos de cadeia 

alifática.50 
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O espectro de RMN de 1H (Figura A10; pág. 147) apresenta sinais em δH 4,68 e 4,56, 

característicos de hidrogênio olefínico. O multipleto centrado em δH 3,18 é característico de 

hidrogênio carbinólico. Os vários sinais entre δH 2,44 e 0,76 são característicos de hidrogênio 

alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A11; pág. 148) apresenta 30 sinais de núcleos de 

carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A12; pág. 148) observa-se que são de sete 

CH3, 11 CH2, seis CH e seis C. O espectro de RMN de 13C apresenta sinais em δC 151,1 e 

109,5, característicos de carbono alquenílico da série lupano. O sinal em δC 79,1 é 

característico de carbono carbinólico do anel lupano. Os demais sinais registrados entre δC 

55,4 e 14,7 são de núcleos de carbono saturado.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.21; pág. 35) permitiram identificar o composto 24 como sendo lupeol. No gênero 

Luehea esse triterpeno foi descrito para as espécies L. Divaricata e L. candicans.27, 54 

Dentre os compostos isolados no estudo fitoquímico da casca do caule de L. 

ochrophylla, o triterpeno lupeol foi encontrado em grande quantidade. Inúmeras atividades 

biológicas são descritas na literatura para o lupeol, tais como as atividades nefroprotetora55 e 

hepatoprotetora,56 bem como a atividade anti-inflamatória, responsável pela redução do 

edema e do infiltrado inflamatório.57 A atividade antidiabética do lupeol está associada à 

redução da glicose no sangue pelo estímulo à utilização de glicose pela musculatura 

esquelética.58,59 Diante disso e da abundante presença do lupeol no extrato em hexano e na 

fração em CH2Cl2 do extrato em EtOH, é possível sugerir tais atividades biológicas 

mencionadas para a casca do caule de L. ochrophylla, além de justificar o seu uso popular no 

tratamento do reumatismo e da artrite.  
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Tabela II.21. Dados de RMN de 13C do composto 24 e dados descritos na literatura para o 
lupeol52 

 
C δC* de 

24 
δC* do 
Lupeol 

C δC* de 
24 

δC* do 
Lupeol 

1 38,8** 38,7 16 35,7 35,5 
2 27,5 27,4 17 43,1 43,0 
3 79,1 78,9 18 48,4 48,2 
4 38,9** 38,8 19 48,1 47,9 
5 55,4 55,3 20 151,1 150,9 
6 18,4 18,3 21 30,0 29,8 
7 34,4 34,2 22 40,1 40,0 
8 40,9 40,8 23 28,1 28,0 
9 50,6 50,4 24 15,5 15,4 
10 37,3 37,1 25 16,3 16,1 
11 21,0 20,9 26 16,1 15,9 
12 25,2 25,1 27 14,7 14,5 
13 38,1 38,0 28 18,1 18,0 
14 43,0 42,8 29 109,5 109,3 
15 27,5 27,4 30 19,4 19,3 

*Solvente: CDCl3; **Podem estar trocados. 

 

II.3.2.5. Análise estrutural da fração EH-G4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EH-G4-3 apresentou-se como um sólido branco. O espectro no IV (Figura A13; pág. 

149) apresenta uma banda larga de absorção em 3442 cm-1, característica de estiramento da 

ligação O-H de grupo hidroxila. Absorções entre 2942 e 2852 cm-1 são características de 

estiramentos C-H de grupos alifáticos. As absorções registrada em 1640 cm-1 e 1382 cm-1 são 

características de estiramento C=C de alqueno e deformação angular de grupos metila e 

metilênicos de cadeia alifática, respectivamente.50 

O espectro de RMN de 1H (Figura A14; pág. 149) apresenta sinais em δH 5,18, 4,69 e 

4,57 característicos de hidrogênio olefínico. O multipleto centrado em δH 3,20 é característico 

de hidrogênio carbinólico. Os vários sinais registrados entre δH 2,43 e 0,67 são característicos 
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de hidrogênio alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A15; pág. 150) apresenta 49 sinais 

de núcleos de carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A16; pág. 150) observa-se que 

são de 11 CH3, 16 CH2, 10 CH e 12 C. O espectro de RMN de 13C apresenta sinais em δC 

151,0 e 109,3, característicos de carbono alquenílico da série lupano. Os sinais em δC 139,9 e 

118,9 são característicos de carbono alquenílico de triterpenos de esqueleto do tipo 

pseudotaraxasterano. O sinal registrado em δC 79,0 é característico de carbono carbinólico. Os 

demais sinais registrados entre δC 55,3 e 14,6 são característicos de carbono saturado.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.22; pág. 37) permitiram identificar afração EH-G4-3 como sendo uma mistura dos 

triterpenos lupeol (24) e pseudotaraxasterol (25). O triterpeno pseudotaraxasterol está sendo 

descrito pela primeira vez no gênero Luehea.  
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Tabela II.22. Dados de RMN de 13C dos compostos presentes na fração EH-G4-3 e dados 
descritos na literatura para o lupeol e pseudotaraxasterol52 

 
C δC* de  

24 
δC* do 
Lupeol 

C δC* de 
24 

δC* do 
Lupeol 

1 38,9** 38,7 16 35,6 35,5 
2 27,4 27,4 17 43,0 43,0 
3 79,0 78,9 18 48,3*** 48,2 
4 38,8** 38,8 19 48,0*** 47,9 
5 55,3 55,3 20 151,0 150,9 
6 18,3 18,3 21 29,9 29,8 
7 34,3 34,2 22 40,0 40,0 
8 40,9 40,8 23 28,0 28,0 
9 50,5 50,4 24 15,6 15,4 
10 37,1 37,1 25 16,1**** 16,1 
11 21,0 20,9 26 16,0**** 15,9 
12 25,2 25,1 27 14,6 14,5 
13 38,1 38,0 28 18,0 18,0 
14 42,9 42,8 29 109,3 109,3 
15 27,5 27,4 30 19,3 19,3 
C δC* de 

 25 
δC* do 

Pseudotaraxasterol 
C δC* de 

25 
δC*do 

Pseudotaraxasterol 
1 38,8** 38,8 16 36,7 36,7 
2 27,5 27,4 17 34,4 34,4 
3 79,0 79,0 18 48,8 48,7 
4 38,9** 38,9 19 36,3 36,3 
5 55,3 55,3 20 139,9 139,8 
6 18,3 18,3 21 118,9 118,9 
7 34,3 34,3 22 42,2***** 42,2 
8 41,1 41,1 23 28,0 28,0 
9 50,5 50,4 24 15,6 15,4 
10 37,1 37,1 25 16,3 16,3 
11 21,6 21,6 26 16,1 16,1 
12 27,7 27,6 27 14,8 14,8 
13 39,3 39,2 28 17,7 17,7 
14 42,4***** 42,3 29 22,6 22,5 
15 27,1 27,0 30 21,6 21,7 

*Solvente: CDCl3; **Podem estar trocados; ***Podem estar trocados; ****Podem estar 
trocados; *****Podem estar trocados. 
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II.3.2.6 Análise estrutural do composto 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 26, obtido a partir de EH-G4-4, apresentou-se como um sólido branco 

com fusão na faixa de 135,0 a 138,0 ºC (Literatura = 136,0 a 145,0 ºC).60 O espectro no IV do 

composto 26 (Figura A17; pág. 151) apresenta uma absorção larga em 3428 cm-1, 

característica de estiramento da ligação O-H de grupos hidroxila. As absorções entre 2960 e 

2850 cm-1 são características de estiramentos assimétricos e simétricos de C-H de grupos 

alifáticos. A absorção em 1466 cm-1 é característica de deformação angular de C-H de grupos 

alifáticos. A absorção em 1052 cm-1 é característica de estiramento de C-O.50 

O espectro de RMN de 1H (Figura A18; pág. 151) apresenta um multipleto centrado 

em δH 5,35, característico de hidrogênio olefínico. O multipleto centrado em δH 3,52 é 

característico de hidrogênio carbinólico. Os sinais entre δH 2,32 e 0,65 são característicos de 

hidrogênio alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A19; pág. 152) apresenta 29 sinais de 

núcleos de carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A20; pág. 152) observa-se que são 

de seis CH3, 11 CH2, oito CH e quatro C. O espectro de RMN de 13C apresenta sinais em δC 

140,8 e 121,7, característicos de carbono alquenílico de esteroide. O sinal registrado em δC 

71,8 é característico de carbono carbinólico. Os demais sinais registrados entre δC 56,8 e 11,9 

são característicos de núcleos de carbono saturado.51,61 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.23; pág. 39) permitiram identificar o composto 26 como sendo o esteroide β-

sitosterol. O β-sitosterol está sendo descrito pela primeira vez no gênero Luehea. 

Dentre os compostos isolados da casca do caule de L. ochrophylla, o β-sitosterol 

encontra-se, também, dentre os de maiores porcentagens. Estudos têm evidenciado que o β-

sitosterol inibe o crescimento e promove a apoptose em diversas linhagens de células 

cancerígenas,62 além de inibir a oxidação do colesterol ruim LDL (lipoproteína de baixa 

densidade) e, com isso, diminuir os riscos de aterosclerose.63 O β-sitosterol tem sido utilizado 
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também no tratamento do diabetes, da inflamação64 e da hipertrofia benigna da prostata, bem 

como para aumentar o fluxo urinário.65 

 

Tabela II.23. Dados de RMN de 13C do composto 26 e dados descritos na literatura para o β-
sitosterol61 

 
C δC* de 

26 
δC do 

β-Sitosterol 
C δC*de 

26 
δC do 

β-Sitosterol 
1 37,3 37,3 16 28,2 28,2 
2 31,7** 31,7 17 56,1 56,1 
3 71,8 71,8 18 11,9 11,9 
4 42,3 42,4 19 19,4 19,4 
5 140,8 140,8 20 36,2 36,2 
6 121,7 121,7 21 18,8 18,8 
7 31,9** 31,9 22 34,0 34,0 
8 31,9** 31,9 23 26,1 26,2 
9 50,2 50,2 24 45,9 45,9 
10 36,5 36,5 25 29,2 29,2 
11 21,1 21,1 26 19,8 19,8 
12 39,8 39,8 27 19,1 19,1 
13 42,3 42,3 28 23,1 23,1 
14 56,8 56,8 29 12,0 12,0 
15 24,3 24,3    

*Solvente: CDCl3; **Podem estar trocados. 

 

II.3.2.7. Análise estrutural do composto 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 27, obtido a partir de EH-G6-3, apresentou-se como um sólido branco 

com fusão na faixa de 275,8 a 276,6 ºC (Literatura = 285,2 ºC).66 O espectro no IV de 27 

(Figura A21; pág. 153) apresenta absorção larga em 3448 cm-1, característica de estiramento 

da ligação O-H de grupo hidroxila. As absorções entre 2942 e 2868 cm-1 são características de 

estiramentos assimétricos e simétricos da ligação C-H de grupos alifáticos. A absorção em 
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1686 cm-1 é característica de estiramento C=O de ácidos carboxílicos. As absorções entre 

1462 e 1376 cm-1 são características de deformações angulares de C-H de grupos alifáticos.50 

O espectro de RMN de 1H (Figura A22; pág. 153) apresenta sinais em δH 4,82 e 4,65, 

característicos de hidrogênio olefínico. O multipleto centrado em δH 3,23 é característico de 

hidrogênio carbinólico. Os vários sinais entre δH 2,49 e 0,73 são característicos de hidrogênio 

alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A23; pág. 154) apresenta 30 sinais de núcleos de 

carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A24; pág. 154) pode-se classificá-los como 

sendo de seis CH3, 11 CH2, seis CH e sete C. O espectro de RMN de 13C apresenta sinal em 

δC 179,1, característico de carbono carboxílico. Os sinais em δC 151,0 e 109,4 são 

característicos de carbono alquenílico de triterpenos de esqueleto do tipo lupano. O sinal em 

78,4 é característico de carbono carbinólico. Os demais sinais registrados entre δC 56,4 e 14,7 

são característicos de núcleos de carbono saturado.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.24; pág. 41) permitiram identificar o composto 27 como sendo o ácido betulínico. 

Esse composto é descrito pela primeira vez no gênero Luehea. 

O ácido betulínico é também um dos mais abundantes compostos presentes no caule 

de L. ochrophylla. Este triterpeno apresenta atividade anticâncer e atividade anti-HIV.67 Em 

células cancerosas, o ácido betulínico é um agente citotóxico que desencadeia a apoptose via 

efeito direto sobre as mitocôndrias.68 Quanto à atividade anti-HIV, embora o mecanismo 

exato não tenha sido elucidado, sugere-se que o ácido betulínico e seus análogos atuem na 

fase inicial do ciclo de vida do HIV, impedindo a penetração do vírus nas células 

hospedeiras.67,69 
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Tabela II.24. Dados de RMN de 13C do composto 27 e dados descritos na literatura para o 
ácido betulínico52 

 
C δC* de 

27 
δC** do 
Ácido 

betulínico 

C δC*de 
27 

δC** do 
Ácido 

betulínico 
1 39,0*** 38,7 16 32,6 32,1 
2 28,2 28,3 17 56,4 56,3 
3 78,4 78,9 18 47,1 47,8 
4 39,1*** 38,8 19 49,4 49,2 
5 55,6 55,3 20 151,0 150,3 
6 18,4 18,3 21 30,9 31,2 
7 34,5 34,3 22 37,3 37,0 
8 40,8 41,2 23 27,6 27,9 
9 50,7 50,5 24 15,7 16,3 

10 37,3 37,2 25 16,1**** 16,1 
11 21,0 20,8 26 16,2**** 16,1 
12 25,7 25,5 27 14,7 14,7 
13 38,3 38,4 28 179,1 180,5 
14 42,5 42,4 29 109,4 109,6 
15 29,9 30,5 30 19,4 19,4 

*Solvente: CDCl3 e C5D5N; **Solvente: CDCl3;***Podem estar trocados; ****Podem estar 
trocados. 
 

II.3.2.8. Análise estrutural da fração EE-FD-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fração EE-FD-3 apresentou-se como um sólido branco. O espectro no IV (Figura 

A25; pág. 155) apresenta absorção larga em 3422 cm-1, característica de estiramento da 

ligação O-H de grupo hidroxila. Absorções entre 2940 e 2852 cm-1 são características de 

estiramentos C-H de grupos alifáticos. As absorções em 1630 e 1382 cm-1 são características 

de estiramento C=C de alqueno e deformação angular de grupos metila e metilênicos de 

cadeia alifática, respectivamente.50 

O espectro de RMN de 1H (Figura A26; pág. 155) apresenta sinais entre δH 4,69 e 

4,08, característicos de hidrogênio olefínico. Os multipletos centrados em δH 3,20 e 3,64 são 
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característicos de hidrogênio carbinólico. Os sinais entre δH 2,43 e 0,76 são característicos de 

núcleos de hidrogênio alifático. O espectro de RMN de 13C (Figura A27; pág. 156) apresenta 

53 sinais de núcleos de carbono e pelo subespectro DEPT 135 (Figura A28; pág. 156) pode-se 

classificá-los como sendo de 12 CH3, 20 CH2, 11 CH e 10 C. O espectro de RMN de 13C 

apresenta sinais em δC 151,0 e 109,1, característicos de carbono alquenílico da série lupano. 

Os sinais em δC 154,6 e 107,1 são característicos de carbono alquenílico de triterpenos de 

esqueleto do tipo taraxasterano. O sinal em δC 79,0 é característico de carbono carbinólico. Os 

demais sinais registrados entre δC 55,4 e 14,6 são característicos de núcleos de carbono 

saturado.51,52 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.25; pág. 43) permitiram identificar a fração EE-FD-3 como sendo uma mistura dos 

triterpenos lupeol (24) e taraxasterol (28). O triterpeno taraxasterol está sendo descrito pela 

primeira vez no gênero Luehea. 
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Tabela II.25. Dados de RMN de 13C dos compostos presentes na fração EE-FD-3 e dados 
descritos na literatura para o lupeol e taraxasterol52 

 
C δC* de 

 24 
δC* do 
Lupeol 

C δC* de 
 24 

δC* do 
Lupeol 

1 38,8** 38,7 16 35,6 35,5 
2 27,5 27,4 17 43,0 43,0 
3 79,0 78,9 18 48,3 48,2 
4 38,9** 38,8 19 48,0 47,9 
5 55,4 55,3 20 151,0 150,9 
6 18,3 18,3 21 29,9 29,8 
7 34,3 34,2 22 40,0 40,0 
8 40,8 40,8 23 28,0 28,0 
9 50,5 50,4 24 15,4 15,4 

10 37,1 37,1 25 16,1*** 16,1 
11 21,0 20,9 26 16,0*** 15,9 
12 25,2 25,1 27 14,6 14,5 
13 38,1 38,0 28 18,0 18,0 
14 42,9 42,8 29 109,1 109,3 
15 27,4 27,4 30 19,3 19,3 
      
C δC* de 

 28 
δC* do 

Taraxasterol 
C δC*de 

 28 
δC* do 

Taraxasterol 
1 38,8**** 38,8 16 38,3 38,3 
2 26,7 27,4 17 34,5 34,5 
3 79,0 79,0 18 48,7 48,7 
4 38,7**** 38,8 19 39,4 39,4 
5 55,4 55,4 20 154,6 154,6 
6 18,3 18,3 21 25,6 25,6 
7 34,1 34,1 22 38,9 38,9 
8 40,9 40,9 23 28,0 28,0 
9 50,5 50,5 24 15,4 15,4 

10 37,1 37,1 25 16,8 16,8 
11 21,5 21,4 26 15,9 15,9 
12 26,2 26,2 27 14,8 14,8 
13 39,2 39,2 28 19,5 19,5 
14 42,0 42,0 29 25,5 25,5 
15 26,7 26,6 30 107,2 107,2 
*Solvente: CDCl3;**Podem estar trocados; ***Podem estar trocados;****Podem estar 
trocados. 
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II.3.2.9. Análise estrutural do composto 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 29, obtido a partir de EE-FA-2-2b, apresentou-se como um sólido marrom 

com fusão na faixa de 235,8 a 238,0 ºC (Literatura = 235,0 a 237 ºC).70 O espectro no IV do 

composto 29 (Figura A29; pág. 157) indica uma absorção em 3288 cm-1, característica de 

estiramento da ligação O-H de grupo hidroxila. As absorções em 1598, 1516 e 1440 cm-1 são 

características de estiramentos da ligação C=C de anéis aromáticos. As absorções em 1278 e 

1061 cm-1 são características de estiramentos da ligação C-O de fenol e álcool, 

respectivamente.50 

Uma vez que alguns sinais presentes no espectro de RMN de 1H foram superpostos 

pelo sinal referente à água residual (δH 4,87)71 quando analisado em temperatura ambiente, 

este espectro foi novamente obtido a temperatura de 40ºC (Figura A30; pág. 157). O novo 

espectro permitiu elucidar com maior clareza a estrutura referente ao composto 29. A análise 

do espectro de RMN de 1H permitiu identificar a presença de sinais em região característica 

de hidrogênio aromático (δH 8,00 a 6,00). Os dois dupletos em δH 7,16 (J = 1,5 Hz) e 6,94 (J = 

8,0 Hz) e o dupleto duplo em δH 6,99 (J = 8,0 e 1,5 Hz), característicos de hidrogênio em anel 

aromático trissubstituído e em um sistema de spin AMX, podem ser atribuídos, 

respectivamente, a H-2’, H-5’ e H-6’ de flavonoide. Os dupletos em δH 6,13 (J = 2,2 Hz) e 

6,11 (J = 2,2 Hz) podem ser atribuídos aos núcleos de hidrogênio aromático H-6 e H-8, 

respectivamente. O simpleto em δH 5,00 pode ser atribuído ao hidrogênio benzil-oximetínico 

(H-2). O multipleto centrado em δH 4,36 pode ser atribuído ao hidrogênio alifático (H-3) do 

anel C do núcleo flavanoídico. Os dupletos duplos em δH 3,04 (J = 15,4 e 4,0 Hz) e 2,92 (J = 

15,4 e 4,0 Hz) podem ser atribuídos aos núcleos de hidrogênio metilênico (H-4a e H-4b, 

respectivamente).72 

A análise do espectro de RMN de 13C (Figura A31; pág. 158) e do subespectro DEPT-

135 (Figura A32; pág 158) permitiu identificar 15 sinais de carbono, sendo de um CH2 (δC 
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29,2), sete CH e sete C. Estes sinais confirmam tratar-se de um flavonoide da classe dos 

flavan-3-ol.73 O espectro de RMN de 13C e subespectro DEPT 135 apresentam sinais em δC 

158,0 (C-7), 157,7 (C-5), 157,4 (C-9), 145,9 (C-3’) e 145,8 (C-4’) que foram atribuídos a 

núcleos de carbono aromático e oxigenado. Sinais em δC 132,3 (C-1’) e 100,1 (C-10) foram 

atribuídos a núcleos de carbono aromático não hidrogenado. Sinais em δC 119,4 (C-6’), 115,9 

(C-5’), 115,3 (C-2’), 96,4 (C-6) e 95,9 (C-8) foram atribuídos a núcleos de carbono aromático 

e hidrogenado. Sinais em δC 80,0, 67,5 e 29,2 foram atribuídos ao carbono benzil-oximetínico 

(C-2), carbono hidroxilado (C-3) e carbono metilênico (C-4), respectivamente.72 

O mapa de contornos HSQC (Figuras A33 e A34; pág. 159) permite correlacionar os 

sinais de hidrogênio em δH 7,16 (H-2’), 6,99 (H-6’) e 6,94 (H-5’) com os sinais de carbono 

aromático, correspondentes ao anel B do núcleo flavan-3-ol, em δC 115,3 (C-2’), 119,4 (C-6’) 

e 115,9 (C-5’), respectivamente. Os sinais de hidrogênio em δH 6,13 (H-6) e 6,11 (H-8) 

correlacionam-se com os sinais de carbono, correspondentes ao anel A do núcleo flavan-3-ol, 

em δC 96,4 (C-6) e 95,9 (C-8), respectivamente. Os sinais de hidrogênio em δH 5,00 (H-2) e 

4,36 (H-3) correlacionam-se com os sinais em δC 80,0 (C-2) e 67,5 (C-3), respectivamente. Os 

sinais de hidrogênio em δH 3,04 (H-4a) e 2,92 (H-4b) correlacionam-se com o sinal de 

carbono metilênico em δC 29,2 (C-4). Os sinais de carbono em δC 80,0 (C-2), 67,5 (C-3) e 

29,2 são correspondentes ao anel C do núcleo flavan-3-ol. 

O mapa de contornos HMBC (Figuras A35 e A36, pág. 160) apresenta correlações dos 

sinais de hidrogênio em δH 7,16 (H-2') e 6,99 (H-6') com o sinal de carbono em δC 80,0 (C-2). 

Estas correlações permitem afirmar que o anel B encontra-se ligado ao anel C pelo núcleo de 

carbono C-2. Correlações no HMBC entre o sinal de hidrogênio em δH 7,16 (H-2') e o sinal de 

carbono em δC 119,4 (C-6'), entre o sinal de hidrogênio em δH 6,99 (H-6') e o sinal de carbono 

em δC 115, 3 (C-2') e entre o sinal de hidrogênio em δH 6,94 (H-5') e o sinal de carbono em δC 

145,9 (C-3') são apresentadas. Estas correlações evidenciam as posições das hidroxilas no 

anel B do núcleo flavan-3-ol, fato corroborado pelo deslocamento químico dos respectivos 

núcleos de carbonos. Correlações no HMBC entre o sinal de hidrogênio em δH 6,13 (H-6) e o 

sinal de carbono em δC 95,9 (C-8) e entre o sinal de hidrogênio em δH 6,11 (H-8) e o sinal de 

carbono em δC 96,4 (C-6) evidenciam as posições das hidroxilas no anel A do núcleo flavan-

3-ol. Correlações do sinal de hidrogênio em δH 5,00 (H-2) com o sinal de carbono em δC 29,2 

(C-4) e dos sinais de hidrogênio em δH 3,04 (H-4a) e 2,92 (H-4b) com o sinal de carbono em 

δC 157,6 (C-5) confirmam a posição do carbono metilênico. 
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O mapa de contornos COSY (Figura A37; pág. 161) apresenta correlação entre o sinal 

de hidrogênio em δH 5,00 (H-2) e os sinais de hidrogênio em δH 7,16 (H-2’) e 4,36 (H-3). 

