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Resumo 

O gênero Pentacalia (Asteraceae) é constituído por mais de 200 espécies 

distribuídas principalmente no continente americano. No Brasil estão descritas 

duas espécies, P. desiderabilis e P. tropicalis, localizadas na região Sudeste e Sul. 

Algumas espécies são utilizadas na medicina popular para o controle ou 

tratamento de várias doenças, tais como sífilis, desordens gástricas e em 

processos inflamatórios. Algumas espécies são tóxicas sendo relatadas mortes 

por envenenamento de bovinos e ovinos através da ingestão de suas folhas. 

Nesse projeto foi realizado o estudo fitoquímico dos galhos, folhas e flores de P. 

desiderabilis (Vell.) Cuatrec., a qual não possuía estudos químicos divulgados em 

literatura, bem como a análise da composição química dos óleos voláteis de 

folhas e flores de dois indivíduos da espécie. Adicionalmente, foram 

desenvolvidos ensaios de avaliação das atividades leishmanicida, tripanocida, 

antimalárica, citotóxica, miotóxica, antiinflamatória, antirradicalar, antifúngica e 

atividade inibitória da produção de aflatoxina B1. No estudo da composição 

química dos óleos voláteis, 78 componentes foram identificados com 

predominância de sesquiterpenóides nas folhas e variação de classe 

predominante nas flores, de acordo com o individuo amostrado. Os óleos voláteis 

das flores apresentaram pronunciada atividade antifúngica frente ao Aspergillus 

flavus. Do estudo fitoquímico foram identificados, através de análises 

espectroscópicas, 16 constituintes químicos, entre os quais: quatro flavonóides, 

nove derivados de ácido clorogênico e três quinóides, sendo um componente 

inédito em literatura. As fases de partição em DCM e AcOEt do extrato 

metanólico apresentaram atividades miotóxica e antiinflamatória no ensaio com 

sPLA2. A fase em AcOEt mostrou a maior atividade antirradicalar e o ácido 3,5-

dicafeoil-quínico, atingiu o máximo de atividade na concentração inicial de 

15μg.mL-1. Tal ácido e os quinóides jacaranona e ácido quinolacético 

apresentaram moderada atividade antifúngica frente ao A. flavus. O quinóide 

jacaranona foi leishmanicida com faixa de CI50 entre 11-17µg/mL, tripanocida 

com CI50 de 13µg/mL e antimalárico com CI50 de 7,82µg/mL e índice de 

seletividade 3. Tal subsância mostrou-se citotóxica frente a oito linhagens 

tumorais humanas e em células de melanoma murino, com valores de CI50 entre 

9-145M e 17M, respectivamente. 
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1. Introdução 

A família Asteraceae é a maior dentre as Eudicotiledôneas, contendo cerca 

de 24.000 espécies, podendo atingir 30.000 espécies, segundo estimativas. 

Cerca de 1.600-1.700 gêneros encontram-se distribuídos em todo mundo, exceto 

na Antártida (Funk et al., 2009). Aproximadamente 98% dos gêneros são 

constituídos de plantas de pequeno porte (BREMER, 1994), os quais são 

extremamente estudados dos pontos de vista botânico, químico e farmacológico 

(SEAMAN, 1982; ZDERO & BOHLMANN, 1990; BREMER, 1994; FUNK et al., 

2009). O uso de espécies da família para fins econômicos e medicinais foi 

recentemente revisto e, sobretudo, têm sido amplamente estudadas as 

atividades citotóxica, antiinflamatória e antifúngica de algumas classes de 

metabólitos secundários sintetizados pelas espécies de Asteraceae (BEEKMANN 

et al., 1996; RÜNGELER, 1999). 

A produção de mais de 7.000 substâncias químicas (ZDERO & BOHLMANN, 

1990; CALABRIA et al., 2007) tem sido relatada para a família, onde todas as 

classes químicas têm no mínimo algumas centenas de metabólitos isolados 

(BOHM & STUESSY, 2001; CALABRIA et al., 2007; FUNK et al., 2009), sendo 

esse o principal motivo atribuído ao sucesso evolucionário dos seus indivíduos 

(ALMEIDA-CORTEZ et al., 1999). 

Os metabólitos especiais têm sido empregados para diferentes finalidades, 

tais como modelos para síntese orgânica, estudos de biossíntese, 

quimiotaxonômicos e etnobotânicos, ensaios biológicos e/ou farmacológicos, usos 

econômicos, entre outros. 

Inúmeras espécies de Asteraceae possuem importância econômica sendo 

usadas como alimentos, bebidas, especiarias, adoçantes, inseticidas, 

medicamentos, corantes, além de plantas ornamentais. Indubitavelmente, o 

principal produto alimentício da família é a alface (Lactuca sativa L.) cuja 

produção anual e mundial ultrapassa os 22 milhões de toneladas. No entanto, 

outros vegetais como a chicória (Cichorium intybus L.), a escarola (Cichorium 

endivia L.) e a alcachofra (Cynara scolymus L.) também apresentam destaque. O 

óleo de girassol (Helianthus annuus L.) ocupa o quarto lugar no ranking mundial 

de óleos comestíveis e possui elevado valor agregado devido sua constituição de 

cerca de 90% de ácidos graxos insaturados, tais como o ácido oléico e linoléico 

(SIMPSON, 2009). 
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Várias espécies da família têm sido empregadas como bebidas, por 

exemplo, a camomila (Matricaria recutita L.) utilizada em chás e o absinto, um 

licor preparado a partir da espécie Artemisia absinthium L., cujo sabor é 

decorrente da presença da absintina, mas as propriedades psicoativas são 

atribuídas à -tujona, um monoterpeno que atua como antagonista do receptor 

GABAA ocasionando convulsões. A espécie Stevia rebaudiana Bertoni, 

popularmente conhecida como estévia, contém em suas folhas diterpenos 

glicosídicos, tais como o esteviosídeo e vários rebaudiosídeos, que são cerca de 

100-450 vezes tão doces quanto à sacarose. Essas substâncias não são 

metabolizadas no organismo sendo, portanto, empregadas como adoçantes. 

As compostas também interagem com várias espécies de insetos, sendo 

essa uma das poucas fontes vegetais de inseticidas comerciais efetivos. Essas 

substâncias designadas de piretróides compõem, atualmente, muitos produtos 

comerciais, os quais são constituídos através da associação de quatro dessas 

substâncias, as piretrinas I e II e as cinerinas I e II, extraídas de Tanacetum 

cinerariifolium (Trev.) Sch. Bip. No entanto, um dos principais usos de espécies 

de Compositae tem sido o emprego como fitoterápicos na medicina popular. A 

Tabela 1 lista espécies e seus respectivos usos como ervas medicinais aprovadas 

na Alemanha, sendo muito empregadas também no Brasil (FUNK et al., 2009). 

 

Aspectos químicos e biológicos do gênero Pentacalia 

Entre os vários gêneros de Compositae, Pentacalia Cass. pertence a tribo 

Senecioneae, a maior tribo da família que compreende 150 gêneros e 3.500 

espécies (TELES & STEHMANN, 2008). No Brasil, a tribo compreende 96 espécies 

pertencentes a oito gêneros (NAKAJIMA et al., 2012). O gênero Pentacalia é 

constituído por mais de 205 espécies distribuídas na região tropical do continente 

americano. O gênero foi inicialmente incluído em Senecio (lato sensu), mas 

posteriormente separado por ROBINSON e CUATRECASAS (1978). No Brasil são 

descritas duas espécies: P. desiderabilis localizada, principalmente, na região sul 

e sudeste, e P. tropicalis encontrada somente na região sudeste, mais 

especificamente nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A espécie P. 

desiderabilis é comum nas bordas da Floresta Atlântica em altitudes que variam 

de 400 a 2400m (TELES & STEHMANN, 2008). 

 



Tabela 1. Espécies de Compositae empregadas na medicina popular para diversas finalidades 

Nome usual* Nome científico Parte da planta Usos 

Arnica Arnica montana L. 

A. chamissonis Less. 

Flores secas em tinturas Inflamações e feridas 

Alcachofra Cynara scoymus L. Folhas secas Dispepsia 

Bardana Arctium lappa L. Raízes Diurético, tratamentos de artrite, gastrointestinal e 

psoríase 

Butterbura Petasites hybridus (L.) Gaertn. Folhas e rizomas Alergias respiratórias – rinite; Enxaqueca 

Calendula Calendula officinalis L. Infusões das partes aéreas Feridas externas e inflamações da boca e garganta 

Camomila Matricaria recutita L. Chás das partes aéreas Inflamações e espasmos gastrointestinais 

Cardomariano Silybum marianum  Infusões das sementes Dispepsia e desordens biliares 

Chicória Cichorium intybus L. Chás das partes aéreas Perda de apetite e dispepsia 

Dente-de-leão Taraxacum officinale Wiggers Infusões da erva Perda de apetite, flatulência e distúrbios da bile 

Equinácea Echinacea purpurea L. Chá da erva ou das raízes Infecções respiratórias e urinárias, e cicatrização 

Helénio Inula helenium L. Raízes e rizomas Pneumonia e asma 

Losna Artemisia absinthium L. Folhas secas em infusões Perda de apetite e dispepsia 

Matricária Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Folhas e flores Febres, dores de cabeça e reumatismo 

Mal-me-quer 

do campo 

Grindelia robusta Nutt. Tintura das folhas e flores Inflamação do trato respiratório 

Mil-folhas Achillea millefolium L. Partes aéreas secas Desordens gastrointestinais 

Tussilagem Tussilago farfara L. Chá das folhas secas Tosse, rouquidão e inflamação bucal 

Vara-dourada Solidago virgaurea L. Decocção das partes aéreas Inflamações do trato urinário 

*As espécies relatadas podem apresentar outros nomes usuais; aEspécie européia ainda sem tradução para o português, comercializada 

como o fitoterápico Antilerg pelo laboratório Aché. 
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As plantas do gênero são normalmente lianas escandentes, isto é, plantas 

de crescimento trepador cujo caule estreito e maleável, cresce e enrosca-se 

rapidamente sobre árvores, para atingir a luz abundante no dossel da floresta. A 

espécie P. desiderabilis é uma liana atrativa que exibe folhas carnudas e possui 

flores amarelo-vibrantes. Por outro lado, algumas espécies de Pentacalia são 

reconhecidamente tóxicas, tendo sido relatados casos de morte por 

envenenamento de bovinos e ovinos através da ingestão de suas folhas 

(TOKARNIA et al., 1990). 

A composição química de Pentacalia tem sido pouco descrita na literatura, 

sendo alguns exemplos de substâncias isoladas desse gênero apresentados na 

Figura 1. Entre esses relatos podem ser destacados o isolamento de 

sesquiterpenos (nerolidol, -humuleno, farneseno, curcumeno, santaleno, 

germacreno D, além de vários cadinenos e bisabolenos), de triterpenos 

(cicloartenol e friedelina) e de um fenilpropanóide (5-metoxieugenol) de P. 

ephiphytica, P. andicola, P. firmipes e P. archieri (BOHLMANN & ZIESCHE, 1979; 

BOHLMANN et al. 1984). O estudo da espécie P. corymbosa resultou na 

identificação do sitosterol, eicosanol, friedelina, das cumarinas escopoletina e 7-

geraniloxiescopoletina, além dos flavonóides quercetina e rutina (TORRENEGRA 

et al., 2000). Recentemente, das espécies P. ledifolia e P. corymbosa foram 

isolados dois quinóides (PEDROZO et al., 2006). 

Além de estudos fitoquímicos, foram realizados ensaios biológicos com o 

intuito de verificar, principalmente, os efeitos antimicrobianos, citotóxicos e 

antifúngicos de extratos e substâncias isoladas a partir do respectivo gênero. 

Dentre esses trabalhos, pode-se destacar o estudo da letalidade sobre Artemia 

salina das frações enriquecidas com flavonóides, taninos, esteróides e triterpenos 

de Pentacalia vaccinoides (SANABRIA-GALINDO et al., 1997), e a atividade 

antifúngica observada nas cumarinas isoladas de P. corymbosa (TORRENEGRA et 

al., 2000) e nos quinóides de P. ledifolia e P. corymbosa (PEDROZO et al., 2006). 

Em trabalhos de campo realizados em Campos do Jordão, SP foi verificada 

a ocorrência de Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec. Amostras da espécie 

foram coletadas para identificação botânica e para ensaios de atividade biológica. 

Em uma triagem de atividade antiradicalar frente ao ensaio com o radical livre 

2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH), o extrato etanólico da espécie apresentou 

pronunciada atividade, motivando seu estudo mais aprofundado. 
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Figura 1. Exemplos de metabólitos secundários isolados de espécies de 

Pentacalia 
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2. Objetivos do projeto 

 

As espécies do gênero Pentacalia já estudadas são reconhecidamente 

produtoras de classes de substâncias com potencial atividade antifúngica e 

citotóxica. Sendo assim, em virtude da versatilidade de constituintes químicos e 

das atividades biológicas observadas nas espécies de Pentacalia, os objetivos 

desse projeto foram delineados em: 

1. Realizar o estudo fitoquímico dos extratos das partes aéreas de P. 

desiderabilis. 

2. Avaliar o potencial antirradicalar, citotóxico, antifúngico, 

anticolinesterásico, antinociceptivo, antiinflamatório e leishmanicida das fases de 

partição e das substâncias isoladas. 

3. Realizar o estudo da composição química dos óleos voláteis de P. 

desiderabilis buscando, se possível, avaliar a influência de fatores 

microclimáticos, entre outros, na produção e constituição dos metabólitos 

presentes na fração volátil da espécie. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Instrumentação 

As análises por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foram feitas 

em um Cromatógrafo Dionex P680A equipado com detector por varredura de 

espectro no Ultravioleta por arranjo de fotodiodos, modelo UVD 340U e módulo 

de tratamento de dados CHROMELEON. Como fase estacionária para as análises 

em escala analítica foi utilizada uma coluna Acclaim® 120 de fase reversa C18 

(4,6 x 150 mm) e 5µm de diâmetro de partícula, com pré-coluna Acclaim C18 

(4,3 x 10 mm), com partículas de 5µm, injetor manual Rheodyne 8125 com loop 

de 20µL, um fluxo de 0,7 mL/min. Para CLAE semi-preparativo foi utilizada uma 

coluna Supelcosil™ LC-18 de fase reversa C18 (25cm x 10mm), com partículas de 

diâmetro de 5µm, injetor manual Rheodyne 8125 com loop de 100µL e um fluxo 

de 3,0mL/min. O sistema eluente foi iniciado com uma mistura de 70% de H2O 

acidificada com 2% de ácido acético e 30% de metanol, e finalizado com 100% 

de metanol em 40 minutos. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de hidrogênio-1 

(RMN 1H) e de Carbono-13 (RMN 13C) foram registrados em espectrômetro 

Bruker DPX-300, operando a 300 MHz para RMN ¹H e 75 MHz para RMN ¹³C. 

Para a concentração dos extratos e frações cromatográficas utilizou-se o 

rotaevaporador BUCCHI, sob pressão reduzida, com bomba de vácuo BUCCHI 

modelo V- 700/710. 

As análises por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de 

Massas (CLAE-DAD-EM) foram registrados em um CLAE da Shimadzu, constituído 

por bomba LC-10AD vp, controladora SLC-10A vp, detector UV-Vis SPD-M10A vp, 

injetor automático SIL-10AF, coluna cromatográfica Phenomenex Luna C-18 (250 

x 4,6mm, 5m) e módulo de tratamento de dados LCsolution versão 1.24 – 

Shimadzu. O espectrômetro de massas utilizado foi o Bruker, modelo Esquire 

plus 3000, com analisador de íon trap, fonte de íons por elétron-spray e módulo 

de tratamento de dados Esquire control versão 5.2. Essas análises foram 

realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo. 
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3.2. Materiais e Reagentes Empregados 

3.2.1. Solventes e substratos enzimáticos 

Para as extrações e análises cromatográficas, em camada delgada e em 

coluna cromatográfica, foram utilizados solventes de grau P.A., das marcas Neon, 

Synth e CAAL. Para as análises em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

foram usados solventes grau CLAE, das marcas Neon e Vetec. Os espectros de 

RMN foram registrados tendo como solventes o clorofórmio deuterado ou 

metanol deuterado da Tédia Brazil. 

Os substratos para os ensaios enzimáticos foram adquiridos junto da 

BioMol International, Synapses-Brazil, Neobio e Sigma-Aldrich. 

 

3.2.2. Colunas e Placas Cromatográficas 

Para o fracionamento em coluna cromatográfica foram utilizados como 

adsorventes o Sephadex LH-20 da Sigma-Aldrich e a sílica Gel 60 (0,063-

0,200mm) da Merck. As análises cromatográficas em camada delgada 

comparativa foram realizadas em placas de sílica 60 F254, da Merck. A revelação 

dos cromatogramas foi realizada por irradiação no ultravioleta (254 e 366 nm) e, 

também, através da pulverização das placas com sulfato cérico seguido de 

aquecimento em uma chapa elétrica Fisatom a 100ºC. 

 

3.3. Coleta e Identificação do Material Vegetal 

A espécie vegetal (Figura 2) foi coletada no dia 17 de agosto de 2008, na 

região do condomínio Umuarama, pertencente à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, que se encontra a cerca de 1.700m de altitude na Serra da 

Mantiqueira, próximo às coordenadas 22 46’24”S e 45 33’45”W, no município de 

Campos do Jordão, à 170Km da capital paulista, no extremo leste do Estado de 

São Paulo. A identificação da espécie foi realizada pela Profa. Dra. Oriana 

Aparecida Fávero e a respectiva exsicata depositada no Herbário Dom Bento 

Pickel do Instituto Florestal de São Paulo sob o número SPSF37596. 

O material vegetal recém coletado, galhos, folhas e flores foi separado e 

submetido à secagem em estufa sob ventilação, a 60C, visando eliminação total 

de água. 
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Figura 2. Hábito da espécie Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec. (esq.) e o 

ramo da espécie em detalhe (dir.) 

 

3.4. Coleta do material vegetal para extração dos óleos voláteis 

 

Para a extração dos óleos voláteis dois indivíduos da espécie Pentacalia 

desiderabilis (Vell.) Cuatrec. foram coletados no dia 21 de agosto de 2011, na 

região do condomínio Umuarama, pertencente à UPM em Campos do Jordão, São 

Paulo. O indivíduo 1 foi coletado em frente à ponte de entrada da trilha Sete 

quedas (11:40 horas) enquanto o indivíduo 2 foi coletado à esquerda do final da 

trilha paralela ao lago (11:50 horas). O indivíduo 1 foi coletado anteriormente 

para a extração dos constituintes químicos não-voláteis (item 3.3). 

