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1. Introdução e Relevância da pesquisa 

Espécies de Eucalyptus spp. são as principais fontes de fibras para produção de 

pasta celulósica e de papel no sudoeste da Europa (Portugal e Espanha), América do Sul 

(Brasil e Chile), África do Sul, Japão e outros países (Ind Crop 2011). O interesse crescente 

em muitas espécies de eucalipto como fontes de madeira para produção de celulose está 

relacionado com seu rápido crescimento, o seu comportamento durante a produção da 

pasta e branqueamento e as excelentes propriedades das pastas finais. Segundo o IBGE, 

o Brasil tem uma área total absoluta de aproximadamente 8.514.877 km2, o que 

corresponde a 851,4 milhões de hectares; deste total, 477,7 milhões ha são florestas 

naturais e 6,5 milhões ha são florestas plantadas, sendo que 4,259 milhões ha são 

plantações de eucalipto (Domingues et al, 2011). 

O interesse renovado na exploração de biomassa como fonte de materiais, produtos 

químicos, combustíveis e energia tem atraído o interesse de indústrias agro-florestais na 

perspectiva de agregar valor às suas colheitas. Essa abordagem  também despertou o 

interesse de indústrias de celulose e papel, uma vez que suas atividades produzem 

quantidades consideráveis de resíduos como cascas, normalmente removidas nas fábricas 

e queimadas para produção de energia, mas também folhas, ramos e frutos. Alguns destes 

resíduos pode ter componentes de alto valor em sua composição; no caso de espécies de 

Eucalyptus, a casca é um dos resíduos mais interessantes. Foi demosntrado que os 

extratos lipofílicos das cascas de E. globulus contêm quantidades elevadas de vários ácidos 

triterpênicos com  atividades anti-tumoral e antiangiogênico significativas (Domingues et al, 

2011). 

Segundo Brandão (2010), o câncer é uma enfermidade que é identificada pelo 

crescimento descontrolado de células que são conhecidas como células neoplásicas. O 

câncer é responsável por mais de 7,6 milhões de óbitos por ano, no mundo, o que 

representa 13% de todas as causas de morte. A doença pode afetar pessoas de todas as 

idades, porém, o risco aumenta proporcionalmente à idade do indivíduo.  

Uma vez que o câncer afeta as células, ele pode se manifestar em diversos órgãos, 

originando diferentes tipos de câncer. Os principais tipos de câncer relacionados à 

mortalidade são de pulmão, estômago, fígado, cólon e mama. Estimativas sugerem que a 

mortalidade por câncer continue aumentando, chegando a 11,4 milhões em 2030. 

(BRANDÃO et al. 2010). Desta forma, a busca por medicamentos anticancerígenos e por 
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tratamentos mais efetivos têm aumentado significativamente, assim como a busca por 

novas estratégias de combate à doença. A pesquisa por moléculas que atuam 

especificamente contra determinada doença é uma das formas mais estudadas de combate 

ao câncer. Nesse sentido, o paclitaxel (Taxol®) é o principal representante da classe das 

substâncias bloqueadoras de enzimas e microtúbulos celulares e, por isso, é indicado para 

atuação contra os tumores de pulmão, ovário e mama. 

A descoberta de anticancerígenos de origem vegetal tem despertado o interesse da 

comunidade científica que, cada vez mais, vai à busca de novos medicamentos naturais, 

como é o caso da Vinca - Catharanthus roseus (L.) G. Don (Apocynaceae) - que é parte 

integrante da medicina popular na região de Madagascar. Após a confirmação de avaliação 

em modelos de leucemias e linfomas (nome genérico que designa todo tipo de câncer do 

sistema linfático), foi feito o isolamento de dois alcaloides das folhas desta planta, a citar a 

vimblastina e a vincristina, (Figura 1), que hoje são de grande uso no tratamento de linfoma 

de Hodgkni, sarcome de Kaposi, câncer de ovário, testículos e leucemia linfoblástica aguda 

infantil. 

 

Figura 1: Alcalóides isolados das folhas de Catharanthus roseus (L.) G. Don (Apocynaceae). 

 

Além dessas substâncias citadas, outras também apresentam atividades biológicas 

importantes, como acontece com os triterpenos. 
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Em seu estudo sobre análise de compostos triterpênicos nas cascas de espécies de 

Eucalyptus, Patinha (2011) conclui que os resíduos de cascas de Eucalyptus têm enorme 

potencial para exploração desses valiosos e extremamente importantes compostos 

triterpênicos com abrangentes propriedades bioativas, dentre elas, atividades antitumorais. 

Vechia e colaboradores (2009) afirmam que é surpreendente a ampla abordagem 

farmacológica encontrada na literatura para os triterpenos, ácido oleanólico e ácido ursólico 

e citam o uso dessas substâncias como antiinflamatórios, hepatoprotetores, analgésicos, 

cardiotônicos, sedativos, tônicos e principalmente antitumorais. 

A área de antioxidantes naturais desenvolveu-se enormemente nos últimos anos, 

devido às crescentes limitações sobre o uso de antioxidantes sintéticos e maior 

sensibilização do público para as questões de saúde. Assim, as investigações têm como 

objetivo a identificação de novos antioxidantes provenientes de fontes naturais. Compostos 

fenólicos naturais, tais como os flavonoides e lignanas, são antioxidantes potentes, sendo 

conhecidos também por suas atividades anticarcinogênicas, antimutagênicas e 

cardioprotetoras. Numerosos estudos têm sido realizados para a obtenção de antioxidantes 

a partir de vários materiais vegetais, como frutas, legumes, ervas e especiarias, além de 

vários subprodutos agrícolas. Nesse sentido, vale citar o Pycnogenol®, um extrato 

padronizado obtido a partir das cascas de Pinus marítima, o qual é atualmente utilizado 

como suplemento nutricional e como fitoterápico para o tratamento de várias doenças. 

Investigações para a utilização de madeira e folhas de eucalipto para a produção de 

compostos antioxidantes também têm sido relatados (Vázquez et al, 2012).  

Sendo assim, fica evidente a extrema importância de estudos que envolvam a 

exploração de biomassa, um recurso natural renovável abundante e de baixo custo, que 

pode ser uma fonte de substâncias com significativas atividades biológicas, que possam 

contribuir para a obtenção de fármacos mais efetivos e menos tóxicos. Nesse contexto, 

propõe-se nesse projeto o estudo do perfil químico de extratos polares e apolares das 

cascas de eucalipto, assim como a avaliação de algumas atividades farmacológicas dos 

extratos obtidos. 

 

1.1 Eucalipto 
O eucalipto corresponde ao gênero Eucalyptus, da família botânica Myrtaceae, 

abrangendo cerca de 605 espécies. São plantas arbóreas variando de 25 a 54 metros de 

altura dependendo da espécie (SENAI, 1981). As espécies têm muitas semelhanças entre 
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si e se distinguem pela morfologia da casca, flora, semente, botão e fruto. As espécies 

cultivadas no Brasil possuem madeira cuja massa específica varia de 600 a 1060 kg/m³ 

quando a 15% de umidade; a cor do cerne varia do amarelo ao pardo-acinzentado ou, 

ainda, róseo-avermelhado (SENAI, 1981). Apesar de ser proveniente principalmente da 

Austrália e Tasmânia, atualmente há plantações de eucaliptos em quase todos os 

continentes. 

Por volta da década de 1830, as primeiras espécies de Eucalyptus foram 

introduzidas no Brasil, porém somente após aproximadamente 70 anos seu cultivo foi 

intensificado no Estado de São Paulo. Estima-se que os plantios de eucalipto no Brasil 

cubram uma área superior a 1500 hectares (SENAI, 1981). Atualmente, para a produção 

de pasta celulósica usando eucalipto destacam-se as espécies Eucalyptus saligna, 

Eucalyptus alba e Eucalyptus tereticornis e quanto ao pinus as melhores são Pinus elliottii, 

P. taeda e P. caribae. 

A disponibilidade de recursos madeireiros de ambientes naturais tem se tornado 

cada vez mais reduzida devido ao grande desmatamento, alterações climáticas, entre 

outros problemas ambientais. (FAVERO, 2000). Sendo assim, o reflorestamento do 

eucalipto e o cuidado com o solo são essenciais, uma vez que o principal uso de sua 

madeira se encontra na fabricação de papel. Por conta disso, a cal industrial, cinza de 

caldeira e as próprias cascas de eucalipto são utilizadas como material fertilizante no solo 

a fim de melhorar o processo de reflorestamento. 