Correlações no COSY são registradas entre o sinal de hidrogênio em δH 4,36 (H-3) e os sinais 

de hidrogênio em δH 3,04 (H-4a) e 2,92(H-4b).  

O mapa de contornos NOESY (Figura A38; pág. 161) apresenta correlação entre o 

sinal de hidrogênio em δH 5,00 (H-2) e os sinais de hidrogênio em δH 4,36 (H-3) e 3,04 (H-

4a). Estas correlações permitem definir a disposição espacial dos átomos de hidrogênio em C-

2, C-3 e C-4. O núcleo de hidrogênio H-4a encontra-se em posição cis aos núcleos de 

hidrogênio H-2 e H-3. Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C 

da literatura (Tabela II.26) permitiram identificar o composto 29 como sendo a epicatequina. 

Esta estrutura foi confirmada pelo pico observado no espectro de massas [M+H]+ em m/z 

291,0867, compatível com a sua fórmula molecular C15H14O6 (Figura A39; pág. 162).  

A medida da rotação óptica específica [α]D
20 = -50,0 (c = 6 mg mL−1; MeOH; ca. 20 

◦C) [Literatura: [α]D
24 = -55,7 (c = 1,0 mg mL−1; 50% água e acetona; ca. 24 ◦C)]70 permitiu 

classificar o composto 29 como (-)-epicatequina. No gênero Luehea, este flavonoide foi 

descrito apenas para a casca do caule de L. divaricata.27 

A (-)-epicatequina se mostrou um dos mais abundantes compostos presentes na casca 

do caule de L. ochrophylla. Este composto apresenta considerável atividade antioxidante na 

captura de radicais livres e co-oxidação do β-caroteno/ácido linoléico. A importância de 

substâncias antioxidantes pode ser explicada pela sua correlação com a capacidade de inibir 

ou retardar patologias relacionadas ao estresse oxidativo, como o câncer, doenças 

cardiovasculares e envelhecimento das células.74 

 

Tabela II.26. Dados de RMN de 13C do composto 29 e dados descritos na literatura para a  
(-)-epicatequina70 

 
C δC* de 

29 
δC* da 

(-)-epicatequina 
C δC* de 

29 
δC* da 

(-)-epicatequina 
2 79,9 79,9 10 100,1 100,1 
3 67,5 67,5 1’ 132,3 132,3 
4 29,2 29,3 2’ 115,9 115,9 
5 157,6** 158,0 3’ 145,9*** 146,0 
6 96,4 96,5 4’ 145,8*** 145,8 
7 157,9** 157,7 5’ 119,4 119,4 
8 95,9 95,9 6’ 115,3 115,4 
9 157,3** 157,4    

*Solvente: CD3OD; **Podem estar trocados;***Podem estar trocados. 
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II.3.2.10. Análise estrutural do composto 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 30, obtido a partir de EE-FA-3, apresentou-se como um sólido amarelo 

com fusão na faixa de 280,4 a 284,2 ºC (Literatura = 275,0 a 277 ºC).75 O espectro no IV do 

composto 30 (Figura A40; pág. 162) apresenta uma banda larga de absorção em 3392 cm-1, 

característica de estiramento da ligação O-H de grupos hidroxila. As absorções entre 2960 e 

2850 cm-1 são características de estiramentos assimétricos e simétricos de C-H de grupos 

alifáticos. As absorções entre 1466 e 1372 cm-1 são características de deformações angulares 

de C-H de grupos alquilas. As absorções entre 1166 e 1024 cm-1 são características de 

estiramentos C-O.50 

O espectro de RMN de 13C e subespectro DEPT 135 (Figuras A41 e A42, 

respectivamente; pág. 163) apresentam 35 sinais de carbono, sendo que seis deles se 

encontram na região de carbono hidroxilado (δC 80,0 a 60,0) sugerindo uma estrutura 

glicosilada. Os sinais em δC 141,2 e 122,2 são característicos de carbono alquenílico de 

esteroide e, foram comparados com os sinais apresentados no espectro de RMN de 13C pelo 

composto 26, β-sitosterol. A partir dessa comparação, foi possível sugerir que o composto 30 

trata-se do β-sitosterol glicosilado. Sendo assim, os sinais em δC 141,2 e 122,2 foram 

atribuídos, respectivamente, aos núcleos de carbono C-5 e C-6. Os sinais em δC 102,9, 78,9, 

78,7, 75,6, 72,0 e 63,1 foram atribuídos, respectivamente, aos núcleos de carbono C-1’, C-3’, 

C-5’, C-2’, C-4’ e C-6’ do resíduo glicosídico.75 Os sinais de carbono do resíduo glicosídico 

foram equivalentes aos sinais de carbono apresentados na literatura para a Glicose.76 O sinal 

em δC 78,5 foi atribuído ao carbono carbinólico C-3. Os demais sinais registrados entre δC 

57,2 e 12,3 foram atribuídos aos núcleos de carbono saturado.75 

O espectro de RMN de 1H (Figura A43; pág. 164) apresenta multipleto centrado em δH 

5,37 atribuído ao hidrogênio alquenílico H-6. O sinal em δH 5,05 foi atribuído ao hidrogênio 

H-1’. Os dupletos duplos em δH 4,57 (J = 11,7 e 2,1 Hz) e 4,41 (J = 11,7 e 5,4 Hz) foram 
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atribuídos, respectivamente, aos núcleos de hidrogênio H-6’a e H-6’b. O multipleto centrado 

em δH 4,29 foi atribuído aos núcleos de hidrogênio H-3’ e H-4’. O tripleto centrado em δH 

4,07 (J = 8,7 Hz) foi atribuído ao hidrogênio H-2’. O multipleto centrado em δH 3,99 foi 

atribuído aos núcleos de hidrogênio H-5’ e H-3. Sinais entre δH 2,17 e 0,68 foram atribuídos a 

núcleos de hidrogênio alifático.75 

O mapa de contornos HSQC (Figura A44; pág. 164) permite correlacionar os sinais em 

δH 5,05 (H-1’), 4,07 (H-2’) e 3,99 (H-5’) com os sinais em δC 102,9 (C-1’), 75,6 (C-2’), e 78,5 

(C-5’), respectivamente. O sinal em δH 4,29 (H-3’ e H-4’) correlaciona-se com os sinais em δC 

78,9 (C-3’) e 72,0 (C-4’). Os sinais em δH 4,57 (H-6’a) e 4,41 (H-6’b) correlacionam-se com 

o sinal em δC 63,1 (C-6’). 

O mapa de contornos HMBC (Figura A45; pág. 165) permite correlacionar o sinal em 

δH 3,99 (H-3) com o sinal em δC 102,9 (C-1’). Esta correlação indica a ligação da molécula de 

glicose ao sitosterol pelo carbono carbinólico C-3. 

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.27; pág. 49) permitiram identificar o composto 30 como sendo o esteroide β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo. No gênero Luehea esse esteroide foi descrito apenas em 

amostras de folhas de L. divaricata.27 
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Tabela II.27. Dados de RMN de 13C do composto 30 e dados descritos na literatura para o β-
sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo75 

 
C δC* de 

30 
δC* do 

β-sitosterol-3-O-β-
D-glicopiranosídeo 

C δC*de  
30 

δC* do 
β-sitosterol-3-O-β-
D-glicopiranosídeo 

1 37,8 37,5 19 19,5**** 19,3 
2 30,6 30,3 20 36,7 36,4 
3 78,5 78,2 21 19,3**** 19,0 
4 39,7 39,4 22 34,5 34,3 
5 141,2 140,9 23 26,7 26,4 
6 122,2 122,0 24 46,4 46,1 
7 32,5** 32,2 25 29,8 29,5 
8 32,4** 32,1 26 20,3 19,5 
9 50,7 50,4 27 19,7**** 20,0 
10 37,2 37,0 28 23,7 23,4 
11 21,6 21,3 29 12,5*** 12,2 
12 40,3 40,0 1’ 102,9 102,6 
13 42,8 42,5 2’ 75,6 75,4 
14 57,2 56,9 3’ 78,9 78,6 
15 24,8 24,5 4’ 72,0 71,7 
16 28,8 28,6 5’ 78,7 78,5 
17 56,6 56,3 6’ 63,1 62,9 
18 12,3*** 12,0    

*Solvente: Piridina-d5; **Podem estar trocados; ***Podem estar trocados; ****Podem estar 
trocados 
 

II.3.2.11. Análise estrutural do composto 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto 31, obtido a partir de EE-FA-4-3b3b, apresentou-se como um sólido 

alaranjado com fusão na faixa de 190,5 a 194,2 ºC (Literatura = 194,5 a 195,0 ºC).77 O 

espectro no IV de 31 (Figura A46; pág. 165) apresenta absorção em 3264 cm-1, característica 
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de estiramento da ligação O-H de grupo hidroxila. A absorção em 1604 cm-1 é característica 

de estiramento da ligação C=C de aromático. A absorção em 1145 cm-1 é característica 

deestiramento da ligação C-O de fenol.50 

A análise do espectro de RMN de 13C (Figura A47; pág. 166) e do subespectro DEPT-

135 (Figura A48; pág 166) permitiu identificar sinais semelhantes aos anteriormente 

apresentados para o composto 29, identificado como (-)-epicatequina. Contudo, devido ao 

maior número de sinais de carbono, foi proposto que poderia tratar-se de duas unidades 

flavanoídicas. Sendo assim, fez-se uma análise mais minuciosa, visando verificar a presença 

de um dímero de flavonoide. O espectro de RMN de 13C e subespectro DEPT 135 apresentam 

sinais em δC 156,5 (C-7 e C-7’’), 154,3 (C-5 e C-5’’), 153,7 (C-9 e C-9’’), 144,4 (C-3’ e C-

3’’’) e 143,9 (C-4’ e C-4’’’), atribuídos a núcleos de carbono aromático oxigenado. Sinais em 

δC 131,1 (C-1’), 130,2 (C-1’’’), 107,0 (C-8’’), 101,7 (C-10) e 98,6 (C-10’’) foram atribuídos a 

núcleos de carbono aromático não hidrogenado. Sinais em δC 117,6 (C-6’ e C-6’’’), 114,8 (C-

5’ e C-5’’’), 114,3 (C-2’ e C-2’’’), 95,7 (C-8), 94,5 (C-6) e 93,7 (C-6’’) foram atribuídos aos 

demais núcleos de carbono aromático hidrogenado. Sinais em δC 77,5 e 75,2 foram atribuídos 

aos núcleos de carbono benzil-oximetínico (C-2’’ e C-2, respectivamente). Sinais em δC 71,3 

e 64,5 foram atribuídos aos núcleos de carbono C-3 e C-3’’, respectivamente. Sinais em δC 

35,5 e 27,5 foram atribuídos aos núcleos de carbono C-4 e C-4’’, respectivamente.78 

A análise do espectro de RMN de 1H (Figura A49; pág. 167) permitiu identificar a 

presença de sinais em regiões características de núcleos de hidrogênio aromático (δH 8,00 a 

6,00). O espectro de RMN de 1H apresenta sinais entre δH 7,00 e 6,54, atribuídos aos núcleos 

de hidrogênio H-2’, H-2’’’, H-5’, H-5’’’,H-6’ e H-6’’’. Os sinais em δH 5,82, 5,79 e 5,72 

foram atribuídos aos núcleos de hidrogênio H-6, H-8 e H-6’’, respectivamente. Os sinais em 

δH 4,95 e 4,91 foram atribuídos aos núcleos de hidrogênio H-2 e H-2’’, respectivamente. Os 

sinais em δH 4,45, 4,18 e 3,64 foram atribuídos aos núcleos de hidrogênio H-4, H-3’’ e H-3, 

respectivamente. Os multipletos em δH 2,73 e 2,37 foram atribuídos aos núcleos de hidrogênio 

geminais (H-4’’a e H-4’’b, respectivamente).78 

O mapa de contornos HSQC (Figura A50; pág. 167) permite correlacionar os sinais 

em δH 5,82 (H-6), 5,79 (H-8) e 5,72 (H-6’’) com os sinais em δC 94,5 (C-6), 95,7 (C-8) e 93,7 

(C-6’’), respectivamente. Os sinais em δH 4,95 (H-2), 4,91 (H-2’’), 4,45 (H-4), 4,18 (H-3’’) e 

3,64 (H-3) correlacionam-se com os sinais em δC 75,2 (C-2), 77,5 (C-2’’), 35,5 (C-4), 64,5 

(C-3’’) e 71,3 (C-3), respectivamente. Os sinais em δH 2,73 e 2,37 (H-4’’a e H-4’’b, 

respectivamente) apresentam correlação com o sinal de carbono em δC 27,5 (C-4’’). 
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O mapa de contornos HMBC (Figura A51; pág. 168) apresenta correlações dos sinais 

de hidrogênio em δH 4,95 (H-2) e 4,91 (H-2’’) com os sinais em δC 131,1 (C-1’) e 130,2 (C-

1’’’). A observação dessas correlações permitiu afirmar que os anéis B1 e B2 encontram-se 

ligados aos anéis C1 e C2 pelos átomos de carbono C-2 e C-2’’, respectivamente. O sinal em 

δH 4,45 (H-4) apresenta correlação com os sinais em δC 106,9 (H-8’’). Esta correlação indica 

que os monômeros flavonoídicos encontram-se unidos pelos átomos de carbono C-4 e C-8’’. 

O mapa de contornos COSY (Figura A52; pág. 168) apresenta correlação entre o 

sinalem δH 4,18 (H-3’’) e os sinais em δH 2,73 e 2,37 (H-4’’a e H-4’’b, respectivamente). 

Além disso, no mapa de contornos COSY é observada correlação entre o sinal em δH 4,45 (H-

4) e o sinal em δH 3,64 (H-3).  

O mapa de contornos NOESY (Figura A53; pág. 169) apresenta correlações do sinal 

em δH 3,64 (H-3) com os sinais em δH 4,95 (H-2) e 4,45 (H-4). O sinal em δH 4,18 (H-3’’) 

correlaciona-se com os sinais em δH 4,91 (H-2’’) e 2,71 (H-4a).  

Estas informações aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura 

(Tabela II.28; pág. 52) permitiram identificar o composto 31 como sendo epicatequina-(4β-8)-

epicatequina. Esta estrutura foi confirmada pelo pico [M+H]+ em m/z = 579,1503 observado 

no espectro de massas (Figura A54; pág. 169) e compatível com a fórmula molecular 

C30H26O12.  

A medida da rotação óptica específica [α]D
20 = +38.0 (c = 3 mg mL−1; MeOH; ca. 20 

◦C) [Literatura: [α]D
20 = +29,3 (c = 0,16 mg mL−1; etanol; ca. 20◦C)]77 permitiu classificar o 

composto 31 como (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina. A (+)-epicatequina-(4β-8)-

epicatequina está sendo descrita pela primera vez no gênero Luehea. 
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Tabela II.28. Dados de RMN de 13C do composto 31 e dados descritos na literatura para a 
(+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina78 

 
C δC* 

de 31 
δC** da(+)-

epicatequina-
(4β-8)-

epicatequina 

C δC* 
de 31 

δC**da (+)-
epicatequina-

(4β-8)-
epicatequina 

2 75,2 76,8 2’’ 77,5 79,1 
3 71,3 72,8 3’’ 64,5 66,3 
4 35,5 36,8 4’’ 27,5 28,9 
5 154,3 157,5 5’’ 154,3 157,5 
6 94,5 96,5 6’’ 93,6 96,5 
7 156,5 158,2 7’’ 156,5 155,7 
8 95,7 96,9 8’’ 106,9 107,0 
9 153,7 155,7 9’’ 153,7 155,7 

10 101,7 100,5 10’’ 98,6 100,5 
1’ 131,1 132,7 1’’’ 130,2 131,9 
2’ 114,3 114,4 2’’’ 114,3 114,4 
3’ 144,4 145,2 3’’’ 144,4 145,2 
4’ 143,9 145,1 4’’’ 143,9 145,3 
5’ 114,8 115,1 5’’’ 114,8 115,1 
6’ 117,6 119,0 6’’’ 117,6 119,2 

*Solvente: DMSO-d6; **Solvente:Acetona-d6. 
 

II.3.2.12. Análise estrutural do composto 32 

 

 

 

O composto 32, obtido a partir de FF (pico 2; TR = 2,8 min), apresentou-se como um 

sólido amarelo e impuro. O espectro no IV do composto 32 (Figura A55; pág. 170) apresenta 

absorção em 3448, característica de estiramento da ligação O-H de ácido carboxílico em 

ligação de hidrogênio. As absorções em 1708 cm-1 e 1654 cm-1 são características de 

estiramento C=O de ácido carboxílico e de C=C, respectivamente. A absorção entre 1420 e 

1406 cm-1 é característica de dobramento C-O-H. A absorção em 1290 cm-1 é característica de 

estiramento C-O.50 

A análise do espectro de RMN de 1H (Figura A56; pág. 170) permitiu identificar a 

presença de sinal em região característica de núcleos de hidrogênio vinila (δH 7,0 a 4,0). 
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Sendo assim, no espectro de RMN de 1H, os simpletos em δH 6,72 e 3,71 podem ser 

atribuídos a hidrogênio alquenílico e metilênico, respectivamente.51 

A análise do espectro de RMN de 13C e subespectro DEPT 135 (Figuras A57 e A58; 

pág. 171) permitiu identificar sinais de carbono em região característica de carbono sp2 de 

alceno (δC 150 a 110). Além disso, foi possível verificar a presença de sinais de carbono em 

região característica de carbono de ácido carboxílico (δC 185 a 150).51 Estes sinais sugerem 

tratar-se de um ácido orgânico de cadeia insaturada. Os sinais em δC 171,2, 167,6 e 166,8 

podem ser atribuídos a carbonilas de ácidos carboxílicos. Os sinais em δC em 140,3 e 129,0 

podem ser atribuídos aos núcleos de carbono alquenílico. O sinal em δC 33,0 pode ser 

atribuído a núcleo de carbono metilênico.  

O mapa de contornos HSQC (Figura A59; pág. 172) permite correlacionar o sinal de 

hidrogênio em δH 6,72 (H-2) com o sinal de carbono em δC 129,0 (C-2) e o sinal de 

hidrogênio em δH 3,71 (H-4) com o sinal de carbono em δC 33,0 (C-4). 

O mapa de contornos HMBC (Figura A60, pág. 172) apresenta correlações entre o 

sinal de hidrogênio em δH 6,72 (H-2) com os sinais de carbono em δC 167,6 (C-6), 140,3 (C-

3) e 33,0 (C-4). O sinal de hidrogênio em δH 3,71 (H-4) apresenta correlações com os sinais 

de carbono em δC 171,2 (C-5), 167,6 (C-6), 140,3 (C-3) e 129,0 (C-2). Essas correlações 

permitiram identificar o composto 32 como sendo o ácido trans-aconítico. Estas informações 

aliadas à comparação com os dados de RMN de 13C da literatura (Tabela II.29, pág. 54) 

confirmam tratar-se deste composto. 

O sinal de hidrogênio em δH 2,43 e os sinais de carbono em δC 173,7 e 29,0, por não 

apresentarem correlações no HMBC com os demais sinais, foram atribuídos a impurezas 

presentes na amostra. A presença do ácido trans-aconítico e de impurezas na amostra foi 

confirmada também pela análise de LC/MS para o composto 32 solubilizado em água (Figura 

A63, pág. 177). Outra confirmação da presença do ácido trans-aconítico na amostra FF foi 

obtida pela comparação entre os cromatogramas de FF e padrão de ácido trans-aconítico 

previamente isolado e disponível em nosso laboratório (Figura A61; pág. 174). A injeção do 

padrão foi realizada nas mesmas condições experimentais de injeção da amostra.  

O ácido trans-aconítico é o ácido orgânico mais abundante em Saccharum officinarum 

(cana-de-açúcar)79. A presença deste ácido foi relatada também em folhas de Echinodorus 

grandiflorus (chapéu-de-couro),80 porém está sendo descrito pela primeira vez no gênero 

Luehea. 
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Tabela II.29. Dados de RMN de 13C do composto 32 e dados descritos na literatura para o 
ácido trans-aconítico81 

 
C δC* de 

 34 
δC* do 

ácido trans-aconítico 
1 166,8 167,8 
2 129,0 129,3 
3 140,3 140,6 
4 33,0 33,1 
5 171,2 171,7 
6 167,6 167,8 

*Solvente: DMSO-d6 
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III.1. Introdução 

 

III.1.1. Descontaminação microbiológica 

Uma grande parte da população mundial depende essencialmente de plantas 

medicinais para os cuidados primários de saúde.40,41 No entanto, plantas medicinais são 

altamente suscetíveis à contaminação microbiológica devido ao meio em que crescem (água e 

solo), colheita e armazenamento.82 A contaminação microbiológica de plantas medicinais 

pode reduzir a sua qualidade e afetar a eficácia e a estabilidade dos compostos ativos.83 Em 

alguns casos, a presença destes contaminantes em materiais vegetais pode causar doenças 

como infecções bacterianas e fungicas.84,85 

A descontaminação microbiológica por óxido de etileno ou brometo de metila tem 

sido proibida na maioria dos países desenvolvidos devido aos riscos para a saúde humana 

(potencial cancerígeno) e ao meio ambiente. Por outro lado, a descontaminação por 

tratamentos a altas temperaturas, pode resultar na redução da bioatividade dos compostos 

ativos.86 

O tratamento de plantas medicinais com radiação gama (radiação ionizante 

empregando radioisótopos de 60Cobalto ou 137Césio) é uma alternativa eficaz para reduzir ou 

eliminar a contaminação microbiológica.86 A radiação gama pode impedir a multiplicação dos 

microrganismos e provocar alterações nas estruturas moleculares destes como consequência 

da ação direta e/ou indireta sobre a fita de DNA. A ação indireta, também denominada de 

ação por difusão, sugere que a inativação do DNA ocorre como resultado da produção de 

radicais-livres iniciados em uma reação secundária.87 

O uso da radiação gama na descontaminação microbiológica em produtos 

alimentícios, visando à segurança alimentar, iniciou-se antes de 1920.88 Porém, as pesquisas 

utilizando a radiação gama na descontaminação foram publicadas a partir de 1960, 

principalmente pelo exército americano.89 Em 2008, 52 países permitiam e empregavam a 

radiação gama em aproximadamente 250 produtos alimentícios.90 

No Brasil, a primeira regulamentação sobre a irradiação de alimentos foi aprovada em 

1973, sendo este regulamento revisto e ampliado em 2001 (Resolução - RDC Nº 21, de 26 de 

janeiro de 2001). O regulamento brasileiro prevê que a dose de radiação absorvida seja 

suficiente para o propósito de desinfestação, redução da carga de microrganismos ou 

esterilização, sem causar perdas nutricionais e funcionais ou alterações sensoriais ao 

alimento.91 



 
 

57 
 

Um número crescente de estudos tem avaliado a utilização da radiação gama para 

minimizar a contaminação microbiológica de plantas medicinais utilizadas por vias oral e/ou 

tópica.82,86,92 Embora seja preconizado que doses de 3,0 a 10,0 kGy (1 Gy = 1 J/kg) de 

radiação gama sejam suficientes para promover a descontaminação,92 a dose de esterilização 

depende da carga microbiológica inicial, bem como da sensibilidade dos microrganismos 

presentes.93 Como exemplos, estudos realizados com amostras de plantas secas de Fagonia 

arabica, quando tratadas com doses de 2,0 a 6,0 kGy de radiação gama, mostraram redução 

da contagem de bactérias para níveis comercialmente aceitáveis.84 A dose de 10,0 kGy de 

radiação gama mostrou ser suficiente para descontaminar raízes secas de Panax quinquefolius 

(ginseng) e mantê-las em condição estéril a temperatura ambiente durante seis meses.94 

Amostras de Cynara scolymus (alcachofra), Peumus boldus (boldo), Matricaria recutita 