As folhas e flores dos dois indivíduos foram devidamente separadas e o 

óleo volátil extraído de cada parte através da técnica de arraste de vapor de 

água, empregando Aparelho de Clevenger, por um período de 4h consecutivas. 

Ao término desse procedimento, os óleos voláteis foram recolhidos, secos com 

sulfato de sódio (Na2SO4) e analisados em relação à sua respectiva composição 

química. 

 

3.5. Análise da composição química dos óleos voláteis 

 

Os óleos voláteis foram analisados por Cromatografia à Gás (CG) em um 

cromatógrafo Shimadzu GC-17A equipado com o software Shimadzu GC 10, 

utilizando uma coluna capilar DB-5 (comprimento: 30m, diâmetro interno: 

0,25mm espessura do filme: 0,25m), e um detector de ionização de chama. As 
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temperaturas do injetor e do detector foram mantidas em 220°C e 250°C, 

respectivamente. A temperatura do forno foi programada de 60-300°C com taxa 

de aquecimento de 3ºC/min sendo empregado Hélio como gás de arraste 

(1mL/min) nas análises. 

A composição percentual dos componentes foi obtida através de um 

integrador eletrônico tendo como base às áreas dos picos no cromatograma. A 

análise por Cromatografia a gás acoplada espectrometria de massas (CG/EM) foi 

realizada em cromatógrafo a gás Shimadzu acoplado com sistema quadruplo de 

espectrometria de massas (QP 5000), operando por impacto eletrônico (70eV) e 

utilizando as mesmas condições empregadas na cromatografia a gás descrita 

acima. 

A identificação dos componentes foi realizada por comparação dos 

espectros de massas, os quais estão disponíveis no sistema através das 

bibliotecas NIST 21, NIST 107 e WILEY 229, e através do cálculo do índice de 

Kovats para cada componente, determinado relativamente aos tempos de 

retenção de uma série de n-alcanos (ADAMS, 2001; JENNINGS e SHIBAMOTO, 

1980). 

 

3.6. Obtenção dos extratos brutos 

 

Após remoção da estufa, cada parte do material vegetal seco (galhos, 

folhas e flores) foi triturada em moinho de facas resultando em 654,1g, 232,5 g e 

181,71 g de galhos, folhas e flores pulverizados, respectivamente. Os materiais 

foram submetidos à extração exaustiva com hexano, para remoção da maior 

parte do material graxo. Após reunião das soluções extratoras em hexano, o 

solvente foi removido em rotaevaporador. Os extratos hexânicos brutos 

resultantes dos galhos, folhas e flores foram de 1,81g, 5,84 g e 2,34 g, 

respectivamente. 

Para cada parte vegetal, o material resultante foi submetido, então, a 

extração com metanol até o esgotamento. Após reunião das soluções extratoras 

em metanol e remoção do solvente em rotaevaporador, os extratos metanólicos 

brutos resultantes dos galhos, folhas e flores foram, respectivamente, de 21,30g, 

23,82 g e 16,59 g. 
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3.7. Obtenção das fases de partição do extrato bruto metanólico dos galhos 

 

O extrato metanólico bruto dos galhos foi ressuspendido em uma mistura 

água:metanol (2:1) e este submetido a partição solvente/solvente empregando-

se solventes em escala crescente de polaridade. Assim, foram obtidas as 

seguintes fases de partição: em hexano, com massa de 415mg, em 

diclorometano (DCM), com massa de 2,5g, em acetato de etila (AcOEt) com 

massa de 1,08g e a fase hidroalcoólica de massa 12,8g, conforme fluxograma 

apresentado na Figura 3. Após obtenção dos espectros de RMN 1H as fases em 

DCM e AcOEt foram escolhidas para fracionamento cromatográfico. 

 

Figura 3. Fluxograma de obtenção das fases de partição 

 

3.8. Fracionamento cromatográfico da fase em diclorometano (FD) do extrato 

metanólico dos galhos 

 

A fase em diclorometano (2,0 g) foi fracionada em coluna cromatográfica 

de sílica gel (CC) e eluída com misturas binárias de solventes em grau crescente 

de polaridade. A partir desse fracionamento cromatográfico foram obtidas 53 

frações, as quais foram reunidas em 10 grupos por similaridade na análise por 

CCDC. Os grupos obtidos a partir da reunião das frações e suas respectivas 

massas são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Massas dos grupos obtidos após fracionamento cromatográfico da fase 

em DCM do extrato metanólico dos galhos 

Grupos Massa (mg) Grupos Massa (mg) 

D1 10 D6 46 

D2 420 D7 254 

D3 66 D8 560 

D4 58 D9 236 

D5 32 D10 180 

 

A partir do perfil químico obtido por CCD e CLAE, alguns grupos foram 

submetidos à análise por RMN 1H. A partir da análise dos dados espectrais do 

grupo FD3 foi possível determinar a estrutura da substância (I). 

O grupo D4 foi submetido a um novo fracionamento cromatográfico 

empregando-se Sephadex-LH20 como adsorvente e eluído com MeOH. A partir 

do fracionamento cromatográfico do grupo FD4 foram obtidas 32 frações, as 

quais foram agrupadas em nove grupos por similaridade na análise por CCDC. Os 

grupos obtidos a partir da reunião das frações e suas respectivas massas são 

apresentados na Tabela 3. A partir do grupo D4.1 foi possível obter a substância 

(I). 

 

Tabela 3. Massas dos grupos obtidos após fracionamento cromatográfico em 

Sephadex-LH20 do grupo FD4 

Grupos Massa (mg) Grupos Massa (mg) 

D4.1 24,2 D4.6 1,2 

D4.2 11,0 D4.7 1,2 

D4.3 7,7 D4.8 0,8 

D4.4 1,9 D4.9 3,6 

D4.5 1,4   

 

3.9. Fracionamento cromatográfico da fase em acetato de etila (FA) do extrato 

metanólico dos galhos 

 

A fase em acetato de etila (600mg) foi fracionada em coluna 

cromatográfica de Sephadex-LH20 empregando metanol como solvente eluente. 

A partir desse fracionamento cromatográfico foram obtidas 88 frações, as quais 

foram reunidas em 12 grupos por similaridade na análise por CCDC. Os grupos 

obtidos a partir da reunião das frações e suas respectivas massas são 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Massas dos grupos obtidos após fracionamento cromatográfico da fase 

em AcOEt do extrato metanólico dos galhos 

Grupos Massa (mg) Grupos Massa (mg) 

A1   31,6 A7   7,0 

A2 121,0 A8 19,3 

A3 201,9 A9 36,3 

A4 102,6 A10 10,3 

A5   32,2 A11 10,1 

A6   37,3 A12   7,1 

 

Com exceção dos grupos A7 e A12 que apresentaram baixa quantidade de 

massa, os demais foram analisados por CLAE a fim de identificarmos e 

selecionarmos para análise por RMN 1H, as frações puras ou enriquecidas com 

uma determinada substância. Assim, os grupos A2, A3 e A9 foram submetidos à 

análise por RMN 1H, onde a partir da amostra A9 foi possível identificar a 

substância (II). 

 

3.10. Obtenção das fases de partição do extrato bruto metanólico das folhas 

 

A partir do extrato bruto metanólico das folhas (23,82 g), uma parcela 

significativa do mesmo (22,0 g) foi submetida ao procedimento de partição. 

Assim, tal extrato foi ressuspendido em uma mistura de 600mL de água:metanol 

(2:1) e este submetido a partição solvente/solvente empregando-se solventes 

em escala crescente de polaridade. Assim, foram obtidas as seguintes fases de 

partição: em hexano, com massa de 3,28g, em diclorometano (DCM), com 

massa de 3,24g, em acetato de etila (AcOEt) com massa de 4,73g, sendo o 

restante da massa inicial localizada na fase hidroalcoólica de massa 9,95g, 

conforme fluxograma apresentado na Figura 4. 

 

3.11. Fracionamento cromatográfico da fase em diclorometano do extrato 

metanólico das folhas 

 

A fase em diclorometano (2,5 g) foi fracionada em coluna cromatográfica 

de sílica gel (CC) e eluída com misturas binárias de solventes em grau crescente 

de polaridade. A partir desse fracionamento cromatográfico foram obtidas 97 
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frações, as quais foram reunidas em 12 grupos por similaridade na análise por 

CCDC. Os grupos obtidos a partir da reunião das frações e suas respectivas 

massas são apresentados na Tabela 5. 

 

Figura 4. Fluxograma de extração e partição do extrato metanólico obtido das 

folhas de Pentacalia desiderabilis. 

 

Tabela 5. Massas dos grupos obtidos após fracionamento cromatográfico da fase 

em DCM do extrato metanólico das folhas 

Fração Massa (mg) Fração Massa (mg) 

FD1 249,3 FD7 254,8 

FD2 97,5 FD8 55,6 

FD3 88,9 FD9 233,7 

FD4 132,5 FD10 79,5 

FD5 56,7 FD11 323,4 

FD6 46,8 FD12 480,9 

 

A partir do perfil químico obtido por CCD e CLAE, alguns grupos foram 

submetidos à análise por RMN 1H. A partir da análise dos dados espectrais do 

grupo FD4 foi possível determinar a estrutura da substância (I). 
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3.12. Fracionamento cromatográfico da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das folhas 

 

A massa de 4,731g da fase em acetato de etila foi separada em duas 

alíquotas de 2,602g e 2,128g, respectivamente. A massa de 2,128g foi inserida 

em uma coluna cromatográfica de Sephadex LH-20 e eluída com metanol. As 

frações obtidas (1mL) da coluna cromatográfica geraram 67 frações. As frações 

obtidas foram analisadas por cromatografia em camada delgada comparativa 

(CCDC) e agrupadas de acordo com a similaridade por CCDC em nove grupos 

conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6. Massas dos grupos obtidos após fracionamento cromatográfico, em 

Sephadex LH-20, da fase em acetato de etila do extrato metanólico das folhas 

Grupos Frações Massa amostra (mg) 

G1 1-8 109,2 

G2 9-13 229,5 

G3 14-16 252,6 

G4 17-25 337,8 

G5 26-29 109,1 

G6 30-39 142,3 

G7 40-41   12,7 

G8 42-50   15,3 

G9 51-67 197,1 

 

Os nove grupos obtidos foram submetidos à análise por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE). A partir dos cromatogramas foi possível 

observar que os grupos 3 à 7 contém os constituintes da fase em acetato de etila 

detectados por CLAE. No entanto, tais grupos são constituídos por mais de um 

componente sendo, assim, submetidos a novas separações cromatográficas. 

 

3.12.1. Fracionamento cromatográfico do grupo 3 da fase em acetato de etila do 

extrato metanólico das folhas 

 

O grupo 3 (G3) foi submetido à nova separação cromatográfica em 

Sephadex LH-20 da qual foram obtidos 54 frações, reunidas em oito grupos, 

conforme dados apresentados na Tabela 7, e submetidos à análise por CLAE. 
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Tabela 7. Tabela de grupos obtidos da separação cromatográfica do grupo 3 da 

fase em AcOEt obtida do extrato metanólico das folhas 

Grupos Frações Massa Amostra (mg) 

G3.1 1-4   5,3 

G3.2 5-6 24,0 

G3.3 7-8 29,8 

G3.4 9-11 11,2 

G3.5 12-13 19,8 

G3.6 14-18 11,5 

G3.7 19-27   7,6 

G3.8 28-54 223,0 

 

Através dos cromatogramas pode-se observar que os grupos 3.1 e 3.2 são 

constituídos por um componente majoritário com tempo de retenção de 7,71 

min. (Figura 5), os quais foram reunidos para obtenção dos espectros de RMN. A 

partir dos dados gerados foi possível identificar a substância (I). 

Os grupos 3.3 e 3.4 mostraram-se constituídos por dois componentes 

químicos cujos tempos de retenção são iguais a 7,87min e 5,51min. Após reunião 

desses grupos (Figura 5) e obtenção do espectro de RMN 1H foi possível 

identificar as substâncias (I) e (III). 
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Figura 5. Cromatogramas das reuniões dos grupos 3.1/3.2 (esquerda), 3.3/3.4 

(centro) e 3.7/3.8 (direita) obtidos do G3 da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das folhas de Pentacalia desiderabilis. 

 

A reunião dos grupos 3.7 e 3.8 forneceu uma amostra constituída por um 

componente majoritário em 15,69min. o qual, após obtenção do espectro de 

RMN 1H, foi identificado como a substância (IV). 
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3.12.2. Fracionamento cromatográfico do grupo 4 da fase em acetato de etila do 

extrato metanólico das folhas 

 

O grupo 4 mostrou-se constituído por um componente majoritário o qual 

foi separado através de CLAE, empregando uma coluna semi-analítica. A partir 

desse procedimento foi possível purificar 75,3mg do componente, que através 

das análises por RMN 1H, RMN 13C, espectrometria de massas (EM) e obtenção 

dos espectros de correlação COSY e HMBC foi possível identificar o constituinte 

químico (V), inédito em literatura. 

 

3.12.3. Fracionamento cromatográfico do grupo 5 da fase em acetato de etila do 

extrato metanólico das folhas 

 

O grupo 5 foi submetido à nova separação cromatográfica em Sephadex 

LH-20 da qual foram obtidos 35 frações, reunidas em nove grupos, conforme 

dados apresentados na Tabela 8, e submetidos à análise por CLAE. A partir das 

análises dos cromatogramas, os grupos 5.4 e 5.5 (Figura 6) foram analisados por 

RMN 1H e RMN 13C, sendo possível a identificação das substâncias (II) e (VI). 

 

Tabela 8. Tabela de grupos obtidos da separação cromatográfica do grupo 5 da 

fase em AcOEt obtida do extrato metanólico das folhas 

Grupos Frações Massa Amostra (mg) 

G5.1 1-3   8,8 

G5.2 4-9 14,8 

G5.3 10-11   7,5 

G5.4 12-16 16,2 

G5.5 17-18   7,7 

G5.6 19-21   8,1 

G5.7 22-25 15,9 

G5.8 26-29 15,2 

G5.9 30-35 14,8 
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Figura 6. Cromatogramas dos grupos 5.4 (esquerda) e 5.5 (direita) obtidos da 

fase em acetato de etila do extrato metanólico das folhas de P. desiderabilis. 

 

3.12.4. Análise dos grupos 6 e 7 obtidos da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das folhas 

 

Os grupos 6 e 7 foram reunidos devido a similaridade existente nos 

cromatogramas (Figura 7). O novo grupo originado, G6-7, foi analisado por CLAE 

(Figura 7) e apresentou dois principais constituintes com os mesmos tempos de 

retenção dos grupos 5.4 e 5.5 obtidos do grupo 5. Para confirmação da 

identidade desses componentes e identificação dos constituintes químicos 

minoritários, o grupo G6-7 foi submetido à análise por CLAE-EM-EM. 
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Figura 7. Cromatogramas dos grupos G6 (esquerda), G7 (central) e do grupo 

resultante da reunião de ambos (G6-7, direita) 

 

A partir das análises dos espectros de massas e dos fragmentos gerados 

foi possível a identificação das substâncias II, VI à IX. 
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3.13. Obtenção das fases de partição do extrato bruto metanólico das flores 

 

O extrato metanólico (16,58g) bruto foi ressuspendido em uma mistura 

água:metanol (2:1) e este submetido a partição solvente/solvente empregando-

se solventes em escala crescente de polaridade. Assim, foram obtidas as 

seguintes fases de partição: em hexano, com massa de 1,20g, em diclorometano 

(DCM), com massa de 0,99g, em acetato de etila (AcOEt) com massa de 0,83g e 

a fase hidroalcoólica de massa 13,56g, conforme fluxograma apresentado na 

Figura 8. Após obtenção dos espectros de RMN 1H, as fases em DCM e AcOEt 

foram escolhidas para fracionamento cromatográfico. 

 
Figura 8. Fluxograma de obtenção das fases de partição do extrato metanólico 

das flores de Pentacalia desiderabilis 

 

3.14. Fracionamento cromatográfico da fase em diclorometano do extrato 

metanólico das flores 

 

A fase em diclorometano (600mg) foi fracionada por Cromatografia em 

Coluna utilizando sílica gel como fase estacionária. A eluição foi iniciada 

empregando-se como fase móvel o hexano (50 mL), posteriormente misturas 

binárias com polaridade crescente de hexano e acetato de etila [(9:1 – 50 mL), 

(7:3 – 50 mL), (1:1 – 200 mL), (4:6 – 100 mL), (3:7 – 100 mL), (2:8 – 100 

mL)], acetato de etila (100 mL), acetato de etila e metanol [(9:1 – 150 mL), (8:2 

– 250 mL), (7:3 – 300 mL), (6:4 – 300 mL), (1:1 – 150 mL), (3:7 – 250 mL), 

(1:9 – 250 mL) ] e metanol (250 mL). A partir desse procedimento foram obtidas 

63 frações, as quais após reunião por análise em CCDC forneceram dez grupos 

(Tabela 9). 
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Tabela 9. Grupos, frações reunidas e massas obtidas do fracionamento 

cromatográfico da fase em diclorometano das flores de P. desiderabilis. 

Grupos Frações Reunidas Massa (mg) 

Dfl1 1-6 5,0 

Dfl2 7-12 14,3 

Dfl3 13 4,0 

Dfl4 14-18 90,0 

Dfl5 19-22 24,8 

Dfl6 23 26,6 

Dfl7 24-35 120,2 

Dfl8 36-43 103,3 

Dfl9 44-47 89,8 

Dfl10 48-63 26,6 

 

Os grupos foram analisados por CLAE e, posteriormente, selecionados para 

análise por RMN 1H. A partir dessas análises foi possível verificar a presença das 

substâncias I e III nos grupos Dfl4 e Dfl8, respectivamente. 

 

3.15. Fracionamento cromatográfico da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das flores 

 

A fase em acetato de etila (330,5mg) foi fracionada por Cromatografia em 

Coluna utilizando como adsorvente a fase estacionária Sephadex LH-20 e 

metanol como fase móvel. A partir desse procedimento foram obtidas 52 frações, 

as quais foram coletadas a cada 1mL e reunidas por análise em CCDC obtendo-

se 7 grupos, de acordo com os dados apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Grupos, frações reunidas e massas obtidas do fracionamento 

cromatográfico da fase em acetato de etila das flores de P. desiderabilis. 