Além da produção de pasta celulósica, segundo Dr. Laércio Couto presidente da 

Comissão Nacional de Silvicultura e Agrossilvicultura da CNA – Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil, outros fins para o eucalipto no Brasil são a lenha, carvão 

para uso doméstico, chapas de fibras e aglomerados, madeira tratada e serrada e 

biocombustíveis nas formas de pellets e briquetes (tipos de biocombustíveis em forma de 

granulado cilíndrico que são produzidos a partir de resíduos da madeira de eucalipto) 

(COUTO, 200-?). 

 

1.2. Terpenóides 

 Existem diversos componentes presentes nas cascas do eucalipto e sabe-se que 

muitos desses possuem atividades biológicas importantes. Os terpenos são uma larga e 

variada família de produtos naturais constituídos por unidades de isopreno, o qual possui 

cinco átomos de carbono. 
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 A principal via biossintética que leva à formação dos terpenóides é a via do 

mevalonato. As unidades de isopreno bioquimicamente ativas foram identificadas como 

ésteres de difosfato: o dimetilalildifosfato (DMAPP) e o isopentenildifosfato (IPP). O ácido 

mevalônico forma o IPP que por sua vez sofre isomerização para o DMAPP (figura 2), por 

ação da enzima isomerase. O encadeamento cabeça-cauda das unidades precursoras 

produz diversas classes de terpenos: os monoterpenos, compostos com dez átomos de 

carbono (C10), e os sesquiterpenos, com 15 átomos de carbono (C15), diterpenos (C20), 

sesterterpenos (C25) os triterpenos (C30), os esteroides (C18 a C30) e os tetraterpenos (C40) 

(figura 2) (DEWICK, 1997). 

 

Figura 2: Esquema simplificado de biossíntese de terpenos. 
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Dessa forma pode haver a formação de diversos tipos de terpenos com cadeias 

diferentes, que podem posteriormente sofrer alterações e reações como ciclizações, 

oxidações, perda de prótons, entre outros. 

É sabido que os triterpenos possuem diversas atividades biológicas, como 

constatado no trabalho de Magrini (2011); os autores demonstraram que triterpenos com 

esqueleto damarano, como o cabraleadiol (figura 3), presentes nos ramos e hastes de C. 

canjerana têm atividade biológica, a citar atividade antialimentar, formação de adultos 

anormais, deterrência de oviposição e indução a mortalidade larval, sobre A. fraterculus, 

conhecida como mosca-das-frutas sul americana que é praga-chave de diversas plantas 

frutíferas na Argentina, Uruguai e Brasil. 

 

Figura 3: Estrutura do triterpeno Cabraleadiol. 

 

1.3. Ácidos triterpênicos 
 O lupeol, a α-amirina e a β-amirina (Figura 4) são estruturas-chave na via 

biossíntética de diversos triterpenóides pentacíclicos. Estes terpenóides pentacíclicos, por 

sua vez, podem participar de reações que causam alterações em suas estruturas, de modo 

que se pode obter, por exemplo, ácidos triterpênicos e saponinas, caso haja processos de 

oxidação ou adição de glicosídeos em determinada posição na estrutura, respectivamente. 

 O interesse pelo estudo desses ácidos cresce conforme suas variadas atividades 

biológicas são confirmadas. Dessa forma, é importante salientar a ocorrência desses ácidos 

nas cascas de eucalipto, uma vez que o cultivo desta planta é majoritariamente destinado 

à produção de papel enquanto a casca, assim como outros resíduos, não faz parte deste 

processo de produção. Freire e colaboradores (2002), Patinha (2011), Domingues e 

colaboradores (2010, 2011 e 2012), em seus estudos identificam nas cascas de diversas 
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espécies de eucalipto diferentes ácidos triterpênicos e seus derivados com valor econômico 

e interessantes atividades biológicas. Salientam ainda a importância de gerar um valor 

agregado a esse tipo de resíduo. Patinha (2011) ainda afirma que a busca por um futuro 

sustentável passa pela exploração de resíduos. 

 Dentre os ácidos triterpênicos conhecidos ressaltam-se as inúmeras atividades 

biológicas dos ácidos oleanólico, ursólico e betulínico, (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Ácidos triterpênicos e precursores sintéticos sugeridos. 

 

Ácido oleanólico inibe as lipases, glicerol fosfato- desidrogenases, DNA-ligases e 

kinases AMP-c dependentes; tem atividade anticolesterolêmica, anti-hepatotóxica, 

antioxidante, antiinflamatória, antifúngica, antibiótica e inibe o crescimento de tumores e de 

patógenos orais. Ácido oleanólico antagoniza ainda a ação da interleucina 8/CINC, age 

contra a psoríase, protege a pele da ação da luz, reverte a resistência da leucemia P388 à 

vinblastina, tem efeito antagonista em choques anafiláticos e finalmente inibe a dimerização 

da protease do HIV- 1 (KELECOM et. al., 2002). Tanto o ácido oleanólico quanto o ácido 

ursólico têm efetiva proteção contra danos químicos induzidos em fígados de animais de 

laboratório, segundo Liu (1995). Liu (1995) também afirma que ambos os compostos 

possuem muitas propriedades em comum como atividades antiinflamatórias, 

antiiperlipidêmicas e antitumorais haja vista que são isômeros e são semelhantes 
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quimicamente e farmacologicamente, além de ressaltar suas relativas não toxicidade e seus 

usos em cosméticos e produtos de saúde. Em seu estudo sobre a atividade antioxidante de 

Jacaranda decurrens, Carvalho e colaboradores (2008) confirmaram que a atividade 

antioxidante observada se deu devido à presença de ácido ursólico e oleanólico. 

Os estudos de Domíngues-Carmona e colaboradores (2011) sugerem que o ácido 

betulínico contribui para a atividade antiplasmódica detectada na raiz do extrato bruto de C. 

greggii var.yucatanensis. Por sua vez, De Souza e colaboradores (2010), afirmam em seu 

estudo que o ácido betulínico juntamente do verbascosídeo isolado de Stachytarpheta 

cayennensis (figura 5) foram capazes de aumentar a sobrevivência e diminuir a peroxidação 

lipídica de células de S. cerevisiae de leveduras contra EROs (espécies reativas de 

oxigênio). Neste estudo os testes foram realizados em células de S. cerevisiae devido ao 

conhecimento completo do genoma e à aparente similariadade dos mecanismos de defesa 

entre as células humanas e as células de leveduras. 

 

Figura 5: Estrutura do verbascosídeo. 

 

Além disso, substâncias derivadas desses ácidos também apresentam atividades 

biológicas, como apresentado por Guimarães e colaboradores (2008) que constataram 

atividade antiinflamatória do ácido 3-O-acetil-oleanólico (Figura 6) em ratos. 
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Figura 6: Estrutura do ácido 3-O-acetil-oleanólico. 

 

1.4. Substâncias fenólicas 
Compostos fenólicos de fontes vegetais podem ser divididos em dois grupos: os 

flavonoides e os não flavonoides, ambos, metabólitos secundários presentes em frutas e 

vegetais. Os flavonoides são compostos de baixa massa molecular, que compartilham um 

esqueleto comum de difenilpirano C6-C3-C6. O esqueleto é composto por dois anéis 

aromáticos (A e B), ligados através de um anel pirano C (Figura 7). Os compostos fenólicos 

não flavonoídicos (Figura 8) são classificados como: 

I. os derivados das estruturas químicas C6-C1, como o ácido gálico;  

II. os derivados das estruturas químicas C6-C3, como o ácido p-cumárico; 

III. os derivados das estruturas químicas C6-C2-C6, como o trans-resveratrol.  

 

 
Figura 7: Estrutura geral da classe de antioxidante natural flavonoide. 
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Figura 8: Estruturas de alguns compostos fenólicos não flavonoídicos. 
 

Os compostos fenólicos são responsáveis pela prevenção de doenças 

degenerativas; neste sentido, as frutas, principalmente as que apresentam a coloração 

vermelha/azul, são as mais importantes fontes de compostos fenólicos, tal como as 

antocianinas, os flavonóis, as catequinas e os taninos (hidrolisados ou condensados). 