(camomila), Echinodorus grandiflorus (chapéu de couro) e Cassia acutifolia (sene) 

apresentaram redução nos níveis de contaminação fúngica por Aspergillus a partir de 10,0 

kGy.95  

Quanto aos microrganismos, foi verificado que os príons são os mais resistentes à 

radiação gama necessitando de maior dose para sua completa eliminação. Em seguida, em 

ordem decrescente de resistência à radiação gama tem-se as micobactérias, protozoários, 

bactérias Gram-negativas, fungos, vírus não envelopados, bactérias Gram-positivas e vírus 

com invólucro lipídico.96 

 

III.1.2. Efeito da radiação gama nos constituintes químicos de plantas 

A radiação gama pode induzir alterações nas propriedades químicas e físicas do 

material irradiado, uma vez que a incidência de raios gama resulta em uma condição de tensão 

ou estresse oxidativo, devido à formação de elétrons de alta energia localizados difusamente 

em toda a matéria, com consequente formação de radicais-livres, tais como o radical 

superóxido (O2
•-), radical hidroxila (OH•), peróxido de hidrogênio (H2O2) e íons moleculares 

de altas energias. Esses radicais e íons reagem com proteínas, lípidos, ácidos nucleicos e 

metabólitos secundários, resultando em perturbações celulares.89,97 Os radicais-livres podem 

ser de curta ou longa duração. Radicais de curta duração são consumidos imediatamente por 

reações do tipo despolimerização, oxidação ou formação de insaturações. Radicais de longa 

duração são detectáveis mesmo após alguns dias do término da radiação.88 

A presença de radicais livres, espécies paramagnéticas, pode ser detectada pela 

espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (RPE). A RPE é um método útil para 
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avaliar o efeito da radiação ionizante através da determinação, a partir da intensidade do sinal 

de RPE, da concentração dos radicais livres presentes na amostra. O sinal de RPE presente no 

espectro aparece sob a forma matemática da derivada da curva da absorção e a concentração 

dos radicais livres presentes pode ser calculada pela área sob a curva resultante. Em alguns 

poucos casos específicos, a identidade dos radicais livres presentes na amostra pode ser 

determinada pelo aspecto característico do espectro de RPE.98  

Dentre as perturbações celulares promovidas por radicais livres, são comuns as 

deficiências funcionais resultante de alterações da viscosidade, carga de superfície, 

composição química e permeabilidade dos sistemas de membrana celular.99 O efeito da 

radiação gama sobre a matéria depende do nível de energia, além da composição, do estado 

físico e temperatura do material irradiado. Algumas substâncias são resistentes à radiação, 

principalmente quando presentes em materiais desidratados. No entanto, estas mesmas 

substâncias podem sofrer decomposição quando irradiadas sob a forma de solução aquosa ou 

suspensão. Danos decorrentes da radiação podem se manifestar por alterações na coloração, 

elasticidade, resistência ao cisalhamento e compressão, alteração da atividade biológica, além 

dos danos relacionados à toxicidade causada pela decomposição de produtos radicalares.87,100 

Estudos têm demonstrado que o tratamento com a radiação gama promove, em 

compostos fenólicos, redução ou aumento da concentração de maneira dependente da dose 

aplicada.101 Alguns autores sugerem que a redução da concentração de compostos fenólicos 

seja atribuída aos efeitos radioprotetor e antioxidante que desempenham.101,102 Todavia, o 

aumento da concentração destes compostos pode ser atribuído ao aumento, promovido pela 

radiação gama, na atividade da enzima fenilalanina-amonia-liase (PAL), responsável por 

catalisar, em plantas, o primeiro passo na biossíntese de metabólitos secundários, tais como 

flavonoides, isoflavonoides, cumarinas e ligninas.103 Além disso, a radiação gama causa danos 

à membrana celular de plantas e promove usualmente melhor extração de seus 

constituintes.104 

Até o momento, poucos estudos foram realizados visando avaliar o efeito da radiação 

gama sobre alcaloides e saponinas. A literatura descreve um aumento no conteúdo dos 

alcaloides vimblastina e vincristina (19 e 20, respectivamente; pág. 12) como resposta ao 

aumento da atividade da enzima L-triptofano descarboxilase, enzima envolvida nas fases 

iniciais da biossíntese de alcaloides indólicos.105 Quanto às saponinas, não têm sido relatadas 

alterações no teor ou perfil destas sob efeito da radiação gama. As saponinas têm sido 

consideradas estáveis frente às doses inferiores a 35,0 kGy de radiação gama.106,107 
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Apesar do uso da radiação gama ser uma técnica aprovada por diversas agências 

reguladoras (FDA, OMS, FAO e ANVISA), o mercado de plantas medicinais irradiadas ainda 

não atingiu o nível desejado, devido provavelmente ao desconhecimento, por parte da 

população, que acredita, muitas vezes, que o material vegetal ou alimento exposto à radiação 

torna-se radioativo.108 Porém, o interesse no estudo dos efeitos produzidos pela radiação 

ionizante em amostras de compostos orgânicos vegetais tem aumentado e algumas questões 

relacionadas com mudanças na estrutura e nas propriedades dos compostos têm recebido 

considerável interesse, passando a ser intensamente estudadas. 96, 104, 107,109,110, 111 

 

III.2. Materiais e métodos 

Um irradiador Panorâmico Múltipropósito de Categoria II GammaBeam-127 modelo 

IR-214 Nordion, equipado com uma fonte de Cobalto-60 foi utilizado para radiação das 

amostras vegetais. A taxa da dose de radiação gama foi de 2,50 kGy/h com erro de ± 0,02 

kGy. 

Na cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em escala analítica foi utilizado um 

cromatógrafo líquido SHIMADZU, constituído por duas bombas LC-20AT, detector UV/VIS 

SPD-20A, software LCsolution v.1.21 (SHIMADZU) e coluna NSTC18, 250 mm x 3,0 mm x 

5 μm, LC100111 (NST). 

Na cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de Massas (LC-

DAD-MS) foi utilizado um cromatógrafo líquido SHIMADZU, equipado com duas bombas 

LC30AD e um detector de arranjo de diodos SPD M-20A e coluna Shim-pack®C18 x 4,6 mm 

x 5 μm. Um fluxo de 200 μL/min foi usado e o efluente totalmente direcionado para 

espectrômetro de massas (Bruker Daltonics) com ionização por electrospray (ESI) no modo 

positivo. O LC-DAD-MS foi conduzido de modo isocrático usando a mistura de água (A, 

95%) e MeOH (B, 5%) por 20 min. 

Os espectros de RPE foram obtidos em espectrômetro Magnettech 400 operado em 

frequência de microondas próxima a 9,4 GHz (banda-X). 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) foram 

registrados em espectrômetros Bruker DRX-400 linha AVANCE. Os deslocamentos químicos 

foram registrados em unidade δ (em ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hz. 

Tetrametilsilano (TMS) foi empregado como padrão de referência interno, tendo DMSO-d6 

como solvente. 
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III.2.1. Obtenção do material vegetal 

Amostras de Luehea ochropylla foram adquiridas no Mercado Central de Belo 

Horizonte, tendo sido previamente coletadas em agosto de 2012, no Município de Esmeraldas 

(MG). As amostras foram identificadas por Ms. Amanda Riguetti Corrêa da Escola Nacional 

de Botânica Tropical - Instituto de Pesquisa Jardim Botânico – Rio de Janeiro, Brasil. Uma 

exsicata da espécie vegetal encontra-se depositada no Herbário Dendrológico Jeanine Felfili 

(HDJF) do Departamento de Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Diamantina), sob o 

número de registro HDJF-4571. 

 

III.2.2. Exposição do material vegetal e do ácido trans-aconítico à radiação gama 

Seis amostras contendo 150,0 g e outras seis amostras contendo 1,0 g de cascas 

pulverizadas do caule de L. ochrophylla foram colocadas em sacos de polietileno contendo 

um sistema hermético “Zip Lock”. As amostras foram submetidas a doses de 0,0 (amostra 

controle), 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy. 

Seis eppendorfs contendo 1,0 mg de ácido trans-aconítico sólido, seis eppendorfs 

contendo 1,0 mg de ácido trans-aconítico em solução aquosa (1,0 mg/mL) e, posteriormente, 

outros seis eppendorfs contendo 5,0 mg de ácido trans-aconítico em solução aquosa (1,0 

mg/mL) foram submetidos às mesmas doses de radiação gama. O ácido trans-aconítico 

utilizado foi previamente isolado da casca do caule de L. ochrophylla (pág. 52) 

A radiação do material vegetal e do ácido trans-aconítico foi realizada a temperatura 

ambiente e a dose absorvida foi controlada pela distância das amostras à fonte.  

 

III.2.3. Contagem de microrganismos  

Os sacos de polietileno contendo 150,0 g de amostras irradiadas e controle do material 

vegetal foram abertos, sob condições assépticas, para a retirada de amostras de 100,0 mg. 

Cada amostra foi adicionada, separadamente, em tubos de ensaio esterilizados, juntamente 

com 10,0 mL de caldo sabouraud (20,0 g de caldo para 1,0 L de água) e, submetidas à 

agitação vigorosa, resultando em soluções iniciais. Com o auxílio de uma pipeta esterilizada, 

1,0 mL de cada solução inicial foi transferido para tubos de ensaio contendo 9,0 mL de água 

esterilizada. Os tubos foram agitados e 1,0 mL desta nova solução foi transferido para outros 

tubos de ensaio contendo também 9,0 mL de água esterilizada. A solução obtida foi 

homogeneizada em vórtex e a diluição repetida por mais três vezes, obtendo-se cinco 
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diluições seriadas. Um volume de 0,25 mL foi retirado de cada diluição e espalhado por toda 

a superfície das placas de Petri contendo ágar sabouraud. Todo o procedimento foi realizado 

em duplicata.106 Após 67 h a temperatura ambiente, as colônias foram contadas e as unidades 

formadoras de colônias (UFC) foram calculadas, para todas as amostras submetidas à radiação 

gama, conforme a Equação III.1. 

 

UFC/mL = (nº de colônias) x 25 x (diluição utilizada para a contagem) 

 

Para a identificação das espécies de microrganismos presentes em amostras controle, 

após o período destinado ao crescimento (67 h), algumas colônias foram isoladas usando alça 

de platina e transferidas para placas de Petri contendo ágar sabouraud. Duas dessas placas 

foram enviadas para identificação terceirizada pela Fundação André Tonsello (Campinas - SP 

- Brasil). 

 

III.2.4. Presença de radicais livres  

As amostras irradiadas e controle do material vegetal (1,0 g) foram introduzidas, 

imediatamente após a irradiação, em tubos de quartzo de 3,0 mm de diâmetro interno e 

submetidas à análise por RPE. Os espectros de RPE foram obtidos a temperatura ambiente. 

Amostras irradiadas e controle do ácido trans-aconítico sólido e solubilizado em água 

(1,0 mg) foram, rapidamente, introduzidas em capilares. Estes capilares foram também 

introduzidos em tubos de quartzo de 3,0 mm de diâmetro para análise por RPE.  

 

III.2.5. Frações fenólicas e saponínicas da casca do caule de L. ochrophylla 

Uma massa de 100,0 g das amostras irradiadas e controle foi submetida à mesma 

sequência metodológica descrita no Capítulo II (pág. 27). Foram obtidas as frações fenólicas 

(FF0, FF1, FF3, FF5, FF10 e FF20) e saponínicas (FS0, FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20) para as 

amostras submetidas, respectivamente, às doses de 0,0, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy.  

As amostras de FF e FS submetidas a diferentes doses de radiação gama foram 

acrescidas de 100,0 mL de água destilada e concentradas em evaporador rotativo a 

temperatura de 40 ºC e pressão reduzida. Após a evaporação do solvente orgânico as amostras 

foram mantidas sobre refrigeração até análise por CLAE. 

Alíquotas de FF0, FF1, FF3, FF5, FF10 e FF20 foram analisadas por CLAE, modo 

isocrático, utilizando misturas de solventes empregando os eluentes A (metanol) e B 

Equação III.1 
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(água:ácido trifluoroacético 99,5:0,5 v/v, pH 4,0) como fase móvel, contendo 80% de B e 

20% de A durante 20 min. O fluxo manteve-se constante a uma taxa de 0,7 mL/min e o 

volume de injeção foi de 20,0 μL (injetado manualmente para cada amostra).96 Os dados 

cromatográficos para todas as amostras foram obtidos a 280 e 254 nm. 

Alíquotas de FS0, FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20 foram analisadas por CLAE, modo 

isocrático, utilizando uma mistura de solventes empregando os eluentes A (metanol) e B 

(água:ácido trifluoroacético 99,5:0,5 v/v, pH 4,0) como fase móvel, contendo 70% de B e 

30% de A em um intervalo de 0,0 a 15,0 min. O fluxo manteve-se constante a uma taxa de 0,7 

mL/min e o volume de injeção foi de 20,0 μL (injetado manualmente para cada amostra).96 Os 

dados cromatográficos para todas as amostras foram obtidos a 210 e 254 nm. 

 

III.2.6. Análise do ácido trans-aconítico 

Inicialmente, as amostras contendo 1,0 mg de ácido trans-aconítico sólido foram 

solubilizadas em 1,0 mL de água desionizada e analisadas por CLAE, modo isocrático, 

utilizando misturas de solventes empregando os eluentes A (metanol) e B (água:ácido 

trifluoroacético 99,5:0,5 v/v, pH 4,0) como fase móvel, contendo 80% de B e 20% de A 

durante 7,5 min. O fluxo manteve-se constante a uma taxa de 0,7 mL/min e o volume de 

injeção foi de 20,0 μL (injetado manualmente para cada amostra). O mesmo procedimento de 

análise foi realizado para as amostras de ácido trans-aconítico solubilizado em água (1,0 mg). 

Os dados cromatográficos para todas as amostras foram obtidos e analisados a 280 e 254 nm. 

As amostras do ácido trans-aconítico, solubilizado em água e irradiado, foram 

analisadas também por LC-DAD-MS no modo gradiente, utilizando misturas de solventes 

empregando os eluentes A (metanol) e B (água) como fase móvel, contendo inicialmente 95% 

de B e 5% de A. A corrida foi realizada durante 20 min sendo que, aos 13 min atingiu-se a 

concentração de 100% de A que foi mantida durante 1 min. Nos últimos 6 min a fase móvel 

utilizada foi 95% de B e 5% de A. Um fluxo de 200 μL/min foi usado e o efluente totalmente 

direcionado para o espectrômetro de massas (Bruker Daltonics) com ionização por 

electrospray (ESI) no modo negativo. 

Por fim, amostras do ácido trans-aconítico (5,0 mg), solubilizado em água e irradiado, 

foram liofilizadas e, posteriormente, submetidas a análises de RMN de 1H. 

Os testes citados foram realizados em três repetições sendo utilizada a análise de 

variância ANOVA para avaliar as diferenças nas concentrações do ácido trans-aconítico 

submetido às doses de 0,0, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy de radiação gama. O teste de 
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comparação múltipla de Tukey foi adotado com nível de significância p < 0,05 em software 

Statistica® versão 7.0 (Statsoft Inc., 2004).  

 

III.2.7. Estudo teórico da formação de produtos radiolíticos a partir do ácido trans-

aconítico  

A adição dos radicais H• e •OH e dos íons H+ e OH- ao ácido trans-aconítico foi 

estudada utilizando cálculos de mecânica quântica. As estruturas das moléculas foram 

otimizadas utilizando o método Teoria do Funcional de Densidade (DFT), empregando o 

funcional B3LYP e o conjunto de funções de base 6-31++G(d,p). As estruturas foram 

caracterizadas como estrutura de mínimo na superfície de energia com todas as frequências 

harmônicas obtidas no nível de cálculo B3LYP/6-31++G(d,p). Para determinar a variação da 

energia livre de Gibbs da reação (ΔGtotal), considerou-se o modelo da supermolécula, como 

esquematizado na equação abaixo: 

 

ΔGtotal = ΣGprodutos – ΣGreagentes 

 

Todos os cálculos foram realizados utilizando o pacote computacional Gausssian09.  

 

III.3. Resultados e Discussão 

 

III.3.1. Radiação gama na descontaminação microbiológica  

Os microrganismos isolados do material vegetal não irradiado foram identificados, por 

sequenciamento de DNA da região ribossomal e taxonomia convencional como sendo os 

fungos Lecythophora decumbens e Eurotium chevalieri L. Mangin.  

Fungos do gênero Lecythophora são isolados geralmente em madeiras ou cascas de 

diferentes árvores, folhas, água, alimentos e solo, sendo que, alguns dos representantes desse 

gênero são conhecidos por serem agentes causadores de doenças em humanos, tais como 

ceratite, abscessos subcutâneos, peritonite e endocardite.112,113 Fungos do gênero Eurotium 

são frequentemente isolados de alimentos secos, sendo que, a maioria das espécies deste 

gênero produz pigmentos e metabólitos secundários. Os metabólitos secundários produzidos 

não são claramente patogênicos embora tenha sido relatada a produção de compostos tóxicos 

por espécies como E. chevalieri.114 Espécies de Eurotium são geralmente os primeiros 

colonizadores de materiais vegetais e produtos alimentícios com baixo teor de água. O fungo 

Equação III.2 
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E. chevalieri é um dos responsáveis por promover a deterioração de uma grande variedade de 

alimentos, incluindo sementes e grãos.115 

De acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

a maioria das ervas, quando manuseada em condições de higiene e testada por métodos 

adequados de amostragem, não deve conter mais do que 5,0x103 UFC/g.116 Na literatura não 

há dados disponíveis sobre a variação na carga microbiológica de L. ochrophylla quanto 

tratada com radiação ionizante. A Tabela III.1 apresenta valores de UFC/mL e UFC/g para 

amostras da casca do caule de L. ochrophylla submetidas às diferentes doses de radiação 

gama. 

 

Tabela III.1. Valores em UFC/mL e UFC/g para amostras submetidas a diferentes doses de 
radiação gama 
 

Dose 
(kGy) 

UFC/mL 
(1) 

UFC/mL 
(2) 

Média 
(UFC/mL) 

Média 
(UFC/g) 

0,0 4,82x102 5,27x102 5,04x102 5,04x104 
1,0 2,00x102 1,25x102 1,62x102 1,62x104 
3,0 1,25x102 0,50x102 0,87x102 0,87x104 
5,0 - - - - 

10,0 - - - - 
20,0 - - - - 

 

Os resultados obtidos indicam que o uso da radiação gama é efetivo para a 

descontaminação da casca do caule de L. ochrophylla em doses iguais ou superiores a 5,0 

kGy, uma vez que as amostras submetidas a essas doses de radiação apresentaram-se 

totalmente livre de contaminação microbiológica. Este resultado pode ser qualitativamente 

visualizado na Figura III.1 (pág. 65). As placas de Petri referentes às amostras expostas a 

doses de 5,0, 10,0 e 20,0 kGy não apresentaram contaminação microbiológica. Por sua vez, as 

amostras controle e irradiadas com doses de 1,0 e 3,0 kGy apresentaram pontos brancos e 

viscosos característicos de crescimento de microrganismos no meio. 

A radiação gama em doses iguais ou superiores a 5,0 kGy, apresenta-se como uma 

alternativa viável para a descontaminação da casca do caule de L. ochrophylla. A dose de 5,0 

kGy, suficiente para descontaminar a amostra testada, encontra-se dentro dos limites de 

segurança estabelecidos pela OMS para o tratamento de alimentos e materiais vegetais com a 

radiação gama. Segundo essa organização, materiais vegetais e alimentos submetidos a doses 

baixas de radiação (até 10,0 kGy) são seguros e isentos da necessidade de testes 

toxicológicos.83 
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Figura III.1. UFCs existentes na amostra não submetida à radiação gama (0,0 kGy) e nas 
amostras submetidas a doses de 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy.  
 

A sensibilidade dos fungos Lecythophora decumbens e Eurotium chevalieri L. Mangin 

à radiação gama está sendo descrita pela primeira vez. Porém, esses resultados estão em 

conformidade com estudos previamente descritos na literatura que relatam a eficácia da 

radiação gama à dose de 5,0 kGy para a descontaminação de fungos como o Aspergillus 

ochraceus, A. parasiticus, A. flavus e A. fumigatus em plantas medicinais.117 Foi relatada 

também a completa inibição do crescimento de fungos dos gêneros Trichoderma, Alternaria e 

Curvularia com doses de 1,0 a 3,0 kGy.118 

A diferença nas doses requeridas para a inativação dos fungos deve-se, provavelmente, 

a características inerentes destes.119 É sugerido que o teor de água micelial, pigmentos, 

aminoácidos, proteínas e gorduras possam ser responsáveis pela radioproteção e, 

consequentemente, rádio-resistência apresentada por alguns microrganismos.117 

A importância dos dados apresentados está no fato de que, ultimamente, o número de 

relatos negativos para a saúde, em pacientes em uso de plantas medicinais, tem aumentado em 

todo o mundo, sendo a má qualidade desses materiais vegetais um dos principais motivos.84 A 

determinação do método e da dose suficiente para eliminar a contaminação microbiológica 

em L. ochrophylla é um requisito crucial para a segurança dos consumidores.83 

 

III.3.2. Análise da presença de radicais livres no material vegetal irradiado 

Conforme descrito anteriormente, a absorção da radiação gama por materiais vegetais 

pode induzir a formação de radicais livres, ou seja, de espécies que apresentam elétrons 

desemparelhados, espécies paramagnéticas.120 A Figura III.2 (pág. 66) apresenta os espectros 

5 kGy 10 kGy 20 kGy 

1 kGy 3 kGy 0 kGy 
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de RPE obtidos para amostras do caule de Luehea ochrophylla expostas a diferentes doses de 

radiação gama. 
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Figura III.2. Espectros de RPE da casca do caule de L. ochrophylla submetida a diferentes 
doses de radiação gama. 

 

A amostra não irradiada da casca do caule de L. ochrophylla apresenta uma 

intensidade mínima, quase não detectada, de sinais em RPE. Todavia, a análise das amostras 

expostas à radiação gama confirma a formação de radicais livres pela presença de um centro 

paramagnético cujo fator g (fator giromagnético do elétron) equivale a 2,0012.  

O fator g por si só, não fornece uma informação sobre a estrutura dos compostos. 

Porém, tem sido relatado que os radicais de açúcar e de celulose são os principais 

componentes visualizados em espectros de RPE em materiais vegetais irradiados. Este relato é 

baseado no fato de que os monossacarídeos e dissacarídeos são passíveis de detecção por 

apresentarem considerável estabilidade. Todavia, poucos estudos têm sido realizados para 

identificar os radicais específicos responsáveis por sinais individuais em materiais vegetais 

uma vez que os espectros de RPE são complexos e resultantes da sobreposição de vários 

radicais orgânicos derivados de tecidos vegetais.121 

A concentração dos radicais livres formados pode ser determinada a partir da 

intensidade do sinal de RPE. As amostras de casca seca do caule de L. ochrophylla irradiadas 

apresentam sinal de RPE variando de forma não linear com a dose de radiação gama recebida. 

A intensidade do sinal de RPE atinge o limite de saturação em torno de 20,0 kGy conforme 

apresentado na Figura III.3A (pág. 67). Este comportamento sugere um aumento da 

sensibilidade da amostra da casca do caule e Luehea ochrophylla até doses de 20,0 kGy. 
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Figura III.3. Concentração de radicais livres na casca do caule de L. ochrophylla em função 
da dose de radiação gama (A). Curva do decaimento com o tempo (h) do sinal de RPE para a 
casca do caule de L. ochrophylla irradiada a 20,0 kGy (B). 
 

Os radicais livres são espécies transientes e muito reativas, fato que resulta em um 

tempo de meia vida geralmente curto.122 Contudo, em amostras secas, os radicais formados 

podem ser relativamente estáveis e com o tempo de vida suficiente para a sua detecção.98 O 

decaimento exponencial em função do tempo, na quantidade de radicais livres presentes na 

casca do caule de L. ochrophylla, é apresentado na Figura III.3B. Nesta figura percebe-se que 

o tempo de meia vida das espécies radicalares presentes na amostra é de aproximadamente 33 

h. Conforme apresentado, a intensidade dos sinais de RPE diminuiu significativamente após 

três dias de irradiação. 