Grupos Frações Reunidas Massa (mg) 

Afl1 1-8 0,5 

Afl2 9-11 1,4 

Afl3 12-20 53,0 

Afl4 21-25 29,3 

Afl5 26 65,3 

Afl6 27 26,3 

Afl7 28-52 16,4 
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Os grupos obtidos foram submetidos à análise por CLAE e por RMN 1H. 

Dentre esses grupos, através da análise por CLAE, foi observada a predominância 

de uma substância no grupo Afl5, a qual foi caracterizada como a substância II. 

Os espectros de RMN 1H dos grupos Afl3 e Afl4 mostraram sinais 

semelhantes além de um perfil cromatográfico similar por CLAE, o que permitiu 

que os mesmos fossem agrupados, com obtenção de 82,3 mg de material. Esse 

novo grupo foi submetido à análise por CLAE acoplada a espectrometria de 

massas. Dessa análise obteve-se a presença de 8 substâncias, das quais cinco 

foram identificadas como sendo as substâncias II, VI, X à XII. 

O grupo Afl6 mostrou-se constituído pelos componentes dos grupos Afl5 e 

Afl7. O grupo Afl7 foi analisado por CLAE-EM-EM e, a partir desse procedimento 

foi possível a identificação de três substâncias (II, VI e VIII). 

 

3.16. Análise das fases hidroalcoólicas 

 

As fases hidroalcoólicas resultantes das partições solvente/solvente dos 

galhos, folhas e flores foram analisadas por CLAE-DAD-EM-EM a fim de identificar 

os constituintes químicos presentes. 

A análise da fase hidroalcoólica obtida a partir do extrato metanólico das 

flores de Pentacalia desiderabilis permitiu a identificação de 7 constituintes 

químicos, as substâncias II, VI, XI, XIII, XV e XVI. A partir da fase 

hidroalcoólica obtida do extrato metanólico das folhas de P. desiderabilis foi 

possível a identificação de 5 componentes, as substâncias II, VI, XI, XV e XVI. 

Por outro lado, da fase hidroalcoólica obtida a partir do extrato metanólico dos 

galhos foram identificados os três derivados de ácido quínico (II, VI e XI) 

presentes nas demais partes do vegetal. 

 

3.17. Ensaios para avaliação da atividade anti-Leishmania 

 

Os ensaios para detecção de substâncias com atividade anti-Leishmania 

envolvendo os parasitas foram realizados no Instituto Adolfo Lutz com a 

colaboração do Dr. André Gustavo Tempone Cardoso. Promastigotas de 

Leishmania chagasi (MHOM/BR/1972/LD), Leishmania (L.) major 
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(MHOM/1L/80/Fredlin), Leishmania (V.) braziliensis (MHO/BR/75/M2903) e de L. 

amazonensis (MHOM/BR/73/M2269) foram cultivadas em meio M199 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 0,25% de hemina, a 24°C, sem a 

adição de antibióticos. Hamsteres dourados foram infectados com amastigotas 

provenientes de baço, para manutenção da cepa. A substância pura (I) foi 

dissolvida em etanol, diluída em meio de cultura e incubada com os parasitas em 

diferentes concentrações com o objetivo de se determinar as respectivas CE50. A 

concentração efetiva 50%, das substâncias isoladas, foi determinada utilizando-

se promastigotas de Leishmania, que foram aplicadas à 1x106/poço em placas de 

96 poços contendo a substância, utilizando-se meio M-199. Após um período de 

24 horas, a viabilidade dos promastigotas foi verificada através da atividade 

mitocondrial através dos ensaios com MTT - brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il-

2,5-difeniltetrazólio) - a 570 nm (TADA et al., 1986). Como controle positivo do 

ensaio, será utilizado o fármaco pentamidina. 

Para os ensaios in vitro com amastigotas de Leishmania foram retirados 

macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c e adicionados em lamínulas de 

vidro (13 mm) em placas de 24 poços, permanecendo em estufa a 37°C por 24 

horas. Amastigotas de Leishmania extraídas de baço e separadas por 

centrifugação foram adicionadas aos macrófagos na proporção de 10:1 

(amastigotas/macrófago) e incubadas com diferentes compostos a 37°C por um 

período de 120 horas. Ao final do ensaio, as lâminas foram coradas por Giemsa e 

observadas em microscópio óptico. A CE50 foi determinada através da contagem 

de 500 macrófagos/poço, avaliando-se o número de macrófagos infectados, 

utilizando-se como controle (100% infectado) macrófagos não tratados 

(TEMPONE et al., 2005). 

Os estudos de citotoxicidade foram realizados com células de rim de 

macaco Rhesus (LLC-MK2) foram cultivados com meio RPMI-1640 suplementado 

com soro fetal bovino 10% a 37ºC em uma incubadora umidificada a 5% CO2. As 

células foram removidas por demolição, semeadas em 4 x 104 células / poço em 

microplacas de 96 poços e, posteriormente, incubadas com o quinóide e com as 

drogas controle, pentamidina e Glucantime®, por 48 horas a 37°C. A viabilidade 

das células foi determinada utilizando o ensaio MTT a 550 nm (TADA et al., 

1986). 
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3.18. Ensaios para avaliação da atividade tripanocida 

 

Os ensaios para detecção de substâncias com atividade tripanocida 

envolvendo os parasitas foram realizados com a colaboração do Dr. André 

Gustavo Tempone Cardoso do Instituto Adolfo Lutz de SP. Formas 

tripomastigotas de Trypanossoma cruzi obtidas de culturas LLC-MK2 (ATCC CCL 

7) foram contadas em hemacitômetro Neubauer e aplicadas 1 x 106 / poço em 

placas de 96 poços. A substância I foi incubada em diferentes concentrações por 

24 h a 37°C em incubadora umidificada a 5% CO2 com benznidazol como droga 

padrão. A viabilidade dos tripomastigotas será verificada através da conversão 

celular da solução de MTT - brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-

difeniltetrazólio) - em formazana insolúvel por enzimas mitocondriais (TADA et 

al., 1986). A extração de formazana será realizada com 10% (v/v) SDS por 18h 

(100 µL/poço) a 24°C (TEMPONE et al., 2005). 

 

3.19. Ensaios para avaliação da atividade antimalárica 

 

A cepa K1 de Plasmodium falciparum resistente à cloroquina foi fornecida 

pelo Institute of Animal Genetics (Edinburgh, Scotland) e mantido em cultura 

contínua no Centro de Pesquisa em Malária – SUCEN. O sangue com os parasitas 

foi diluído em um hematócrito de 5% em meio de cultura Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI) 1640 (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) suplementado 

com 30 mM HEPES (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), hipoxantina 

50mg/mL (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), 10% soro humano, 

gentamicina 20 mg/mL (Schering-Plough, Brazil) e 5% de bicarbonato de sódio 

(RIECKMANN et al., 1978; DI SANTI et al., 1988). 

A cultura de P. falciparum foi sincronizada por centrifugação a 1.200 rpm 

durante 5 minutos, e o sedimento contendo as formas jovens foi recolhido . Tal 

procedimento foi adotado a fim de evitar o uso de produtos químicos na 

sincronização, o que poderia comprometer a viabilidade dos parasitas. Os testes 

foram realizados no estágio dos trofozoítos jovens e parasitemia de 1% em 96 

poços estéreis de fundo plano em microplacas (TPP, Suíça). A substância I foi 

diluída em série em meio RPMI de forma a obter concentrações de 300-
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0,097g/mL. Dois poços foram utilizados como controles sem adição de I. 

Finalmente, 10 L de células vermelhas do sangue humano (RBC) foram 

adicionados a todas as cavidades de modo a obter um hematócrito de 5%. Todos 

os testes foram realizados em duplicata. A placa foi incubada a 37°C em 

atmosfera de CO2 durante 24h. Após este período, o estágio esquizonte foi 

predominante no controle, esfregaços de sangue finos e grossos foram realizados 

com RBC com concentrações diferentes e como controles da placa. As lâminas 

foram coradas com Giemsa e observadas por microscopia (1000× ampliação). A 

avaliação do CI50 foi realizada por contagem do número de esquizontes com mais 

de três núcleos em 200 parasitas. O valor encontrado em cada poço com a 

substância I foi comparado com os controles, para calcular a percentagem de 

inibição de crescimento na presença do composto (RIECKMANN et al., 1978). 

 

A atividade hemolítica da substância I foi testada em diferentes 

concentrações sobre as células vermelhas do sangue a fim de avaliar a 

possibilidade de causar hemólise. Uma solução estoque (30mg/mL em MeOH) foi 

diluída em série para se obter concentrações que variam de 300 à 1,17g/mL. 

Três poços foram incluídos como controles: um contendo 100 L de água 

destilada equivalente a 100% de hemólise, um com 100 L de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) representando a ausência de lise e a última com 

metanol (MeOH) a fim de confirmar a falta de toxicidade do solvente . O sangue 

humano foi recolhido de forma asséptica em tubo contendo EDTA (Vacutainer 

BD, Franklin Lakes, NJ, EUA) e centrifugado a 1.000 rpm durante 5 min. As 

células vermelhas do sangue (RBC) foram lavadas com PBS, o sobrenadante foi 

descartado e 200 L do sedimento foram diluídos 10× em PBS. A solução foi 

distribuída num volume de 100 L/cavidade em uma microplaca de 96 poços em 

forma de U (Costar, Cambridge, MA, EUA). Finalmente, foi adicionado 100L de 

solução de RBC em todos os poços. A placa foi suavemente homogeneizadas e 

incubadas durante 2h à temperatura ambiente. Decorrido esse tempo, 100L do 

sobrenadante de cada poço foi transferido para uma nova placa, que foi lido a 

540 nm, em um leitor de placas 530 da Organon Teknika Microwell (Organon 

Teknika, West Chester, PA, EUA). 
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3.20. Ensaios para avaliação da atividade citotóxica 

 

Os ensaios para detecção da atividade citotóxica foram realizados em 

colaboração com o grupo de pesquisas do Prof. Dr. Luiz Rodolpho R. G. 

Travassos da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

No estudo foram empregadas as seguintes linhagens de células: 

melanoma humano (A2058 e SK-MEL-28), carcinoma humano de cólon (HCT-8 e 

LS160), carcinoma cervical humano (SiHa), carcinoma de mama humano (MDA e 

SK-BR-3), leucemia mielóide humana (HL-60) e melanoma murino (B16F10) 

originalmente obtidas do Instituto Ludwig de Pesquisa do Câncer (São Paulo, 

Brasil). A sub-linhagem melanótica B16F10-Nex2 caracterizada na Unidade de 

Oncologia Experimental (UNONEX) da UNIFESP é reconhecida pela baixa 

imunogenicidade e virulência moderada. Todas as células foram cultivadas a 

37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2, em meio RPMI 1640 (Gibco, 

Grand Island, NY) suplementado com 10mM de ácido N-2-hidroxietil-piperazina-

N-2-etanosulfônico (HEPES; Sigma Aldrich, St. Louis, MO), 24mM de bicarbonato 

de sódio (Sigma), 40 mg.L-1 de gentamicina (Hipolabor, Minas Gerais, Brasil), pH 

7,2 e 10% de soro fetal bovino (Gibco, Grand Island, NY). 

As células tumorais humanas e as células tumorais B16F10-Nex2 (1×104 

células tumorais/poço) foram cultivadas em placas de 96 poços em meio RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino. Após 8h do inoculo da célula 

tumoral, foram adicionadas soluções de concentração de 1,0, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0 

e 50,0 M da substância I ou de meio de cultura fresco (para células-controle). 

Após 24 horas de incubação, a viabilidade celular foi quantificada através do 

ensaio colorimétrico com o MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) (MOSMANN, 1983). Para tanto, a 

solução de MTT (5mg/mL) em solução salina tamponada com fosfato (PBS) foi 

diretamente adicionada às células, seguida por incubação de 4h a 37°C. As 

leituras de absorbância foram realizadas em um leitor de placas automatizado 

(SpectraMax-M2, Molecular Devices Software Pro 5.4, Sunnyvale, CA) a 570 nm. 

A viabilidade celular foi expressa em valor percentual em comparação com as 

células não tratadas e todos os experimentos foram realizados em triplicata. 
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3.21. Ensaios para avaliação da atividade antifúngica 

 

Os ensaios para detecção das atividades antifúngica e inibidora da 

produção de aflatoxinas foram realizados no Instituto Biológico de São Paulo com 

a colaboração da Drª Joana D’arc Felício e da Drª Edlayne Gonçalez. 

Os extratos brutos, as frações obtidas e as substâncias puras obtidas a 

partir do fracionamento cromatográfico, bem como, as amostras de óleos 

voláteis foram avaliadas em relação à atividade antifúngica. Para tanto, o fungo 

empregado foi o Aspergillus flavus cepa IMI 190 produtora de aflatoxinas. 

A cepa foi inoculada em tubos contendo o meio de cultura Agar batata 

dextrose por 10 dias a 25C, para obter-se o máximo de esporulação. Após esse 

período, as culturas foram lavadas com uma solução estéril de Tween 80 a 1%. O 

inóculo contendo 1,3x105 esporos.mL-1 foi utilizado nos ensaios antifúngicos. 

Para determinação da atividade antifúngica das amostras, foi utilizado o 

método do disco de difusão. Discos de papel de 6,0 mm de diâmetro contendo 

diferentes concentrações das amostras foram aplicados na superfície do meio de 

cultura previamente inoculado com o microrganismo teste, em placas de Petri. As 

placas, em triplicata, foram incubadas a 25C por 5 dias e a zona de inibição 

(mm) foi medida após esse período. Somente foram considerados resultados 

positivos as amostras que apresentaram halos de inibição superiores a 10,0 mm 

de diâmetro (YIN & TSAO, 1999). 

 

3.22. Ensaios para avaliação da inibição de Aflatoxina B1 (AFB1) 

 

As amostras que inibiram o crescimento do A. flavus foram analisadas em 

relação a inibição da produção de AFB1 conforme procedimento descrito em 

literatura (GONÇALEZ et al., 2003; PAK et al., 2006; NOGUEIRA et al., 2010). 

 

3.22.1. Preparação do inóculo e produção da toxina 

As cepas foram repicadas em tubo contendo ágar batata dextrose a 25ºC 

por 10 dias. Inóculos das colônias de A. flavus foram inoculados em uma placa 

de petri contendo o meio de cultura ágar coco e 150, 100, 50 e 0 µL de solução 

de quercetina (controle positivo) e da amostra testada (solução 2 µg/µL). O 
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volume das soluções de quercetina e das amostras correspondem a 300, 200, 

100 e 50 µg, respectivamente. A placa foi incubada por 7 dias a 25°C e o 

experimento realizado em triplicata. 

 

3.22.2. Extração de aflatoxinas 

Após o crescimento, a colônia com o ágar foi transferida para um frasco e 

adicionado clorofórmio na proporção de 10g do cultivo para 30mL de clorofórmio. 

Após 30 minutos de agitação, o solvente foi filtrado em papel de filtro contendo 

sulfato de sódio anidro e terra de diatomácea. O filtrado foi evaporado até a 

secura e transferido para um volume conhecido de clorofórmio. 

 

3.22.3. Quantificação da Aflatoxina B1 

O filtrado (5,0µL) foi aplicado em placa de sílica gel G60 (Merck), 

acompanhado de um padrão quantitativo de aflatoxina B1. A placa foi eluída 

unidimensionalmente com a mistura de solventes clorofórmio:acetona (9:1 v/v). 

Após a secagem do solvente, foi realizada a leitura das amostras e do padrão em 

fotodensitômetro (CS 9000, Shimadzu). A quantificação foi feita por comparação 

das áreas das amostras com as dos padrões de aflatoxinas. Os limites de 

quantificação e detecção foram: 0,08 ng e 0,04 ng para as aflatoxinas B1 e G1, e 

0,04 ng e 0,02 ng para as aflatoxinas B2 e G2, respectivamente. O limite de 

quantificação foi considerado pela menor concentração da toxina possível de ser 

confirmada. O limite de detecção foi determinado como sendo a concentração 

onde a área do pico se encontrava três vezes acima da linha de base padrão. 

 

3.23. Ensaios para avaliação da atividade miotóxica e antiinflamatória 

 

Os ensaios para detecção da atividade miotóxica e antiinflamatória foram 

realizados com a colaboração da Profª Drª Daniela O. Toyama, do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CCBS-

UPM) e do Prof. Marcos H. Toyama do Campus do Litoral Paulista da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (CLP-UNESP). 

Para os ensaios de atividade antiinflamatória foi empregada a fosfolipase 

A2 secretória (sPLA2) obtida a partir de veneno total de Bothrops jararacussu 

(BthTx-II). 
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3.23.1. Purificação das sPLA2 

A Fosfolipase A2 secretória (sPLA2) do veneno de serpente foi purificada 

através da combinação de procedimentos cromatográficos. As sPLA2 de Bothrops 

jararacussu foram obtidas por dois protocolos diferentes usando uma combinação 

de troca iônica e fase reversa. 

 

HPLC de troca iônica (SP 5PW) 

Neste protocolo as amostras foram dissolvidas em tampão A1 (composto 

de uma solução aquosa de 0,05M de bicarbonato de amônio) ou em um tampão 

A2 (Tampão Tris-HCl 0,05M, pH 8,0). As amostras, uma vez dissolvidas, foram 

centrifugadas a 4500xg por 5 minutos, filtradas em Millipore 0,22µm e 

posteriormente aplicadas a coluna cromatográfica. A coluna TSK SP 5PW, 

(Supelco) ou BioSuite (Waters), analítica, foi previamente equilibrada com o 

tampão A1 ou tampão A2. Após o tempo de equilíbrio, 200µL de amostra 

previamente preparada foi aplicada à coluna cromatográfica montada em sistema 

cromatográfico HPLC, PDA 991 (Waters), equipado com duas bombas Waters 

modelo 510/B, no qual foi usado um injetor manual com “loop” de 200µL. A 

eluição das amostras foi realizada em gradiente linear com bicarbonato de 

amônio 1,0M, pH 7,9 (Tampão B1) ou Tris-HCl 0,05M: NaCl 1,0M (Tampão B2). 

As frações foram monitoradas a 280nm, coletadas, liofilizadas e estocadas a -

20ºC. 