Muitos destes compostos apresentam uma grande gama de efeitos biológicos, incluindo 

ações antioxidantes, antimicrobiana, anti-inflamatória e vasodilatadora (Melo & Guerra, 

2008).  

Sob o ponto de vista nutricional, os flavonoides são muitas vezes capazes de inibir 

a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), além de reduzirem 

significativamente as tendências a doenças trombóticas. Os efeitos bioquímicos e 

farmacológicos dos flavonoides são muito vastos, dentre estes se destacam as ações 

antioxidante, anti-inflamatória e antiplaquetária, além de efeitos antialergênicos. Eles 

podem inibir enzimas destacando-se: a prostaglandina sintetase, a lipoxigenase e a ciclo-

oxigenase, todas relacionadas diretamente com a tumorogênise. Também tem poder de 

induzir enzimas do sistema desintoxicante como a glutadiona transferase. Quando em 

alimentos, os flavonoides agem de forma a poupar o consumo de vitamina C, evitando a 

formação de radicais livres. 

Vários estudos têm sido realizados com resíduos das indústrias de celulose e 

papel. Santos e colaboradores (2011) caracterizaram vinte e nove constituintes fenólicos 

em extratos polares das cascas de Eucalyptus globulus, através de Cromatografia líquida 
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de alta eficiência acoplada a Espectrometria de massas. Os autores verificaram as 

extrações com metanol/água foram mais eficientes para a identificação dos compostos 

fenólicos. As principais classes de constituintes fenólicos identificados pertencem aos 

grupos dos ácidos e ésteres fenólicos, flavonoides livres e glicosilados, ácido elágico e 

derivados e elagitaninos livres e glicosilados. 

 

2. Objetivos: 

Considerando que as indústrias de celulose e papel geram grandes quantidades de 

cascas de eucalipto que contém metabólitos secundários com importantes atividades 

biológicas, os objetivos desse trabalho são: 

• Desenvolver metodologias de extração tradicional e assistida por micro-ondas 

de ácidos triterpênicos e de substâncias polifenólicas a partir de cascas de 

Eucalyptus grandis; 

• Realizar análises cromatográficas para avaliar o perfil químico dos extratos 

obtidos utilizando-se das técnicas CLAE-EM e CLAE-DAD; 

• Realizar testes para avaliação das atividades antitumorais e antileishmaniose 

com os extratos enriquecidos com ácidos triterpênicos; 

• Realizar estudos para avaliar o potencial antirradicalar dos extratos 

enriquecidos em substâncias polifenólicas; 

• Utilizar o extrato de eucalipto enriquecido em substâncias polifenólicas para 

sintetizar nanopartículas metálicas, e avaliar a capacidade dessas 

nanopartículas no tratamento de efluentes. 

 

3. Metodologia 

3.1. Coleta do material 

 A coleta das cascas de 10 árvores de E. grandis, com cerca de sete anos, foi 

realizada em 04 de abril de 2013, entre às 15h e 16h, na fazendo Ouro Branco situada no 

município de Salesópolis, São Paulo. Na época da coleta a fazenda era fomentada, ou seja, 

produzia as espécies de eucalipto conforme as normas florestais e com o apoio dos 

técnicos da Companhia Suzano Papel e Celulose As cascas foram secas em estufa logo 

após a coleta e pulverizadas em moinho, e então armazenadas. 
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3.2. Procedimentos de extração 

O material vegetal foi submetido a dois procedimentos de extração; o primeiro 

baseia-se na extração convencional utilizando-se extrator Soxhlet e, o segundo,a extração 

assistida por micro-ondas, utilizando-se o extrator por micro-ondas da marca CEM 

Discovery, disponível no laboratório de pesquisa em Química do professor Erick Leite 

Bastos, do Instituto de Química da USP. 

 

3.2.1. Extração via Soxhlet. 
As cascas secas e finamente trituradas (13,30 g) foram colocadas em uma cápsula 

de celulose na aparelhagem de extração Soxhlet, e extraídas separadamente com 250 mL 

de diferentes solventes e misturas de solventes: acetato de etila, diclorometano, clorofórmio 

e metanol nas proporções 8:2, 6:4 e 4:6. Todas as extrações foram realizadas por um 

período de 10 horas. Os solventes mencionados foram devidamente recuperados e 

reutilizados em outras atividades laboratoriais, ou seja, não foram descartados na natureza. 

Os extratos foram obtidos por evaporação à vácuo dos solventes, em um rota-

evaporador da marca Buchi modelo R-100, acoplado a um controlador de vácuo modelo V-

850 e bomba à vácuo V-700 e banho aquecido B-100, e logo em seguida foram pesados e 

expressos em gramas. 

 

3.2.2. Extração via micro-ondas 
 As extrações por micro-ondas foram realizadas pesando-se 1 g de casca de 

Eucalyptus grandis em pó e transferindo-a para o frasco de extração do equipamento, onde 

eram adicionados 20 mL de etanol puro ou 20 mL de mistura etanol/água em diferentes 

proporções. O tempo de permanência no micro-ondas variou entre 5 e 15 minutos, com ou 

sem pre-leaching (tempo de espera antes do processo extrativo), na potência de 100 W. A 

temperatura média em todas as extrações foi de 79,5°C.  

 Com a finalização de cada processo extrativo, o material resultante foi filtrado com o 

auxilio de equipamento de filtração simples e, o filtrado resultante, foi submetido à 

evaporação à vácuo dos solventes, em um rota-evaporador da marca Buchi modelo R-100, 

acoplado a um controlador de vácuo modelo V-850 e bomba à vácuo V-700 e banho 

aquecido B-100, e logo em seguida foram pesados e expressos em gramas. 
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3.3. Análises cromatográficas 

As soluções utilizadas nas análises cromatográficas foram preparadas com 4,2 mg 

dos extratos (obtidos por Soxhlet ou micro-ondas) dissolvidos em acetonitrila grau CLAE, 

na concentração de 1 mg de extrato por 1 mL de acetonitrila; as soluções foram filtradas e 

utilizou-se 500 µL de cada solução para a injeção no cromatógrafo.  

Para as análises, o sistema de eluição isocrático teve como fase móvel uma mistura 

de água acidificada com ácido trifluoracético, com valor de pH 3,5 e o eluente acetonitrila, 

na proporção 12:88, respectivamente. O fluxo de injeção utilizado foi de 1 mL/minuto e o 

volume de amostra injetada foi de 20 µL. A temperatura da coluna foi mantida em 10 ºC, 

com tempo de corrida de 30 minutos e os cromatogramas foram registrados no 

comprimento de onda de 203 nm. 

Para os procedimentos de identificação e quantificação dos ácidos triterpênicos 

utilizou-se o método de adição de padrão; foram preparadas soluções dos padrões dos 

ácidos betulínico, oleanólico e ursólico, nas concentrações de 0,2 mg por mL de metanol 

grau CLAE. Foram adicionados 5, 10, 15 e 20 μL de cada solução dos padrões em 500 μL 

das soluções dos extratos. As curvas de calibração foram construídas a partir das 

concentrações dos ácidos triterpênicos em função das áreas dos picos cromatográficos. 

 

3.4. Estudo da capacidade antirradicalar dos extratos de eucalipto 

As medidas de capacidade antioxidante dos extratos de eucalipto seriam avaliadas 

por três diferentes meios. Dois dos quais consistem nos métodos do DPPH e do ABTS que 

apresentam vantagens em relação à simplicidade do método analítico e facilidade na coleta 

de dados, além da reprodutibilidade dos resultados. Além disso, utilizando-se o mesmo 

DPPH, pode-se avaliar a capacidade antirradicalar de compostos fenólicos em meio ácido, 

hidroalcoólico e tamponado, para possibilitar a obtenção de valores de capacidade 

antirradicalar de flavonóides e compostos análogos em meio aquoso em diferentes estados 

de ionização. Porém, até o momento, não houve sucesso com a aplicação do método do 

ABTS. Sendo assim, apresenta-se os resultados referentes ao método por DPPH. 