A diminuição da quantidade de radicais livres presentes na amostra pode ser 

justificada pela ocorrência de reações radicalares de terminação. Essas reações promovem a 

combinação de radicais livres para produzir substâncias diamagnéticas e, portanto, não 

detectáveis por RPE.123,124 

Os resultados apresentados são condizentes com os dados descritos na literatura para a 

especiarias como Capsicum annuum (páprica), Piper nigrum (pimenta-do reino escura), 

Brassica juncea (mostarda) e Cinnamomum verum (canela) irradiadas com doses de até 20,0 

kGy. Os radicais livres formados em amostras irradiadas destas especiarias apresentaram uma 

diminuição na intensidade dos sinais em cerca de quatro dias após a irradiação.98 

 

III.3.3. Análise das diferentes doses de radiação gama sobre a fração fenólica (FF) 

A fração fenólica (FF) apresentou-se como uma solução alaranjada. A Figura III.4 

(pág. 68) apresenta o cromatograma de CLAE da amostra controle da casca do caule de L. 

ochrophylla, ou seja, amostra não submetida à radiação gama (FF0). Na Tabela III.2 (pág. 68) 

são apresentados os valores de tempo de retenção (TR; em min) e as áreas relativas dos picos 

A B 
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dos cromatogramas de CLAE correspondentes. Os cromatogramas de CLAE foram obtidos a 

280 e 254 nm, porém, somente os cromatogramas obtidos a 280 nm foram analisados, por 

apresentarem melhores resoluções dos picos. 

 

 
Figura III.4. Cromatograma de CLAE a 280 nm de FF0 (TR entre 0,0 e 20 min); 
Concentração A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

O cromatograma de FF0 apresenta oito picos mais intensos e as frações FFs podem ser 

consideradas como misturas ricas em compostos fenólicos. Os picos 4 e 2, registrados em TR 

= 4,44 e 2,88 min, respectivamente, são os de maiores valores de áreas relativas, seguidos 

pelos picos 8, 1, 5, 7, 6 e 3 (TR = 12,86, 1,80, 5,45, 9,49, 6,45 e 3,60 min, respectivamente).  

 

Tabela III.2. Dados de CLAE (tempo de retenção e área relativa) a 280 nm da amostra FF0 
 

 Dose de radiação = 0,0 kGy  
Pico TR (min) Área 

1 1,80 455.023,3 
2 2,88 703.893,9 
3 3,60 75.442,2 
4 4,44 751.202,9 
5 5,45 411.475,8 
6 6,45 266.842,8 
7 9,49 289.930,1 
8 12,86 612.507,7 

 

Na Figura III.5 (pág. 69) é apresentada uma comparação entre os cromatogramas de 

CLAE a 280 nm da fração fenólica controle e das frações submetidas à radiação gama a doses 

de 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy (FF1, FF3, FF5, FF10 e FF20, respectivamente). Os valores de 
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TR e áreas relativas dos picos dos cromatogramas de CLAE de FF0, FF1, FF3, FF5, FF10 e 

FF20 são apresentados na Tabela A1 (pág. 174). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.5. (A) Sobreposição total dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de FF0, FF1, 
FF3, FF5, FF10 e FF20 (TR entre 0,0 e 20,0 min); (B) Sobreposição parcial dos cromatogramas 
de CLAE a 280 nm de FF0, FF1, FF3, FF5, FF10 e FF20 (TR entre 0,0 e 20,0 min); 
Concentração A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

Os cromatogramas apresentam modificações nas áreas relativas dos picos quando as 

amostras da casca do caule de L. ochrophylla são submetidas à radiação gama. A maioria dos 

picos de FF tem sua área relativa diminuída em amostras expostas a esse tipo de radiação 

ionizante. A diminuição na área pode ser percebida para os picos 1, 2, 3 (exceto a 5,0 kGy), 4 

e 5. Os picos 1 e 2 sofrem grandes diminuições em suas áreas, sendo correspondentes, 

respectivamente, a 81,57% (em amostra exposta a 5,0 kGy) e 95,38% (em amostra exposta a 

1,0 kGy) em relação às áreas apresentadas em FF0. Os picos 6, 7 e 8 (exceto a 20,0 kGy) têm 

suas áreas aumentadas em amostras expostas à radiação gama, sendo que os picos 6 e 7 

apresentam valores de áreas triplicados, em amostras expostas, respectivamente, a 3,0 e 1,0 

kGy de radiação em relação às suas áreas correspondentes em FF0. Na Figura III.6 (pág. 70) é 

melhor apresentada a variação da área relativa dos picos registrados nos cromatogramas de 

CLAE a 280 nm para FFs expostas a diferentes doses de radiação gama.  
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Figura III.6. Gráficos da variação da área de picos dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de 
FFs em função da dose de radiação gama.  

 

Estudos têm demonstrado que a exposição de plantas a condições de estresse oxidativo 

(exemplo: promovidos pela refrigeração, meio salino e radiação ionizante) induz a produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS), como o O2
•-, H2O2 e HO• em células. Todavia, as 

células vegetais podem tolerar ROS por mecanismos endógenos de proteção enzimáticos e 

não enzimáticos. A diminuição na concentração de compostos fenólicos presentes em 

amostras irradiadas tem sido atribuída ao efeito radioprotetor e antioxidante apresentado por 

estes compostos.96,102 Os compostos fenólicos, ao reagirem facilmente com ROS, atuam como 

um sistema de defesa não enzimático e, por isso, podem ter sua concentração diminuída no 

meio.125 

Os dados apresentados para o fitoconstituinte correspondente ao pico F-2 (TR = 2,88 

min), identificado como ácido trans-aconítico (32) (capítulo II; pág. 52), são similares aos 

resultados previamente apresentados para este mesmo composto na fração fenólica das folhas 

de E. macrophyllus. O ácido trans-aconítico apresenta alta sensibilidade à radiação, uma vez 

que tem sua intensidade e área consideravelmente diminuídas em amostras irradiadas.96
 

Algumas justificativas podem ser dadas para o aumento na área dos picos 6, 7 e 8, em 

amostras de FF irradiadas, quando comparadas com FF0. Uma possibilidade para o aumento 

na área destes picos é o aumento na atividade da enzima PAL ou na sua síntese. Como citado 

anteriormente, a enzima PAL é fundamental para a realização do primeiro passo da via de 

síntese dos compostos fenólicos. O aumento da atividade da PAL pelas células vegetais 
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ocorre em resposta às condições de estresses como a presença de ferimentos, seca, radiação, 

deficiências nutricionais, tratamento com herbicida e ataques de insetos. Estudos realizados 

previamente em amostras de Rosmarinus officinalis L. (alecrim) apresentaram um aumento, 

quase linear, na atividade da PAL em amostras submetidas a doses crescentes de radiação 

gama.125 Diante disso, foi sugerido que a radiação gama podem induzir o acúmulo de 

metabólitos secundários como consequência do aumento da síntese ou da atividade da enzima 

PAL. 

Estudos têm demonstrado também que a radiação gama promove o aumento da 

concentração de compostos fenólicos como um resultado de um aumento na extração dos 

mesmos.126 A radiação gama pode causar danos às membranas celulares de plantas e, com 

isso, facilitar a extração destes fitoconstituintes.104 

 

III.3.4. Análise das diferentes doses de radiação gama sobre a fração saponínica (FS)  

A fração saponínica (FS) apresentou-se como uma solução transparente. A Figura III.7 

apresenta o cromatograma de CLAE da amostra controle da casca do caule de L. ochrophylla, 

ou seja, não submetida à radiação gama (FS0). Os cromatogramas de CLAE de FS foram 

obtidos a 210 e 254 nm, porém, somente os cromatogramas obtidos a 210 nm foram 

analisados, por apresentarem melhores resoluções dos picos. 

No cromatograma de FS0 observam-se apenas dois picos, sendo o pico 1 (TR = 2,08 

min), correspondente ao solvente (água) utilizado na diluição da amostra. O pico atribuído ao 

solvente foi confirmado pela semelhança com o cromatograma de CLAE da água, conforme 

mostrado na Figura A62 (pág. 175). A Tabela III.3 (pág. 72) apresenta os valores de tempo de 

retenção (TR; em min) e a área relativa do pico do cromatograma de CLAE correspondente. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura III.7. Cromatograma de CLAE a 210 nm de FS (TR entre 0,0 e 15,0 min); 
concentração A:B (3:7), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
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Tabela III.3. Dados de CLAE (tempo de retenção e área relativa) a 210 nm da amostra FS0 
 

 Dose de radiação = 0,0 kGy  
Pico TR (min) Área 

2 5,21 7.848.971,3 
 

A Figura III.8 apresenta uma comparação entre os cromatogramas de CLAE a 210 nm 

da fração saponínica controle e das frações submetidas à radiação gama em doses de 1,0, 3,0, 

5,0, 10,0 e 20,0 kGy (FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20, respectivamente). Os valores de TR e área 

dos picos dos cromatogramas de CLAE de FS0, FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20 são apresentados 

na Tabela A2 (pág. 175). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura III.8. (A) Sobreposição total dos cromatogramas de CLAE a 210 nm de FS0, FS1, 
FS3, FS5, FS10 e FS20 (TR entre 0,0 e 15,0min); (B) Sobreposição parcial dos cromatogramas 
de CLAE a 210 nm de FS0, FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20 (TR entre 0,0 e 15,0min); 
Concentração A:B (3:7), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5.  
 

Observa-se pelos cromatogramas uma redução na área do pico 2 quando em amostras 

submetidas à radiação gama. Essa redução na área é mais expressiva em amostras submetidas 

a 1,0 (79,7%) e 10,0 kGy (54,6%) de radiação. A Figura III.9 (pág. 73) apresenta as variações 

das áreas do pico 2 nos cromatogramas de CLAE a 210 nm. 
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Figura III.9. Gráfico da variação das áreas do pico 2 nos cromatogramas de CLAE a 210 nm 
de FS em função da dose de radiação gama. 
 

A diminuição na área do pico 2 coincide com o aparecimento de um pico em TR = 

4,23 min, o que pode ser considerado como um possível produto radiolítico resultante da 

degradação do composto presente na amostra controle. 

Os dados apresentados são condizentes com o estudo previamente realizado com a 

fração saponínica de folha de E. macrophyllus, verificando-se uma diminuição, com o 

aumento da dose de radiação gama, na concentração de todos os constituintes saponínicos 

presentes nas amostras avaliadas.127 

 

III.3.5. Análise da radiação gama no ácido trans-aconítico 

O fitoconstituinte correspondente ao pico F-2 (TR = 2,88 min) foi previamente 

identificado como sendo o ácido trans-aconítico (32) (capítulo II; pág. 52). A literatura relata 

que o ácido trans-aconítico é resultante do metabolismo do açúcar, sendo encontrado em 

plantas medicinais como o Echinodorus grandiflorus (chapéu de couro),128 cereais como 

Triticum spp (trigo), Hordeum vulgare (cevada), Zea mays e Sorghum bicolor (milho e sorgo, 

respectivamente) e, principalmente, em gramíneas como Saccharum officinarum (cana-de-

açúcar).130 O ácido trans-aconítico apresenta atividades anti-inflamatória128 e antiparasitária 

contra a Leishmania donovani, agente etiológico da leishmaniose visceral.128,129 

Conforme foi verificado nas análises de CLAE de FF0 a FF20, o pico do ácido trans-

aconítico sofre intensa diminuição em sua concentração quando em amostras da casca do 

caule de L. ochrophylla submetidas a diferentes doses de radiação gama (Figuras III.5 e III.6; 
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págs. 69 e 70). Essa diminuição da concentração do ácido trans-aconítico pode sugerir sua 

degradação com consequente perda ou diminuição de suas atividades biológicas.  

Diante desta observação, foi proposto um estudo mais detalhado do comportamento do 

ácido trans-aconítico quando submetido a diferentes doses de radiação gama em presença ou 

ausência da água como solvente. Sendo assim, para as amostras de ácido trans-aconítico 

irradiadas na ausência da água como solvente (sólidas), a Figura III.10 apresenta o 

cromatograma de CLAE a 280 nm da amostra controle do ácido trans-aconítico, ou seja, não 

submetida à radiação gama (TS0). Na Figura III.11 (pág. 75) é apresentada uma comparação 

entre o cromatograma de CLAE a 280 nm da amostra controle do ácido trans-aconítico e os 

cromatogramas de CLAE deste ácido submetido a doses de 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy 

(TS1,TS3, TS5,TS10 e TS20, respectivamente) de radiação gama. Os cromatogramas de CLAE 

foram obtidos a 280 e 254 nm, porém somente os cromatogramas obtidos a 280 nm foram 

apresentados, visto que são idênticos aos obtidos a 254 nm.  

 

 
Figura III.10. Cromatograma de CLAE a 280 nm da amostra controle (TS0) do ácido trans-
aconítico (TR entre 0,0 e 7,0 min); Concentração A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução 
água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

Na Figura III.12 (pág. 75) e na Tabela A3 (pág. 175) são apresentadas as variação das 

proporções relativas do ácido trans-aconítico e a média (resultante da análise em triplicata) 

das áreas dos picos para as amostras sólidas exposta a radiação gama. Pela análise estatística 

realizada pelo teste de Tukey não foram verificadas alterações significativas (p < 0,05) nas 

concentrações das amostras avaliadas. 

A análise das Figuras III.11 (pág. 75) e III.12 (pág. 75) indica que o ácido trans-

aconítico, quando irradiado em forma sólida, não sofre alterações em sua quantidade visto 

que, as amostras irradiadas apresentam o mesmo perfil e intensidade dos sinais quando 

comparadas com a amostra não irradiada.  
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Figura III.11. (A) Sobreposição total dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de amostras 
sólidas do ácido trans-aconítico (TS0, TS1, TS3, TS5, TS10 e TS20; TR entre 0,0 e 7,0 min); 
(B) Sobreposição parcial dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de amostras sólidas do ácido 
trans-aconítico (TS0, TS1, TS3, TS5, TS10 e TS20; TR entre 0,0 e 7,0 min); Concentração A:B 
(1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

 

 

Figura III.12. Gráficos da variação das áreas do pico em amostras do ácido trans-aconítico 
sólido em função da dose de radiação gama. Barras seguidas por mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 
 

Estudos sobre a radiação gama induzindo modificações químicas em componentes 

individuais são escassos. A literatura não relata o efeito da radiação gama sobre o conteúdo do 
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ácido trans-aconítico. Porém, a ocorrência de alterações promovidas pela radiação ionizante 

depende, dentre outros fatores, do conteúdo de água e das condições de radiação, como dose, 

temperatura, ausência ou presença de oxigênio.98 

Embora não tenham sido observadas alterações significativas no conteúdo total do 

ácido trans-aconítico irradiado em forma sólida, foram realizadas análises de RPE para 

verificar a possível formação de radicais livres pela radiação ionizante. Na Figura III.13A são 

apresentados os espectros de RPE obtidos para amostras do ácido trans-aconítico sólido 

exposto a diferentes doses de radiação gama. 
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Figura III.13. Espectros de RPE do ácido trans-aconítico irradiado em forma sólida em 
função da dose de radiação gama (A); Espectros de RPE do ácido trans-aconítico irradiado 
em solução aquosa em função da dose de radiação gama (B). 
 

Os espectros de RPE do ácido trans-aconítico irradiado em forma sólida apresentam 

sinais referentes à presença de radicais livres nas amostras expostas a doses de 5,0, 10,0 e 

20,0 kGy de radiação gama. Este resultado está em conformidade com a literatura que relata a 

formação de radicais livres e relativamente estáveis em amostras irradiadas na ausência de 

água.98 

Estudos sobre o efeito da radiação gama em compostos orgânicos têm sugerido a 

obtenção de diferentes radicais formados pela abstração do radical H• e quebra homolítica de 

ligações covalentes. Como exemplo, o ácido málico (HOOCCH2CHOHCOOH) e o 

aminoácido valina [(CH3)2CHCH(NHCH3)COOH] quando expostos à radiação gama 

apresentam os radicais HOOCCH2C•HCOOH e [(CH3)2C•CH(NHCH3)COOH] como os 

principais radicais formados e resultantes das abstração do OH• e H•, respectivamente.130 

A intensa energia emitida por núcleos radioativos faz com que moléculas como a do 

ácido trans-aconítico, quando expostas à radiação gama, sofram a abstração de átomos de 

hidrogênio, elétrons ou quebra homolítica. A abstração de um radical H• a partir do carbono 
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metilênico da molécula do ácido trans-aconítico, permite um maior número de estruturas de 

ressonância, fato que resulta em uma estabilização eletrônica adicional do radical formado.123 

Sendo assim, é possível sugerir que o radical HOOCCHC(COOH)CH•COOH esteja presente 

entre os inúmeros radicais prováveis de serem formados (Figura III.14). 

 

 

 

 

 

Figura III.14. Estruturas de ressonância para um dos radicais formados pela irradiação do 
ácido trans-aconítico. 

 

Quanto ao efeito da radiação gama sobre o ácido trans-aconítico irradiado em 

presença da água como solvente, a Figura III.15 (pág. 78) apresenta o cromatograma de 

CLAE a 280 nm da amostra controle (TA0) do ácido trans-aconítico em solução aquosa (1,0 

mg/mL). Na Figura III.16 (pág. 78) é apresentada uma comparação entre o cromatograma de 

CLAE a 280 nm da amostra controle do ácido trans-aconítico e os cromatogramas de CLAE 

do ácido trans-aconítico em solução aquosa (1,0 mg/mL) submetidos a doses de 1,0, 3,0, 5,0, 

10,0 e 20,0 kGy (TA1, TA3, TA5, TA10 e TA20, respectivamente) de radiação gama. Os 

cromatogramas de CLAE foram obtidos a 280 e 254 nm, porém, somente os cromatogramas 

obtidos a 280 nm foram apresentados, visto que se mostraram idênticos aos obtidos a 254 nm.  

Os cromatogramas obtidos para o ácido trans-aconítico indicam que, em meio aquoso, 

este ácido apresenta comportamento diferente do apresentado quando irradiado em sua forma 

sólida, não solubilizada. O tratamento com a radiação gama promoveu uma brusca diminuição 

na quantidade do ácido trans-aconítico. 
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Figura III.15. Cromatograma de CLAE a 280 nm de TA0 (TR entre 0,0 e 7,0 min); 
Concentração A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido trifluoracético 99,5:0,5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura III.16. (A) Sobreposição total dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de amostras 
solubilizadas em água do ácido trans-aconítico (TA0, TA1, TA3, TA5, TA10 e TA20; TR entre 
0,0 e 7,0 min); (B) Sobreposição parcial dos cromatogramas de CLAE a 280 nm de amostras 
solubilizadas em água do ácido trans-aconítico (TA0, TA1, TA3, TA5, TA10 e TA20; TR entre 
0,0 e 7,0 min); Concentração A:B (1:4), onde A = metanol e B = solução água:ácido 
trifluoracético 99,5:0,5. 
 

Na Figura III.17 (pág. 79) é apresentada a variação das proporções relativas do ácido 

trans-aconítico em solução aquosa em função das diferentes doses de radiação. A tabela A4 
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(pág. 176) apresenta a média (resultante da análise em triplicata) das áreas dos picos 

referentes à amostra controle e amostras irradiadas do ácido trans-aconítico, solubilizado em 

água e irradiado. Pela análise estatística realizada pelo teste de Tukey foi possível verificar 

que a concentração do ácido trans-aconítico solubilizado em água sofre diminuição 

significativa (p < 0,05) em amostras irradiadas até mesmo com a menor dose de radiação 

testada. As concentrações do ácido trans-aconítico em amostras submetidas a 1,0, 3,0 e 5,0 

kGy de radiação gama não apresentam diferenças significativas entre si. A mesma relação foi 

verificada para as amostras submetidas a 10,0 e 20,0 kGy de radiação gama. 

 

 

Figura III.17. Gráfico da variação da área de picos do ácido trans-aconítico solubilizado em 
água e irradiado em função da dose de radiação gama. Barras seguidas por letras diferentes 
são diferentes significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 
 

A diminuição, em função da dose de radiação gama, das concentrações do ácido trans-

aconítico solubilizado em água e irradiado confirmou a observação para a fração FF e indicou 

uma possível degradação deste ácido quando em solução.  

Visando entender o comportamento do ácido trans-aconítico em solução aquosa foram 

realizadas análises por RPE das amostras submetidas às diferentes doses de radiação gama. 

Contudo, os espectros de RPE deste ácido em solução aquosa não apresentam sinais 

referentes à presença de radicais livres nas amostras avaliadas (Figura III.13B; pág.76). A 

ausência de radicais livres em solução aquosa é decorrente do fato de que a molécula da água 

sofre facilmente radiólise quando exposta à radiação ionizante, produzindo, devido às reações 

primárias de excitação e ionização, as espécies H2O•+, elétrons livres aquosos (e-
aq), H•, •OH, 

H+ e –OH.131,132,133 A ausência de sinais em espectros de RPE do ácido trans-aconítico 
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irradiado em solução aquosa pode ser justificada pelo fato de que os radicais livres formados 

podem reagir entre si ou com moléculas próximas, conduzindo a reações em cadeia que levam 

à formação de radicais livres secundários. Estes radicais podem capturar elétrons no meio, 

dando origem a substâncias neutras e, portanto, não detectáveis por RPE.120 

Sendo assim, é possível afirmar que, embora o ácido trans-aconítico forme radicais 

livres quando exposto a radiação gama, a presença da água e dos radicais decorrentes de sua 

radiólise no meio faz com que os radicais do ácido sejam rapidamente consumidos em reações 

radicalares.134 

O consumo do ácido trans-aconítico quando irradiado em solução aquosa foi 

demonstrado por análise de RMN de 1H (Figura III.18; pág. 81) realizada imediatamente após 

a irradiação e sucessiva liofilização das amostras. Conforme a elucidação estrutural descrita 

no Capítulo II (pág. 52), os simpletos em δH 6,72 e 3,72 foram atribuídos aos núcleos de 

hidrogênio alquenílico e metilênico, respectivamente.51 É possível verificar nos espectros de 

RMN de 1H a diminuição gradual da intensidade dos sinais em δH 6,72 e 3,72. Estes sinais 

não são registrados no espectro da amostra submetida a radiação de 20,0 kGy.  

A diminuição na quantidade do ácido trans-aconítico quando irradiado em solução 

aquosa foi verificada também por análises de LC/MS (Figura A63; pág. 177). O pico do íon 

[M-H]- em m/z = 173,0089 e TR = 3,7 min referente ao ácido trans-aconítico aparece em 

todas as amostras submetidas ou não a radiação gama. Porém, em doses iguais e superiores a 

3,0 kGy é possível observar o aparecimento de um pico em TR = 2,1 min e [M-H]- em m/z = 

191,0198. O pico observado em TR = 2,1 min é atribuído ao ácido cítrico e referente à adição 

de uma molécula de água [M-H]- + 18,0109 ao ácido trans-aconítico. A porcentagem relativa 

do pico em TR = 2,1 min apresenta-se crescente com o aumento da dose de radiação gama 

absorvida, sendo correspondente a 5,40%, 9,34%, 15,24% e 28,39% para as amostras 

irradiadas a 3,0, 5,0, 10,0 e 20,0 kGy, respectivamente. 
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Figura III.18. Espectros de RMN de 1H [400 MHz; DMSO-d6] do ácido trans-aconítico 
submetido a diferentes doses de radiação em meio aquoso.  

 

Considerando os dados experimentais que indicam uma reação de hidratação do ácido 

trans-aconítico quando exposto a radiação gama, cálculos teóricos foram realizados para 

investigar os possíveis mecanismos e produtos desta reação.  

Inicialmente, os resultados teóricos permitiram verificar que, na ausência de radiação 

gama, a adição de uma molécula de água ao ácido trans-aconítico não ocorre de maneira 

espontânea (Figura III.19; pág. 82). A reação de hidratação do ácido trans-aconítico na 

ausência de radiação gama como fonte de energia não é favorável termodinamicamente, pois 

apresenta valor positivo para a variação da energia livre de Gibbs (ΔGtotal = 5,73 kcal/mol).  
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Figura III.19. Energia livre calculada, nível de cálculo B3LYP/6-31++G(d,p), na adição de 
uma molécula de água ao ácido trans-aconítico no estado gasoso e não considerando 
interações intermoleculares. 

 

Por outro lado, as reações que se processam com radicais (Figura III.20) e íons (Figura 

III.21; pág. 83) produzidos pela absorção da radiação gama pelos reagentes (água e ácido 

trans-aconítico) são espontâneas e altamente favoráveis. 