HPLC fase reversa (C18) 

A cromatografia das amostras de sPLA2, obtidas por troca iônica, foi 

realizada em coluna de fase reversa C18 (µ-Bondapack - 0,38 X 30cm, C18) 

acoplada a um sistema HPLC Waters PAD 991 (Waters), equipado com duas 

bombas Waters modelo 515/B, um injetor manual com “loop” de 200µL. A coluna 

cromatográfica foi previamente equilibrada com o tampão A (TFA 0,1% em H2O) 

durante 15 minutos antes da injeção da amostra, diluída em tampão A até sua 

completa homogeneização. Posteriormente, a amsostras foram centrifugadas a 

4500xg por 5 minutos, filtradas em Millipore 0,22µm e, então, aplicadas à coluna. 

A eluição das amostras foi realizada usando-se gradiente linear de concentração 

de tampão B (Acetonitrila 66% em tampão A), monitorada em comprimento de 
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onda de 280nm. As frações coletadas foram então liofilizadas e estocadas a -

20oC. 

 

3.23.2. Animais experimentais 

Foram utilizadas fêmeas de camundongos Swiss (20-35g) provenientes do 

Biotério Central da Universidade Estadual de Campinas (CEMIB). Os animais 

foram mantidos a temperatura ambiente 22-24ºC com ciclos de claro/escuro de 

12 em 12h, com comida e água ad libitum. A experimentação com animais foi 

certificada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (Processo CEUA/UPM N° 085/08/2011), cuja cópia da aprovação foi 

devidamente encaminhada ao MackPesquisa. 

 

3.23.3. Caracterização Farmacológica 

 

Edema de pata 

As fêmeas de camundongos Swiss (20-35g) foram divididas em grupos 

que receberam os seguintes tratamentos: 

Grupo 1: Injeção intraperitoneal de 25µL contendo 25µg de: salina 

(controle negativo), extratos e após 30 minutos uma injeção subplantar de 

composto pró-inflamatório sPLA2 Bj (25µg) em volume final de 25µL. 

Grupo 2: Injeção subplantar de composto pró-inflamatório: sPLA2 Bj 

(25µg) em volume final de 25µL e após 30 minutos uma injeção intraperitoneal 

de 25µL contendo 25µg de: salina (controle negativo), ou extratos. 

Grupo 3: Injeção subplantar de extratos incubado 30 minutos com sPLA2 

Bj (p/p) contendo 25 µg de cada substância ou de extratos. 

Grupo 4: Injeção subplantar de 25µL contendo 25µg de compostos pró-

inflamatórios: sPLA2 Bj, sem tratamento anterior ou posterior (controle positivo). 

O volume das patas foi medido imediatamente antes da injeção do 

estímulo e após 30, 60 e 120min dos agentes pró-inflamatórios usando um 

plestimômetro de pata (modelo EFF 304, Insight, Brasil). Os resultados foram 

expressos como aumento do volume da pata (mL) calculado pela subtração do 

volume basal. A área sob a curva (0 - 2h) também foi calculada usando a regra 

trapezoidal e os resultados expressos como mL/h. 
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Atividade miotóxica 

O ensaio de miotoxicidade foi realizado utilizando-se os mesmos grupos 

descritos no item (3.23.3.). A liberação de creatina quinase (CK) de células 

musculares danificadas foi determinada pela atividade enzimática em plasma 

sanguíneo dos camundongos usando o kit CK-NAc (Laborlab). A sPLA2 Bj foi 

previamente tratada com os extratos ou fases de partição e, subsequentemente, 

tais amostras (50µL de 0,5mg/mL) foram injetados no músculo gastrocnemius 

direito dos animais. Os animais controle receberam igual volume de solução de 

0,15M de NaCl. Após 1hora, o sangue dos animais foi colhido da cauda e 

colocado em tubo capilar com heparina como anticoagulante. A quantidade de CK 

foi então determinada usando 40μL de plasma, o qual foi incubado em banho-

maria a 37ºC por 5 minutos com 1mL do reagente de acordo com o protocolo do 

kit. As leituras (a 340nm) foram realizadas em intervalos de 1 minuto. A 

atividade foi expressa como unidade por litro (U/L). 

 

3.24. Ensaios para avaliação da atividade antirradicalar 

 

Análise qualitativa da atividade antirradicalar 

Nesse trabalho foi utilizado o procedimento descrito em literatura (MACARI 

et al. 2006) para análise prévia e qualitativa da atividade antirradicalar de 

substâncias orgânicas. Para a realização dos experimentos foram preparadas 

soluções de concentração 1,0mg.mL-1 das seguintes amostras: extrato 

metanólico bruto e das fases de partição em hexano, diclorometano, acetato de 

etila e hidroalcoólica dos galhos de P. desiderabilis. As soluções foram gotejadas 

em placas cromatográficas e sobre tais amostras, uma solução do radical livre 

2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH) de aproximadamente 0,3mM foi gotejada. O 

teste é considerado positivo se a coloração roxa do DPPH for alterada para 

amarelo após o contato com a amostra. 

 

Análise quantitativa da atividade antirradicalar 

A metodologia descrita em literatura (MOREIRA et al. 2005) para a análise 

quantitativa da atividade antirradicalar foi empregada nesse trabalho para os 

extratos e fases de partição que apresentaram resultados prévios positivos 
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durante a etapa de análise qualitativa da atividade. Resumidamente, uma 

solução estoque da amostra a ser analisada é preparada na concentração de 

1,0mg.mL-1 e diluída em metanol para obtenção de soluções com concentrações 

finais de 10, 25, 50, 125 e 250 µg.mL-1. A solução metanólica de DPPH 0,3mM 

(1mL) é adicionada a 2,5mL das soluções de diferentes concentrações da 

amostra, que permanecem à temperatura ambiente e no escuro. A concentração 

final de DPPH é de 85,7µM. Após 30 minutos, os valores de absorbância são 

medidos em espectrofotômetro UV-Vis à 518nm e convertidos em porcentagem 

de atividade anti-radicalar (AA), usando a seguinte fórmula: 

AA% = 100 – {[(Abs amostra – Abs branco) x 100] / Abs controle} 

Uma solução da amostra (2,5mL) juntamente com metanol (1,0mL) é 

usada como branco enquanto a solução de DPPH (1,0mL) com metanol (2,5mL) 

é usada como controle negativo. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Análise dos constituintes químicos dos óleos voláteis 

A partir da comparação dos índices de Kovats e dos espectros de massas 

dos componentes, os constituintes químicos e seus percentuais relativos foram 

determinados em cada amostra (Tabela 11), juntamente com o rendimento dos 

óleos voláteis das folhas e flores dos indivíduos de P. desiderabilis. 

 

Tabela 11. Percentuais relativos dos constituintes dos óleos voláteis das folhas e 

flores dos indivíduos (P e L)* de P. desiderabilis  

Nº IK Componente Folhas – P Folhas – L Flores – P Flores – L 

1 889 (E,E)-hexa-2,4-dienal - - 0,42 - 

2 925 tricicleno - - - 0,34 

3 934 -pineno - 15,43 - 9,31 

4 946 canfeno - - - 0,14 

5 971 sabineno - - - 0,76 

6 975 -pineno - 8,90 - 1,72 

7 998 mirceno - - 0,25 8,29 

8 1011 -car-3-eno - - - 1,38 

9 1025 orto-cimeno - - 0,46 1,62 

10 1029 para-cimeno + limoneno - - - 3,74 

11 1035 limoneno - - 2,11 8,07 

12 1052 canfoleno - - - 0,18 

13 1097 óxido de-pineno - - - 0,31 

14 1102 pirileno - - - 0,66 

15 1105 nonanal - - - 0,27 

16 1122 cis-hidrato de pineno - - - 0,17 

17 1132 cis-óxido de limoneno - - - 0,10 

18 1177 terpinen-4-ol - - - 0,28 

19 1187 criptona - - - 0,78 

20 1243 carvona - - - 0,18 

21 1334 -elemeno - - 0,93 0,84 

22 1345 -cubebeno - - 0,58 0,37 

23 1371 -copaeno - - 1,63 1,14 

24 1384 -cubebeno - - 1,00 0,48 

25 1389 -elemeno - - 4,32 3,26 

26 1414 -cariofileno 3,74 - 0,67 2,60 

27 1448 -humuleno 1,30 - 1,10 2,92 

28 1452 allo-aromadendreno - - 0,33 - 

29 1453 9-epi-(E)-cariofileno - - - 0,27 

30 1468 -muuroleno - - 0,70 - 

31 1474 germacreno D 16,34 - 1,06 1,22 

32 1478 -selineno - - - 0,27 
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Tabela 11. Continuação 

Nº IK Componente Folhas – P Folhas – L Flores – P Flores – L 

33 1487 viridifloreno - - - 0,34 

34 1488 biciclogermacreno 7,34 - - - 

35 1490 epi-cubebol - 1,16 - 0,51 

36 1495 -muuroleno - - 0,66 0,84 

37 1498 germacreno A - - - 1,20 

38 1506 -cadineno 0,72 - 2,30 0,50 

39 1511 cubebol - 1,78 - 0,63 

40 1518 -cadineno 1,36 - 0,50 1,34 

41 1535 -calacoreno - - 0,75 - 

42 1550 germacreno B - - - 0,38 

43 1579 óxido de cariofileno - 8,16 5,89 - 

44 1580 espatulenol 0,66 12,46 9,74 4,84 

45 1583 globulol 2,99 6,75 - 0,52 

46 1590 epi-globulol 3,50 3,55 - 0,75 

47 1596 epóxido de humuleno - 2,47 - - 

48 1597 5-epi-7-epi--eudesmol 0,87 - - - 

49 1601 óxido de -humuleno - 1,63 - - 

50 1607 epóxido de humuleno II - - 7,60 2,00 

51 1624 1-epi-cubenol 0,57 - 1,12 - 

52 1625 1,10-diepi-cubenol - - - 1,48 

53 1634 iso-espatulenol - - 4,62 2,87 

54 1641 -cadinol - - 1,10 1,66 

55 1645 -muurolol 6,52 - 1,83 2,12 

56 1648 -muurolol 1,79 - 1,09 1,84 

57 1657 -calacoreno - - 0,36 - 

58 1661 -cadinol 11,36 2,47 6,09 6,29 

59 1662 cis-calamenen-10-ol - - - 0,27 

60 1666 calacoreno - - 0,30 - 

61 1670 trans-calamenen-10-ol - - - 0,36 

62 1685 eudesm-4(15),7-dien-1-ol - - - 0,36 

63 1837 heptadecan-2-ona - 2,95 1,05 - 

64 1978 ácido hexadecanóico - - 2,18 traço 

65 1989 hexadecanoato de etila 0,91 - - - 

66 2091 heneicosano 5,10 - 0,48 0,13 

67 2187 docos-1-eno 1,80 1,34 - - 

68 2293 tricos-1-eno 0,56 1,03 - - 

69 2306 tricosano 0,57 1,92 5,44 3,42 

70 2398 tetracos-1-eno 3,21 - - - 

71 2400 tetracosano - 4,53 0,36 0,25 

72 2492 pentacos-1-eno 0,74 - - - 

73 2500 pentacosano 0,63 2,96 3,70 1,82 

74 2592 hexacos-1-eno 1,70 1,98 - - 

75 2702 heptacosano 1,20 5,30 1,19 0,53 

76 2794 octacos-1-eno 0,71 - - - 

77 2902 nonacosano 5,83 12,18 0,76 0,58 

78 3097 hentriacontano 1,41 1,05 - - 
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Tabela 11. Continuação 

 Folhas – P Folhas – L Flores – P Flores – L 

Monoterpenos não oxigenados - 24,33 2,82 35,55 

Monoterpenos oxigenados - - - 1,51 

Sesquiterpenos não oxigenados 30,80 1,78 16,53 18,60 

Sesquiterpenos oxigenados 28,26 38,65 39,74 25,87 

Outros constituintes 24,37 35,24 15,58 7,66 

Total identificado 83,43 100,0 74,67 89,39 

Rendimentos 0,12 0,23 0,81 1,05 

* P – indivíduo coletado em frente a ponte de acesso a trilha Sete quedas; L – indivíduo 
coletado à esquerda no final da trilha do lago 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 11 podemos realizar a 

comparação entre os indivíduos. As flores de P. desiderabilis coletadas na trilha 

do lago apresentaram a maior diversidade na produção de constituintes químicos 

totalizando 57 substâncias no óleo volátil se comparados aos 37 componentes 

químicos identificados na amostra do óleo volátil das flores do indivíduo coletado 

no acesso a trilha sete quedas. Na Figura 9 é apresentado um gráfico do número 

de constituintes químicos identificados nas quatro amostras de óleos voláteis. 

 

 
Figura 9. Número de constituintes identificados nas amostras de óleos voláteis 

 

Entre as classes de constituintes químicos produzidas, representados pela 

Figura 10, os sesquiterpenos são encontrados como componentes majoritários 

das quatro amostras. Quando os indivíduos são comparados em relação ao óleo 

volátil produzido pelas diferentes partes vegetativas observa-se que nas folhas 

do indivíduo coletado na ponte de acesso a trilha 7 quedas há uma 

predominância de sesquiterpenos não oxigenados (30,80%) e sesquiterpenos 
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oxigenados (28,26%), enquanto que, no indivíduo coletado na trilha do lago, os 

sesquiterpenos oxigenados (38,65%) são os constituintes majoritários. Por outro 

lado, quando os indivíduos são comparados em relação ao óleo volátil produzido 

pelas flores, observa-se que há a predominância dos sesquiterpenos oxigenados 

(39,74%) no indivíduo coletado na ponte de acesso a trilha 7 quedas enquanto 

que no indivíduo coletado na trilha do lago, os componentes majoritários são os 

monoterpenos não-oxigenados (35,55%). 

28,26

38,65 39,74

25,87

30,8

1,78

16,53
18,6

0 0 0
1,51

0

24,33

2,82

35,55

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Folhas 

indivíduo 
ponte

Folhas 

indivíduo lago

Flores 

indivíduo 
ponte

Flores 

indivíduo lago

Classificação dos terpenóides identificados

Sesquiterpenos 

oxigenados

Sesquiterpenos não 

oxigenados

Monoterpenos 

oxigenados

Monoterpenos não 

oxigenados

Figura 10. Classificação percentual dos terpenóides identificados nos óleos voláteis. 

 

Em relação à composição química das substâncias, os óleos voláteis das 

flores de P. desiderabilis lago apresentaram maiores concentrações de -pineno 

(9,31%), mirceno (8,29%), limoneno (8,07%) e -cadinol (6,29%). Já as folhas 

possuíram uma concentração maior de -pineno (15,43%), espatulenol 

(12,43%), nonacosano (12,18%) e -cadinol (2,47%). 

Analisando a composição química do óleo volátil das flores do indivíduo de 

P. desiderabilis ponte observa-se maiores concentrações de espatulenol (9,74%), 

epóxido de humuleno II (7,60%) e -cadinol (6,09%) enquanto no óleo volátil 

das folhas os componentes germacreno D (16,34%), -cadinol (11,36%) e 

biciclogermacreno (7,34%) possuem o maior percentual relativo. 

As substâncias que foram identificadas em todas as amostras foram o 

espatulenol, o -cadinol, o tricosano, o pentacosano, o heptacosano e o 

nonacosano (Figura 11). As folhas de ambos indivíduos apresentaram grandes 
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percentual de nonacosano, sendo que o indivíduo lago possui, paralelamente, 

elevado percentual de espatulenol. Já as flores dos indivíduos da ponte e do lago 

apresentaram, respectivamente, espatulenol e -cadinol como componentes 

majoritários. 
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Figura 11. Teores dos componentes químicos identificados em todos os óleos 

voláteis de P. desiderabilis. 

 

O elevado percentual de constituintes químicos de cadeia longa, em 

especial, hidrocarbonetos presentes nas folhas, é um fator que desperta a 

atenção na análise dos resultados (Tabela 11). Esses constituintes de longa 

cadeia hidrocarbônica que possuem natureza apolar ou pouco polar são 

encontrados em percentuais mais acentuados em espécies presentes e 

adaptadas a ambientes xerofíticos e, nesse caso, são relacionados a uma 

resposta ao estresse hídrico sofrido pelos indivíduos durante o período de 

outono/inverno (MOTTA et al., 2009). Assim, tais substâncias podem surgir como 

uma alternativa para a espécie vegetal diminuir a perda de água por 

transpiração. A disponibilidade hídrica pode levar a alterações no metabolismo 

especial das espécies vegetais apresentando consequências significativas nas 

concentrações dos metabólitos produzidos (GOBBO-NETO e LOPES, 2007). 
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4.2. Determinação estrutural dos metabólitos presentes 

 

Conforme previsto no projeto de pesquisa, as fases de partição do extrato 

metanólico de Pentacalia desiderabilis foram fracionadas através de técnicas 

cromatográficas, visando à determinação estrutural dos constituintes químicos. 

 

4.2.1. Identificação da substância I – Quinóide Jacaranona 

 

O componente I foi isolado e identificado nos grupos FD3 e FD4.1 da fase 

em diclorometano do extrato metanólico dos galhos, no grupo D4 da fase em 

diclorometano e nos grupos 3.1 e 3.2 da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das folhas, e no grupo D4 da fase em diclorometano do extrato 

metanólico das flores. 

A partir da análise do espectro de RMN 1H pode-se identificar a presença 

dois dubletos em  6,96 (J= 10,2 Hz, 2H) e  6,21 (J= 10,2 Hz, 2H) os quais 

podem ser atribuídos, respectivamente, aos hidrogênios H-2’/H-6’ e H-3’/H-5’ de 

um derivado de quinóide (HASE et al., 1995). Adicionalmente, foram observados 

dois singletos atribuídos a um metileno  à carbonila em  2,71 (2H, H-2) e a 

uma metoxila  3,77 (3H). 

O espectro de massas de baixa resolução apresentou o pico do íon 

molecular em m/z 182 o qual permitiu definir como C9H10O4 a fórmula molecular 

da substância isolada. Finalmente, o espectro de RMN 13C indicou a presença de 

7 sinais, incluindo dois carbonos carbonílicos em  185,0 e 171,0, atribuídos a C-

4’ e C-1, respectivamente, quatro carbonos sp2 em  149,0 (C-2’/C-6’) e 128,2 

(C-3’/C-5’), bem como três carbonos sp3 em  67,3 (C-1’), 43,4 (C-2) e 52,2 

(OCH3). Através dos deslocamentos químicos de RMN 1H e RMN 13C e com base 

em dados da literatura (LAJIDE et al., 1996) e em estudos anteriores de espécies 

do gênero Pentacalia (PEDROZO et al. 2006) foi possível identificar a presença do 

quinóide (1-hidroxi-4-oxo-2,5-cicloexadienil)-acetato de metila, de nome usual 

jacaranona (substância I), cuja estrutura química é apresentada na Figura 12. 