 

3.4.1. Ensaio utilizando-se o radical livre DPPH 
Em cubetas de quartzo para absorbância com caminho óptico de 10 mm, com volume 

total de 3,00 mL adiciona-se 150 µL de solução estoque de DPPH (1,65 10-3 mol.L-1) e 

etanol levando a uma concentração final de DPPH de 80 µmol L-1; as cubetas são 
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termostatizadas a 25  ± 0,6 °C e as medidas são iniciadas pela adição de 60 a 180 µL da 

solução da amostra. A cinética da reação é observada pela variação da absorbância da 

solução em 515 nm durante trinta minutos. As capacidades antirradicalares foram 

expressas como número de radicais sequestrados por molécula de amostra (n*) ou a 

porcentagem de trolox (%T), conforme publicado por Oliveira e colaboradores (2014). 

 

3.4.2.  Ensaio quimiluminescente com o luminol 

Em uma cubeta de quartzo para fluorescência munida de agitação magnética e 

termostatizada a 25 °C ± 0,2 °C adiciona-se 20 µL de solução de luminol 10,0 mmol.L-1 e 

20 µL de solução de hemina 8,0 µmol.L-1 a 1,92 mL de tampão fosfato 0,1 mol.L-1, pH 11,6. 

A reação quimiluminescente é iniciada pela adição de 20 µL de uma solução de peróxido 

de hidrogênio 10,0 µmol.L-1 aos outros componentes. Após cem segundos de reação, 

adiciona-se 20 µL de uma solução da amostra a ser testada. As cinéticas de reação serão 

registradas durante quinze a vinte minutos. A partir das áreas de supressão de luz e das 

concentrações das soluções da amostra calcula-se a capacidade antirradicalar, expressa 

como número de radicais sequestrados por molécula de amostra (n*) ou a porcentagem de 

trolox (%T) (Bastos et al 2003). 

Este ensaio foi desenvolvido pelo grupo de pesquisas do Prof. Dr. Josef W. Baader 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Para comparação direta da 

capacidade antioxidante de diferentes amostras, o valor da porcentagem de Trolox® (% 

Trolox®) foi calculado. A sensibilidade do ensaio com luminol comprovou ser maior do que 

a dos outros métodos e adequado para medir a capacidade antirradicalar de misturas 

complexas de produtos naturais, auxiliando no isolamento de novas substâncias. Todos 

esses estudos foram realizados com o apoio do Prof. Dr. Josef Wilhelm Baader do IQ-USP, 

utilizando-se espectrofluorímetro Varian Cary Eclipse para as medidas termostatizadas de 

quimiluminescência.  

 

3.5. Estudo da capacidade antitumoral e antileishmania 

Os ensaios para avaliação das atividades antitumoral, antileishmania e para 

determinação da citotoxicidade serão realizados com a colaboração do Prof. Dr. João 

Henrique G. Lago da UFABC. 
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As linhagens celulares derivadas de melanoma em murino (B16F10-Nex2) serão 

obtidas do Instituto Ludwig de Pesquisa do Câncer (São Paulo, Brasil). A sublinhagem 

melanócita B16F10-Nex2, já caracterizada na Unidade Experimental de Oncologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), apresenta baixa imunogenicidade e 

virulência moderada. As linhagens celulares de adenocarcinoma mamário humano 

(SKBR3), melanoma humano (A2058), câncer de cólon humano (HCT), carcinoma de colo 

uterino humano (SiHa) e adenocarcinoma de cólo uterino humano (HeLa), e glioblastoma 

humano (U87), também serão obtidas do Instituto Ludwig de Pesquisa do Câncer (São 

Paulo, Brasil). As linhagens de carcinoma cervical humano (HeLa) serão fornecidas pelo 

Dr. Hugo Pequeno Monteiro, da UNIFESP.  

Todas as linhagens celulares devem ser cultivadas a 37⁰C em atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2, em meio RPMI (Invitrogen, Carlsbad, CA) suplementadas com 10 

mM de ácido 2-hidroxietilpiperazina-N2-etanosulfônico (Hepes) (Sigma, St. Louis, MO), 24 

mM de bicarbonato de sódio (Sigma) e 40 mg/L de gentamicina (Schering-Plough, São 

Paulo, Brasil), em pH 7,2 e 10% de soro fetal bovino (Invitrogen).   

O material a ser testado deve ser ressuspendido em dimetilsulfóxido (DMSO) a uma 

concentração final de 10 mg/mL, diluído em meio RPMI contendo 10% soro fetal bovino de 

100 a 0 µg/mL e incubado com 1x 104 células em 96 poços. Depois de 24 horas de 

incubação, a viabilidade celular será medida utilizando-se o kit de proliferação celular (MTT) 

(SIGMA) e o ensaio colorimétrico de MTT (MOSMANN, 1983). As leituras serão efetuadas 

em leitor de placas a 570 nm com uma referência de 650 nm. Todos os experimentos devem 

ser feitos em triplicata. 

Para a avaliação da atividade antileishmania, camundongos BALB/c e hamsteres 

douradoss (Mesocricetus auratos) foram mantidos em gaiolas esterilizadas em ambiente 

controlado, recebendo água e comida a vontade. Os procedimentos realizados no Instituto 

Adolfo Lutz sob a supervisão do Prof. Dr.  André G. Tempone  Cardoso, foram aprovados 

na CEPIAL (ética) e CCD-BM (mérito), e o projeto foi cadastrado no Conselho Técnico 

Científico do Instituto Adolfo Lutz (Projeto CCD-BM nº16/2004). 

Amastigotas de Leishmania (L.) infantum foram purificadas de baço de hamsteres 

dourados por meio de centrifugação diferencial e o número de parasitas foi determinado 

pelo número da Stauber (1958) 60 a 70 dias após a infecção. Promastigotas de Leishmania 

(L.) infantum (MHOM/BR/1972/LD) foram cultivadas em meio M-199 suplementado com 

10% de soso fetal bovino e 0,25% de hemina, sem adição de antibióticos em estufa a 24°C. 

Os potenciais antiparasitários dos extratos de E. Grandis foram determinados através 

da porcentagem de morte dos parasitas. Os analitos, dissolvidos em metanol e diluídos em 



 

  19 

meio de cultura , até atingir a concentração pré-estabelecida, foram incubados com 1 x 106 

parasitas/poço em placas de 96 poços por 24 horas, em estufa de BOD à 24°C. 

A viabilidade dos parasitas foi determinada através de sua atividade mitocondrial, 

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

difeniltetrazólio) à 570 nm, após 48 horas (Tada et al., 1986). 

Para os ensaios in vitro, foram adicionados macrófagos peritoneais de camundongos 

BALB/C a lamínulas de vidro (13 mm)em placas de 24 poços, permanecendo em estufa a 

37°C por 24 horas. Amastigotas extraídas de baço e separadas por centrifugação foram 

adicionadas aos macrófagos na proporção de 10:1 (amastigotas/macrófago), e incubadas 

com os extratos em diferentes concentrações a 37°C por um período de 120 horas. Ao final 

do ensaio, as placas foram coradas por Giemsa e observadas em microscópio óptico. A 

IC50 foi determinada através da contagem de 200 macrófagos/poço, avaliando-se o número 

de macrófagos infectados, utilizando-se como controle (100% infectado) macrófagos não 

tratados. 

 

3.6. Tratamento de efluentes e de água  

3.6.1. Obtenção e caraterização do extrato aquoso 

O extrato foi obtido seguindo o procedimento descrito por Wang (2013). Num béquer 

de 600 mL adicionou-se 50 g de casca de Eucalipto secas e moídas e 500 mL de água 

deionizada previamente aquecida a 80°C. A mistura foi mantida em aquecimento a 80°C, 

sob agitação magnética por uma hora. Após o resfriamento do extrato, foi feita filtração a 

vácuo e, ao término da filtração, o extrato filtrado foi centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos 

numa centrífuga Centribio 80-2B, para remover os sólidos remanescentes.  

É possível extrair mais substâncias do resíduo sólido da primeira extração, sob as 

mesmas condições. Foram adicionados 500 mL de água deionizada a 80°C e manteve-se 

a mistura em aquecimento, por uma hora, sob agitação constante. Após a extração, o 

extrato foi resfriado, filtrado a vácuo e centrifugado. 

Os extratos obtidos (Figura 9) apresentam cores terrosas ligeiramente diferentes. 
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Figura 9: Extratos aquosos de eucalipto, à esquerda, o primeiro (1) e, à direita, o segundo (2) após 

filtração. 