 

 

 

Figura III.20. Energia livre calculada, nível de cálculo B3LYP/6-31++G(d,p), na adição de 
•H seguida da adição do •OH aos radicais terciário (a) e secundário (b) com formação do ácido 
cítrico e isocítrico, respectivamente. 

 

ΔG = 5,73 kcal/mol 

ΔG = -101,33 kcal/mol ΔG = -100,56 kcal/mol 
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Figura III.21. Energia livre calculada, nível de cálculo B3LYP/6-31++G(d,p), na adição de 
+H seguida da adição do -OH ao carbocátion terciário (a) e secundário (b) com formação do 
ácido cítrico e isocítrico, respectivamente. 

 

Tais reações se processam preferencialmente com a formação de radical ou 

carbocátion terciários, uma vez que estes se apresentam mais estáveis quando comparados 

com os possíveis radicais e carbocátions secundários (Figura III.22; pág. 84). 

A adição de •H à dupla ligação da molécula do ácido trans-aconítico com posterior 

adição de •OH aos radicais terciário e secundário ocorre de maneira espontânea com ΔG = -

101,33 kcal/mol e -100,56 kcal/mol e formação dos ácidos cítrico e isocítrico, 

respectivamente (Figura III.20; mecanismo radicalar; pág. 82). A adição de •OH à dupla 

ligação da molécula do ácido trans-aconítico com posterior adição de •H aos radicais terciário 

e secundário ocorre também de maneira espontânea com os mesmos valores de ΔG para a 

formação dos ácidos cítrico e isocítrico. A pequena variação nos valores da energia livre de 

Gibbs entre os produtos formados permite indicar a presença do ácido cítrico e do ácido 

isocítrico no meio reacional. A adição eletrofílica do íon H+ à insaturação C=C do ácido 

trans-aconítico com posterior adição do íon –OH ao carbocátion terciário formado é também 

um processo bastante favorável e espontâneo com ΔG = - 376,45 kcal/mol (Figura III.21). A 

formação do ácido cítrico via adição eletrofílica e reação radicalar corrobora a prévia 

ΔG = -376,45 kcal/mol ΔG = -375,67 kcal/mol 
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indicação, por análises de LC/MS, do ácido cítrico como um dos principais produtos 

formados pela exposição do ácido trans-aconítico à radiação gama (Figura A63, pág. 177). 

Os ácidos cítrico e isocítrico são os principais produtos radiolíticos do ácido trans-

aconítico em meio aquoso, sendo o ácido cítrico um ácido orgânico comum em espécies 

vegetais.79,80 O ácido cítrico tem importante papel no processo de respiração celular de 

organismos aeróbicos e constitui a primeira substância a ser formada durante o ciclo de Krebs, 

conhecido também como ciclo do ácido cítrico, que ocorre no interior das mitocôndrias. 

Sendo assim, o ácido cítrico está relacionado com a obtenção de energia para as atividades 

desenvolvidas pelas células.135  

 

 
 
Figura III.22. Variação de energia livre calculada, nível de cálculo B3LYP/6-31++G(d,p), na 
adição de •H à molécula do ácido trans-aconítico e formação de radicais terciário e secundário 
(A); na adição de HO• à molécula do ácido trans-aconítico e formação de radicais terciário e 
secundário (B); na na adição de H+ à molécula do ácido trans-aconítico e formação de 
carbocátions terciário e secundário (C).   

ΔE (A - B) = 5,51 kcal/mol 

ΔE (A - B) = 4,52 kcal/mol 

ΔE (A - B) = valor não obtido. 
Carbocátion secundário bastante 
instável que inviabiliza a obtenção da 
estrutura 
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Atividades biológicas: antitumoral, 
anti-inflamatória, tripanocida, 
antimicrobiana e antioxidante 
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IV.1. Introdução 

 

IV.1.1. Câncer 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer está entre as principais causas de 

morbidade e mortalidade no mundo, sendo responsável por aproximadamente 8,2 milhões de 

mortes em 2012. No ano de 2015 foram relatados mais de 14 milhões de novos casos dessa 

doença, além da triste expectativa de um aumento de cerca de 70% ao longo das próximas 

duas décadas.136 

No Brasil, os diagnósticos mais frequentes entre os homens são de cânceres de 

próstata, pulmão, estômago, cólon, reto e esôfago. Em mulheres, a predominância é do câncer 

de mama, seguido pelos cânceres de colo uterino, cólon, reto, pulmão e estômago.137 

O câncer é uma manifestação complexa de instabilidade genômica celular causada por 

fatores genéticos ou ambientais capazes de levar à interrupção e/ou desregulação de funções 

biológicas básicas, tais como a diferenciação morfológica e funcional e a multiplicação 

celular. A multiplicação e diferenciação celular em células não cancerosas ocorrem sob o 

controle de um sistema integrado e complexo que mantém a população celular dentro de 

limites fisiológicos. Alterações nesse sistema regulatório resultam em distúrbios do 

crescimento e/ou da diferenciação com consequente desenvolvimento das chamadas 

neoplasias. Portanto, uma neoplasia pode ser entendida como uma proliferação celular 

anormal, descontrolada e autônoma, na qual as células reduzem ou perdem a capacidade de se 

diferenciarem, em consequência de alterações nos genes e proteínas que regulam tais 

atividades.138 

O desenvolvimento do câncer, chamado também de processo de carcinogênese, dá-se 

lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa origine um tumor 

detectável. O estágio de iniciação da carcinogênese é caracterizado pela ação de um agente 

carcinogênico (agente oncoiniciador) que provoca modificações em alguns dos genes 

celulares. Neste estágio, o DNA acumula uma série de mutações decorrentes de alterações na 

sequência, perdas, ganhos e rearranjos cromossômicos. Porém, é necessário um longo e 

continuado contato com o agente cancerígeno promotor, sendo que a retirada deste, muitas 

vezes, interrompe o processo. Em um segundo momento, a célula iniciada é transformada em 

célula cancerosa, de forma lenta e gradual e, as alterações estruturais e/ou funcionais levam à 

ativação de proto-oncogenes e inativação de genes supressores de tumor, além de 

comprometer também genes de reparo e genes de apoptose. Após a instalação do câncer, 
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ocorre uma multiplicação celular descontrolada que evolui até o surgimento das primeiras 

manifestações clínicas da doença.139 

O tratamento do câncer inclui processos cirúrgicos, terapia radioativa, quimioterapia e 

terapia biológica (imunoterapia e terapia gênica). A aplicação isolada ou a associação de tais 

modalidades tem aumentado a chance de cura da doença. Embora a quimioterapia tenha como 

objetivo a destruição das células neoplásicas, a maioria dos agentes quimioterápicos atua de 

forma não-específica, lesando células malignas e normais, particularmente as células de 

rápido crescimento, como as gastrintestinais, capilares e do sistema imunológico. Esse fato 

explica a ocorrência dos inúmeros efeitos adversos altamente deletérios para o organismo em 

decorrência da quimioterapia.140 

A cis-diaminodicloroplatina (II), conhecida como cisplatina (cis-[Pt (NH3)2Cl2]) (33; 

Figura IV.1), foi descoberta em 1960 e tem sido utilizada amplamente como um agente único 

ou em combinação com outros agentes antineoplásicos, no tratamento de diversos tipos de 

cânceres, incluindo cânceres de pulmão, ovário, testículos, cabeça e pescoço. Estudos 

mecanísticos indicam que a cisplatina se liga de forma covalente a um resíduo de guanina. O 

DNA contendo a cisplatina ligada ao resíduo de guanina tem sua conformação distorcida com 

consequente inibição da replicação e transcrição, fato que leva à ativação de múltiplas vias de 

sinalização, interrupção do ciclo celular e apoptose. A indução de apoptose é responsável pela 

atividade anti-câncer da cisplatina.141,142 

 

 

 

 

Figura IV.1. Estrutura química da cisplatina (33). 

 

Apesar do sucesso clínico da cisplatina como o primeiro agente quimioterapêutico 

para o tratamento de vários tipos de cânceres, sua administração continuada é bastante 

limitada em função de reações adversas (náusea, vômitos, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, 

neurotoxicidade, mielotoxicidade e ototoxicidade) e do desenvolvimento de resistência a esta 

droga.143 Acredita-se que os mecanismos de resistência à cisplatina incluem aumento da 

desintoxicação, aumento da reparação do DNA, alterações na expressão e ativação de genes 

envolvidos em vias de morte celular, bem como autofagia.142 
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Diante disso, um dos grandes desafios enfrentados na quimioterapia do câncer é a 

obtenção de agentes antineoplásicos que apresentem baixa toxicidade e elevada eficácia 

antitumoral. O interesse em produtos naturais como uma alternativa às drogas sintéticas para 

o tratamento do câncer é, em grande parte, devido à enorme variedade destes, fato que 

permite o seu direcionamento para múltiplos alvos de atuação antineoplásica incluindo 

atividades de supressão da proliferação, modulação de atividades enzimáticas de estimulação 

do sistema imunológico e apoptose.139,144 Um número crescente de estudos tem demonstrado 

que os metabólitos secundários de plantas desempenham importante papel no tratamento do 

câncer.145 

 

IV.1.2. Inflamação 

A inflamação é uma resposta do organismo frente a uma infecção ou injúria tecidual, 

provocada por patógenos ou pela ação de agentes físicos e tem como objetivo a eliminação da 

causa inicial da lesão, além do reparo do tecido danificado. Embora a inflamação auxilie a 

remoção das infecções, dos estímulos nocivos e cicatrização, a reação inflamatória pode 

causar danos consideráveis caso não ocorra de maneira eficiente e sincronizada.146,147 

A cascata de eventos desencadeada após a entrada do agente agressor ou frente ao 

dano tecidual resulta no aumento do diâmetro e da permeabilidade vascular, bem como no 

recrutamento de leucócitos circulantes que tentam remover, por fagocitose, o agente lesivo. 

Esses eventos ocorrem como consequência de uma interação complexa entre os diferentes 

tipos celulares e os vários mediadores solúveis produzidos durante o processo inflamatório. 

Os mediadores inflamatórios incluem os metabólitos do ácido araquidônico, histamina, óxido 

nítrico, espécies reativas de oxigênio, metaloproteinases, quimiocinas e citocinas.148,149 

Alguns destes mediadores inflamatórios resultam em respostas sistêmicas ao processo 

inflamatório como, por exemplo, febre, hipotensão e leucocitose.150 

A resposta do organismo à infecção ou injúria tecidual pode ser imunológica inata 

(não específica), caracterizada pela migração leucocitária nas primeiras 48 h e pelos sinais 

macroscópicos como o calor, rubor, edema, dor e perda de função.151 Neste tipo de resposta 

estão envolvidos os neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas e 

mastócitos. A outra resposta inflamatória do organismo à infecção ou injúria tecidual é a 

imunológica adaptativa (específica), caracterizada pela produção de anticorpos específicos 

que atuam contra um determinado agente agressor e secreção de diversas citocinas que 
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orquestram a ação efetora dos linfócitos. Neste tipo de resposta estão envolvidos os linfócitos 

e os macrófagos.147 

Quando a ação do agente inflamatório cessa, inicia-se um processo de resolução da 

resposta inflamatória caracterizado pela redução da liberação de mediadores, recuperação do 

estado hemodinâmico original, reparo tecidual e eliminação das células inflamatórias por 

recirculação sistêmica, drenagem linfática ou por morte celular. Entretanto, o processo 

inflamatório pode seguir outro curso que não a resolução e progredir para um processo 

inflamatório crônico como resultado da persistência do agente agressor ou falhas nos 

processos de resolução.152 

Dessa forma, os eventos promovidos pelas células do sistema imune inato são 

importantes para iniciar a cascata inflamatória, porém a ativação da imunidade adaptativa, que 

consiste na expansão de um pequeno número de linfócitos que participam dos processos 

tardios da inflamação, é crucial para a resolução do processo inflamatório.152 Os linfócitos são 

os principais componentes celulares da resposta adaptativa, sendo divididos em linfócitos B, 

responsáveis pela produção de anticorpos, e linfócitos T, que amplificam a resposta antígeno-

específica, contribuem para a resposta imune mediada por células e para a resposta 

reguladora. Quando ativados, diante da exposição ao antígeno apresentado por células 

especializadas do sistema imune inato, os linfócitos T reconhecem especificamente o antígeno 

e secretam a citocina IL-2, a qual atua como um fator de crescimento autócrino nessas células, 

promovendo expansão clonal e proliferação. Esse evento precede as respostas efetoras, 

orquestradas por citocinas, dos linfócitos T, assim como na resposta imune inata.153 

Fármacos anti-inflamatórios são capazes de interferir no processo reacional de defesa 

do organismo, minimizando os danos e proporcionando maior conforto ao paciente. 

Atualmente, os principais agentes anti-inflamatórios são representados pelos glicocorticóides 

e pelos anti-inflamatórios não esteroidais.154 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) encontram-se entre os medicamentos 

mais prescritos em todo o mundo, sendo empregados para o tratamento da inflamação, dor e 

edema, como também nas osteoartrites, artrite reumatoide e distúrbios músculo-

esqueléticos.155 Atuam inibindo a enzima ciclo-oxigenase (COX), impedindo a formação de 

prostaglandinas e de tromboxanos, mediadores do processo inflamatório. A isoforma COX-1 

é expressa de forma constante na maioria dos tecidos e está envolvida na sinalização entre 

células e na homeostasia tecidual. A isoforma COX-2, expressada constitutivamente no 
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cérebro, rins e alguns outros tecidos. Sua produção pelos macrófagos é induzida nas 

inflamações e tende a facilitar a resposta inflamatória.154 

As consequências do bloqueio da COX-1 no trato gastrointestinal são a inibição da 

proteção de sua mucosa e o aumento da secreção ácida, podendo levar à erosão, ulceração, 

perfuração e hemorragia. Porém, os inibidores seletivos da COX-2 podem levar a um 

desequilíbrio dos prostanoides hemostáticos, aumentando o risco de trombose e de eventos 

vasculares, além da perda do efeito protetor da COX-2 na isquemia miocárdica e no infarto do 

miocárdio.155 Os AINEs comprometem a função renal e promovem a retenção de sódio e 

água. O uso prolongado de AINEs pode alterar os efeitos anti-hipertensivos de diuréticos 

betabloqueadores e inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) resultando na 

elevação de 5 a 6 mmHg da pressão arterial média.156 

Quanto aos glicocorticoides, a ação anti-inflamatória deve-se, em grande parte, à 

inibição da transcrição do gene da enzima COX-2, à indução da proteína lipocortina 

(inibidora da enzima fosfolipase A) e à redução da produção de citocinas pro-inflamatórias. 

São muito utilizados na terapia das doenças autoimunes, na prevenção e/ou tratamento da 

rejeição de transplantes. Seus excelentes efeitos terapêuticos como anti-inflamatórios e 

imunossupressores são frequentemente acompanhados por graves e, algumas vezes, 

irreversíveis efeitos colaterais, como diabetes mellitus, úlcera péptica, síndrome de Cushing, 

osteoporose, atrofia cutânea, psicose e glaucoma.157 

Nos últimos anos, tem sido questionada a segurança do uso dos AINEs e 

glicocorticoides na prática clínica e, como consequência muitos destes fármacos, disponíveis 

comercialmente, têm sido retirados do mercado em virtude de seus efeitos colaterais. Neste 

sentido, plantas medicinais são potencialmente importantes por constituírem uma boa 

alternativa na busca de soluções medicamentosas para o tratamento de inflamações devido ao 

grande potencial biológico que apresentam.155 

 

IV.1.3. Doença de Chagas 

A doença de Chagas, conhecida também como tripanossomíase americana, é causada 

pelo protozoário Trypanosoma cruzi e vitima mais de 50.000 pessoas anualmente.158 Embora 

sua prevalência global tenha diminuído de 18 a 20 milhões em 1991 para cerca de 6 a 7 

milhões em 2015 (OMS), a doença de Chagas continua sendo uma das doenças parasitárias 

mais graves do mundo.159 Dentre os custos com as doenças transmitidas por vetores, a doença 

de Chagas representa o segundo maior peso econômico na América Latina.160 
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A doença de Chagas é infecciosa e está associada à pobreza, más condições de 

habitação e êxodo rural.160 Em áreas endêmicas, a transmissão desta doença ocorre, 

principalmente, pelo contato com fezes e/ou urina de triatomíneos hematófagos (conhecidos 

como 'barbeiros' ou ‘chupões’) infectados. O T. cruzi pode ser transmitido também pela 

ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas, transfusões de sangue de doadores 

infectados, transplantes de órgãos e transmissão vertical pela passagem do parasita de uma 

mãe infectada para o recém-nascido, durante a gravidez ou o parto. Atualmente, com o 

aumento da imigração, a doença de Chagas tem deixado de ser um problema de saúde 

limitado aos países da América Central e América do Sul, sendo observada em áreas como a 

Europa e Estados Unidos.161 

O T. cruzi possui um ciclo de vida complexo, exibindo formas morfológicas e 

funcionais distintas. Estas formas alternam-se entre duas fases: uma no inseto vetor e outra no 

hospedeiro mamífero.162 No inseto vetor, o parasita em sua forma tripomastigota, ingerida 

durante o repasto sanguíneo, se diferencia em epimastigota, ou seja, na forma que se 

multiplica por divisão binária no intestino do vetor. A forma epimastigosta, sofre nova 

diferenciação em tripomastigota metacíclica quando na ampola retal do inseto.163 A 

transmissão natural ao hospedeiro mamífero ocorre pela penetração do parasita em sua forma 

tripomastigota metacíclica, proveniente das fezes ou urina do vetor infectado e depositada 

sobre a pele do hospedeiro durante a hematofagia. Os parasitas entram no corpo do indivíduo 

quando este, instintivamente, ao coçar espalha as fezes no local da picada, nos olhos, na boca, 

ou em qualquer ruptura da pele. Os tripomastigotas possuem a capacidade de infectar 

diferentes tipos celulares, onde se multiplicam por divisão binária dando origem à forma 

amastigota.164 Esta última forma diferencia-se em tripomastigotas que, por sua vez, invadem a 

corrente sanguínea. Os tripomastigotas circulantes não se multiplicam, a menos que invadam 

outras células ou sejam ingeridos por um inseto vetor durante a refeição sanguínea,165 Figura 

VI.2 (pág. 92). 

A doença de Chagas é lentamente progressiva e a fase aguda da infecção evidencia-se 

por um nódulo elevado e doloroso (o chagoma) no local da inoculação. Outros sinais podem 

estar ausentes ou variar desde febre, adenite, exantema ou hepatesplenomegalia até miocardite 

aguda e morte. Os pacientes que superam a infecção aguda, que dura de umas poucas semanas 

a meses, geralmente permanecem assintomáticos durante anos. Com o passar do tempo, 

doenças crônicas do coração e do trato gastrintestinal podem se manifestar, sendo que a 

destruição progressiva das células miocárdicas e dos neurônios do plexo mioentérico pode ser 
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resultante do tropismo do T. cruzi por células musculares.165 A possibilidade de uma 

patogênese auto-imune foi sugerida também como a responsável pelas lesões cardíacas.166 

 

 
Figura IV.2. Ciclo de vida do protozoário T. cruzi nos diferentes hospedeiros. Contaminação 
do barbeiro (1); Formas tripomastigotas no estômago do barbeiro (2); Diferenciação de 
tripomastigotas em epimastigotas (3); Multiplicação de epimastigotas por divisão binária (4); 
Diferenciação de epimastigotas em tripomastigotas metacíclicos no intestino posterior (5); 
Deposição a forma tripomastigota metacíclica sobre a pele do mamífero através da urina e 
fezes (6 e 7); Fagocitose de tripomastigotas metacíclicos por macrófagos (8 e 9); 
Diferenciação de tripomastigotas em amastigotas e lise do vacúolo (10); Multiplicação de 
amastigota por divisão binária (11); Diferenciação de amastigotas e rompimento da célula (12, 
13 e 14); Tripomastigotas (15a) e amastigotas (15b) infectando novas células.167 

 

A quimioterapia para a doença de Chagas baseia-se em dois fármacos Nifurtimox (34) 

e Benzonidazol (35) (Figura IV.3; pág. 93), eficazes quase que 100% na cura da doença se 

administrados logo após a infecção, no início da fase aguda. Todavia, a eficiência destes 

fármacos na fase crônica da doença está ainda em discussão. A principal desvantagem desses 

tratamentos medicamentosos é a sua alta toxicidade manifestada em efeitos secundários, tais 
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como cãibras, vômitos, anorexia, doenças alérgicas, insônia, linfadenopatia, dor muscular, 

depressão na medula espinhal, trombocitopenia, agranulocitose, polineuropatia e parestesia.165 

 
Figura IV.3. Estrutura química do Nifurtimox (34) e do Benzonidazol (35). 

 

Aproximadamente, 16% dos pacientes crônicos tratados com Nifurtimox e 

Benzonidazol abandonam o tratamento por causa de seus efeitos colaterais.165 Considerando a 

inexistência de tratamento adequado para essa infecção na fase crônica da doença, a OMS tem 

enfatizado a necessidade de desenvolvimento de novas drogas com atividade tripanocida e 

efeitos colaterais limitados.168 

Em virtude do grande potencial biológico dos produtos naturais, pesquisas com plantas 

medicinais podem levar à descoberta de compostos promissores no tratamento da doença de 

Chagas.  

 

IV.1.4. Infecções bacterianas e fúngicas 

As bactérias podem penetrar nos hospedeiros através de brechas na pele (cortes e 

queimaduras), inalação, ingestão ou transmissão sexual, sendo que infecções bacterianas são 

responsáveis por doença como pneumonia, faringite, erisipelas, meningite, gonorréia, 

coqueluche, difteria, tétano, sífilis, tuberculose e hanseníase.146 

Quanto aos fungos, estes podem causar infecções superficiais (pele, cabelo e unhas) ou 

profundas (disseminadas sistemicamente). As infecções fúngicas normalmente têm cura 

espontânea ou permanecem latentes em hospedeiros normais. Em indivíduos 

imunodeficientes, os fungos podem dar origem a infecções caracterizadas por necrose 

tecidual, hemorragia e oclusão vascular. Nos últimos anos, a incidência e gravidade das 

doenças fúngicas em pacientes imunodeficientes têm aumentado consideravelmente. 

Clinicamente, candidíase e aspergilose respondem respectivamente por 80% e 90% das 

infecções fúngicas sistêmicas em pacientes imunocomprometidos.146 

A resistência microbiana ameaça a prevenção e o tratamento de infecções causadas por 

bactérias, parasitas, vírus e fungos. Essa resistência refere-se a cepas de microrganismos que 
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multiplicam em presença de concentrações mais altas de antimicrobianos do que as que 

provêm de doses terapêuticas dadas a humanos.169 

A resistência microbiana é preocupação mundial, sendo que em 2004, foi estimado 

que mais de 70% das bactérias patogênicas são resistentes a, pelo menos, um dos antibióticos 

disponíveis atualmente no mercado. As chamadas 'superbactérias' (organismos resistentes à 

maior parte dos antibióticos utilizados clinicamente) estão surgindo em um rítmo acelerado.170 

A grande resistência de microrganismos patogênicos a múltiplas drogas tem aumentado 

devido ao uso indiscriminado de antibióticos.171 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC 20/2011, 

determinou que a comercialização de antimicrobianos deve ser feita com retenção da receita 

médica. Tal medida foi adotada na tentativa de coibir o uso indiscriminado de 

antimicrobianos e, consequentemente, diminuir a propagação da resistência a esses 

fármacos.172 

Neste contexto, os produtos de origem vegetal surgem como uma alternativa 

promissora, uma vez que aproximadamente 70% dos novos antimicrobianos aprovados entre 

1981 e 2002 pelo Food and Drug Administration (FDA) são de origem natural. Além disso, as 

plantas constituem uma excelente fonte de substâncias para novas drogas antimicrobianas, 

tendo em vista que sua diversidade molecular supera aquela derivada dos processos de origem 

sintética.173 Portanto, é relevante o estudo de plantas medicinais na tentativa de descobrir 

alternativas para o controle de bactérias e fungos patogênicos, uma vez que o 

desenvolvimento de novas drogas antimicrobianas tem sido requerido constantemente na 

terapia clínica. 