Os dados de RMN 1H da substância, isto é, deslocamentos químicos atribuídos, 

multiplicidade dos sinais e constantes de acoplamento, juntamente com os dados 

de RMN 13C são apresentados na Tabela 12 e comparados com os dados oriundos 

da literatura. 
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Figura 12. Estrutura do quinóide isolado dos galhos, folhas e flores de P. 

desiderabilis 

 

Tabela 12. Dados de RMN 1H e RMN 13C do quinóide jacaranona 

 
Dados de 

RMN 1Ha 

Dados de 

RMN 1Hb 

Dados de 

RMN 1Hc 

Dados de 

RMN 13Ca 

Dados de 

RMN 13Cb 

Dados de 

RMN 13Cc 

1 - - - 171,0 171,1 171,2 

2 2,71 s 2,75 s 2,69 s 43,4 45,9 43,6 

1’ - - - 67,3 68,2 67,5 

2’,6’ 
6,96 d 

(2H, J=10,2) 

7,07 d 

(2H, J=9,8) 

6,94 dd 

(2H, J=10,2; 6,5) 
149,0 152,9 149,2 

3’,5’ 
6,21 d 

(2H, J=10,2) 

6,15 d 

(2H, J=9,8) 

6,17 dd 

(2H, J=10,2; 6,5) 
128,2 128,4 128,4 

4’ - - - 185,0 187,6 185,2 

OCH3 3,77 s 3,65 s 3,74 s 52,2 52,4 52,4 

aDados obtidos em CDCl3; 
bDados obtidos em CD3OD; cDados de literatura obtido em 

CDCl3: PEDROZO et al., 2006; Os valores das constantes de acoplamento (J) estão 

apresentados em Hz. 

 

Essa substância já foi previamente isolada em espécies do gênero Pentacalia 

(Asteraceae) tais como P. corymbosa e P. ledifolia (PEDROZO et al., 2006), de 

Senecio minutus (TORRES et al., 2000) e S. scandens (SHI et al., 2007) e, 

também, em espécies de Jacaranda (Bignoniaceae) como J. caucana (OGURA et 

al., 1976) e J. copaia (SAUVAIN et al., 1993). Para esse constituinte químico são 

relatadas as atividades antifúngicas frente a Fusarium oxysporum e Botrytis 

cinerea (PEDROZO et al., 2006), a atividade antitumoral (OGURA et al., 1976) e 

a atividade leishmanicida da jacaranona frente as formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis (SAUVAIN et al., 1993). As atividades antibacteriana 

(CABEZAS et al., 1991), antiviral (TAN et al., 1992) e efeitos inseticidas (CASIDA 

et al., 2003) também são descritos em literatura para o quinóide jacaranona. 
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4.2.2. Identificação da substância II – Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 

 

O componente II foi identificado do grupo FA9, na fração 5.4 do grupo G5 

e no grupo A5 das fases em acetato de etila dos extratos metanólicos dos galhos, 

folhas e flores, respectivamente. 

O cromatograma do grupo A5 (Figura 13, =300 nm), aliado as informações 

obtidas por CCD nos permite afirmar que esse grupo é constituído por um 

componente majoritário com tempo de retenção de 13,4 min., o que possibilitou 

a realização e análise imediata dos dados espectrais. 

 

Figura 13. Cromatograma do grupo A5 em CLAE fase reversa 

 

A análise do espectro de RMN 1H da substância II permitiu a identificação 

de quatro dubletos em  7,62 (1H, J= 15,6Hz),  7,57 (1H, J= 15,9Hz),  6,36 

(1H, J= 15,6Hz) e  6,27 (1H, J= 15,9Hz) sugerindo a presença de dois sistemas 

carboxílicos ,β-insaturados com estereoquímica trans. Esses dados aliados ao 

espectro de absorção no UV (máx= 243,4 e 327,9 nm) da substância presente 

em A5 (Figura 14) nos permitiu inferir a presença de um derivado de ácido 

cinâmico (CONKERTON e CHAPITAL, 1983). Tal fato foi comprovado através dos 

sinais no espectro de RMN 1H que permitiram a identificação de dois dubletos em 

 7,07 (d, 2H, J= 1,8Hz) e  6,78 (d, 2H, J= 8,1Hz) e de um duplo-dubleto em  

6,97 (dd, 2H, J= 1,8Hz e 8,1Hz), os quais nos permitiram inferir a presença de 

dois sistemas cinamoílicos 3,4-disubstituídos. A ausência de sinais de metoxilas 
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nos permitiu inferir a presença de dois grupamentos cafeoíla na estrutura. No 

espectro ainda são visualizados dois sinais alargados na região entre  2,10 – 

2,40 (4H), um duplo-dubleto em  3,97 (dd, 1H, J= 3,3Hz e J= 7,5Hz) e um 

multipleto em 5,43 (m, 2H). Assim, a partir desses dados, foi inferida a 

presença do ácido dicafeoil-quínico. 
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Figura 14. Espectro de absorção no UV da substância com tempo de retenção 

de 13,4 min. presente no grupo A5 

 

Os ácidos dicafeoilquínico podem ser 3,4-, 3,5- ou 4,5-disubstituídos 

conforme apresentado na Figura 15. Na Tabela 13 é apresentada a atribuição dos 

sinais da substância e a comparação com os dados de literatura dos três 

derivados (ISLAM et al. 2002). Os dados de RMN 1H não nos permitiram 

assegurar, sem equívocos, qual dos derivados está presente na amostra. Assim, 

para a determinação da posição de substituição dos grupos cafeoíla no ácido 

quínico, a amostra foi submetida à análise por RMN 13C. 

A análise dos dados de RMN 13C da porção alifática da substância II 

(Tabela 14) nos permitiu a identificação de dois sinais em  36,2 e 37,6 

correspondentes aos carbonos metilênicos do ácido quínico, de três sinais de 

carbonos carbinólicos em  72,2, 71,7 e 70,2 e de um sinal de carbono 

quaternário oxigenado em  73,7. Tais sinais pertencentes ao núcleo do ácido 

quínico são compatíveis aos dados de literatura (TATEFUJI et al. 1996) 

pertencentes ao ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico. A Tabela 15 apresenta os 

deslocamentos químicos atribuídos de RMN 13C da substância e a comparação 

com os dados de literatura dos três derivados. 
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Figura 15. Isômeros constitucionais do ácido dicafeoil-quínico 

 

Tabela 13. Dados de RMN 1H da substância II e dados de literatura dos três 

isômeros do ácido dicafeoil-quínico (CD3OD) 

 Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

2 2,04 m 

2,62 m 

2,11 m 

2,29 m 

2,20 m 

2,35 dl (J= 7Hz) 

2,12 m 

2,21 dl (J= 6Hz) 

3 5,40 m 5,63 m 5,38 m 4,35 m 

4 3,94dd (J=3,7; 9Hz) 5,12 dl (J= 3Hz) 3,97 dd (J= 3; 9Hz) 5,00 dd (J= 3; 9Hz) 

5 5,40 m 4,36 sl 5,43 sl 5,63 sl 

6 2,36 m 

2,62 m 

2,29 m 2,35 dl (J= 7Hz) 2,12 m 

2,37 dl (J= 7Hz) 

2’,2’’ 7,06 sl 7,00 d (J= 2Hz) 

7,03 d (J= 2Hz) 

7,07 sl 7,01 sl 

7,03 sl 

5’,5’’ 6,78 d (J= 8,2Hz) 

6,78 d (J= 8,2Hz) 

6,73 d (J= 8Hz) 

6,74 d (J= 8Hz) 

6,78 d (J= 8Hz) 

6,78 d (J= 8Hz) 

6,72 d (J= 8Hz) 

6,77 d (J= 8Hz) 

6’,6’’ 6,96 m 

6,96 m 

6,88 dd (J= 2; 8Hz) 

6,90 dd (J= 2; 8Hz) 

6,96 dd (J= 2; 8Hz) 

6,97 dd (J= 2; 8Hz) 

6,86 dd (J= 2; 8Hz) 

6,91 dd (J= 2; 8Hz) 

7’,7’’ 7,58 d (J= 15,8Hz) 

7,58 d (J= 15,8Hz) 

7,51 d (J= 16Hz) 

7,60 d (J= 16Hz) 

7,51 d (J= 16Hz) 

7,60 d (J= 16Hz) 

7,54 d (J= 16Hz) 

7,57 d (J= 16Hz) 

8’,8’’ 6,29 d (J= 15,8Hz) 

6,39 d (J= 15,8Hz) 

6,18 d (J= 16Hz) 

6,27 d (J= 16Hz) 

6,26 d (J= 16Hz) 

6,36 d (J= 16Hz) 

6,25 d (J= 16Hz) 

6,28 d (J= 16Hz) 

d= dubleto; dd= duplo-dubleto; dl= dubleto largo; m= multipleto; sl= singleto largo 
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Tabela 14. Dados de RMN 13C não atribuídos referentes a porção alifática da substância 

II e dos três isômeros do ácido dicafeoil-quínico obtidos da literatura (CD3OD) 

Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

73,7 76,1 74,8 76,6 

72,2 75,8 72,6 75,3 

71,7 69,4 72,2 70,2 

70,2 69,0 70,8 65,9 

37,6 39,4 37,7 42,0 

36,2 38,4 36,1 37,1 

 

Tabela 15. Dados de RMN 13C da substância II e dados de literatura dos três isômeros do 

ácido dicafeoil-quínico (CD3OD) 

 Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

1 73,6 76,1 74,8 76,6 

2 37,6 39,4 37,7 42,0 

3 71,7 69,0 72,2 65,9 

4 70,2 75,8 70,8 75,3 

5 72,3 69,4 72,6 70,2 

6 36,2 38,4 36,1 37,1 

7 - 176,8 177,4 178,0 

1’ 127,9 127,7 127,9 127,9 

2’ 116,0 115,2 115,4 115,2 

3’ 146,8 146,8 146,8 146,9 

4’ 149,5 149,7 149,6 149,7 

5’ 123,0 123,2 123,1 123,3 

6’ 116,5 116,5 116,6 116,6 

7’ 146,9 147,6 147,1 147,4 

8’ 115,4 115,3 115,7 115,3 

9’ 168,9 168,6 168,9 168,7 

1’’ 128,0 127,8 128,0 127,8 

2’’ 115,9 114,8 115,3 115,1 

3’’ 146,8 146,8 146,8 146,8 

4’’ 149,4 149,7 149,5 149,7 

5’’ 123,0 123,2 123,0 123,1 

6’’ 116,5 116,5 116,6 116,5 

7’’ 147,1 147,8 147,3 147,4 

8’’ 115,2 114,8 115,2 115,0 

9’’ 168,2 168,3 168,4 168,6 

 



 

 

43 

4.2.3. Identificação da substância III – Ácido quinolacético 

 

O componente III foi identificado no grupo 3.4 da fase em acetato de etila 

do extrato metanólico das folhas. Tal grupo mostrou-se constituído por dois 

componentes químicos cujos tempos de retenção são iguais a 7,74min e 

5,51min. (Figura 5). A análise do espectro de RMN 1H permitiu identificar a 

substância I, previamente descrita no item 4.2.1. A substância III (tR=5,51min.) 

presente na mistura, apresentou dois dubletos em  7,05 (2H, J= 10,0 Hz) e  

6,09 (2H, J= 10,0 Hz) os quais podem ser atribuídos, respectivamente, aos H-

2’/H-6’ e H-3’/H-5’ de um quinóide (HASE et al., 1995). Adicionalmente, no 

espectro de RMN 1H pode-se identificar a presença de um singleto atribuído a um 

metileno  à carbonila em  2,42 (2H, H-2). 

Através dos deslocamentos químicos de RMN 1H e com base em dados da 

literatura (BROWNLEE et al., 2010) foi possível identificar a presença do quinóide 

ácido (1’-hidroxi-4’-oxo-2’,5’-cicloexadienil)-acético, de nome usual ácido 

quinolacético, cuja estrutura química é apresentada na Figura 16. Os dados de 

RMN 1H da substância, isto é, deslocamentos químicos atribuídos, multiplicidade 

dos sinais e constantes de acoplamento, são apresentados na Tabela 16 e 

comparados com os dados oriundos da literatura. 
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Figura 16. Estrutura do ácido quinolacético isolado das folhas de P. desiderabilis 

 

Tabela 16. Dados de RMN 1H do ácido quinolacético 

 Dados de RMN 1Ha Dados de RMN 1Hb 

2 2,44 s 2,53 s 

2’,6’ 7,07 d(2H, J=10,2 Hz) 7,03 d(2H, J=10,2 Hz) 

3’,5’ 6,11 d(2H, J=10,2 Hz) 6,14 d(2H, J=10,2 Hz) 

aDados obtidos em CD3OD; bDados de literatura obtidos em D2O: BROWNLEE et al. 2010. 

 

Essa substância já foi isolada das espécies Pseudogynoxys cunninghammii 

(JAKUPOVIC et al., 1987) e Senecio scandens (YANG et al., 2011) ambas da 



 

 

44 

família Asteraceae e, também, a partir da espécie Ajuga parviflora – Lamiaceae 

(AKBAR et al., 2001). No entanto, esse é o primeiro relato do ácido quinolacético 

para o gênero Pentacalia. 

 

4.2.4. Identificação da substância IV – Caempferol 

 

A reunião dos grupos 3.7 e 3.8 da fase em acetato de etila do extrato 

metanólico das folhas forneceu uma amostra constituída por um componente 

majoritário em 16,88min., designado como a substância (IV). O espectro de 

RMN 1H desse grupo apresentou dois dubletos em  7,49 (2H, J= 8,4 Hz) e  

6,94 (2H, J= 8,4 Hz) os quais podem ser atribuídos, respectivamente, aos H-

2’/H-6’ e H-3’/H-5’ do anel B de um flavonóide. Adicionalmente, no espectro de 

RMN 1H pode-se identificar a presença de dois dubletos  6,48 (1H, J= 2,0 Hz) e 

 6,21 (1H, J= 2,0 Hz) os quais são atribuídos aos hidrogênios H-6 e H-8 do anel 

A de um flavonóide. Através dos deslocamentos químicos de RMN 1H e com base 

em dados da literatura (BERTELLI, 2012; LEE, 2007) foi possível identificar a 

presença do flavonóide caempferol, cuja estrutura química é apresentada na 

Figura 17 e os dados atribuídos de RMN 1H da substância são apresentados na 

Tabela 17. A ocorrência desse flavonol é de elevada dispersão no reino vegetal. 
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Figura 17. Estrutura do caempferol isolado das folhas de P. desiderabilis 

 

Tabela 17. Dados de RMN 1H do caempferol 

 Dados de RMN 1Ha Dados de RMN 1Hb Dados de RMN 1Hc 

6 6,21 d (J=2,0 Hz) 6,16 d (J=2,0 Hz) 6,20 d (J=2,2 Hz) 

8 6,48 d (J=2,0 Hz) 6,36 d (J=2,0 Hz) 6,44 d (J=2,2 Hz) 

2’,6’ 7,89 d (2H, J=8,4 Hz) 8,06 d (J=9,2 Hz) 8,05 d (J=8,8 Hz) 

3’,5’ 6,94 d (2H, J=8,4 Hz) 6,89 d (J=9,2 Hz) 6,93 d (J=8,8 Hz) 

aDados obtidos em CD3OD; b,cDados de literatura obtidos em CD3OD e DMSO-d6, 

respectivamente – 400MHz (LEE et al., 2007; BERTELLI et al., 2012). 
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4.2.5. Identificação da substância V – Ácido 2-hidroxi-2-(1-metoxi-4-oxo-2,5-

cicloexadienil)-acético 

 

O componente V foi isolado e identificado a partir do grupo 4 da fase em 

acetato de etila do extrato metanólico das folhas. 

A partir da análise do espectro de RMN 1H pode-se identificar a presença 

dois dubletos em  7,81 (J= 10,1 Hz, 2H) e  6,89 (J= 10,2 Hz, 2H) os quais 

podem ser atribuídos, respectivamente, aos hidrogênios H-2’/H-6’ e H-3’/H-5’ de 

um derivado de quinóide (HASE et al., 1995). Adicionalmente, foram observados 

dois singletos atribuídos a um grupo metínico  à carbonila em  3,97 (1H, H-2) e 

a uma metoxila  3,51 (3H). 

O espectro de RMN 13C indicou a presença de 7 sinais, incluindo um 

carbono carbonílico e um carboxílico em  195,5 e 179,3, atribuídos a C-4’ e C-1, 

respectivamente, quatro carbonos sp2 em  161,6 (C-2’/C-6’) e 136,9 (C-3’/C-

5’), dois carbonos carbinólicos em  76,7 (C-1’), 61,4 (C-2) e uma metoxila em  

54,8. Através dos deslocamentos químicos de RMN 1H e RMN 13C, bem como do 

espectro bidimensional HMBC, foi possível elucidar a estrutura do quinóide ácido 

2-hidroxi-2-(1-metoxi-4-oxo-2,5-cicloexadienil)-acético (substância V), cuja 

estrutura química é inédita em literatura e encontra-se apresentada na Figura 

18. Os dados de RMN 1H da substância, isto é, deslocamentos químicos 

atribuídos, multiplicidade dos sinais e constantes de acoplamento, juntamente 

com os dados de RMN 13C são apresentados na Tabela 18. 
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Figura 18. Estrutura do ácido 2-hidroxi-2-(1-metoxi-4-oxo-2,5-cicloexadienil)-

acético isolado da fase em acetato de etila do extrato metanólico das folhas de P. 

desiderabilis 
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Tabela 18. Dados de RMN 1H e RMN 13C do ácido 2-hidroxi-2-(1-metoxi-4-oxo-

2,5-cicloexadienil)-acético 

 Dados de RMN 1Ha Dados de RMN 13Ca Correlações HMBC (1H13C) 

1 - 179,3 - 

2 3,97 s 61,4 C1, C2 

1’ - 76,7 - 

2’,6’ 7,81 d (2H, J=10,1) 161,6 C4’, C2’, OCH3 

3’,5’ 6,89 d (2H, J=10,1) 136,9 C4’, C3’, C1’ 

4’ - 195,5 - 

OCH3 3,51 s 54,8 C1, C1’, C2’ 

aDados obtidos em CD3OD; Os valores das constantes de acoplamento (J) estão 
designados em Hz. 