 

Para análise cromatográfica do extrato aquoso foram utilizadas duas soluções 

eluentes (Tabela 1). Na preparação das soluções de ácido fórmico 0,1%, foi adicionado 2 

mL de ácido fórmico P.A. (VETEC) em dois balões volumétrico de 2L e completou-se o 

volume com água Milli-Q ou acetonitrila (ACN). Uma alíquota de 200 mL foi retirada do 

balão volumétrico contendo solução aquosa de Ácido Fórmico 0,1% e o volume foi 

completado com 200 mL da solução de Ácido Fórmico em Acetonitrila, gerando uma 

solução de Ácido Fórmico 0,1% 90H2O/10ACN. Os eluentes utilizados para análise são A 

(Ácido Fórmico 0,1% 90H2O/10ACN) e B (Ácido Fórmico 0,1% em ACN). O cromatógrafo 

utilizado para a análise foi o Agilent Technologies 1260 Infinity II LC. 

 
Tabela 1: Proporções dos eluentes na análise cromatográfica. 

Tempo (min) A (%)  B (%) 

0,00 100,00 0,00 

3,00 100,00 0,00 

10,00 90,00 10,00 

30,00 80,00 20,00 

35,00 75,00 25,00 

50,00 50,00 50,00 

60,00 100,00 0,00 

70,00 100,00 0,00 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.6.2. Síntese e caracterização das nanopartículas de Fe-Polifenol 
Inicialmente, foi preparada uma solução de FeCl3 0,1 mol/L a partir da adição de 8,11 

g de FeCl3 (SIGMA ALDRICH) num balão volumétrico de 500 mL, completando-se o volume 

com água deionizada acidificada com HCl 3 mol/L, até alcançar valor de pH 1,0. 

As nanopartículas foram obtidas seguindo o procedimento descrito por Wang (2013). 

Num béquer de 500 mL foi adicionado 100 mL de extrato e 200 mL da solução de FeCl3 0,1 

mol/L, seguindo a proporção de 2:1, originando uma solução de cor preta, denominada NP 

Fe-P (Figura 10). A solução foi transferida para tubos Falcon e centrifugada por uma hora 

a 6000 rpm numa centrífuga Hermle Labnet Z326K. O sobrenadante foi retirado e o sólido 

congelado por 24 horas. Após esse tempo o material foi liofilizado e a seguir seco a vácuo. 

Obteve-se 410 mg de NP Fe-P (0) de cor preta (Figura 10). Por serem obtidas a partir de 

dois extratos, as NP Fe-P obtidas a partir do primeiro extrato serão chamadas de NP Fe-P 

(1) e para representar as nanopartículas sintetizadas a partir do segundo extrato, serão 

chamadas de NP Fe-P (2) neste trabalho. Há também as nanopartículas denominadas NP 

Fe-P (0), mas essas não são o foco do trabalho, exceto pelo estudo cinético e adsorção 

realizados com elas, já que não foi possível fazer esses estudos com as NP Fe-P (1) e (2) 

por falta de massa necessária. Foram obtidos poucos mg de massa das nanopartículas (NP 

Fe-P (1) = 60 mg; NP Fe-P (2) = 40 mg), possibilitando apenas análises de caracterização. 

 
 

Figura 10: Solução de NP Fe-P (à esquerda) após adição de FeCl3 ao extrato e  NP Fe-P (à direita) 

após liofilização e secagem. 

 

O teor de carbono e hidrogênio nas amostras de NP Fe-P foi determinado num 

analisador da Perkin Elmer CHN 2400 da Central Analítica do Instituto de Química da USP. 

A análise de ferro foi realizada num espectrômetro ótico de emissão atômica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES, Radial) da marca Spectro, modelo Arcos também da 
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Central Analítica do Instituto de Química da USP. A digestão da amostra foi feita com uma 

mistura 1:1 de ácido nítrico e ácido clorídrico concentrados e aquecimento a 100°C em 

bloco digestor, em tubos fechados. Os espectros eletrônicos foram obtidos num 

espectrofotômetro UV-Visível da Agilent modelo 8453. As medidas foram efetuadas na 

região de 190 a 1100 nm utilizando cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico. Os 

espectros na região do infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro da Shimadzu 

modelo IRAffinity-1, no intervalo de 4000 a 400 cm-1, a partir de amostras dispersas em 

pastilhas de KBr. As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram obtidas 

num microscópio Jeol JSM-6510, tanto do sólido como dele disperso em metanol. Nesse 

último caso, as amostras em 2 mL de Metanol (Sigma Aldrich) foram sonicadas por 10 

minutos em um banho ultrassônico da Elma modelo P60H, numa frequência de 37 MHz e 

foram secas em banho-maria, sob aquecimento de 70°C. 

 
3.6.3. Avaliação da capacidade de adsorção das nanopartículas   

Inicialmente, preparou-se uma solução estoque de cristal violeta (CV) de 

concentração 0,0123 mol/L adicionando 5,00 g do corante (Cromato Produtos Químicos 

Ltda.) num balão volumétrico de 1L e completando o volume com água Milli-Q. A partir 

dessa solução, outras mais diluídas foram preparadas e seus espectros eletrônicos foram 

obtidos para determinar a absortividade molar do CV. As diluições foram feitas em duplicata 

a partir de duas soluções CV 9,78×10-4 (Figura 19A) e 9,84×10-4 mol/L (Figura 19B), com 

volume constante de CV (1,0 mL) e diferentes volumes de água deionizada (10,0; 12,5; 

15,0 17,5 mL). 

Para avaliar a capacidade de adsorção das nanopartículas de ferro-polifenol, 

inicialmente a solução de CV foi diluída adicionando 2,0 mL da solução estoque em um 

balão volumétrico de 100 mL, completando o volume com água Milli-Q ([CV] = 2,45×10-4 

mol/L). Foi adicionado 50 mL de solução diluída de CV em quatro erlenmeyers de 125 mL 

e, separadamente, 10, 40, 80 e 100 mg de NP Fe-P (0). Os frascos foram colocados numa 

mesa agitadora a 500 rpm por 72h. A cada 24h, uma alíquota de 2,5 mL da solução CV foi 

retirada de cada frasco contendo as nanopartículas e seus espectros eletrônicos foram 

obtidos.  

Para realizar o estudo cinético, 100 mL da solução de CV ([CV] = 2,45×10-4 mol/L) foi 

adicionada a dois erlenmeyers de 125 mL, sendo que em um deles foram adicionados 40 

mg de NP Fe-P (0), enquanto que a solução do outro erlenmeyer não ficou em contato com 

as NP Fe-P (0). Após a adição das nanopartículas, o espectro eletrônico das duas soluções 

CV foi obtido a cada 10 minutos, por 180 minutos e após esse tempo, o intervalo foi de 20 
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minutos até completar 300 minutos. A alíquota retirada foi de 1 mL, diluída com 3 mL de 

água deionizada para a obtenção do espectro eletrônico. Para um segundo estudo, foram 

utilizados 100 mg de nanopartículas, em solução 2,45×10-4 mol/L de CV, preparada sob a 

mesma condição do primeiro experimento. O intervalo das medidas foi de 10 minutos por 

120 minutos, após esse tempo, o intervalo das medidas foi de 30 minutos até completar 

300 minutos de contato das NP Fe-P (0) com o CV. 

 

4. Resultados e discussão 

4.1. análises cromatográficas 

Nos procedimentos de extração com diferentes solventes e misturas de solventes, 

observou-se que a mistura de solvente que mais extraiu foi a mistura clorofórmio e metanol 

na proporção 6:4, tendo um rendimento de 3,34%, conforme mostra a Tabela 2. 

 
Tabela 2: Extratos obtidos em gramas e rendimentos de extração. 