 

IV.1.5. Estresse oxidativo 

Os sistemas biológicos, desde os mais simples, como os procariontes, até os mais 

especializados, como os mamíferos, exceto os microrganismos anaeróbicos, produzem, como 

um subproduto do metabolismo normal, radicais livres, tais como os radicais hidroxila (•OH), 

hidroperoxila (HOO•) e o ânion radical superóxido (O2
–•).174 Radicais livres podem ser 

formados também durante processos patológicos ou serem oriundos de fontes exógenas 

físicas e/ou químicas. Os radicais livres podem causar danos ao DNA ou oxidar lipídios e 

proteínas. Radicais livres atacam as cadeias de ácidos graxos poli-insaturados dos 

fosfolipídios e do colesterol, abstraindo um hidrogênio do grupo metileno bis-alílico, 

iniciando assim o processo de peroxidação lipídica nas membranas celulares. Os radicais de 
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carbono formados podem reagir com o oxigênio, originando radicais peroxila que, por sua 

vez, podem atacar novas cadeias de ácidos graxos poliinsaturados, propagando a reação.175 

A produção de radicais livres é controlada por compostos antioxidantes de origem 

endógena (exemplo: enzima superóxido dismutase) ou provenientes da dieta alimentar e 

outras fontes. Todavia, o desequilíbrio entre a produção de radicais livres e sua remoção pelos 

sistemas químicos e enzimáticos de defesa antioxidante pode promover alterações funcionais 

em diversos tecidos e órgãos além de lesões oxidativas de caráter cumulativo.175 

Estudos têm evidenciado que algumas doenças degenerativas crônicas, tais como 

doença de Alzheimer, doença de Parkinson, aterosclerose, diabetes mellitus, envelhecimento 

precoce, câncer, artrite, malária, AIDS e doenças do coração, estejam relacionadas com o 

estresse oxidativo causado por radicais livres.174,176 

A partir do início dos anos 1980, o interesse em encontrar antioxidantes naturais, tanto 

para o uso farmacêutico quanto para o emprego em produtos alimentícios aumentou 

consideravelmente.177 Os antioxidantes são capazes de estabilizar ou desativar os radicais 

livres antes que ataquem os alvos biológicos nas células.175 

Os antioxidantes são classificados em primários e secundários. Os antioxidantes 

primários são capazes de interromper a cadeia de radicais, cedendo hidrogênio a um radical 

livre e assumindo a forma de radical estável. Os antioxidantes secundários reduzem o 

processo de iniciação da cadeia radicalar, utilizando agentes quelantes de metais, como, por 

exemplo, o ácido etilenodiaminotetracético e o ácido cítrico.178 De forma geral, denominam-

se antioxidantes as substâncias que, presentes em concentrações baixas comparadas ao 

substrato oxidável, retardam significativamente ou inibem a oxidação do substrato. Os 

radicais formados a partir de antioxidantes não são reativos para propagar a reação em cadeia, 

sendo neutralizados por reação com outro radical, formando produtos estáveis.175 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade antioxidante in vitro, 

de forma a permitir uma rápida seleção de substâncias e/ou misturas potencialmente 

interessantes, na neutralização ou interrupção da formação de radicais livres.179 Dentre estes 

métodos destaca-se o método de sequestro do radical livre DPPH•, 2,2-difenil-1-picril-

hidrazila. Este método está baseado na transferência de elétrons do radical estável DPPH• para 

um composto oxidante. Essa transferência de elétrons pode ser visualizada pelo descoramento 

da soluçãode cor violeta contendo DPPH•, quando da adição de substâncias que podem ceder 

um átomo de hidrogênio convertendo-o em DPPH-H. A partir dos resultados obtidos, 
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determina-se a porcentagem de atividade antioxidante (quantidade de DPPH• consumida pelo 

antioxidante) e/ou a porcentagem de DPPH• remanescente no meio reacional.180 

 

IV.2. Materiais e métodos 

 

Para a realização dos testes biológicos, o coquetel antibiótico/antimicótico (penicilina 

G 100 UI/mL, estreptomicina 100 μg/mL e anfotericina B 250 ng/mL) e os reagentes Ficoll-

Histopaque 1077, L-glutamina, PHA (Fito-hemaglutinina), MTT (Brometo de 3-(4,5-dimetil-

2-tiazolil-2,5-difenil)-2H-tetrazólio) e DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) foram adquiridos 

da Sigma Aldrich. O RPMI e o soro fetal bovino foram adquiridos da Gibco. Os tubos para 

coleta sanguínea contendo heparina foram adquiridos da Vacutainer e o BD Horizon Violet 

Proliferation Dye 450 (VPD 450) foi adquirido da Becton Dickinson. A dexametasona 

utilizada foi Decadron® injetável, 4 mg/mL, Aché Laboratórios Farmacêuticos. 

Para os testes de proliferação celular foi utilizado o citômetro de fluxo (FACSCANTO 

II®) da Becton Dickinson. Após aquisição dos eventos, foi feita a análise da proliferação 

celular utilizando o programa FACSDIVA®. 

As leituras de absorbância para a análise da atividade antioxidante foram realizadas em 

espectrofotômetro UV-VIS, UVmini-1240, SHIMADZU. As leituras de absorbância para a 

análise da atividade antimicrobiana foram realizadas em espectrofotômetro UV-VIS, marca 

BIOSPECTRO, modelo SP-22. As leituras de absorbância para a análise da atividade 

antitumoral foram realizadas em leitor de microplacas de ELISA VersaMax, marca Molecular 

Devices. 

 

IV.2.1. Atividade antitumoral 

Foram utilizadas linhagens celulares MCF-7 (carcinoma mamário positivo para 

receptor de estrógeno), MDA-MB-231 (carcinoma mamário, triplo negativo), HCT-116 

(carcinoma de cólon e reto) e Vero (células não tumorais originada de rim do macaco verde 

africano, Cercopithecus aethiops). Todas as linhagens celulares foram mantidas na fase de 

crescimento logarítmica em meio RPMI-1640 suplementado com 100 U/mL de penicilina, 

100 μg/mL de estreptomicina, 2 μmol/L de L-glutamina e 10% de soro fetal bovino. As 

culturas foram mantidas a 37°C em uma incubadora com 5% de CO2 e 95% de ar. As células 

MCF-7, MDA-MB-231, HCT-116 e Vero foram inoculadas em densidade celular de 10.000 
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células por poço. As placas foram pré-incubadas por 24 h a 37 °C a fim de permitir a 

adaptação das células antes da adição dos compostos a serem testados. 

A citotoxicidade foi quantificada através do ensaio colorimétrico com MTT, o qual 

mede a viabilidade metabólica celular. O MTT é um sal de coloração amarela que é reduzido 

apenas por desidrogenases mitocontriais de células vivas, formando o (E,Z)-5-(4,5-dimetil-2-

tiazolil)-1,3-difenil formazan (Formazan), um produto de coloração roxa e insolúvel em 

água.181 

A triagem foi feita com soluções em concentração de 30 μg/mL de HE, EE, FD, FA, 

FE, friedelina, lupeol, β-sitosterol, β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo e (-)-epicatequina, 

contendo no máximo 0,1% de DMSO. Após a adição dos compostos, as placas foram 

incubadas por 48 h em atmosfera de 5% de CO2 e 100% de umidade relativa. Grupos 

controles foram usados incluindo células tratadas com soluções de 0,1% de DMSO (controle 

negativo) e 10 μmol/L de cisplatina (controle positivo).  

Após 44 h de incubação com as soluções de teste, 20 μL de solução de MTT (5mg/mL 

em solução salina) foram adicionados a cada poço e as culturas foram incubadas novamente 

por mais 4 h para metabolização do MTT à Formazan pelas células viáveis. Após este tempo, 

o sobrenadante foi removido e 200 μL de uma solução 0,04 mol/L de HCl em álcool 

isopropílico foram adicionados para dissolver os cristais de Formazan. A densidade ótica foi 

medida em um espectrofotômetro a 595 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem 

de inibição da viabilidade celular, usando como comparação a solução controle de 0,1% de 

DMSO e foram calculados de acordo com a Equação IV.1:  

 

Inibição da viabilidade (%) = [1 - (Absamostra - CP)/(CN-CP)] x 100 

 

Onde Absamostra, CP e CN se referem às respectivas absorbâncias da amostra, controle positivo 

e controle negativo.181 

Os compostos que mostraram inibição do crescimento acima de 50% na fase de 

triagem foram testados em uma série de micro diluições com concentrações variando entre 

1x10-5 - 1x10-11 mol/L. As concentrações que reduzem a viabilidade celular a 50% (CI50) 

foram determinadas graficamente pela obtenção de curvas dose-resposta, utilizando-se o 

programa Prima 5 (GraphPad Software Inc.). Todos os testes foram feitos em triplicatas, em 

três experimentos independentes. 

 

Equação IV.1 
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IV.2.2. Triagem anti-inflamatória in vitro 

Para a triagem anti-inflamatória in vitro, foi coletado sangue periférico de cinco 

voluntários abordados nas dependências da UFVJM. A coleta do sangue foi realizada após o 

preenchimento, pelo participante, do consentimento livre e esclarecido (Anexos III e IV, págs. 

178 e 180) e da observação dos critérios: indivíduos com idade entre 18 e 39 anos, que não 

reportem doença infecciosa, autoimune, crônico degenerativa ou de hipersensibilidade e que 

não estejam em uso de anti-inflamatórios esteroidais e/ou não esteroidais, bem como mulheres 

que, além de preencherem os critérios citados, não sejam gestantes. A amostra biológica 

consistiu de 15 mL de sangue venoso, coletados de forma asséptica por punção da veia 

antecubital mediana, na fossa antecubital, utilizando tubos a vácuo heparinizados. Após a 

utilização da amostra biológica nas análises, todo o material remanescente foi descartado 

adequadamente.182 As análises realizadas foram avaliadas e aprovadas pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) sob 

registro 569.313/2014. 

 

IV.2.2.1. Obtenção das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) humano 

Inicialmente, 15 mL de sangue periférico venoso, coletados em tubos a vácuo 

contendo heparina, foram diluídos na proporção 1:1 em Tampão Fosfato de Salina (PBS) 

(NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20 - 7,40). O sangue diluído em PBS 

foi empilhado cuidadosamente sobre o reagente Ficoll-Histopaque 1077 na proporção de 2:1. 

As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram obtidas por meio de gradiente 

de densidade durante centrifugação (400 g, 21°C, 30 min) com Ficoll-Histopaque 1077.183 O 

anel de PBMC, formado após a centrifugação, foi recolhido e lavado duas vezes em PBS (250 

g, 4ºC, 15 min). Em seguida, as células foram ressuspensas em 1 mL de PBS ou RPMI 

completo, ou seja, suplementado com L-glutamina 2 mM, soro fetal bovino (10%) e coquetel 

antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, estreptomicina 100 μg/mL e anfotericina B 

250 ng/mL). Foi feito o ajuste da concentração celular para uma concentração de 1x107 

células/mL por meio de contagem em câmara de Neubauer.  

 

IV.2.2.2. Efeito de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla sobre a viabilidade 

de PBMC humanas 

Com o intuito de verificar em quais concentrações o extrato EE e as frações FA e FE 

não são tóxicos às PBMC humanas, realizou-se o ensaio de viabilidade celular pelo método de 
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exclusão com Azul de Tripan. O Azul de Tripan é um corante que atravessa apenas 

membranas celulares de células mortas tornando-as azuis. Células vivas não são coradas 

devido aos seus controles de transporte transmembrana que não permitem a penetração deste 

corante.184 

As PBMC, previamente obtidas e a 50,0 μL de suspensão celular (cerca de 5x105 

células) foram incubadas em meio contendo RPMI completo, na ausência (controle) ou 

presença do extrato e frações em três diferentes concentrações finais escolhidas 

aleatoriamente, conforme Tabela IV.1. Culturas celulares tratadas com DMSO, em 

substituição ao extrato, constituíram o grupo controle do solvente. As culturas foram 

realizadas em tubos de polipropileno (Falcon 2059) e incubadas por 24 h ou cinco dias em 

estufa úmida a 37°C e 5% de CO2. Após esse tempo, as células foram removidas dos tubos 

por lavagem com 2 mL de PBS, transferidas para tubos Falcon 2059 e centrifugadas (300 g, 

21 ºC, 10 min).  

Em seguida, após adição de 10 μL das suspensões celulares a 190 μL Azul de Tripan a 

0,4%, realizou-se a contagem, em câmara de Neubauer, das células viáveis (não coradas) 

dentre as células totais. A viabilidade celular foi determinada pelo percentual de células 

viáveis. 

 

Tabela IV.1. Concentrações do extrato EE e frações FA e FE da casca do caule de L. 
ochrophylla utilizada nas culturas de viabilidade  
 

 

Extrato e fração 

Concentração (μg/mL) 

Cultura de 24 horas Cultura de 5 dias 

EE 100, 60 e 30 30, 15 e 7,5 

FA 200, 100 e 50 100, 50 e 25 

FE 100, 60 e 30 60, 30 e 15 

 

IV.2.2.3. Análise do efeito de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla sobre a 

proliferação de linfócitos humanos  

Foi utilizada a técnica de incorporação e decaimento da fluorescência do Violet 

Proliferation Dye 450 (VPD450), um corante excitável no laser violeta do citômetro de fluxo 

e que é funcionalmente similar ao diacetato carboxifluoresceína succinimidil éster (CFSE).185 

Uma quantidade equivalente a 1x107 PBMC foi suspensa em PBS e incubada com 1 

μM de BD Horizon Violet Proliferation Dye 450 (VPD 450) por 15 min em banho-maria. Em 
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seguida, as suspensões celulares foram lavadas por centrifugação (500 g, 10 min, 18°C) com 

10 mL de PBS, e o sobrenadante foi descartado. A reação foi interrompida pela adição de 10 

mL de RPMI contendo 10% de soro fetal bovino, seguida por centrifugação (500 g, 10 min, 

18°C). O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em RPMI completo.  

Para avaliar o efeito inibitório de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla 

sobre a resposta proliferativa de linfócitos, foram confeccionadas culturas estimuladas com o 

mitógeno fito-hemaglutinina (PHA) na presença do extrato.  

Aproximadamente 5x105 células foram incubadas em RPMI completo, sendo 

estimuladas com 10 μL de PHA (5 μg/mL) e simultaneamente tratadas, ou não, com EE, FA e 

FE da casca do caule de L. ochrophlla em concentrações para as quais não foi verificada 

diminuição significativa da viabilidade de PBMC humanas, além do DMSO representando a 

cultura controle do solvente. Como controle de inibição, células estimuladas com PHA foram 

tratadas com 8,0 μg/mL de Dexametasona, dose farmacológica que corresponde a 15 μM 

(Fosfato Dissódico de Dexametasona - Decadron® injetável, 4 mg/mL), um anti-inflamatório 

que inibe a ativação de leucócitos.186 

As culturas foram confeccionadas em placas de 24 poços e foram incubadas por cinco 

dias em estufa úmida, a 37ºC e 5% de CO2. Após esse período, as células foram retiradas da 

placa e transferidas para tubos de poliestireno, onde foram lavadas duas vezes com PBS 

gelado (200g, 4ºC, 10 min). As células foram ressuspensas em PBS e foi feita a determinação 

da proliferação celular pela medida do decaimento da fluorescência do VPD450, utilizando a 

citometria de fluxo com aquisição de 50.000 eventos. 

Em gráficos de distribuição pontual em função do tamanho celular em área (FSC-A) 

versus o tamanho celular em altura (FSC-H), selecionou-se a região Singlets (Figura IV.4A; 

pág. 101). Em outro gráfico correspondente aos eventos da região de Singlets, através dos 

parâmetros FSC-H versus a complexidade interna celular em altura (SSC-H), a população de 

linfócitos foi delimitada (Figura IV.4B; pág. 101). Os eventos na região de linfócitos foram 

analisados para intensidade de fluorescência do VPD450, utilizando histogramas de 

fluorescência para VPD450 em função do número de eventos. O marcador M1 foi definido 

como o pico de células que não proliferaram na análise de linfócitos (Figura IV.4C; pág. 101) 

corados com VPD450 sem estímulo mitogênico e cultivados por cinco dias. Os marcadores 

M2 a M7 foram definidos de acordo com o padrão de marcação para VPD450, correspondente 

ao perfil proliferativo das células analisadas e representam o número de ciclos de 
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proliferações celulares obtidos ao longo dos cinco dias de estimulação das culturas celulares 

com PHA (Figuras IV.4D).  

 

 
Figura IV.4. Sequência de procedimentos utilizados para a análise de proliferação celular 
pela diluição do VPD450. O gráfico de distribuição pontual FSC-H x FSC-A foi utilizado 
para selecionar os singlets celulares (A), seguido da obtenção de gráfico de distribuição 
pontual FSC-H x SSC-A utilizado para a seleção da população de linfócitos nas culturas (B). 
Em seguida, foram utilizados histogramas de VPD450 versus número de eventos para definir 
as regiões M1 a M7, com os quais foi obtido o índice de proliferação (IP) para a população de 
linfócitos. Os histogramas C e D representam cultura não estimulada (controle) e cultura 
estimulada com PHA.  
 

O índice de proliferação (IP) foi calculado como a Equação IV.2: 

 

 

sendo, 

 

 

X0 representa a porcentagem de células que não se dividiram (localizadas em M1), e 

X1 a X7 representam os picos de divisão gradual (localizados de M2 a M7).187 

IP = 100  - Y
Y

X0  +  X1  +  X2  +  X3  +  X4  +  X5  +  X6  +  X7
2 4 8 16 6432 128

Y (%) = 

Equação IV.2 
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Os dados foram expressos como média ± desvio padrão e as análises foram realizadas 

utilizando o programa Prisma 5 (GraphPad Software Inc.). Para análise da normalidade dos 

dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilk e a diferença entre as variáveis com distribuição 

normal foi testada utilizando ANOVA com Post Hoc de Tukey. Para as variáveis com 

distribuição assimétrica, foi utilizado o teste Kruskall-Wallis com Post Hoc de Dunns. 

Diferenças estatisticamente significativas foram consideradas quando p < 0,05. 

 

IV.2.3. Atividade anti-inflamatória in vivo 

 

IV.2.3.1. Animais 

Os experimentos foram realizados utilizando ratos machos Wistar com peso entre 

200,0 e 300,0 g e adquiridos da empresa Bioagri no Município de Planaltina-DF. Os animais 

foram mantidos em gaiolas de plástico em biotério a 22 °C ± 2 °C e ciclo claro/escuro de 

12/12 h, com livre acesso a água e ração. Os animais foram aclimatizados durante quatro dias 

antes do início dos experimentos.  

 

IV.2.3.2. Preparação do Gel 

Os compostos isolados, frações e extratos brutos da casca do caule de L. ochrophylla 

foram incorporados a gel de carbopol nas concentrações apresentadas na Tabela IV.2. 

 

Tabela IV.2. Concentração dos géis a partir das amostras de L. ochrophylla 
 

Amostra Concentração 

EH 6,0% 
FA 3,0% 
Ácido betulínico 0,5% 
β-sitosterol 0,5% 
(-)-epicatequina 0,5% 
β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo 0,5% 
Dexametasona 0,1% 

 

IV.2.3.3. Obtenção de lesões musculares, tratamento e obtenção de lâminas histológicas 

Inicialmente, ketamina e xilazina (80,0 e 10,0 mg/kg de peso corporal, 

respectivamente) foram diluídas em 1,00 mL de solução fisiológica e utilizadas para a 

anestesia intraperitoneal. Após anestesia, os animais sofreram trauma muscular gerado pelo 

impacto de um peso de 300 g solto a 30 cm de altura no tríceps sural e isquiotibiais das 
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patas direita e esquerda traseiras, (Figura IV.5A; pág. 104). Os animais foram separados 

em oito grupos (n = 3 para cada grupo): grupo controle negativo (sem tratamento), grupo 

controle positivo (animais tratados com dexametasona) e seis grupos de tratamento 

(animais tratados com EH, FA, ácido betulínico, β-sitosterol, (-)-epicatequina e β-

sitosterol-3-O-β-D-glucopiranosídeo)57. 

Após lesão muscular foi realizada tricotomia (raspagem dos pelos) em região glútea 

bilateral de ambas as patas feridas (Figura IV.5B; pág. 104). Após 24 h de lesão, a pata 

direita de cada animal foi tratada pela aplicação dos géis previamente preparados e 

utilização de ultra-som terapêutico no modo pulsado a uma frequência de 1 MHz, com uma 

intensidade de 0,5 W / cm2 para 9 min (Figura IV.5C; pág. 104).188 A pata esquerda de 

cada animal foi utilizada como controle interno e recebeu o acoplamento do cabeçote do 

ultra-som terapêutico durante o mesmo tempo, porém, com o aparelho desligado e sem o 

gel, seguindo assim o mesmo protocolo da pata tratada.  

Após 24 h de tratamento, um animal de cada grupo foi anestesiado e sacrificado 

para a retirada dos músculos afetados pela lesão. Outros sacrifícios foram repetidos após 

48 e 72 h. Os músculos removidos da pata foram fixados em solução de formol em PBS a 

10% durante 24 h. Em seguida, os músculos foram desidratados em etanol a 70% por 24 h. 

Posteriormente, os músculos desidratados foram imersos em xilol por 30 min (repetindo a 

imersão por mais duas vezes) e em parafina líquida (repetindo a imersão outras duas 

vezes), dispondo longitudinalmente os músculos em blocos individuais. Os cortes (5 μm de 

espessura) foram corados por hematoxilina e eosina para análise histológica. Uma área 

representativa foi selecionada para análise microscópica qualitativa da resposta 

inflamatória celular, com uma objetiva de 5x, 10x e 20x.189 Os resultados foram expressos 

pela capacidade de diminuir o infiltrado inflamatório. Todo o experimento foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da UFMG, sob o código de registro 341/2016.  
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Figura IV.5. Animal anestesiado sendo submetido ao mecanismo gerador da lesão por 
impacto (A); Animais após tricotomia em região glútea bilateral (B) e animal anestesiado e 
submetido a tratamento com ultra-som terapêutico (C). 
 

IV.2.4. Atividade tripanocida 

Os extratos EH e EE e as frações FD, FA e FE além da friedelina, lupeol, β-sitosterol 

e β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo, isolados da casca do caule de L. ochrophylla, foram 

dissolvidos em DMSO (concentração final do solvente < 1%) e avaliados para a atividade 

tripanocida através de ensaio colorimétrico. Este ensaio utiliza uma cepa de T. cruzi 

(Tulahuen) transformada para expressar β-galactosidase, enzima capaz de catalisar uma 

reação colorimétrica quando o vermelho de cloro-fenol-β-D-galactopiranosídeo (CPRG) é 

utilizado como substrato. 

No ensaio com formas tripomastigotas e amastigotas de T. cruzi provenientes de 

cultura de tecido, 4000 células L929 foram semeadas, por poço, em placas de 96 poços e, em 

seguida, incubadas durante o período da noite em estufa a 37 C para a adesão destas à 

superfície. Após incubação, a infecção foi feita com 10 tripomastigotas/célula, provenientes 

de cultura de tecidos, durante 2 h. Após esse período, o meio contendo os parasitas 

extracelulares foi substituído por novo meio e a placa foi novamente incubada a 37 C durante 

48 h. Em seguida, o meio de cultura foi substituído novamente por meio novo e acrescido dos 

extratos, frações e substâncias diluídos em concentrações de 80, 40, 20 e 10 g/ mL. Após 

incubação a 37 C por 96 h, foi adicionado o substrato CPRG aos poços e a placa foi 

novamente incubada a 37 C, sendo a leitura realizada após 16-20 h em espectrofotômetro a 

570 nm. Simultaneamente, os seguintes controles foram utilizados: células não infectadas, 

células infectadas não tratadas, benzonidazol a 1 g/mL (3,81 M; controle positivo) e 

DMSO diluído em meio a uma concentração final de 1% (controle negativo). Os resultados 

foram expressos como a concentração que reduz 50% do crescimento parasitário (CI50).190,191 

A B C 
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IV.2.5. Triagem antimicrobiana 

As cepas das bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus ATCC 29213 e 

Staphylococcus sanguinis ATCC 49456), Gram-negativas (Escherichia coli ATCC 25723 e 

Salmonella typhimurium ATCC 14028) e do fungo Candida albicans (ATCC 18804) foram 

incubadas por 24 h a 37 ºC em meio BHI (Infuso cérebro coração). A turbidez foi ajustada 

com auxílio de um espectrofotômetro, sendo adicionada água estéril para realizar leitura entre 

75% e 76% de transmitância em comprimento de onda fixo de 625 nm.  