 

4.2.6. Identificação da substância VI – Ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 

 

O componente VI foi identificado a partir do grupo 5.5 da fase em acetato 

de etila do extrato metanólico das folhas. A análise do espectro de RMN 1H desse 

grupo permitiu a identificação de quatro dubletos em  7,58 (1H, J= 16,0Hz),  

7,50 (1H, J= 15,9Hz),  6,35 (1H, J= 16,0Hz) e  6,25 (1H, J= 15,9Hz) 

sugerindo a presença de dois sistemas carboxílicos ,β-insaturados com 

estereoquímica trans. Esses dados aliados ao espectro de absorção no UV (máx= 

295,0 e 328,3 nm) da substância presente no grupo 5.5 (Figura 19) permitiu 

inferir a presença de um derivado de ácido cinâmico (CONKERTON e CHAPITAL, 

1983). Tal fato foi comprovado através dos sinais no espectro de RMN 1H que 

permitiram a identificação de quatro dubletos em  7,05 (d, 1H, J= 3,0Hz),  

7,01 (d, 1H, J= 3,0Hz),  6,79 (d, 1H, J= 9,0Hz) e  6,74 (d, 1H, J= 9,0Hz), 

além de dois duplos-dubletos em  6,96 (dd, 1H, J= 3,0Hz e 9,0Hz) e  6,89 (dd, 

1H, J= 3,0Hz e 9,0Hz) inferindo, assim, a presença de dois sistemas cinamoílicos 

3,4-disubstituídos. A ausência de sinais de metoxilas permitiu a determinação da 

presença de dois grupamentos cafeoíla na estrutura. 

Peak #3 100% at 15.64 min
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20,0

40,0

60,0

200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

%

nm

328.3

245.4206.0

 50% at 15.54 min:  961.94

 -50% at 15.85 min:  958.79

 
Figura 19. Espectro de absorção no UV da substância presente no grupo 5.5 
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No espectro ainda são visualizados sinais alargados na região entre  2,12 

– 2,33 (4H), um duplo-dubleto em  5,11 (dd, 1H, J= 3,0Hz e J= 9,0Hz) e dois 

multipletos em  5,41 (m, 1H) e  4,34 (m, 1H). Com esses dados, foi inferida a 

presença do ácido dicafeoil-quínico no grupo 5.5, os quais são encontrados como 

isômeros constitucionais (Figura 15). Na Tabela 19 é apresentada a atribuição 

dos sinais da substância e a comparação com os dados de literatura dos três 

derivados (ISLAM et al., 2002). Assim, como ocorrera na substância II, os dados 

de RMN 1H foram insuficientes para a determinação do isômero presente. Assim, 

uma análise por RMN 13C foi necessária. 

Tabela 19. Dados de RMN 1H da substância presente no grupo 5.5 e dados de literatura 

dos três derivados do ácido dicafeoil-quínico (CD3OD) 

 Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

2 
2,13 m 

2,20 d (J= 6Hz) 

2,11 m 

2,29 m 

2,20 m 

2,35 dl (J= 7Hz) 

2,12 m 

2,21 dl (J= 6Hz) 

3 4,34 m 5,63 m 5,38 m 4,35 m 

4 5,11dd (J=3; 9Hz) 5,12 dl (J= 3Hz) 3,97 dd (J= 3; 9Hz) 5,00 dd (J= 3; 9Hz) 

5 5,41 m 4,36 sl 5,43 sl 5,63 sl 

6 
2,13 m 

2,31 d (J= 6Hz) 
2,29 m 2,35 dl (J= 7Hz) 

2,12 m 

2,37 dl (J= 7Hz) 

2’,2’’ 
7,01d (J= 3Hz) 

7,05d (J= 3Hz) 

7,00 d (J= 2Hz) 

7,03 d (J= 2Hz) 
7,07 sl 

7,01 sl 

7,03 sl 

5’,5’’ 
6,74 d (J= 9Hz) 

6,79 d (J= 9Hz) 

6,73 d (J= 8Hz) 

6,74 d (J= 8Hz) 
6,78 d (J= 8Hz) 

6,72 d (J= 8Hz) 

6,77 d (J= 8Hz) 

6’,6’’ 
6,89dd (J= 3; 9Hz) 

6,96dd (J= 3; 9Hz) 

6,88 dd (J= 2; 8Hz) 

6,90 dd (J= 2; 8Hz) 

6,96 dd (J= 2; 8Hz) 

6,97 dd (J= 2; 8Hz) 

6,86 dd (J= 2; 8Hz) 

6,91 dd (J= 2; 8Hz) 

7’,7’’ 
7,50 d (J= 15,9Hz) 

7,58 d (J= 16Hz) 

7,51 d (J= 16Hz) 

7,60 d (J= 16Hz) 

7,51 d (J= 16Hz) 

7,60 d (J= 16Hz) 

7,54 d (J= 16Hz) 

7,57 d (J= 16Hz) 

8’,8’’ 
6,25 d (J= 15,9Hz) 

6,35 d (J= 16Hz) 

6,18 d (J= 16Hz) 

6,27 d (J= 16Hz) 

6,26 d (J= 16Hz) 

6,36 d (J= 16Hz) 

6,25 d (J= 16Hz) 

6,28 d (J= 16Hz) 

d= dubleto; dd= duplo-dubleto; dl= dubleto largo; m= multipleto; sl= singleto largo 
 

A análise dos dados de RMN 13C da porção alifática do grupo 5.5 (Tabela 20) 

nos permitiu a identificação de dois metilenos em  36,2 e 37,6, de três sinais de 

carbonos carbinólicos em  72,2, 71,7 e 70,2 e de um sinal de carbono 

quaternário oxigenado em  73,7. Tais sinais pertencentes a unidade de ácido 

quínico são compatíveis aos dados de literatura (TATEFUJI et al., 1996) 

pertencentes ao ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico. A Tabela 21 apresenta os 
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deslocamentos químicos atribuídos de RMN 13C da substância e a comparação 

com os dados de literatura dos três derivados. 

Tabela 20. Dados de RMN 13C não atribuídos referentes à porção alifática da substância 

do grupo 5.5 e dos três derivados do ácido dicafeoil-quínico obtidos da literatura (CD3OD) 

Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

77,2 76,1 74,8 76,6 

74,5 75,8 72,6 75,3 

70,9 69,4 72,2 70,2 

66,5 69,0 70,8 65,9 

41,3 39,4 37,7 42,0 

36,7 38,4 36,1 37,1 

 
Tabela 21. Dados de RMN 13C da substância presente no grupo 5.5 e dados de literatura 

dos três derivados do ácido dicafeoil-quínico (CD3OD) 

 Experimental 3,4-diCafeoil 3,5-diCafeoil 4,5-diCafeoil 

1 77,2 76,1 74,8 76,6 

2 41,3 39,4 37,7 42,0 

3 66,5 69,0 72,2 65,9 

4 74,5 75,8 70,8 75,3 

5 70,9 69,4 72,6 70,2 

6 36,7 38,4 36,1 37,1 

7 175,8 176,8 177,4 178,0 

1’ 128,0 127,7 127,9 127,9 

2’ 115,7 115,2 115,4 115,2 

3’ 147,0 146,8 146,8 146,9 

4’ 149,9 149,7 149,6 149,7 

5’ 123,3 123,2 123,1 123,3 

6’ 116,6 116,5 116,6 116,6 

7’ 147,6 147,6 147,1 147,4 

8’ 115,3 115,3 115,7 115,3 

9’ 168,8 168,6 168,9 168,7 

1’’ 127,9 127,8 128,0 127,8 

2’’ 115,1 114,8 115,3 115,1 

3’’ 146,9 146,8 146,8 146,8 

4’’ 149,8 149,7 149,5 149,7 

5’’ 123,3 123,2 123,0 123,1 

6’’ 116,6 116,5 116,6 116,5 

7’’ 147,8 147,8 147,3 147,4 

8’’ 115,3 114,8 115,2 115,0 

9’’ 168,7 168,3 168,4 168,6 
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4.2.7. Identificação das substâncias VII à IX – Ácidos cafeoil-feruloil-quínicos 

 

O grupo 6-7, oriundo da reunião dos grupos 6 e 7 foi analisado por CLAE-

EM-EM, cujo cromatograma é apresentado na Figura 20. Os constituintes 

químicos majoritários (tr= 18,65min. e 22,16min.) já haviam sido caracterizados 

por RMN 1H e RMN 13C, como os ácidos 3,5-dicafeoil-quínico e 4,5-dicafeoil-

quínico (substâncias II e VI), respectivamente. 

 

Figura 20. Cromatograma do grupo 6-7 obtido previamente a análise por EM-EM 

 

Os demais componentes (tr= 18,01min., 19,79min. e 20,80min.) foram 

caracterizados por fragmentação massa-massa. Nos três casos pode-se 

identificar o pico do íon molecular com massa de 529u, no modo negativo de 

ionização (Figuras 21 à 23), o qual é característico do ácido cafeoil-feruloil-

quínico (CLIFFORD et al., 2003). A fragmentação desse íon molecular, origina 

como pico base um íon secundário de massa 367u (Figuras 21 à 23), indicando a 

perda do resíduo cafeoíla antes do resíduo feruloíla. Tal perda e formação do íon 

secundário de massa 367u como pico base é característica de apenas três ácidos 

cafeoil-feruloil-quínicos (CLIFFORD et al., 2003), os quais foram, então, 

identificados como sendo os ácidos 3-feruloil-5-cafeoil-quínico (VII), 4-feruloil-5-

cafeoil-quínico (VIII), e 3-feruloil-4-cafeoil-quínico (IX), os quais são 

apresentados na Figura 24. 
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Figura 21. Espectros de massas do componente com tempo de retenção de 18,0min. 
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Figura 22. Espectros de massas do componente com tempo de retenção de 19,8min. 
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Figura 23. Espectros de massas do componente com tempo de retenção de 20,7min. 
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Figura 24. Estruturas químicas dos ácidos cafeoil-feruloil-quínicos identificados 

no grupo 6-7 da fase em acetato de etila oriunda das folhas de P. desiderabilis. 

 

4.2.8. Identificação das substâncias X à XII – Ácidos cafeoil- e feruloil-quínicos 

 

Após a reunião dos grupos Afl3 e Afl4 da fase em acetato de etila do 

extrato metanólico das flores pode-se observar, por CLAE-DAD-EM-EM, a 

presença de oito substâncias (Figura 25), sendo 5 derivados de ácido clorogênico 

[substâncias II (tR=13,65min.), VI (tR=15,82min.), X à XII) e, possivelmente, 

de 2 flavonóides glicosilados. Os componentes foram identificados (Tabela 22) a 

partir de seus espectros de massas e fragmentos EM/EM gerados em ionização 

no modo negativo e posterior confrontação com dados da literatura (CLIFFORD et 

al., 2003; GOBBO-NETO & LOPES, 2008), e as respectivas estruturas são 

apresentadas na Figura 26. 

 
Figura 25. Cromatograma do grupo Afl3-Afl4 em CLAE fase reversa (=300nm) 
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Tabela 22. Dados de CLAE-DAD-EM do grupo Afl3-Afl4 da fase em acetato de 

etila oriunda do extrato metanólico das flores de Pentacalia desiderabilis 

tR (min) Substância Íons de massa (m/z)a UVmáx (nm) 

6,35 X: Ácido 3-O-(E)-cafeoil-quínico 353191(pb), 179, 135 299, 325 

8,20 XI: Ácido 5-O-(E)-cafeoil-quínico 353191(pb) 299, 325 

10,74 Flavonóide – 1b 725, 697551(pb), 544 270, 310 

11,70 XII: Ácido 5-O-(E)-feruloil-quínico 367191(pb), 173 298, 325 

13,65 II: Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb), 191 298, 325 

15,82 VI: Ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb), 203, 173 298, 330 

22,09 Flavonóide – 2c 
821785 

785665(pb), 639, 545 
270, 320 

aIonização realizada em modo negativo; pb = pico base; bFlavonóide não identificado; cPossivelmente: 6,8-di-

C-glicosil-7-metoxiquercetina-3-O-rhamnosídeo ou 6,8-di-C-glicosil-3-metoxiquercetina-7-O-rhamnosídeo. 
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Figura 26. Estruturas químicas dos ácidos cafeoil- e feruloil-quínicos presentes no 

grupo Afl3-Afl4 da fase em acetato de etila oriunda das flores de P. desiderabilis. 

 

Os ácidos cafeoil-quínicos foram identificados através do pico do íon 

molecular de massa 353, no modo negativo de ionização. A fragmentação desse 

íon molecular não originou como pico base um íon secundário de massa 173,5u, 

o qual é característico do isômero de posição 4 excluindo-se, assim, a 

possibilidade do ácido 4-O-(E)-cafeoil-quínico (CLIFFORD et al., 2003). Por outro 

lado, a fragmentação do íon molecular de massa 353 origina, em ambos os 

casos, um íon secundário de massa 191u como pico base (Figuras 27 e 28). A 

presença de um pico adicional de massa 179u no espectro de massas do 

componente com tempo de retenção 6,6min. (Figura 27) confirma a presença do 

ácido 3-O-(E)-cafeoil-quínico. A ausência desse fragmento no componente de 

tempo de retenção 8,5min. (Figura 28) confirma a presença do ácido 5-O-(E)-

cafeoil-quínico (CLIFFORD et al., 2003). 
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Figura 27. Espectros de massas do componente com tempo de retenção de 6,6min. 
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Figura 28. Espectros de massas do componente com tempo de retenção de 8,5min. 

 

4.2.9. Identificação da substância XIII – Cafeoil-glicosídeo 

 

Na fase hidroalcoólica do extrato metanólico das flores pode-se 

caracterizar a presença do cafeoil-glicosídeo (XIII, Figura 29) com tempo de 

retenção de 6,44min. (Figura 30), dado o padrão de fragmentação EM/EM que 

originou, no modo negativo de ionização, o íon molecular de massa 341u. A 

fragmentação desse íon molecular originou como pico base um íon secundário de 

massa 179u, o qual é característico do grupo cafeato (CLIFFORD et al., 2003) e 

as 162 unidades de massa restantes foram atribuídas a um resíduo glicosídico. 
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Figura 29. Estrutura química do cafeoil-glicosídeo identificado na fase 

hidroalcoólica oriunda das flores de P. desiderabilis. 

 
Figura 30. Cromatograma da fase hidroalcoólica das flores de P. desiderabilis 

em CLAE fase reversa (=330 nm). 

 

Outras seis substâncias foram identificadas através da análise por CLAE-

DAD-EM-EM, mostrando a presença de 3 derivados de ácido cafeico (substâncias 

II, VI e XI) e 3 flavonóides glicosilados (substâncias XIV à XVI, Figura 31). 

Esses componentes foram identificados (Tabela 23) a partir de seus espectros de 

massas e fragmentos EM/EM gerados em ionização no modo negativo, e 

posterior confrontação com dados da literatura (GOBBO-NETO & LOPES, 2008). 

 

4.2.10. Identificação das substâncias XIV à XVI – Flavonóides diglicosídeos 

 

Os três flavonóides diglicosídeos (Figura 31) identificados na fase 

hidroalcoólica obtida das flores de P. desiderabilis possuem como aglicona o 

flavonóide quercetina, uma vez que nos três casos a fragmentação ocorreu com 

liberação dos resíduos de açúcar, fornecendo um fragmento de massa 301u, no 

modo negativo de ionização, característico de tal aglicona. Os glicosídeos foram 
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identificados a partir da liberação de 146u ou 162u os quais correspondem, 

respectivamente, aos açúcares rhamnose e glicose. 

 

Tabela 23. Dados de CLAE-DAD-EM-EM da fase hidroalcoólica obtida a partir do 

extrato metanólico das flores de Pentacalia desiderabilis 

tR (min) Substância Íons de massa (m/z)a UVmáx (nm) 

6,44 XIII: Cafeoil-glicosídeo 341179(pb), 113 295, 325 

8,26 XI: Ácido 5-O-(E)-cafeoil-quínico 353191(pb) 298, 330 

12,04 XIV: Quercetina-3-O-hexosil-rhamnosídeob 609463, 447(pb), 301 270, 315 

13,70 II: Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb) 295, 325 

14,61 XV: Rutina (Quercetina-3-O-rutinosídeo) 609301; 463301(pb) 270, 310 

15,91 VI: Ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb), 203, 173 298, 330 

17,51 XVI: Quercetina-3-O-soforosídeoc 625463(pb), 301 270, 310 

aIonização realizada em modo negativo; bHexosil: glicosil ou galactosil; cSoforosídeo: glicosil-(1→2)-glicosídeo 
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XIV: R=Rha-Glc ou Rha-Gal; XV: R=Glc-(16)-Rha; XVI: R=Glc-(12)-Glc 

Figura 31. Estruturas químicas dos flavonóides identificados na fase 

hidroalcoólica oriunda das flores de P. desiderabilis. 

 

4.2.11. Identificação das substâncias presentes nas fases hidroalcoólicas obtidas 

das folhas e galhos de P. desiderabilis 

 

As fases hidroalcoólicas resultantes das partições solvente/solvente dos 

galhos e folhas foram analisadas por CLAE-DAD-EM-EM. Na Tabela 24 são 

apresentados os cinco componentes identificados na fase hidroalcoólica obtida do 

extrato metanólico das folhas de P. desiderabilis. Por outro lado, na fase 

hidroalcoólica obtida a partir do extrato metanólico dos galhos foram 

identificados os três derivados de ácido quínico (Tabela 25). Os constituintes 

químicos presentes em ambas as fases hidroalcoólicas já haviam sido 

identificados nas demais partes do vegetal. 
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Tabela 24. Dados de CLAE-EM-EM da fase hidroalcoólica obtida a partir do 

extrato metanólico das folhas de Pentacalia desiderabilis 

tR (min) Substância Íons de massa (m/z)a 

9,09 XI: Ácido 5-O-(E)-cafeoil-quínico 355, 163; 355163(pb) 

13,90 II: Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 
539 [M+Na]+, 517 [M+H]+, 499[MH-H2O]+; 

517493(pb); 499319, 163(pb) 

14,61 XV: Rutina (Quercetina-3-O-rutinosídeo) 609301; 463301(pb) 

15,91 VI: Ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb), 203, 173 

17,51 XVI: Quercetina-3-O-soforosídeoc 625463(pb), 301 

aIonização realizada em modo positivo; bHexosil: glicosil ou galactosil; cSoforosídeo: glicosil-(1→2)-glicosídeo 

 

 

Tabela 25. Dados de CLAE-DAD-EM-EM da fase hidroalcoólica obtida a partir do 

extrato metanólico dos galhos de Pentacalia desiderabilis 

tR (min) Substância Íons de massa (m/z)a UVmáx (nm) 

7,72 XI: Ácido 5-O-(E)-cafeoil-quínico 353191(pb) 298, 330 

12,98 II: Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb) 295, 325 

15,66 VI: Ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico 515353(pb), 203, 173 298, 330 

aIonização realizada em modo negativo 
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4.3. Ensaios de atividade biológica 

 

Conforme previsto no projeto de pesquisa, os extratos brutos, as fases de 

partição e as substâncias isoladas de Pentacalia desiderabilis foram submetidos 

aos ensaios de atividade leishmanicida, citotóxica, antifúngica, antirradicalar, 

antinociceptiva e antiinflamatória. Adicionalmente, foram avaliadas as atividades 

tripanocida, antimalárica e atividade inibitória da produção de aflatoxina B1. 