Solvente  Extrato Obtido (g) Rendimento (%) 

Acetato de Etila 0,15844 1,19 

Clorofórmio e Metanol 8:2 0,07597 0,57 

Clorofórmio e Metanol 6:4 0,44466 3,34 

Clorofórmio e Metanol 4:6 0,13872 1,04 

Diclorometano 0,05996 0,45 
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Segundo Kosior e colaboradores (2012) deve-se considerar tanto os métodos de 

extração como os solventes extratores utilizados. Domingues e colaboradores (2011) 

definiram o diclorometano como um solvente extrator específico para extratos lipofílicos, 

para extração via Soxhlet; por outro lado, Kosior e colaboradores (2012) utilizaram metanol 

e acetato de etila como solventes para a extração dos ácidos oleanólico e ursólico de 

extratos vegetais, através de diversas extrações por métodos clássicos e modernos, para 

verificar qual destes extrairiam uma maior quantidade dos ácidos. Verma e colaboradores 

(2013) relatam que é comum o uso de misturas de solventes orgânicos em diferentes 

proporções para favorecer a recuperação de fito-constituintes, e concluem que a polaridade 

do solvente é um importante fator para rendimento de extração. Nesse trabalho, os autores 

utilizaram misturas de clorofórmio e metanol para a melhor extração do ácido ursólico. As 

folhas de Eucalyptus x hybrida foram extraídas com 20 mL de vários solventes e misturas 
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de solventes, por extração assistida por micro-ondas e extração convencional. Constatou-

se que, em ambos métodos de extração, os rendimentos de extração do ácido ursólico 

foram máximos quando se utilizaram a mistura de clorofórmio e metanol na proporção 6:4. 

As condições cromatográficas foram estabelecidas para a identificação dos ácidos 

triterpênicos presentes nos extratos das cascas de E. grandis e que compreende um dos 

objetivos principais deste trabalho, pois são os principais responsáveis pela atividade 

antirradicalar e antileishmania dos extratos analisados; Kosior e colaboradores (2012) 

propuseram a temperatura da coluna de 10ºC, pois resulta em melhor separação dos ácidos 

oleanólico e ursólico, cujos picos são extremamente próximos nos cromatogramas. 

 As soluções dos extratos foram injetadas, primeiramente sem a adição de padrão; 

na Figura 11 pode-se observar os cromatogramas dos extratos em acetato de etila, 

diclorometano, clorofórmio e metanol nas proporções 8:2, 6:4 e 4:6. 

A) 
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E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Cromatogramas dos extratos em A) Acetato de etila, B) Diclorometano, C) Clorofórmio e 

Metanol na proporção 8:2 D) Clorofórmio e Metanol na proporção 6:4 E) Clorofórmio e Metanol na 

proporção 4:6, das cascas de E. grandis, sem adição de padrões. 

 
4.1.1. Identificação dos ácidos triterpênicos 

As soluções padrões foram injetadas para verificar os tempos de retenção de cada 

ácido nas mesmas condições cromatográficas utilizadas para as análises dos extratos, para 

a identificação destes nos cromatogramas dos extratos (Quadro 1). Assim, os picos 

referentes aos ácidos nos cromatogramas dos extratos foram identificados comparando-se 

os tempos de retenções e os espectros eletrônicos observados nos cromatogramas da 

Figura 2. 

Padrões dos Ácidos 

(0,2 mg/mL) 

Tempo de 

Retenção (min) 
Área (mAU*s) 

Ácido Betulínico 12,522 1344.98840 

Ácido Oleanólico 15,177 1316.73828 

Ácido Ursólico 16,070 1147.84045 

Quadro 1 - Tempos de retenção e áreas dos picos dos ácidos triterpênicos (componentes dos extratos) nos 
cromatogramas. 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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No cromatograma do extrato em diclorometano sem a adição de padrão, 

apresentado na figura 2.B, pode-se inferir que o pico com tempo de retenção de 12,744 

minutos é referente ao ácido betulínico, o pico com tempo de retenção de 15,435 minutos 

é referente ao ácido oleanólico, e pico com tempo de retenção de 16,329 minutos é 

referente ao ácido ursólico. A mesma análise foi realizada para os outros cromatogramas, 

sendo possível identificar os picos referentes aos três ácidos triterpênicos em todos os 

cromatogramas (Quadro 2). 

Essas atribuições foram confirmadas pelas análises dos cromatogramas das 

soluções dos extratos enriquecidos, pois observou-se um aumento da intensidade dos picos 

com tempo de retenção similar ao da solução extrato. (Figuras 2.A e 3) 

 
4.1.2. Quantificação dos ácidos triterpênicos 

Para a quantificação dos ácidos triterpênicos, adicionou-se 5, 10, 15 e 20 μL das 

soluções dos padrões dos ácidos betulínico, oleanólico e ursólico a 500 μL das soluções 

dos extratos (Figura 3). 

Ao comparar o cromatograma do extrato em acetato de etila sem adição de padrão 

(Figura 2.A) com os cromatogramas do extrato em acetato de etila enriquecido com cada 

solução padrão (Figura 3), observou-se um aumento na intensidade dos picos referentes 

aos ácidos triterpênicos (Quadro 2). 
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C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

D) 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Cromatogramas dos extratos em acetato de etila das cascas de E. grandis, com adição 

de A) 5, B) 10, C) 15 e D) 20 μL dos padrões. 
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Volumes adicionados 
das soluções padrões 

(µL) 

Ácidos 
Triterpênicos 

Tempo de Retenção 
(minutos) Área (mAU*s) 

0 µL 

Ácido Betulínico 12,919 111,2 

Ácido Oleanólico 15,605 42,6 

Ácido Ursólico 16,526 68,5 

5 µL 

Ácido Betulínico 12,890 184,9 

Ácido Oleanólico 15,575 72,5 

Ácido Ursólico 16,488 96,5 

10 µL 

Ácido Betulínico 12,917 230,4 

Ácido Oleanólico 15,619 86,3 

Ácido Ursólico 16,532 114,2 

15 µL 

Ácido Betulínico 12,85 238,5 

Ácido Oleanólico 15,538 101,4 

Ácido Ursólico 16,442 129,3 

20 µL 

Ácido Betulínico 12,831 267,2 

Ácido Oleanólico 15,524 128,4 

Ácido Ursólico 16,428 151,7 
 

Quadro 2 - Tempos de retenção e áreas dos picos dos ácidos triterpênicos nos cromatogramas dos 

extratos da casca de eucalipto obtidos em acetato de etila. 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Com a adição de padrões nos extratos obtidos da casca de eucalipto, obteve-se as 

respectivas concentrações dos ácidos triterpênicos componentes em mg/mL e as 

respectivas áreas de cada pico (Quadro 2). Para a obtenção das curvas de calibração, 

construiu-se um gráfico com as áreas dos picos versus as concentrações, e assim obteve-

se as curvas de calibração para cada um dos extratos (Figura 13).   

 



 

  30 

 
Figura 13: Curva de calibração para a adição de ácido ursólico ao extrato em acetato de etila. 

 

Com isso, os dados foram analisados por de regressões lineares, obtendo-se valores 

de R2 em torno de 0,9932, indicando uma boa linearidade e resultados coerentes. Este 

procedimento foi realizado para cada ácido triterpênico, e para cada extrato obtido a partir 

das cascas de E. grandis. Com a obtenção das curvas analíticas, pode-se obter as 

concentrações dos ácidos betulínico, oleanólico e ursólico desconhecidas (mg/mL), pela 

equação da reta, em cada extrato. Com essas concentrações e a quantidade de extrato 

obtido na extração, foi possível realizar o cálculo da massa dos ácidos (g) em cada 

quilograma de cascas de E. grandis secas utilizadas nas extrações. Esses resultados são 

apresentados no Quadro 3. 
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Extratos  
Ácido Betulínico 

(mg/kg) 

Ácido Oleanólico 

(mg/kg) 

Ácido Ursólico 

(mg/kg) 

Acetato de Etila 100 100 100 

Clorofórmio e 

Metanol 8:2 
 50 10  60 

Clorofórmio e 

Metanol 6:4 
30 100 200 

Clorofórmio e 

Metanol 4:6 
200 40 100 

Diclorometano 300 20 30 

Quadro 3 - Quantidade dos ácidos triterpênicos nos extratos obtidos por casca de eucalipto. 
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 
Analisando o Quadro 3, observa-se que o solvente que extraiu maior quantidade de 

ácido betulínico foi o diclorometano. Por outro lado, o ácido oleanólico foi melhor extraído 

com acetato de etila e com clorofórmio e metanol na proporção 6:4. Por fim, o ácido ursólico 

foi melhor extraído com o clorofórmio e metanol 6:4. 

Domingues e colaboradores (2011) também utilizaram cascas de E. grandis para a 

extração dos ácidos betulínico, oleanólico e ursólico; os extratos foram obtidos através da 

extração via Soxhlet com duração de 7 horas, e o diclorometano como solvente extrator. 