Os extratos EH e EE e frações FD, FA e FE foram testados na concentração de 

250,00, 125,00, 62,50, 31,30, 15,60, 7,80, 3,90 e 1,95 μg/mL, dissolvidos em DMSO. Foram 

usadas microplacas de 96 poços preparadas a partir da adição de 100 μL da amostra e 100 μL 

do inóculo do microrganismo a ser testado. O crescimento de microrganismos foi induzido 

por incubação a 37 °C durante 48 h.192 Para as bactérias, o controle positivo utilizado foi a 

ampicilina e para a levedura utilizou-se o miconazol. Todos os ensaios de microdiluição 

foram realizados em quintuplicata. Os valores de IC50 foram calculados por interpolação 

linear quando houve inibição do crescimento microbiano superior a 50% na concentração 

mais elevada ensaiada. 

 

IV.2.6. Triagem da atividade antioxidante  

Os extratos EH e EE e as frações FD, FA e FE foram solubilizados em MeOH nas 

concentrações de 5,0, 10,0, 15,0, e 30,0 μg/mL. Em ambiente escuro, alíquotas de 0,1 mL de 

cada diluição foram adicionadas a 3,9 mL da solução de DPPH 0,024 μg/mL. Os dados de 

absorvância foram registrados em 517 nm após 30 min da adição da solução de DPPH. O 

ácido ascórbico foi utilizado como padrão positivo. O teste foi realizado em triplicata e a 

leitura do branco correspondente (padrão negativo) foi registrada. A capacidade de reduzir o 

radical DPPH (% de atividade sequestradora de radicais livres ou % de atividade antioxidante) 

foi calculada utilizando a Equação IV.3. 

 

Atividade antioxidante (%) = [(Acontrole – Aamostra) / Acontrole] x 100 

 

onde Acontrole é a absorbância da solução de DPPH e Aamostra é a absorbância da amostra com o 

DPPH.193,194 

Para uma melhor comparação da atividade sequestradora dos radicais livres DPPH, os 

resultados obtidos foram expressos como valores de CI50, calculados a partir da análise de 

Equação IV.3 
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regressão não-linear pelo programa Prism GraphPad.195 Os valores de CI50 representam a 

concentração na qual os radicais DPPH foram reduzidos em 50%. Valores baixos de CI50 são 

indicativos de forte atividade sequestradora de radical DPPH.  

 

IV.3. Resultado e Discussão 

 

IV.3.1. Atividade antitumoral 

Dentre os extratos, frações e substâncias testadas, apenas o β-sitosterol-3-O-β-D-

glicopiranosídeo e o lupeol foram capazes de inibir mais do que 50% do crescimento das 

linhagens celulares utilizadas na triagem. Apenas esses dois compostos tiveram a CI50 

determinada. Os resultados do teste de citotoxicidade do β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo 

e lupeol sobre as células MDA-MB-231 e MCF-7 (carcinomas mamários), HCT-116 

(carcinoma de cólon e reto) e Vero (não tumorais) são apresentados na Tabela IV.3.  

O β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo e o lupeol apresentam maior citotoxicidade 

frente às linhagens tumorais testadas, quando comparados com a cisplatina (controle 

positivo). Porém, apenas o β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo apresenta alto índice de 

seletividade (˃ 2) para células HCT-116. Estudos têm sugerido que valores baixos de índice 

de seletividade (IS < 2), são indicativos de toxicidade.196 Por este critério, o β-sitosterol-3-O-

β-D-glicopiranosídeo pode ser considerado como um potente agente citotóxico contra 

carcinomas de cólon e reto e dotado de baixa toxicidade para células normais. 

 

Tabela IV.3. Valores de CI50 (μg/mL) do β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo e lupeol 
frente a células MDA-MB-231 e MCF-7 (carcinomas mamários), HCT-116 (carcinoma de 
cólon e reto) e Vero (não tumorais) 
 
 MDA-MB-231 MCF-7              HCT-116     Vero 

Compostos CI50± DP IS CI50± DP IS CI50± DP IS CI50± DP 

β-sitosterol-3-O-β-

D-glicopiranosídeo 

33,0 ± 10,1 0,60 11,0 ± 5,20 1,90 1,28 ± 0,70 16,4 21,0 ± 9,9 

Lupeol 60,0 ± 17,2 0,80 67,0 ± 22,4 0,80 35,2 ± 13,2 1,50 51,0 ± 18,2 

Cisplatina ˃ 100  ˃ 100  ˃ 100  13,05 ± 0,6 

DP = Desvio padrão. IS = índice de seletividade calculado pela razão entre a CI50 (μg/mL) 
determinada para células Vero/CI50 (μg/mL) determinada para células tumorais.196 
 

Estudos anteriores relataram também expressiva atividade citotóxica do β-sitosterol-3-

O-β-D-glicopiranosídeo frente a linhagens celulares HCT-116 (CI50 = 3,2 μg/mL), MCF-7 
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(CI50 = 8,52 μg/mL), PC-12 (câncer de pulmão; CI50 = 1,90 μg/mL)197,198 e Caco-2 

(adenocarcinoma de cólon humano; CI50 = 194,84 μg/mL).199 

A atividade citotóxica de esteroides glicosilados tem sido atribuída à capacidade 

apresentada pela porção aglicona para formar um sistema com o colesterol na biomembrana, 

ao passo que o açúcar (hidrofílico) permanece fora da limitação celular onde interage com 

glicolipídeos e glicoproteínas. Como consequência, são formados poros na biomembrana que 

a torna permeável e passível de apoptose.199 

A capacidade apresentada pelo β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo de formar poros 

na biomembrana permite que este composto atue também como um potente agente de 

inversão. Estudos têm verificado que a co-incubação de doxorrubicina (agente antineoplásico) 

com o β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo resulta em um aumento significativo da 

citotoxicidade da doxorrubicina com redução de 2,32 unidades de sua CI50 em células Caco-2, 

indicando que a sensibilidade dessas células à doxorrubicina é restaurada em presença do β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo. A atuação do β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo 

como agente inversor de resistência a drogas tem como mecanismo a inibição da proteína de 

transporte P-glicoproteina (P-gp) que atua bombeando, para fora da célula, os agentes 

lipofílicos que entraram via livre difusão. A alta-expressão da P-gp tem sido associada com a 

resistência celular a inúmeros fármacos e sua inibição pode aumentar a concentração 

intracelular de fármacos citotóxicos. O β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo é capaz de 

inverter substancialmente a resistência de células Caco-2, restaurando a citotoxicidade de 

drogas.199 

O lupeol, embora tenha inibido mais do que 50% do crescimento celular durante a 

triagem citotóxica, não apresentou IS ˃ 2 para nenhuma das linhagens celulares testadas, 

sendo, portanto, considerado como não seletivo para células tumorais. Porém, estudos 

anteriores indicam este composto como um possível agente antineoplásico em virtude de sua 

atividade citotóxica relacionada com a estimulação da apoptose em linhagens celulares MCF7 

e MDA-MB-231.200 Além disso a literatura relata atividade citotóxica do lupeol frente a 

células humanas de leucemia (HL-60), câncer gástrico (SGC-7901) e câncer pancreático 

(PANC-1).201 

Diante do que foi apresentado é possível dizer que a casca do caule de L. ochrophylla 

é fonte de compostos com potencial atividade antineoplásica para o tratamento do câncer de 

cólon e reto. O β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo, que apresenta expressiva atividade 

citotóxica frente à linhagem celular HCT-116, está presente em grande concentração na fração 
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em acetato de etila obtida a partir do extrato etanólico da casca do caule deste vegetal (ver 

capítulo II, pág. 47). 

A expressiva atividade citotóxica verificada para o β-sitosterol-3-O-β-D-

glicopiranosídeo frente à linhagem celular HCT-116 é de grande importância, visto que 

tumores sólidos, como o da linhagem HCT-116, são considerados extremamente resistentes 

aos quimioterápicos disponíveis atualmente. Além disso, as combinações das quimioterapias 

convencionais como FOLFOX (5-fluorouracil, ácido folínico e oxaliplatina), FOLFIRI (5-

fluorouracil, ácido folínico e irinotecano), IFL (irinotecano, fluorouracila e leucovorina) e 

XELOX (capecitabina e oxaliplatina) têm limitada eficácia e estão associadas com uma 

toxicidade significativa.202 

Embora sejam necessários mais estudos que comprovem a atuação do β-sitosterol-3-

O-β-D-glicopiranosídeo bem como o seu mecanismo de ação, esses dados são motivadores 

visto que o câncer de cólon e reto é uma das neoplasias malignas mais frequentes no ocidente 

e, no Brasil, representa a quarta causa de óbitos, sendo que cerca de metade dos pacientes 

morre em menos de cinco anos, após o início do tratamento.203 

 

IV.3.2. Triagem anti-inflamatória in vitro 

 

IV.3.2.1. Efeito de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla sobre a viabilidade 

das células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC)  

A determinação de quais concentrações do extrato EE e frações FA e FE da casca do 

caule de L. ochrophylla não são tóxicas para culturas de células faz-se necessária, visto que a 

indução de morte celular é prejudicial para a investigação da atividade anti-inflamatória. A 

viabilidade celular de EE, FA e FE sobre PBMC, após 24 h e cinco dias de cultura é 

apresentada nas Figuras IV.6 (pág. 110) e IV.7 (pág. 111), respectivamente. 

Após 24 h de cultura, EE nas concentrações de 60 e 30 μg/mL, FA nas concentrações 

de 100,0 e 50,0 μg/mL e FE nas concentrações de 60,0 e 30,0 μg/mL não reduziram a 

viabilidade celular quando comparado às culturas controle e solvente. Contudo, houve 

indução de morte celular quando as culturas foram tratadas com EE na concentração de 100,0 

μg/mL, FA na concentração de 200,0 μg/mL e FE na concentração de 100,0 μg/mL. 

Após cinco dias de cultura, EE nas concentrações de 15,0 e 7,5 μg/mL, FA nas 

concentrações de 50,0 e 25,0 μg/mL e FE nas concentrações de 30,0 e 15,0 μg/mL não 

reduziram a viabilidade celular quando comparados às culturas controle e solvente. Contudo, 
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houve indução de morte celular quando as culturas foram tratadas com EE na concentração de 

30,0 μg/mL, FA na concentração de 100,0 μg/mL e FE na concentração de 60,0 μg/mL. 

Os dados apresentados para a viabilidade celular, ou seja, a determinação de quais 

concentrações de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla não são tóxicas para 

culturas celulares, foram utilizados como parâmetros para os testes de proliferação de 

linfócitos. Assim, uma vez que a avaliação da proliferação celular, em que PBMC são 

mantidas em contato com o extrato ou fração durante cinco dias, as concentrações finais de 

EE, FA e FE nas culturas foram iguais ou inferiores a 15,0, 50,0 e 30,0 μg/mL, 

respectivamente.  

Os dados de viabilidade celular apresentados por EE, FA e FE da casca do caule de L. 

ochrophylla podem ser utilizados em investigações futuras servindo como ponto de partida 

para estudos que visem avaliar a ação dos constituintes ativos de EE, FA e FE sobre 

parâmetros sanguíneos e que necessitam da confecção de culturas de sangue total ou de 

células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC).  
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Figura IV.6. Efeito do extrato EE e frações FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla 
sobre a viabilidade celular, após 24 horas de cultura. Percentual de PBMC viáveis nas culturas 
controle, DMSO e nas culturas tratadas com o EE, FA e FE da casca do caule de L. 
ochrophlla em diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan, utilizando 
câmara de Neubauer (n = 6). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão 
(DP) da viabilidade nos diferentes grupos. Diferenças significativas (p ≤ 0,05, Kruskal-Wallis 
com post hoc de Dunns) são identificadas pelas letras “a” e “b”, para as comparações em 
relação às culturas controle (CON) e DMSO, respectivamente.  
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Figura IV.7. Efeito do extrato EE e frações FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla 
sobre a viabilidade celular, após cinco dias de cultura. Percentual de PBMC viáveis nas 
culturas controle, DMSO e nas culturas tratadas com o EE, FA e FE da casca do caule de L. 
ochrophlla em diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan, utilizando 
câmara de Neubauer (n = 6). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão da 
viabilidade nos diferentes grupos. Diferenças significativas (p ≤ 0,05, Kruskal-Wallis com 
post hoc de Dunns) são identificadas pelas letras “a” e “b”, para as comparações em relação às 
culturas controle (CON) e DMSO, respectivamente.  

 

IV.3.2.2. Análise do efeito de EE, FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla sobre a 

proliferação de linfócitos humanos  

Os efeitos do extrato EE e frações FA e FE da casca do caule de L. ochrophylla sobre 

a resposta proliferativa de linfócitos são apresentados na Figura IV.8 (pág. 112). Os resultados 
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índice de proliferação de linfócitos quando comparada às culturas estimuladas com PHA 

(lectina de Phaseolus vulgaris) que apresenta forte ação mitógena sobre linfócitos T pela 

interação com os carboidratos presentes nos receptores para antígenos dessas células.204 Essa 

diminuição do índice de proliferação celular de linfócitos por FA é comparada à diminuição 

apresentada pela Dexametasona, utilizada como controle positivo de inibição (Figura IV.9; 

pág. 113). A observação da não alteração do índice de proliferação celular pelo solvente 

DMSO permite afirmar que a redução observada da proliferação foi exclusivamente devido à 

presença de FA nas culturas. 

A expressiva atividade anti-inflamatória de FA, avaliada pela inibição da proliferação 

de linfócitos, se deve à composição desta fração, constituída, principalmente, pela (-)-

epicatequina e (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina, além do esteroide β-sitosterol-3-O-β-D-

glicopiranosídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8. Índice de proliferação de linfócitos em culturas não estimuladas (controle 
negativo - CON), culturas estimuladas com PHA e tratadas com Dexametasona 15 μM 
(controle positivo), EE, FA, FE da casca do caule de L. ochrophylla. Os resultados foram 
expressos como média ± desvio padrão da inibição da proliferação celular nos diferentes 
grupos. Diferenças significativas (p ≤ 0,05) são identificadas pelas letras “a” e “b”, para as 
comparações em relação às culturas PHA e DMSO, respectivamente. Método estatístico 
utilizado – ANOVA seguido por Tukey. 
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Figura IV.9. Histograma representativo da análise da proliferação celular em culturas 
estimuladas com PHA (A) e tratadas com Dexametasona (B) e concentrações de 50,0 e 25,0 
μg/mL (C e D, respectivamente) de FA da casca do caule de L. ochrophylla. 
 

Estudos disponíveis na literatura afirmam que os flavonoides apresentam, in vitro, 

atividade anti-inflamatória por atuarem inibindo a proliferação de linfócitos T e a produção de 

citocinas pro-inflamatórias, além de modularem a atividade das enzimas tais como fosfolipase 

A2, ciclo-oxigenase, lipooxigenase e óxido nítrico sintase (NOS).155 

A (-)-epicatequina, presente em grande concentração na casca do caule de L. 

ochrophylla, tem apresentado capacidade para modular a ativação de NFkB (fator de 

transcrição nuclear kappa B) e a produção de citocinas em estudos in vitro.205 Estudos 

realizados in vivo, confirmam a (-)-epicatequina como um agente anti-inflamatório em 

concentrações entre 0,1 a 1,0 mM, visto que inibe a formação de nitrito, um derivado do 

óxido nítrico, além de inibir a expressão de IL-1β (interleucina 1-beta).206 

A atividade anti-inflamatória observada para FA é importante, uma vez que diversas 

outras doenças, incluindo o diabetes, câncer, aterosclerose e obesidade têm componentes 

inflamatórios importantes.206 

Estudos epidemiológicos fornecem evidências consistentes de que a incidência da 

aterosclerose pode ser mediada por um aumento constante dos níveis circulantes de fatores 

inflamatórios. Em ensaios in vivo, ratos tratados com epicatequina apresentaram, durante todo 

o período do estudo, menores níveis da apolipoproteína (SAA) produzida pelo fígado durante 

processos inflamatórios e que serve como um marcador para riscos de doenças 

cardiovasculares. Esta diminuição da inflamação vascular, promovida pela epicatequina, foi 
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fundamentada pelos resultados imuno-histoquímicos que revelaram também uma diminuição 

do número de neutrófilos em lesões de animais tratados com este flavonoide.207,208,209 

 

IV.3.3. Atividade anti-inflamatória in vivo 

A observação da atividade anti-inflamatória de EH, FA e compostos isolados da casca 

do caule de L. ochrophylla foi realizada com base na análise histológica para a caracterização 

de infiltrados inflamatórios, edemas e degeneração de fibras musculares. A Figura IV.10 

apresenta o aspecto histológico de patas de ratos sem tratamento e após 24 h da injúria 

muscular (grupo controle negativo). A secção apresenta uma região de edema (em branco), 

infiltrado inflamatório (pontos pretos espalhados) e fragmentação de tecidos musculares 

(linhas rosas descontínuas). A Figura IV.11 (pág. 117) apresenta o aspecto histológico de 

injúrias musculares de patas de ratos sem tratamento e patas tratadas com dexametasona 

(grupo controle positivo), EH, FA, β-sitosterol, ácido betulinico, (-)-epicatequina e β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo, após 24, 48 e 72 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10. Aspecto histológico de patas de ratos sem tratamento e após 24 h da injúria 
muscular (grupo controle negativo). Regiões de infiltrado inflamatório, edema e degeneração 
de fibras musculares são indicadas pelas setas.  

 

Após 24 h da lesão muscular, o grupo controle negativo apresentou infiltrado 

inflamatório, edema e fibras musculares descontínuas. Após 48 e 72 h, um considerável 

aumento do infiltrado inflamatório e do edema foi observado para o mesmo grupo.  

O grupo tratado com dexametasona (controle positivo), após 24 e 48 h de lesão 

muscular, apresentou pequena quantidade de infiltrado inflamatório embora tenha sido 
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Infiltrado 
inflamatório  

Degeneração de fibras musculares  



 
 

115 
 

possível verificar regiões de edema. Após 72 h, a secção histológica mostrou uma área com 

significativa regeneração das fibras musculares, ausência de infiltrado inflamatório e poucas 

regiões de edema. 

EH e FA apresentaram considerável atividade anti-inflamatória após 24, 48 e 72 h de 

tratamento. Após 72 h de tratamento houve quase que uma total regeneração das fibras 

musculares, ausência de infiltrado inflamatório e edema, podendo tais resultados ser 

equiparados aos apresentados pelo controle positivo.  

O ácido betulínico, isolado a partir de EH, apresentou alta atividade anti-inflamatória 

verificada pela regeneração das fibras musculares, redução de infiltrados inflamatórios e 

edema em 72 h de tratamento. Essa observação permite sugerir que a atividade anti-

inflamatória de EH pode ser resultante de um efeito deste composto e demais constituintes 

deste extrato, como exemplo, o lupeol e taraxasterol. 

A literatura relata atividade anti-inflamatória do ácido betulínico pela supressão de 

leucócitos, neutrófilos e células mononucleares, bem como pela diminuição dos níveis de 

exudatos no local da inflamação.210 Os mecanismos anti-inflamatórios do ácido betulínico são 

justificados pela inibição da liberação de mediadores pró-inflamatórios como óxido nítrico 

(NO), interleucina 1-beta (IL-1β), fator de necrose tumoral (TNF-α) e diminuição dos níveis 

de prostaglandina H2 sintase, também conhecida como cicloxigenase (COX-2).210, 211 Quanto 

ao β-sitosterol, a literatura relata sua atividade anti-infamatória pela inibição de edema de 

orelha induzido por xileno,212 bem como pela diminuição dos níveis de leucócitos, neutrófilo 

e da atividade das enzimas mieloperoxidase e adenosina-desaminase.213 Dentre os demais 

constituintes de EH, o lupeol e o taraxasterol apresentam comprovada atividade anti-

inflamatória in vivo. O lupeol reduz o edema, a degeneração das fibras musculares e o 

infiltrado inflamatório em até 72 h de tratamento,57 enquanto o taraxasterol apresenta eficácia 

comparável à prednisolona no modelo de inflamação provocada pela formalina.214 

Quanto aos constituintes de FA, o β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo apresentou 

atividade anti-inflamatória, uma vez que promoveu uma diminuição do edema em 72 h de 

tratamento, embora após esse período tenha sido possível verificar a presença de infiltrados 

inflamatórios. Esses dados estão em conformidade com a literatura que relata uma moderada 

atividade anti-inflamatória do β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo sobre a inibição da 

liberação de NO.215 A (-)-epicatequina, presente também em grande concentração em FA, 

apresentou pequena atividade anti-inflamatória, sendo que após 48 h de tratamento foi 

verificado intenso infiltrado inflamatório e, após 72 h, foi ainda verificada uma considerável 



 
 

116 
 

região de edema. Embora a procianidina B2 não tenha sido avaliada quanto à atividade anti-

inflamatória em virtude da quantidade isolada em FA, a literatura relata alta atividade anti-

inflamatória para este composto. A atividade anti-inflamatória relatada para a procianidina B2 

em modelo de inflamação em orelha de rato foi maior do que a apresentada pela indometacina 

e ácido glicirretínico, normalmente usados como agentes anti-inflamatórios.216 

 

IV.3.4. Atividade tripanocida 

A Tabela IV.4 (pág. 118) apresenta os resultados do teste tripanocida com os extratos 

HE e EE, as frações FD, FA e FE e os compostos friedelina, lupeol, β-sitosterol e β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo sobre as formas amastigotas e tripomastigotas de T.cruzi 

de cultivo celular. 

Os menores valores de CI50 observados para o extrato EH e as frações FD e FA 

permitem que estes sejam classificados como os melhores candidatos para estudos futuros. 

Porém, a atividade tripanocida de EH parece não estar associada à friedelina, lupeol e β-

sitosterol (presentes em grande quantidade em EH), embora, sejam necessários novos testes 

em diferentes solventes, uma vez que tais compostos mostraram solubilidade baixa em 

DMSO. 

Embora os valores de CI50 observados para EH, FD e FA sejam animadores, este 

extrato e estas frações não foram considerados para testes in vivo devido ao fato de que os 

índices de seletividade apresentados foram menores do que o recomendado (˃ 10), pelo 

Programa Fiocruz de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, para o proseguimento dos 

ensaios clínicos. 
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Figura IV.11. Fotomicrografias (objetiva 10x) de histologia de tecido subcutâneo da pata de rato 
não submetido a tratamento e submetido a tratamento com dexametasona, EH, FA, β-sitosterol, 
ácido betulínico, (-)-epicatequina e β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo após 24, 48 e 72 h.  
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Tabela IV.4. Atividade tripanocida in vitro de extratos, frações e algumas substâncias 
isoladas da casca do caule de L. ochrophylla 
 

Amostra CI50 ( g/mL) em 
tripomastigotasa 

CI50 ( g/mL) 
linhagem L929b 

Índice de 
seletividadec 

EH 30,0 80 2,7 
EE 67,0 80 1,2 
FD 25,6 40 1,6 
FA 28,1 40 1,4 
FE > 40 < 80 < 2,0 
Friedelina#  - - - 
Lupeol - < 20 - 
β-sitosterol#  - - - 
β-sitosterol-3-O-β-D-
glicopiranosídeo 

- - - 

Benzonidazol 1 625 625,0 
(a) concentração da amostra que reduz em 50% o crescimento parasitário; (b) concentração da 
amostra que induz 50% de morte celular (L929); (c) CI50 do composto sobre as células 
dividido pelo CI50 do composto sobre o parasita; (#) presença de precipitados na solução 
estoque. 
 

IV.3.5. Atividade antimicrobiana 

A Tabela IV.5 (pág. 119) apresenta os valores de CI50 obtidos para as amostras e 

padrões analisados nas concentrações de 250,00, 125,00, 62,50, 31,30, 15,60, 7,80, 3,90 e 

1,95 μg / mL frente aos microrganismos Staphylococcus sanguinis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium e Candida albicans. 