 

4.3.1. Ensaios de atividade leishmanicida e tripanocida 

 

Os parasitas de Leishmania foram incubados por 24h com o quinóide 

jacaranona, e o teste do MTT foi usado para verificação da viabilidade celular. 

Leishmania spp. foram in vitro suscetíveis ao quinóide, resultando em uma faixa 

de CI50 que varia entre 11 µg/mL e 17 µg/mL. Considerando os respectivos 

intervalos de confiança, Leishmania (L.) amazonensis, uma das espécies 

responsáveis pela leishmaniose cutânea e difusa no Brasil, foi a mais suscetível à 

substância. Em contraste, o agente etiológico da leishmaniose visceral no Brasil, 

a Leishmania (L.) chagasi, foi a espécie mais resistente (Tabela 26). Foi 

observado que 100% de todas as espécies testadas foram mortas a 

concentrações superiores a 100µg/mL (dados não apresentados). Quando o 

quinóide jacaranona foi testado frente a forma clinicamente relevante de 

Leishmania (L.) chagasi, a forma intracelular amastigota, foi observado a perda 

da seletividade do parasita, e nenhuma eficácia pode ser observada a 

concentrações não-tóxicas. A falta de seletividade para amastigotas pode ser 

descrita por uma maior resistência metabólica do parasita, uma conseqüência 

natural da resposta adaptativa ao meio intracelular hostil de macrófagos. 

O quinóide jacaranona foi também testado contra o agente etiológico da 

tripanossomíase americana, o Trypanossoma cruzi. As formas tripomastigotas 

também demonstraram sensibilidade à jacaranona, com um valor de CI50 de 

13µg/mL (Tabela 26). Utilizando o teste de MTT, foi possível demonstrar que o 

quinóide jacaranona foi tripanocida, eliminando 100% dos parasitas na 

concentração máxima testada de 100µg/mL (dados não mostrados). 
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Tabela 26. Atividade anti-Leishmania e anti-Trypanossoma do quinóide jacaranona. 

 CE50 μg/mL (95% CI) 

Substância L. (L.) chagasi 

promastigotas 

L. (L.) chagasi 

amastigotas 

L. (V.) braziliensis 

promastigotas 

L. (L.) amazonensis 

promastigotas 

T. cruzi 

tripomastigotas 

T. cruzi 

amastigotas 

Toxicidade MK2 

Jacaranona 17,22 

(15,64 à 18,97) 

n.e. 12,93 

(11,79 à 14,19) 

11,86 

(10,97 à 12,82) 

13,02 

(10,47 à 16,19) 

n.e. 21,75 

(15,89 à 29,79) 

Pentamidina 0,23 n.d. 0,37 (0,31 à 0,43) 0,33 (0,27 à 0,39) n.d. n.d. 7,96 (7,34 à 9,73) 

Glucantime n.d. 26,75 

(23,87 à 29,65) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 100 

Benznidazol n.d. n.d. n.d. n.d. 45,74 

(42,89 à 49,65) 

50 100 

A viabilidade dos parasitas foi determinada através do método colorimétrico do MTT à 550 nm. 

CE50 – concentração efetiva 50%; 95% IC – 95% de intervalo de confiança 

n.d. – não determinado; n.e. – não efetivo 

 



4.3.2. Ensaios de atividade antimalárica 

 

Parasitas resistentes à cloroquina de Plasmodium falciparum (cepa K1) 

também foram susceptíveis a jacaranona (substância I), mostrando uma CI50 de 

7,82 g/mL (CI de 95% de 7,47-8,20g/mL; Figura 32). Após 24 horas de 

incubação, uma forte redução no número de esquizontes foi observada por 

microscopia nas concentrações mais elevadas, o que confirma o potencial 

antimalárico da jacaranona. O estudo de citotoxicidade utilizando células de rim 

de macaco Rhesus demonstraram que a jacaranona demonstrou alguma 

seletividade medida contra o P. falciparum, o que resulta em um valor de CI50 de 

21 g/mL (CI de 95% de 15,89-29,79 g/mL) contra as células de mamíferos, e 

resultando num índice de seletividade de aproximadamente 3 (Figura 32). Além 

disso, não houve danos detectáveis a eritrócitos humanos (RBC; atividade 

hemolítica), em concentrações 40 vezes superiores ao valor de CI50 de P. 

falciparum (dados não mostrados). 

 
Figura 32. Atividade antimalárica, citotoxidade à células de mamíferos e 

seletividade da jacaranona contra os parasitas de P. falciparum resistentes à 

cloroquina (cepa K1) 

 

O CI50 de 7,82g/mL de atividade in vitro apresentado contra P. falciparum 

(cepa K1) pela jacaranona foi também descrito para outros quinóides contendo 

glicosídeos de feniletano e fragmentos de jacaranona, os quais exibiram CI50 de 

0,55-4g/mL (GACHET et al., 2010). No entanto, esse é o primeiro relato de 

atividade antiprotozoária atribuída ao quinóide jacaranona e cujos resultados das 

atividades foram publicados recentemente em literatura (MORAIS et al., 2012). 

log da concentração (g/mL) 

 
% 
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4.3.3. Ensaios de atividade citotóxica 

 

A citotoxicidade da jacaranona foi determinada em linhagens celulares 

tumorais humanas e em células de melanoma murino (B16F10 - Nex2). Em todas 

as linhagens celulares testadas a jacaranona induziu a morte celular in vitro de 

forma dose-dependente apresentando diferentes graus de citotoxicidade. Na 

Tabela 27 os valores de CI50 (concentração de jacaranona que reduziu a 

sobrevivência celular em 50%) variou de 9-145 M para células tumorais 

humanas e foi de 17 M para o melanoma murino B16F10 - Nex2. 

 

Tabela 27. Atividade citotóxica in vitro da jacaranona sobre o crescimento de 

células tumorais humanas 

Linhagem celular CI50 (M) Linhagem celular CI50 (M) 

A2058 30 SiHa 145 

SK-MEL-28 23 HL-60     9 

HCT-8 24 SK-BR-3   30 

LS160 36 MDA   77 

Linhagens humanas: A2058 e SK-MEL-28: melanoma; HCT-8 e LS160: carcinoma de 

cólon; SiHa: carcinoma cervical; HL-60: leucemia mielóide; SK-BR-3 e MDA: carcinoma 

de mama 

 

O presente estudo mostra que a jacaranona é uma substância antitumoral 

promissora que atua através da indução de apoptose em células de tumores e é 

especialmente ativa contra o melanoma. O melanoma maligno é a principal causa 

de morte relacionada ao câncer de pele em todo o mundo (GARBE & LEITER, 

2009) e apresenta pobre prognóstico devido à falta de tratamento eficiente. A 

maioria dos fármacos quimioterápicos atua através da indução de apoptose 

(JERANT et al., 2000) e sua eficácia reduzida no melanoma está relacionada, 

provavelmente, com a elevada resistência das células de melanoma em 

comparação com outros tipos de células malignas (GROSSMAN & ALTIERI, 

2001). Embora várias estratégias terapêuticas tenham sido testadas, os efeitos 

benéficos permanecem limitados, induzindo respostas satisfatórias em uma 

minoria de pacientes (GOGAS et al., 2007). Assim, novas abordagens 

terapêuticas são necessárias e neste contexto, os compostos derivados de 
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plantas têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento de novos 

agentes antitumorais promissores (PFISTERER et al., 2010). 

A jacaranona exibe uma atividade citotóxica potente contra várias 

linhagens celulares tumorais (Tabela 27) e foi demonstrado que este composto 

induz a apoptose em células de melanoma, a qual envolve a geração de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), uma vez que a incubação concomitante com a N-

acetil-cisteína (NAC) antioxidante impediu a morte celular (dados não 

apresentados nesse relatório, porém publicados em MASSAOKA et al., 2012). 

Além disso, esse componente induz a inativação Akt, a fosforilação p38 MAPK e a 

expressão da proteína pró-apoptótica Bax. Por último, a jacaranona não só 

mostrou um notável efeito antitumoral in vitro contra uma série de linhagens de 

células tumorais humanas, mas também atuou in vivo aumentando a sobrevida 

de camundongos portadores de melanoma no modelo singênico de melanoma 

B16F10-Nex2. 

Mais importante ainda e consistente com os resultados in vitro, a 

jacaranona foi capaz de atrasar o desenvolvimento de tumores no modelo 

subcutâneo com um efeito dose-resposta. Baseado no papel da proteína Akt 

como um regulador chave da sobrevivência celular e sua associação com a 

gênese e progressão do melanoma, perturbações na via de sinalização Akt pode 

ser uma importante abordagem para tratar esta doença maligna humana. Além 

disso, a ativação da MAP quinase p38 (proteína quinase p38 ativada por 

mitógeno e relacionada à diferenciação celular e apoptose), a inativação de Akt 

pela jacaranona e sua citotoxicidade à mitocôndria através de ROS pode implicar 

na supressão de tumores e sensibilização à apoptose. Deve notar-se que um 

efeito menor sobre a geração de ROS foi observada em células normais 

sugerindo que a jacaranona pode ser empregada como um agente citotóxico 

seletivo para a erradicação de células tumorais. 

A atividade citotóxica foi também descrita para outros quinóides contendo 

glicosídeos de feniletano e fragmentos de jacaranona, os quais exibiram CI50 na 

faixa de 4 a 7g/mL (LOIZZO et al., 2007). 
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4.3.4. Ensaios de atividade antifúngica 

 

Após avaliação da bioatividade foi observado que somente os extratos em 

metanol das folhas e flores de P. desiderabilis apresentavam potencial 

antifúngico sobre A. flavus. Na Tabela 28 são apresentados os valores 

observados dos halos de inibição dos extratos em hexano e em metanol, bem 

como para as fases de partição do extrato metanólico utilizadas nos testes de 

atividade antifúngica frente ao Aspergillus flavus. 

 

Tabela 28. Halos de inibição do crescimento de Aspergillus flavus provenientes 

de extratos e fases de partição de Pentacalia desiderabilis 

 Extratos em: Fases de partição do extrato metanólico em: 

Partes Hexano Metanol Hexano DCM AcOEt n-BuOH HDALC. 

Galhos não inibiu não inibiu não inibiu não inibiu não inibiu não inibiu não inibiu 

Folhas não inibiu 5 mm não inibiu 5 mm 2 mm não inibiu não inibiu 

Flores não inibiu 7 mm não inibiu 9 mm 3 mm não inibiu não inibiu 

 

Para exemplificar, na Figura 33 são apresentadas duas fotos de placas de 

Petri onde observa-se o fungo A. flavus, que não teve seu crescimento inibido 

pelo extrato hexânico de P. desiderabilis (foto à esquerda). Por outro lado, na 

foto à direita observa-se a inibição do crescimento de A. flavus decorrente da 

ação da fase em diclorometano do extrato metanólico de P. desiderabilis. 

 

 

Figura 33. Fotos de placas de Petri apresentando o crescimento (esq.) e o halo 

de inibição do crescimento (dir.) do fungo A. flavus 



 

 

63 

Desta forma, os extratos e/ou respectivas fases de partição que 

apresentaram halos de inibição do crescimento do fungo, demarcados em negrito 

na Tabela 28, foram submetidos aos procedimentos de fracionamento 

cromatográfico para elucidação dos constituintes químicos e posterior avaliação 

da atividade antifúngica e inibidora da produção de aflatoxinas dos constituintes 

químicos isolados. 

 

Os óleos voláteis obtidos de P. desiderabilis foram também submetidos ao 

ensaio de avaliação da atividade antifúngica frente ao A. flavus. Os resultados 

percentuais de inibição do fungo são mostrados na Tabela 29. 

 

Tabela 29. Inibição do fungo Aspergillus flavus pelos óleos voláteis extraídos de 

Pentacalia desiderabilis em diferentes volumes das amostras. 

 % de inibição do A. flavus* 

Óleos voláteis# 10L 7,5L 5L 2,5L 0L 

P. desiderabilis (folhas-P) 37,9 35,3 32,4 28,7 0 

P. desiderabilis (folhas-L) 64,7 53,2 49,8 42,1 0 

P. desiderabilis (flores-P) 49,3 44,0 41,9 37,3 0 

P. desiderabilis (flores-L) 71,4 64,0 41,9 43,5 0 

*O percentual de inibição foi calculado a partir do halo de inibição de 2,03cm do 

antifúngico comercial Benlate, ao qual foi atribuído o valor de 100%; 0L do óleo volátil: 

controle negativo. #P – indivíduo coletado em frente a ponte de acesso a trilha Sete 

quedas; L – indivíduo coletado à esquerda no final da trilha do lago 

 

As folhas-L apresentaram uma maior atividade antifúngica em relação as 

folhas-P a qual pode ser inferida, possivelmente, pela presença dos 

monoterpenos - e -pineno, bem como do maior percentual do sesquiterpenóide 

espatulenol na composição química dos óleos voláteis das folhas-L (Tabela 11). 

Tais componentes não são encontrados ou estão presentes em percentuais muito 

pequenos nos óleos voláteis das folhas-P. O sesquiterpenóide globulol apesar de 

apresentar percentual considerável na composição química do óleo volátil das 

folhas-L (6,75%) parece não influenciar a atividade uma vez que o percentual do 

mesmo é desprezível (0,52%) na amostra de óleo volátil das flores-L de P. 

desiderabilis, que apresentou a maior atividade antifúngica. 



 

 

64 

Ao compararmos os óleos voláteis das flores dos indivíduos de Pentacalia 

pode-se observar que o óleo volátil do indivíduo L foi mais ativo que os óleos 

voláteis das folhas de ambos indivíduos. Por outro lado, o óleo volátil das flores-P 

apresentou menor percentual inibitório que o óleo volátil das folhas-L. Esse fato 

pode ser atribuído a ausência dos componentes - e -pineno no óleo volátil das 

flores-P que, seguindo a tendência observada nas folhas-P, também não exibiu 

tais constituintes químicos e, consequentemente, apresentou-se menos ativo. No 

entanto, para justificar uma maior atividade do óleo volátil das flores-L, que 

possui menores percentuais de - e -pineno em relação as folhas-L (Tabela 11), 

sugere-se aqui um possível efeito sinérgico desses com os monoterpenos 

mirceno e limoneno que estão presentes em percentuais consideráveis no óleo 

volátil das flores-L (8,29% e 8,07%, respectivamente). 

De modo geral, os óleos voláteis das flores de Pentacalia desiderabilis 

(Asteraceae) apresentaram percentuais pronunciados de inibição do crescimento 

de Aspergillus flavus. Por outro lado, os óleos voláteis das folhas de P. 

desiderabilis mostraram um percentual discreto de inibição do crescimento do 

fungo. 

Na literatura, vários trabalhos relatam o emprego de óleos voláteis como 

inibidores do crescimento de espécies de Aspergillus e da produção de aflatoxinas 

(FELÍCIO et al., 2011). Assim, as atividades observadas nos óleos voláteis 

testados nesse trabalho confirmam essa tendência. No entanto, a inibição da 

produção de aflatoxinas por esses óleos voláteis ainda precisa ser avaliada. No 

trabalho de BELMONT e CARVAJAL (1998), os óleos voláteis de mais de 280 

espécies vegetais foram investigadas em relação ao efeito toxigênico sobre 

espécies de Aspergillus e cerca de 100 espécies apresentaram alguma atividade 

sobre o crescimento e a produção de toxinas pelos fungos. 

Recentemente, alguns artigos relatam a atividade inibitória da produção de 

aflatoxinas pelos óleos essenciais de condimentos (PEREIRA et al., 2006), de 

Ageratum conyzoides (NOGUEIRA et al., 2010), Chenopodium ambrosioides 

(KUMAR et al., 2007), Citrus maxima (SINGH et al., 2010) e Ocimum sanctum 

(KUMAR et al., 2010). No trabalho de BLUMA e colaboradores (2008) o efeito de 

óleos essenciais e de extratos de 41 espécies vegetais argentinas foram 

avaliados sobre o crescimento de A. flavus e A. parasiticus. Esses autores 



 

 

65 

afirmam que os óleos voláteis são os extratos mais efeitvos no controle de 

fungos aflatoxigênicos. 

 

4.3.5. Avaliação da atividade inibitória da produção de aflatoxina B1 pelos óleos 

voláteis e constituintes químicos isolados de P. desiderabilis 

 

Os componentes isolados de P. desiderabilis e/ou os grupos analisados por 

CLAE-EM-EM foram submetidos aos ensaios para avaliação da inibição da 

aflatoxina B1 (AFB1) descritas no item 3.22. Os resultados percentuais de inibição 

da produção da toxina são mostrados na Tabela 30. 

 

Tabela 30. Inibição da produção de AFB1 por quercetina (controle positivo) e pelos 

constituintes isolados de P. desiderabilis em diferentes concentrações. 

 % de inibição da produção de aflatoxina B1 

Componentes 300g 200g 100g 50g 0g 

Quercetina 76,67 86,28 97,62 97,86 0 

Jacaranona 85,17 83,27 81,90 77,48 0 

Ácido quinolacético 83,14 82,48 80,05 76,25 0 

Ácido 3,5-dicafeoil-quínico 49,53 40,33 33,15 24,78 0 

Grupos A3 e A4 (Pentacalia) 49,17 39,95 32,89 23,94 0 

Grupo A7 (Pentacalia) 48,25 39,86 32,09 22,91 0 

0g do componente: controle negativo; componente quercetina: controle positivo. 

 

Os grupos formados por derivados de ácido clorogênico (grupos A3-A4 e 

A7), bem como o ácido 3,5-dicafeoil-quínico e os quinóides jacaranona e ácido 

quinolacético apresentaram moderada atividade antifúngica frente ao A. flavus. 