Entretanto, o que diferencia este trabalho com relação ao trabalho de Domingues e 

colaboradores foi a hidrólise alcalina realizada após a obtenção dos extratos. Para esta 

hidrólise, os extratos foram dissolvidos em hidróxido de potássio em 10% metanol aquoso 

e esta mistura foi aquecia a 100 ºC sob nitrogênio gasoso, por 1 hora. Então a solução foi 

esfriada e acidificada com ácido clorídrico e logo em seguida, extraída 3 vezes com 

diclorometano.  

Ao comparar os resultados obtidos nesse trabalho com os de Domingues e 

colaboradores (2011), constatou-se que as quantidades dos ácidos obtidos por eles, em 

mg/kg de cascas secas, foram consideravelmente maiores devido à hidrólise alcalina. Eles 

obtiveram 2085,7 mg/kg de casca, de ácido betulínico; 782,3 mg/kg de casca, de ácido 

oleanólico; e 2154,4 mg/kg de casca, de ácido ursólico.   
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Neste trabalho verificou-se que o melhor solvente para a extração de ácido betulínico 

foi o diclorometano (300 mg/kg de casca), os melhores solventes para a extração de ácido 

oleanólico foram acetato de etila e clorofórmio e metanol na proporção 6:4 (100 mg/kg de 

casca), e para o ácido ursólico foi clorofórmio e metanol na proporção 6:4 extraído (200 

mg/kg de casca). 

O trabalho de Kosior e colaboradores (2012) avaliou diferentes métodos de extração, 

clássicos e modernos, para a quantificação dos ácidos oleanólico e ursólico em Lamii albi 

flos, uma erva. Eles observaram que a acetona foi o melhor solvente extrator dentre os 

outros solventes utilizados (metanol, acetona e acetato de etila).  

Segundo os autores, as quantidades dos ácidos obtidos através da extração via 

Soxhlet, foram inferiores mesmo quando comparados com outros métodos clássicos, como 

a extração por aquecimento sob refluxo e maceração. O método de extração mais eficaz 

para a extração dos ácidos oleanólico e ursólico foi a extração assistida por micro-ondas, 

devido ao menor consumo de solvente e de tempo. Por outro lado, eles observaram a 

eficiência da extração ultrassônica pois é uma extração simples, de equipamentos de baixo 

custo e que mostrou uma boa extração dos ácidos estudados.  

Verma e colaboradores (2013) utilizaram folhas de	Eucalyptus × hybrida para extrair 

o ácido ursólico. Os autores compararam a extração assistida por micro-ondas e a 

convencional, e avaliaram também o uso de diferentes solventes e sistemas de solventes 

(n-hexano, acetato de etila, diclorometano, etanol, clorofórmio e metanol nas proporções 

8:2; 6:4; 4:6, e metanol e água na proporção 6:4) e diferentes tempos de extração. Foi 

observado que, tanto no método convencional quanto no método de extração assistida por 

micro-ondas, o melhor sistema de solvente para extrair o ácido ursólico foi o clorofórmio e 

metanol na proporção 6:4.  

Ao comparar o sistema de solventes de maior eficiência atribuído por Verma e 

colaboradores (2013) com o deste trabalho, verifica-se que os resultados são semelhantes. 

Assim, verificou-se que a mistura de solvente clorofórmio e metanol na proporção 6:4 é 

ideal para se extrair o ácido ursólico. 

 

4.2. Estudo da capacidade antirradicalar dos extratos do eucalipto 
 
4.2.1. Ensaio utilizando o radical livre DPPH 

 Para cada condição experimental, foram realizados experimentos em triplicata, de 

forma que, através da média aritmética do ΔAbs, foi possível obter um gráfico final das 
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médias de ΔAbs vs [solução de eucalipto] mg.mL-1, com valores de desvio padrão para cada 

ponto.  

 O cálculo da atividade antirradicalar foi obtido pela relação dos coeficientes 

angulares dessas correlações do antirradical (solução de DPPH e extrato de eucalipto) e 

do padrão trolox. Desta maneira obtém-se o valor correspondente em porcentagem de 

trolox (%T), conforme a equação abaixo: 

 

%𝑇 =
∝%
∝&

𝑥100 

 
 Alguns experimentos foram realizados com pré-leaching, que quer dizer, tempo de 

espera antes do processo extrativo. Neste tempo de espera havia apenas o solvente (ou 

mistura de solventes) e o pó da casca de eucalipto. 

 

 
Figura 14: Análise do padrão trolox. 
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Figura 15: Amostra extraída em 50% etanol e 50% água, tempo de extração 5 minutos. 

 

%𝑇 =
22,63
74,95

𝑥100 = 30,19% 

 

 
Figura 16: Amostra extraída em 50% etanol e 50% água, tempo de extração 5 minutos, com pré-leaching 

de 30 minutos. 
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%𝑇 =
18,64
74,95

𝑥100 = 24,87% 

 

 
Figura 17: Amostra extraída em 50% etanol e 50% água, tempo de extração 10 minutos. 

 

%𝑇 =
14,25
74,95

𝑥100 = 19,01% 

 

 
Figura 18: Amostra extraída em 50% etanol e 50% água, tempo de extração 15 minutos. 
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%𝑇 =
14,84
74,95

𝑥100 = 19,80% 

 

 
Figura 19: Amostra extraída em 30% etanol e 70% água, tempo de extração 5 minutos. 

 

%𝑇 =
22,71
74,95

𝑥100 = 30,29% 

 

 
Figura 20: Amostra extraída em 70% etanol e 30% água, tempo de extração 5 minutos. 
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%𝑇 =
32,66
74,95

𝑥100 = 43,57% 

 
 Analisando as amostras apresentadas, observa-se que todas possuem potencial 

antirradicalar em comparação ao padrão trolox. Sendo que o potencial mais efetivo  está 

na amostra que foi extraída em solução com 70% de etanol e 30% de água, seguida dos 

extratos extraídos em soluções com 30% de etanol; 50% de etanol sem pré-leaching, e 

tempo de extração de 5 minutos; 50 % em etanol com pré-leaching de 30 minutos; 50% em 

etanol com tempo de extração de 15 minutos e por último 50% em etanol, com tempo de 

extração 10 minutos.  

 

4.2.2. Ensaio quimiluminescente com luminol 
 Para cada condição experimental, foram realizados experimentos em triplicata, de 

forma que, através da média aritmética da área de supressão de luminescência, foi possível 

obter um gráfico final das médias de área de supressão vs [solução de eucalipto] mg.L-1, 

com valores de desvio padrão para cada ponto.  

 O cálculo da atividade antirradicalar foi obtido pela relação dos coeficientes 

angulares dessas correlações do antirradical (solução de luminol e extrato de eucalipto) e 

do padrão trolox. Desta maneira obtém-se o valor correspondente em porcentagem de 

trolox (%T), conforme a equação abaixo: 

 

%𝑇 =
∝%
∝&

𝑥100 

 
 Alguns experimentos foram realizados com pré-leaching, que quer dizer, tempo de 

espera antes do processo extrativo. Neste tempo de espera havia apenas o solvente (ou 

mistura de solvente) e o pó da casca de eucalipto. 



 

  38 

 
Figura 21: Análise do padrão trolox. Coeficiente angular: 6735,8. 

 
Figura 22: Extração realizada em solução com 30% de etanol e 70% de água. Tempo de extração de 

5 minutos. Coeficiente angular: 156,2. %T = 2,3% 
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Figura 23: Extração realizada em solução com 50% de etanol e 50% de água. Tempo de extração de 

5 minutos e pré-leaching de 30 minutos. Coeficiente angular: 291,9. %T = 4,3% 

 
Figura 24: Extração realizada em solução com 50% de etanol e 50% de água. Tempo de extração de 

5 minutos. Coeficiente angular: 189,6. %T = 2,8% 
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Figura 25: Extração realizada em solução com 50% de etanol e 50% de água. Tempo de extração de 

10 minutos. Coeficiente angular: 262,5. %T = 3,9% 

 
Figura 26: Extração realizada em solução com 50% de etanol e 50% de água. Tempo de extração de 

15 minutos. Coeficiente angular: 233,3. %T = 3,5% 
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Figura 27: Extração realizada em solução com 70% de etanol e 30% de água. Tempo de extração de 

5 minutos. Coeficiente angular: 561,8. %T = 8,3% 

 

Assim como no caso do método com DPPH, o método quimiluminescente com luminol 

apresenta resultados similares, pois a amostra em que o extrato foi extraído em solução de 

70% etanol e 30% água, com duração do processo de 5 minutos e sem tempo de espera 

(pré-leaching), apresentou maior potencial antirradicalar, comprovando que, dentro do 

conjunto de sistemas utilizados, este é o que apresentou melhores condições para 

obtenção de moléculas de interesse antirradicalar.  
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Figura 28: Extração realizada em solução com 100% de etanol. Tempo de extração de 5 minutos. 