A triagem antimicrobiana mostrou que a melhor atividade de extratos e frações de L. 

ochrophylla foi observada contra C. albicans. A seletividade mostrada por FE frente a este 

fungo é importante, uma vez que os agentes antimicrobianos de espectro estreito são uma 

necessidade urgente na terapêutica. Por outro lado, EE apresentou o maior espectro de ação 

entre as amostras analisadas, sendo ativo contra Staphylococcus sanguinis, Salmonella 

typhimurium e C. albicans. Nenhum dos extratos e frações testados exibe atividade contra 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 
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Tabela IV.5. CI50 (μg/mL) de extratos e frações da casca do caule de L. ochrophylla contra 
microrganismos 
 

Cepa EH EE FD FA FE Ampicilina Miconazol 
S. sanguinis 126.0 221.6 164.2 ˃ 250.0 ˃ 250.0 < 1.95 NT 
S. aureus ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 < 1.95 NT 
E. coli ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 ˃ 250.0 < 1.95 NT 
S. typhimurium ˃ 250.0 124.4 ˃ 250.0 198.1 ˃ 250.0 < 1.95 NT 
C. albicans ˃ 250.0 17.4 65.7 ˃ 250.0 3.4 NT < 1.95 
NT = No tested. 

 

IV.3.6. Atividade antioxidante 

Os valores de CI50 obtidos para as amostras testadas e para o padrão são apresentados 

na Tabela IV.6.  

 

Tabela IV.6. Valores de CI50 para a captura de radicais livres por extratos e frações de L. 
ochrophylla 
 

Amostra CI50(μg/mL)* 
EH 8,55a ± 0,30 
EE 12,56a ± 0,27 
FD 11,20a ± 0,13 
FA 10,22a ± 0,20 
FE 11,72a ± 0,59 
Ácido ascórbico 12,47a ± 0,43 

*Valores expressos como média ± desvio padrão. Médias seguidas de mesma letra não são 
significativamente diferentes pelo teste-ANOVA. 
 

Os valores de CI50 para as amostras e padrão não foram estatisticamente diferentes, 

indicando alta atividade antioxidante DPPH dos extratos e frações da casca do caule de L. 

ochrophylla. 

A considerável atividade antioxidante da casca do caule de L. ochrophylla pode ser 

atribuída à presença de ácidos orgânicos e compostos fenólicos, tais como (-)-epicatequina e 

procianidina B2, uma vez que todos estes compostos são conhecidos pela eficiente capacidade 

sequestradora de radicais livres.74,217 

A literatura relata que as unidades de flavan-3-ol suprimem efetivamente a 

peroxidação lipídica em meios biológicos. Essa atividade antioxidante tem sido atribuída às 

hidroxilas das unidades de catecol presentes no anel “B” desses compostos. A presença de 

dois grupos hidroxila em posição orto permite a formação de ligação de hidrogênio e, 

posteriormente, a abstração de um dos seus átomos de H. Esta reação é suficientemente rápida 
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quando comparada com demais grupos passíveis de oxidação e, por isso, permite que as 

moléculas contendo o grupo catecol sejam classificadas como de alta atividade 

antioxidante.218 

A atividade antioxidante observada para os extratos e frações da casca de L. 

ochrophylla é uma das justificativas para as consideráveis atividades antitumorais e anti-

proliferativas observadas para esse vegetal. 
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Conclusões 
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I. Dos estudos fitoquímicos 

A partir do estudo fitoquímico foi possível o isolamento e a identificação de alguns 

fitoconstituintes provenientes do fracionamento cromatográfico da casca do caule de L. 

ochrophylla. Assim, verificou-se a presença no extrato hexânico dos triterpenos friedelina, β-

friedelinol, lupeol, pseudotaraxasterol e ácido betulínico, além do esteroide β-sitosterol. No 

extrato etanólico foram identificados os triterpenos taraxasterol e lupeol, além do esteroide β-

sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo. Deste extrato, foram isolados também o flavonoide (-)-

epicatequina e a procianidina B2, (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina. Com exceção do 

lupeol, β-sitosterol glicosilado e (-)-epicatequina todos os demais compostos estão sendo 

descritos pela primeira vez para o gênero Luehea. A partir do estudo do extrato aquoso foi 

possível a obtenção de frações constituídas principalmente por compostos fenólicos e ácidos 

orgânicos, alcaloides e saponinas. A partir da fração constituída por compostos fenólicos e 

ácidos orgânicos, foi possível o isolamento e identificação do ácido trans-aconítico. 

 

II. Dos estudos com radiação gama 

As análises de sequenciamento de DNA e taxonomia convencional permitiram 

identificar os fungos Lecythophora decumbens e Eurotium chevalieri L. Mangin como os 

principais microrganismos encontrados nas amostras de L. ochrophylla adquiridas no 

Mercado Central de Belo Horizonte. Todavia, doses iguais ou superiores a 5,0 kGy de 

radiação gama apresentaram-se suficientes para a total descontaminação das amostras 

avaliadas. 

A análise da fração constituída por compostos fenólicos e ácidos orgânicos (FF), 

exposta a diferentes doses de radiação gama, apresentou modificações na concentração de 

seus fitoconstituintes. Foi verificado que, a maioria dos fitoconstituintes de FF tem sua 

concentração diminuída até mesmo quando o material vegetal foi exposto à menor dose de 

radiação gama (1,0 kGy). O fitoconstituinte identificado previamente como ácido trans-

aconítico foi o mais afetado pela radiação gama, uma vez que sofreu uma diminuição em sua 

concentração correspondente a 95,38% em relação à concentração apresentada por amostras 

não exposta à radiação. Quanto à fração constituída principalmente por saponinas, foi 

verificado também que a radiação gama promoveu uma redução na concentração destes 

compostos. 

Com o intuito de investigar a degradação do ácido trans-aconítico, foram realizadas as 

mesmas análises para este ácido irradiado em sua forma sólida e em solução aquosa. Foi 
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verificado, portanto, que a irradiação gama promove a transformação do ácido trans-aconítico 

via reação radicalar e iônica em ácido cítrico e isocítrico. Porém, para tanto é necessária a 

presença concomitante da água e de ácido trans-aconítico durante a exposição à radiação 

gama. Essa observação permite a suposição de que o material vegetal irradiado para a 

obtenção de FF, embora aparentemente seco, deveria conter água residual para a formação do 

ácido cítrico e isocítrico via hidratação do ácido trans-aconítico. 

 

III. Dos estudos biológicos 

Os testes biológicos realizados confirmaram a atividade anti-inflamatória alegada pela 

medicina popular. A atividade anti-inflamatória de inibição da proliferação de linfócitos 

apresentada pela fração em acetato de etila (FA) foi atribuída aos flavonoides (-)-epicatequina 

e (+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina, além do β-sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo, 

presentes em consideráveis concentrações na casca do caule de L. ochrophylla. Cabe ressaltar 

que a atividade anti-inflamatória de FA é semelhante à atividade apresentada pelo padrão 

positivo Dexametasona. A atividade anti-inflamatória tópica avaliada pela diminuição do 

edema, diminuição de infiltrados inflamatórios e a regeneração do tecido muscular foi 

atribuída ao extrato em hexano (HE), FA e ácido betulínico. 

Uma importante e promissora atividade antitumoral foi apresentada pelo β-sitosterol-

3-O-β-D-glicopiranosídeo frente à linhagem de células de cânceres de cólon e reto. 

O extrato em hexano (EH) e as frações em diclorometano e acetato de etila (FD e FA, 

respectivamente) apresentaram os melhores valores para atividade tripanocida. Porém, a 

atividade tripanocida de EH parece não estar associada à friedelina, lupeol e β-sitosterol, uma 

vez que tais compostos isoladamente não promoveram a morte destes parasitas. 

Quanto à atividade antimicrobiana, a melhor atividade de extratos e frações de L. 

ochrophylla foi observada contra C. albicans. 

A casca do caule de L. ochrophylla apresentou atividade antioxidante semelhante a do 

ácido ascórbico, utilizado como padrão positivo. Esse dado é extremamente relevante visto 

que esta atividade é importante na prevenção de inúmeras doenças como a aterosclerose, 

canceres e envelhecimento precoce. 
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IV. Considerações finais 

Os resultados obtidos na avaliação de Luehea ochrophylla reafirmam a importância 

dos estudos químicos e biológicos das diversas famílias de plantas medicinais existentes na 

flora brasileira, além de justificarem a continuidade dos estudos desta espécie. 
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Figura A1. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 22 (KBr, cm-1): 
friedelina. 
 
 
 

 
Figura A2. Espectro de RMN de 1H [200 MHz; CDCl3] do composto 22: friedelina. 
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Figura A3. Espectro de RMN de 13C [50 MHz; CDCl3] do composto 22: friedelina. 

Figura A4. Subespectro de DEPT 135 [50 MHz; CDCl3] do composto 22: friedelina. 
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Figura A5. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 23 (KBr, cm-1): β-
friedelinol.  

 
 
 

Figura A6. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; CDCl3] do composto 23: β-friedelinol. 
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Figura A7. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; CDCl3] do composto 23: β-friedelinol. 
 

Figura A8. Subespectro de DEPT 135 [100 MHz; CDCl3] do composto 23: β-friedelinol. 
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Figura A9. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 24 (KBr, cm-1): 
lupeol.  

 
 
 

 
Figura A10. Espectro de RMN de 1H [200 MHz; CDCl3] do composto 24: lupeol. 
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Figura A11. Espectro de RMN de 13C [50 MHz; CDCl3] do composto 24: lupeol. 

 
Figura A12. Subespectro de DEPT 135 [50 MHz; CDCl3] do composto 24: lupeol. 
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Figura A13. Espectro de absorção na região do infravermelho de EH-G4-3 (KBr, cm-1): 
lupeol (24) e pseudotaraxasterol (25).  

 
 
 

Figura A14. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; CDCl3] de EH-G4-3: lupeol (24) e 
pseudotaraxasterol (25). 
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Figura A15. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; CDCl3] de EH-G4-3: lupeol (24) e 
pseudotaraxasterol (25). 
 

Figura A16. Subespectro de DEPT 135 [100 MHz; CDCl3] de EH-G4-3: lupeol (24) e 
pseudotaraxasterol (25). 
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Figura A17. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 26 (KBr, cm-1): 
β-sitosterol. 

 
 
 

Figura A18. Espectro de RMN de 1H [200 MHz; CDCl3] do composto 26: β-sitosterol. 
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Figura A19. Espectro de RMN de 13C [50 MHz; CDCl3] do composto 26: β-sitosterol. 
 

 
Figura A20. Subespectro de DEPT 135 [50 MHz; CDCl3] do composto 26: β-sitosterol. 



 
 

153 
 

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Wavenumber (cm-1)

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

%
Tr

an
sm

itta
nc

e

3448

2942
2868

2366
2344

1686

1462
1376

1236
1190

1038

884

Figura A21. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 27 (KBr, cm-1): 
ácido betulínico.  

 
 
 

Figura A22. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; CDCl3e C5D5N] do composto 27: ácido 
betulínico. 
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Figura A23. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; CDCl3e C5D5N] do composto 27: ácido 
betulínico. 
 

Figura A24. Subespectro de DEPT 135 [100 MHz; CDCl3 e C5D5N] do composto 27: ácido 
betulínico. 
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Figura A25. Espectro de absorção na região do infravermelho de EE-FD-3: lupeol (24) e 
taraxasterol (28). 
 
 
 

Figura A26. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; CDCl3] de EE-FD-3: lupeol (24) e 
taraxasterol (28). 
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Figura A27. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; CDCl3] de EE-FD-3: lupeol (24) e 
taraxasterol (28). 
 

 
Figura A28. Subespectro de DEPT 135 [100 MHz; CDCl3] de EE-FD-3: lupeol (24) e 
taraxasterol (28). 
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Figura A29. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 29 (ATR, cm-1): 
(-)-epicatequina. 
 
 
 
 

Figura A30. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; CD3OD] a 40 ºC do composto 29: (-)-
epicatequina.  
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Figura A31. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; CD3OD] do composto 29: (-)-epicatequina. 

Figura A32. Subespectro de DEPT 135 do composto 29 [100 MHz; CD3OD]: (-)-
epicatequina.  
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Figura A33. Mapa de contornos HSQC do composto 29 [400 MHz; CD3OD]: (-)-
epicatequina.

Figura A34. Expansão do mapa de contornos HSQC do composto 29 [400 MHz; CD3OD]:   
(-)-epicatequina. 
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Figura A35. Mapa de contornos HMBC do composto 29 [400 MHz; CD3OD]:                   
(-)-epicatequina. 

Figura A36. Expansão do mapa de contorno HMBC do composto 29 [400 MHz; CD3OD]:     
(-)-epicatequina.  
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Figura A37. Mapa de contornos COSY do composto 29 [400 MHz; CD3OD]:                   
(-)-epicatequina.  

Figura A38. Mapa de contornos NOESY do composto 29 [400 MHz; CD3OD]:(-)-
epicatequina.  
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Figura A39. Espectro de HR-ESI-MS-(+) do composto 29: (-)-epicatequina.  
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Figura A40. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 30 (ATR, cm-1): β-
sitosterol-3-O-β-D-glicopiranosídeo. 
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Figura A41. Espectro de RMN de 13C do composto 30 [100 MHz; C5D5N]: β-sitosterol-3-O-β-
D-glicopiranosídeo. 

Figura A42. Subespectro de DEPT 135 do composto 30 [100 MHz; C5D5N]: β-sitosterol-3-O-
β-D-glicopiranosídeo.  
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Figura A43. Espectro de RMN de 1H do composto 30 [400 MHz; C5D5N]: β-sitosterol-3-O-β-
D-glicopiranosídeo. 

 
Figura A44. Mapa de contornos HSQC do composto 30 [400 MHz; C5D5N]: β-sitosterol-3-O-
β-D-glicopiranosídeo.  
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Figura A45. Mapa de contornos HMBC do composto 30 [400 MHz; C5D5N]: β-sitosterol-3-O-
β-D-glicopiranosídeo.  

 

 
Figura A46. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 31 (ATR, cm-1): 
(+)-epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 
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Figura A47. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; DMSO-d6] do composto 31: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 
 

 
Figura A48. Subespectro de DEPT 135 do composto 31 [100 MHz; DMSO-d6]: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 
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Figura A49. Espectro de RMN de 1H [400 MHz; DMSO-d6] do composto 31: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina.

Figura A50. Mapa de contornos HSQC do composto 31 [400 MHz; DMSO-d6]: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 
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Figura A51. Mapa de contornos HMBC do composto 31 [400 MHz; DMSO-d6]: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 

 
Figura A52. Mapa de contornos COSY do composto 31 [400 MHz; DMSO-d6]: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina. 
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Figura A53. Mapa de contornos NOESY do composto 31 [400 MHz; DMSO-d6]: (+)-
epicatequina-(4β-8)-epicatequina.  
 
 
 

 
Figura A54. Espectro de HR-ESI-MS-(+) do composto 31: (+)-epicatequina-(4β-8)-
epicatequina.  
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Figura A55. Espectro de absorção na região do infravermelho do composto 32 (ATR, cm-1):  
ácido trans-aconítico.  
 
 
 

 
Figura A56. Espectro de RMN de 1H do composto 32 [400 MHz; DMSO-d6]: ácido trans-
aconítico. 
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Figura A57. Espectro de RMN de 13C [100 MHz; DMSO-d6] do composto 32: ácido trans-
aconítico. 
 

Figura A58. Subespectro de DEPT 135 do composto 32 (100 MHz; DMSO-d6): ácido trans-
aconítico. 
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Figura A59. Mapa de contornos HSQC do composto 32 [400 MHz; DMSO-d6]: ácido trans-
aconítico. 

Figura A60. Mapa de contornos HMBC do composto 32 [400 MHz; DMSO-d6]: ácido trans-
aconítico.  
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Anexo II 

 

 

Cromatogramas e dados de CLAE 
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Figura A61. Cromatograma de CLAE com a sobreposição de FF (A) a 280 nm com o padrão 
de ácido trans-aconítico (B) (TR = 2,8 min). 
 
 
 
 
Tabela A1. Dados de CLAE (tempo de retenção e área dos picos) a 280 nm das frações 
fenólicas expostas à diferentes doses de radiação gama: FF0, FF1, FF3, FF5, FF10 e FF20  
 
 

Pico TR Área  TR Área  TR Área 
1 1,80 455.023,3  1,79 174.172,7  1,72 84.553,7 
2 2,88 703.893,9  2,42 32.521,5  2,54 57.724,9 
3 3,60 75.442,2  3,53 51.217,4  3,64 60.968,3 
4 4,44 751.202,9  4,40 515.319,7  4,49 518.468,3 
5 5,45 411.475,8  5,42 284.409,5  5,50 279.018,3 
6 6,45 266.842,8  6,32 599.659,6  6,47 860.386,1 
7 9,49 289.930,1  9,30 928.484,7  9,56 620.701,0 
8 12,86 612.507,7  12,61 1.141.956,6  12,96 846.463,4 
         
      
         
 TR Área  TR Área  TR Área 

1 1,84 83.860,0  1,821 121.392,1  1,82 96.312,9 
2 2,49 115.420,4  2,478 45.342,1  2,54 55.852,7 
3 3,56 79.165,0  3,576 44.575,2  3,62 52.373,3 
4 4,39 639.277,8  4,414 375.168,1  4,48 446.750,5 
5 5,42 373.917,2  5,424 251.639,7  5,52 280.642,8 
6 6,29 844.254,7  6,327 388.382,3  6,51 552.236,6 
7 9,24 645.690,8  9,256 304.943,4  9,58 651.321,0 
8 12,40 1.597.099,8  12,463 1.054.044,3  12,28 31.004,9 
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Figura A62. Cromatograma CLAE a 210 nm do solvente (água) utilizado na diluição das 
amostras FS.  

 

 

Tabela A2. Dados de CLAE (tempo de retenção e área dos picos) a 210 nm das frações 
saponínicas expostas a diferentes doses de radiação gama: FS0, FS1, FS3, FS5, FS10 e FS20 
 
 

Pico TR Área  TR Área  TR Área 
 

2 
 

5,21 
 

7.848.971,3 
 

5,31 1.589.899,0 
 

5,25 6.534.030,5 
         
         
 

 

  
 

  
 

 
         
 TR Área  TR Área  TR Área 
 

2 5,25 6.386.557,2 
 

5,33 3.561.975,3 
 

5,30 4.726.881,6 
         

 
 
 
 
Tabela A3. Médias das áreas dos picos referentes ao ácido trans-aconítico não solubilizado e 
irradiado. 

0,0 kGy 1,0 kGy 3,0 kGy 5,0 kGy 10,0 kGy 20,0 kGy 
 
2300484,7a 

 
2469701,5a 

 
2022636,1a 

 
2110504,5a 

 
2116510,6a 

 
2188334,1a 

Valores expressos em média da área do pico. Diferentes letras em uma mesma linha indicam diferenças 
significativas (P < 0,05) entre os valores observados pelo teste de Tukey. 
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Tabela A4. Médias das áreas dos picos referentes ao ácido trans-aconítico em solução aquosa 
(1,0 mg/mL) e irradiado. 

0,0 kGy 1,0 kGy 3,0 kGy 5,0 kGy 10,0 kGy 20,0 kGy 
 
7130113,7a 
 

 
2033434,1b 

 
1741694,0bc 

 
1528101,8c 

 
272036,7d 

 
245759,7d 

Valores expressos em média da área do pico. Diferentes letras em uma mesma linha indicam diferenças 
significativas (P < 0,05) entre os valores observados pelo teste de Tukey. 
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Figura A63. Cromatogramas de LC/MS de TA0, TA1, TA3, TA5, TA10 e TA20 (TR entre 0,0 e 
20,0 min); Condição de análise: 0,0 a 13,0 min, concentração inicial A → B (9,5 → 0,5), 13,01 
a 14,0 min, concentração A:B (100,0: 0,0), 14,01 a 20,0, concentração A:B (9,5:0,5).  
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Anexo III 

 

 

Termo de consentimento livre e 
esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de esclarecimento 

 
Convidamos você a participar do projeto de pesquisa intitulado “Elaboração de extratoteca e banco 

de dados químicos e biológicos a partir de plantas nativas da região de Diamantina – MG (Vale 

doJequitinhonha)”que será realizado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) e tem por objetivo avaliar se essas plantas tem efeito sobre o sangue. Você está sendo 

convidado a participar desse estudo por ter idade entre 20 e 39 anos e por não estar tomando remédios. 

Se você concordar em participar do estudo iremos coletar (tirar) um pouco de seu sangue (15 mL) na 

veia do braço (da mesma maneira que é coletado quando você faz algum exame de sangue), em dia e 

horário a combinar. No laboratório vamos fazer testes com seu sangue usando as plantas e o que 

sobrar do sangue não será guardado, sendo descartado com todo o cuidado. A coleta do sangue será 

feita em uma veia de seu braço, podendo causar uma leve dor na hora e uma pequena mancha roxa que 

desaparecerá em 3 a 4 dias após a coleta. Outros riscos mais raros (não é comum acontecer) de sua 

participação incluem tontura, enjôo e de contaminação. A coleta será feita por pessoa treinada, em 

local limpo e reservado, equipado com maca, utilizando material estéril e descartável. Ao doar seu 

sangue para este projeto você estará contribuindo para os conhecimentos sobre esta planta que é 

utilizada na medicina popular. Os seus dados serão mantidos em sigilo (segredo) e sua identidade não 

será revelada. Só os pesquisadores envolvidos no projeto terão acesso aos dados, que serão utilizados 

apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em congressos, livros e revistas, mas sua 

identidade não será divulgada. Você não receberá qualquer forma de remuneração (pagamento) pela 

sua participação no estudo e você não terá nenhum gasto (portanto, não está previsto nenhuma forma 

de ressarcimento). Quaisquer dúvidas que possam surgir durante o andamento deste estudo por parte 

do voluntário poderão ser esclarecidas junto aos membros da equipe responsáveis pelo projeto, 

pessoalmente ou por telefone. Se depois de autorizar a coleta, você não quiser que seu sangue seja 

usado, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes 

ou depois da coleta do sangue, independente do motivo e sem prejuízo na sua relação com os 

pesquisadores e a UFVJM. Os pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua 

exclusão do estudo por razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado. 

Em caso de qualquer dúvida você deverá e/ou poderá entrar em contato a qualquer hora com a 

pesquisadora responsável Michaelle Geralda dos Santos pelo telefone (38)9977-9991 ou pelo e-mail 

michaellegsantos@gmail.com. Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFVJM no Campus JK, Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, CEP 

39100-000, Diamantina – MG, telefone: (38) 3532- 1240 ou pelo e-mail cep@ufvjm.edu.br para 

informações sobre a aprovação do projeto pelo comitê. 
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Anexo IV 

 

 

Termo de livre consentimento pós-
informado 
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TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Elaboração de 

extratoteca e banco de dados químicos e biológicos a partir de plantas nativas da região de 

Diamantina – MG (Vale doJequitinhonha)”com os pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi 

todos os procedimentos que envolvem esta pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha 

participação no estudo. Eu perguntei e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que 

posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem 

qualquer constrangimento ou prejuízo. Eu também compreendo que os pesquisadores podem decidir a 

minha exclusão do estudo por razões científicas, sobre as quais eu serei devidamente informado. Não 

terei nenhuma remuneração e nenhum gasto por participar do projeto. Tenho uma cópia deste 

formulário, o qual foi assinado em duas vias idênticas e rubricadas. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar desse estudo durante todos os testes 

realizados. 

 

Diamantina,          

Assinatura do voluntário:        

 

Testemunha:         

Testemunha:         

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao voluntário, dentro dos 

limites de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:         

      Michaelle Geralda dos Santos (38) 9977- 9991 
                                                             michaellegsantos@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Campus JK – Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba  
CEP: 39.100-000 Diamantina - MG 
Coordenação: Prof. Dr. Disney Oliver Sivieri Júnior 
Vice-coordenação:Prof. Dr. Robson Campos Silva 
Telefone: (38) 3532-1240/3532-1200 
E-mail: cep@ufvjm.edu.br 

 