Daneshtalav (2008) relata diferentes derivados peptidomiméticos de ácidos 

clorogênicos com atividade antimicrobiana, associando sua modificação estrutural 

com a atividade observada. 

É importante relatar que esse estudo é o primeiro relato da atividade 

inibidora dos derivados de ácido clorogênico sobre a produção de aflatoxinas por 

A. flavus. Embora não seja estatisticamente significante a percentagem de 

inibição entre as massas utilizadas e entre as substâncias, parece que acima de 

200µg os constituintes jacaranona e ácido quinolacético isolados de P. 

desiderabilis são mais ativos que a quercetina. 
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4.3.6. Ensaios de atividade miotóxica e antiinflamatória 

 

As atividades miotóxica e antiinflamatória foram inicialmente analisadas 

empregando o extrato bruto metanólico das folhas de P. desiderabilis. Na Figura 

34 pode-se verificar que os melhores resultados de atividades antiinflamatória e 

miotóxica ocorreram após a incubação da sPLA2 Bj com o extrato metanólico por 

30minutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Atividades antiinflamatória (esq.) e miotóxica (dir.) do extrato bruto 

metanólico obtido das folhas de P. desiderabilis. 

 

As fases de partição do extrato metanólico também foram avaliadas e a 

partir dos resultados pode-se observar que os testes realizados com a fase em 

hexano (Figura 35), todos os tratamentos reduziram o edema e o CK, porém 

com pouca diferença entre os tratamentos. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 35. Atividades antiinflamatória (esq.) e miotóxica (dir.) da fase em 

hexano do extrato bruto metanólico obtido das folhas de P. desiderabilis. 
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Com a fase em diclorometano pode-se verificar que a melhor atividade 

antiinflamatória foi obtida com a sPLA2 incubada com o extrato, enquanto na 

avaliação da fase em acetato de etila observa-se que o melhor resultado de 

atividade foi obtido quando a fase em AcOEt foi aplicada 30min antes do veneno 

(Figura 36). Na comparação entre as duas fases fica evidenciado que os 

componentes majoritários, respectivamente a jacaranona e o ácido 3,5-dicafeoil-

quínico para as fases em DCM e AcOEt, atuam de maneira diferenciada sobre a 

sPLA2, isto é, possivelmente a jacaranona (fase em DCM) modifica a estrutura da 

sPLA2 diminuindo seu potencial efeito inflamatório no organismo, 

consequentemente, o efeito tornou-se mais pronunciado quando a mesma foi 

incubada com a fase. Por outro lado, o ácido 3,5-dicafeoil-quínico (fase em 

AcOEt) confere melhor proteção as células quando os animais são pré-tratados 

com o mesmo sugerindo, assim, que esse componente atua reduzindo os efeitos 

tóxicos da sPLA2. Tais resultados nos permite inferir que a ação dessa substância 

ocorre no nível intracelular e envolve a neutralização da atividade de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e/ou os efeitos colaterais causados pelas ROS como a 

ativação e aumento da cascata inflamatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Atividades antiinflamatória (esq.) e miotóxica (dir.) das fases em 

DCM (acima) e AcOEt (abaixo) do extrato bruto metanólico obtido das folhas de 

P. desiderabilis. 

0

20

40

60

80

100

120
Grupo 1 (Controle)

Grupo 2 (Incubado)

Grupo 3 (30´ antes)

Grupo 4 (30´depois)

Fase DCM

Tempo (Min)

C
K

 (
U

/L
)

Fase DCM

0 30 60 12
0

24
0

0

200

400

600

800
Grupo 1 (Controle)

Grupo 2 (Incubado)

Grupo 3 (30´ antes)

Grupo 4 (30´depois)

*

*

* *

Tempo (Min)

V
o

lu
m

e
 d

a
 P

a
ta

 (


L
)

0

20

40

60

80

100

120
Grupo 1 (Controle)

Grupo 2 (Incubado)

Grupo 3 (30´ antes)

Grupo 4 (30´depois)

Fase Acoet

Tempo (Min)

C
K

 (
U

/L
)

0 30 60 12
0

24
0

200

250

300

350

400

450

500
Grupo 1 (Controle)

Grupo 3 (30´ antes)

Grupo 4 (30´depois)

Grupo 2 (Incubado)

Tempo (min)

*
*

*

*

Fase Aceot

V
o

lu
m

e
 d

a
 P

a
ta

 (


L
)



 

 

68 

A partir do tratamento com a fase em n-butanol (Figura 37), quase não 

houve diferença entre os tratamentos para o edema, mas para a CK o melhor 

resultado obtido foi para a sPLA2 incubada com a fase. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Atividades antiinflamatória (esq.) e miotóxica (dir.) da fase em n-

butanol do extrato bruto metanólico obtido das folhas de P. desiderabilis. 

 

A análise da atividade enzimática e dos testes farmacológicos realizados 

com sPLA2 e sPLA2 previamente tratados com as fases de partição sugere 

fortemente que a atividade enzimática da sPLA2 não é crucial para o edema ou 

para os efeitos miotóxicos induzidos por sPLA2. O desdobramento parcial da 

proteína possivelmente induzido pelas fases, especialmente as fases em DCM e 

AcOEt, contribui significativamente para diminuir o edema e a mionecrose 

induzida pela sPLA2 nativa mas não aboliu tais efeitos. O pré-tratamento de sPLA2 
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do que o pré-tratamento com o ácido 3,5-dicafeoil-quínico (fase em AcOEt). As 
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2007). Além disso, esses autores também mostraram que tanto o sítio de 

coordenação do íon cálcio quanto o domínio de ligação interfacial estão 

envolvidos na ligação com o receptor. Assim, a inibição estérica da ligação do 

substrato no sítio ativo da sPLA2 induzida poderiam explicar os diferentes graus 

de inibição observados nos resultados com as fases de partição. 

As sPLA2 cataliticamente ativas podem induzir vários efeitos biológicos e 

patológicos, como é o caso da sPLA2 presente no veneno de serpente. 

Geralmente, a PLA2 causa as atividades biológicas, fisiológicas e patológicas 

através da sua atividade enzimática, resultando no aumento da produção de 

ácido araquidônico, que é o passo limitante da velocidade de produção de 

eicosanóides e do factor de ativação das plaquetas. Isto ocorre pois o aumento 

dos níveis de ácido araquidônico intracelular estimula a atividade da 

ciclooxigenase 2 (COX-2) (HAN et al., 2003; CHALIMONIUK, 2012; NAKAMURA et 

al., 2012) e induz um aumento nos radicais peróxidos e nas pró-citocinas 

inflamatórias. O nível elevado de peróxido de hidrogênio pode, por conseguinte, 

levar a um aumento dos níveis de peroxidação lipídica, ocasionando lesões na 

membrana celular, tais como nas células do músculo esquelético. Além disso, 

tem sido relatado que a sPLA2 pode aumentar a mobilização do cálcio interno por 

um mecanismo indireto. Essa mobilização pode levar à ativação da calpaína, um 

membro da família de proteases citoplasmáticas que pode estimular a atividade 

da xantina oxidase, aumentando a concentração de oxigênio molecular e 

agravando a lesão celular (GISSEL & CLAUSEN, 2001; GISSEL, 2005). Vários 

estudos em literatura mostram que os derivados de ácido clorogênico, como o 

ácido 3,5-dicafeoil-quínico, são potentes antioxidantes inativando a ação 

citotóxica de radicais livres (XU et al., 2012). A diferença entre os níveis de 

efeitos protetores ou inativantes observados entre os tratamentos com a fase em 

acetato de etila e as demais fases do extrato metanólico das folhas de P. 

desiderabilis pode ser atribuído à presença majoritária do ácido 3,5-dicafeoil-

quínico nessa fase. 

 

 

 

 

 



 

 

70 

4.3.7. Ensaios de atividade antirradicalar dos extratos e fases de partição dos 

galhos de P. desiderabilis 

 

Análise qualitativa da atividade antirradicalar 

No procedimento realizado para a análise prévia e qualitativa da atividade 

antirradicalar do extrato bruto e fases de partição dos galhos de P. desiderabilis 

foi observado que todas as fases, com exceção da fase em hexano, 

apresentaram mudança na coloração após o contato da amostra com a solução 

de DPPH. Desta forma, pode-se inferir que o extrato metanólico e as fases em 

diclorometano, acetato de etila e hidrometanólica apresentam substâncias que 

possuem potencial antirradicalar, uma vez que os testes para essas fases e para 

o extrato bruto metanólico foram considerados positivos. 

 

Análise quantitativa da atividade antirradicalar 

As fases e extratos que apresentaram resultado positivo no teste 

qualitativo de atividade antiradicalar foram submetidas ao procedimento, 

previamente descrito, de determinação quantitativa dessa atividade. Na Tabela 

31 são apresentados os resultados percentuais de atividade antirradicalar, nas 

diferentes concentrações testadas, do extrato bruto metanólico e das fases de 

partição em diclorometano, acetato de etila e hidrometanólica. 

 

Tabela 31. Percentuais de atividade antirradicalar obtidos para o extrato bruto 

metanólico e para as fases de partição em diclorometano (DCM), acetato de etila 

(AcOEt) e hidroalcoólica 

 Percentual de Atividade Antiradicalar 

[  ] em µg.mL-1 Extrato bruto 

MeOH 

Fase em DCM Fase em AcOEt Fase 

Hidroalcoólica 

250 94,4 89,9 97,1 86,3 

125 80,8 81,9 97,2 71,3 

50 67,8 73,0 95,8 64,9 

25 63,9 65,6 84,0 60,7 

10 60,2 60,1 72,8 61,0 
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Nas Figuras 38 à 41 são apresentados os gráficos correlacionando os 

percentuais de atividade antirradicalar com as concentrações das amostras. 

 

Figura 38. Atividade antirradicalar observada para o extrato bruto metanólico 

 

Figura 39. Atividade antirradicalar observada para a fase em diclorometano 

 

Figura 40. Atividade antirradicalar observada para a fase em acetato de etila 
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Figura 41. Atividade antirradicalar observada para a fase hidroalcoólica 

 

Analisando os resultados de atividade antirradicalar apresentados na Tabela 

31 e nas Figuras 38 à 41 observa-se que a fase em acetato de etila apresentou a 

maior atividade quando comparada as outras fases de partição e ao extrato bruto 

metanólico, pois essa se manteve em torno de 96% na concentração de 

50g.mL-1. A fase em diclorometano apresenta um potencial antirradicalar 

levemente superior ao do extrato bruto metanólico até a concentração de 

125µg.mL-1. Por outro lado, a atividade da fase hidroalcoólica é levemente 

inferior quando comparada a da fase em diclorometano. A partir desses 

resultados pode-se inferir que as substâncias responsáveis pela atividade 

antirradicalar observadas no extrato bruto metanólico foram extraídas, 

principalmente, na fase em acetato de etila. 

Uma possível causa do aumento ou diminuição da atividade antirradicalar 

pode ser atribuída à presença de substâncias interferentes na amostra, isto é, 

substâncias que são encontradas em baixos percentuais na amostra, mas que 

são responsáveis pelo aumento da atividade antirradicalar da fase ou extrato. Por 

outro lado, quando essas substâncias não são responsáveis por essa atividade, 

elas tendem a “mascarar” a atividade das outras substâncias, uma vez que a 

concentração preparada da mistura de substâncias conterá menor percentual da 

estrutura responsável pela respectiva atividade. Desta forma, para averiguar a 

alta atividade da fase de partição, o ideal seria realizar o procedimento com uma 

substância isolada dessa fase, a fim de comprovar se a mesma é ou não 

responsável pela atividade. 
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Assim, o componente isolado da fase em acetato de etila, o ácido 3,5-

dicafeoil-quínico, foi também submetido ao ensaio de avaliação quantitativa da 

atividade antirradicalar. Na tabela 32 são apresentados os percentuais de 

atividade antirradicalar dessa substância e do controle positivo quercetina. A 

partir de uma concentração inicial de 15μg.mL-1, foi atingido o máximo de 

atividade, aproximadamente 96,6%, que para a fase em acetato de etila foi 

atingido aproximadamente na concentração de 125μg.mL-1. A Figura 42 

apresenta o gráfico de atividade antirradicalar para o grupo FA9 que contém 

majoritariamente o ácido 3,5-dicafeoil-quínico. 

 

Tabela 32. Percentuais de atividade antirradicalar obtidos para a substância 

isolada (FA9) com o controle positivo (quercetina). 

 Percentual de Atividade Antiradicalar 

[  ] em µg.mL-1 Quercetina (controle positivo) Grupo FA9 

15,0 95,2 96,6 

10,0 95,4 95,7 

5,0 95,2 95,9 

2,5 88,6 93,6 

 

 

Figura 42. Atividade antirradicalar observada para o grupo FA9 que contém 

majoritariamente o ácido 3,5-dicafeoil-quínico 
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A partir desses resultados pode-se verificar que, mesmo em pequenas 

concentrações, a atividade foi potencializada com a substância isolada, o ácido 

3,5-dicafeoil-quínico. O potencial antirradicalar foi cerca de oito vezes maior para 

a fração enriquecida com essa substância em relação à fase em acetato de etila. 
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5. Conclusões 

 

Nesse projeto foi realizado o estudo fitoquímico dos galhos, folhas e flores 

de Pentacalia desiderabilis (Asteraceae), a qual não possuía estudos químicos 

divulgados em literatura, bem como a análise da composição química dos óleos 

voláteis de folhas e flores de dois indivíduos da espécie. Adicionalmente, foram 

desenvolvidos ensaios de avaliação das atividades leishmanicida, tripanocida, 

antimalárica, citotóxica, miotóxica, antiinflamatória, antirradicalar, antifúngica e 

atividade inibitória da produção de aflatoxina B1. 

No estudo da composição química dos óleos voláteis, 78 componentes 

foram identificados a partir de dois indivíduos de P. desiderabilis. Nas amostras 

oriundas das folhas de ambos os indivíduos os sesquiterpenóides foram os 

constituintes químicos predominantes. Por outro lado, nas amostras obtidas das 

flores a classe química predominante, monoterpenóides ou sesquiterpenóides, 

sofreu variação conforme o local de coleta do indivíduo da espécie. Em todas as 

amostras foi observado um percentual acentuado de constituintes químicos de 

cadeia longa, em especial hidrocarbonetos, demonstrando ser essa uma 

adaptação da espécie à vida em ambientes xerofíticos, durante o período de 

coleta. Em relação a atividade antifúngica dos óleos voláteis da espécie, de modo 

geral, os óleos voláteis das flores apresentaram percentuais pronunciados de 

inibição do crescimento de Aspergillus flavus. Por outro lado, os óleos voláteis 

das folhas de P. desiderabilis mostraram um percentual discreto de inibição do 

crescimento do fungo. 

A partir do estudo fitoquímico dos galhos, folhas e flores de Pentacalia 

desiderabilis foi possível identificar 16 constituintes químicos através de análises 

de RMN 1H, RMN 13C, COSY, HMBC e CLAE-DAD-EM-EM. Entre as substâncias 

caracterizadas foram encontrados quatro flavonóides, nove derivados de ácido 

clorogênico e três quinóides. Um dos quinóides isolado é uma substância inédita 

em literatura, descrita pela primeira vez no âmbito desse relatório. 

Em relação as atividades biológicas analisadas observou-se que a atividade 

antifúngica frente ao Aspergillus flavus foi observado somente nos extratos em 

metanol das folhas e flores de P. desiderabilis e, posteriormente, nas fases de 

partição em diclorometano e acetato de etila. Na avaliação com as substâncias 
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purificadas foi observado que o ácido 3,5-dicafeoil-quínico e os quinóides 

jacaranona e ácido quinolacético apresentaram moderada atividade antifúngica 

frente ao A. flavus. No entanto, é importante relatar que esse estudo é o 

primeiro relato da atividade inibidora dos derivados de ácido clorogênico sobre a 

produção de aflatoxinas por A. flavus. 

A análise das atividades miotóxica e antiinflamatória realizados com sPLA2 

e sPLA2 previamente tratados com as fases de partição do extrato metanólico de 

P. desiderabilis sugeriu fortemente que a atividade enzimática da sPLA2 não é 

crucial para o edema ou para os efeitos miotóxicos induzidos por sPLA2. A 

modificação da proteína foi induzida especialmente pela fase em DCM enquanto a 

fase em AcOEt promoveu uma inativação dos radicais livres gerados por ação da 

sPLA2 contribuindo, em ambos os casos, para diminuir o edema e a mionecrose 

induzida pela sPLA2 nativa. No entanto, tais efeitos não foram abolidos. 

Paralelamente, a fase em acetato de etila apresentou a maior atividade 

antirradicalar quando comparada as outras fases de partição e ao extrato bruto 

metanólico, e o componente majoritário dessa fase, o ácido 3,5-dicafeoil-quínico, 

atingiu o máximo de atividade antirradicalar à concentração inicial de 15μg.mL-1. 

O quinóide jacaranona mostrou-se ativo nos testes in vitro realizados com 

três espécies de Leishmania resultando em uma faixa de CI50 que varia entre 11 

e 17 µg/mL. Tal componente também foi ativo frente as formas tripomastigotas 

de Trypanossoma cruzi com um valor de CI50 de 13µg/mL e mostrou-se 

tripanocida, eliminando 100% dos parasitas na concentração máxima testada de 

100µg/mL. 

A citotoxicidade da jacaranona foi determinada em oito linhagens celulares 

tumorais humanas e em células de melanoma murino. Em todas as linhagens 

testadas o componente induziu a morte celular in vitro de forma dose-

dependente. Nas oito linhagens humanas os valores de CI50 variaram de 9-145M 

e foi de 17M para o melanoma murino. Mais importante que os resultados in 

vitro, a jacaranona foi capaz de atrasar o desenvolvimento de tumores no 

modelo subcutâneo in vivo, conduzindo as células tumorais à apoptose e 

sugerindo, assim, que tal componente pode ser empregado como um agente 

citotóxico seletivo para a erradicação de células tumorais, incluindo aquelas 

resistentes a terapias convencionais. 
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6. Formação de Recursos Humanos 

 

Alunos de Iniciação Científica 

 

6.1. José Barufaldi Neto 

Curso – Química, 5º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

6.2. Rafael Freitas Trad 

Curso – Farmácia, 4º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

6.3. Joyce Silva Saad 

Curso – Química, 6º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

6.4. Melina Andrade Barreiro dos Santos 

Curso – Química, 6º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: PIBIC/CNPq. 

 

6.5. Thiago Rahal Morais 

Curso – Farmácia, 5º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: PIBIC/MACKPESQUISA. 
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