Coeficiente angular: 1602,4. 

 

4.3. Caracterização do extrato aquoso 
Um outro componente importante que está contido nos extratos de cascas de 

eucalipto, pode ser visualizado a partir de espectros eletrônicos (Figura 29a) de soluções 

aquosas de extratos que apresentam uma banda ao redor de 200 nm e dois ombros em 

260 nm e 350 nm, sendo que as bandas do extrato (1) são mais intensas que o do extrato 

(2). 

O cromatograma da amostra de extrato aquoso (Figura 30) apresenta dois grupos 

de sinais, um na região entre 19 e 25 minutos e outro na faixa de 31 e 56 minutos, 

aproximadamente. Os espectros eletrônicos de cada pico foram obtidos e atribuídos de 

acordo com a literatura (ROMANI et al., 2012). Assim, o grupo que apresenta menor tempo 

de retenção, aproximadamente 25 minutos, apresenta uma banda em 274 nm e um perfil 

espectral (Figura 31) que é típico de derivados de ácido gálico. O espectro eletrônico do 

sinal ao redor de 44 min apresenta duas bandas em aproximadamente 254 e 368 nm 

(Figura 31) que é relativo aos derivados de ácido elágico, que possuem tempo de retenção 

em aproximadamente 40 minutos (ASSIS, 2016). 
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Figura 29: Espectro eletrônico dos extratos aquosos de eucalipto, sendo (a) extrato antigo que 

originou as NP Fe-P (0); (b) primeiro extrato (1) e (c) segundo extrato (2). 

 

 
Figura 30: Cromatograma do extrato aquoso de eucalipto (1) registrado em 280 nm. 
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Figura 31: Espectros de absorbância do ácido gálico (à esquerda) em aproximadamente 26 minutos e do 

ácido elágico (à direita) em aproximadamente 45 minutos. 
 
 

O ácido gálico (Figura 32a) e o elágico (Figura 32b) são compostos fenólicos 

normalmente encontrados em folhas e cascas de eucalipto (ASSIS, 2016). 

 
Figura 32: Estruturas dos ácidos gálico (a) e elágico (b). 

Fonte: ASSIS, 2016 

 
4.4. Caracterização das NP Fe-P 

Após adição de solução de FeCl3 ao extrato aquoso, foi obtido um espectro eletrônico 

para verificar a ocorrência de reação. A solução de cloreto férrico 0,1 mol/L apresenta uma 

banda em 289 nm (Figura 33). Após a adição dessa solução ao extrato, houve o 

aparecimento de duas bandas em 204 nm e 292 nm e a formação de um precipitado. O 

espectro eletrônico desse precipitado em metanol (Figura 35), apresentou bandas em 224 

nm e 351 nm, que podem ser atribuídas às transições do ferro que se deslocam devido à 

interação com os polifenóis do extrato.  
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Figura 33: Espectro eletrônico da solução de FeCl3 com ombro em 201 nm e banda em 289 nm. 

 

Figura 34: Espectro eletrônico do segundo extrato aquoso (a) e da solução de NP Fe-P (b). 

 
 

 
Figura 35: Espectro eletrônico das NP Fe-P em metanol. 
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Na Tabela 3, encontram-se o teor de carbono, hidrogênio e nitrogênio nas amostras 

de NP Fe-P (1) e (2). Esses dados tanto podem ser atribuídos à formação de um complexo 

de ferro com derivados do ácido gálico e/ou elágico, conforme sugere Wang (2013), ou às 

nanopartículas de ferro zero (nZVI) conforme estudos de Gauntam e colaboradores (2015). 

As amostras de NP Fe-P (1) e (2) foram analisadas em duplicata. Não foi possível 

determinar as concentrações de Ferro nas amostras das NP Fe-P (1) e (2) por causa da 

pequena quantidade disponível.  

 
Tabela 3:  Porcentagem em massa de ferro, carbono, hidrogênio e nitrogênio nas amostras de NP 

Fe-P (0), (1) e (2) 
Amostras %Carbono %Hidrogênio %Ferro 

Fe-P (0) 27,8 3,24 11,7 

Fe-P (1) 16,70 3,19 - 

Fe-P (1) 17,29 3,23 - 

Fe-P (2) 10,29 4,29 - 

Fe-P (2) 10,28 4,33 - 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos sólidos obtidos na 

síntese das NP Fe-P (Figuras 36 e 37) sugerem que foi obtido um material em camadas 

contendo partículas da ordem de microns. Entretanto, ao analisar mais profundamente as 

amostras, foi observada uma aglomeração de nanopartículas, que formam micropartículas.  

  
Figura 36: Imagem de MEV das NP Fe-P (1). 
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Figura 37: Imagem de MEV das NP Fe-P (2). 

 

Os espectros vibracionais (Figura 38) das NP Fe-P (1) e (2) apresentam uma banda 

muito intensa e larga ao redor de 3400 cm-1 (Tabela 4) relativas ao estiramento dos grupos 

OH (ν(OH)) e outra de média intensidade em 1624 cm-1, que pode ser atribuída ao νas(C=C) 

dos anéis aromáticos. Na tabela 3 encontram-se uma atribuição tentativa das principais 

bandas observadas realizada em comparação com dados da literatura (MENDOZA-

WILSON; GLOSSMAN-MITNIK, 2004; LOOKER; HANNEMAN, 1962). 

 

A      B 

 

Figura 38: (A) Espectro Vibracional das (a) NP Fe-P (1) e (b) NP Fe-P (2) e (B) das NP Fe-P (0). 
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Tabela 4:  Valores de número de onda (cm-1) das principais bandas observadas nos espectros FTIR 

das nanopartículas Fe-P. 

Amostras Número de Onda (cm-1) Tentativa atribuição 

 Fe-P (0) Fe-P (1) Fe-P (2)  

Fe-P (0) 3393 3410 3402 ν(OH) 

Fe-P (0) 2922  2924 
2854 

ν(CH) 

Fe-P (0) 1622 1624 1624 νas(C=C) 

Fe-P (0) 1380 1382 1382 δ(COH) 

Fe-P (0) 1247 1238 1257 νas(COC) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
4.5. Avaliação da capacidade de adsorção das nanopartículas 

O corante CV possui quatro bandas em 205, 244, 297 e 578 nm, sendo esta última 

a de maior intensidade. Os espectros eletrônicos das soluções de Cristal Violeta (Figura 

39) obtidos após três dias em contato com 10, 40, 80 e 100 mg de NP Fe-P (0) mostram 

que a banda em 578 nm diminui de intensidade conforme aumenta a quantidade das NP 

Fe-P, enquanto que as bandas em 205, 244, 297 nm tornam-se mal definidas.  

 
Figura 39: Espectros eletrônicos das soluções 2,45×10-4 mol/L de CV em contato com as NP Fe-P (0). 

 

A cor da solução de CV diminui de intensidade após 24h em contato com as NP Fe-P 

(0). Em presença de 100 mg, ocorre maior diminuição da intensidade da cor (Figura 40A). 
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A intensidade da cor da solução de CV em presença de 40 mg de Fe-P (0) não reduz tanto 

em comparação à solução com 100 mg (Figura 40B). 

A B 

 
Figura 40: Imagem das duas soluções de CV, à esquerda, em ausência de NP Fe-P (0) e, à direita, em 

presença de 100 mg (A) e de 40 mg (B) de NP Fe-P (0). 

 

Para verificar se a diminuição da intensidade da cor se deve a degradação do corante 

ou à adsorção dele pelas NP Fe-P (0), foram obtidos espectros eletrônicos da solução de 

CV por três dias seguidos sem a presença de NP Fe-P (Figura 41). Houve uma redução de 

22% da intensidade da principal banda, portanto os estudos de adsorção devem ser 

efetuados ao abrigo da luz. 

 
Figura 41: Espectros eletrônicos de soluções aquosas de CV (2,45×10-4 mol/L) sem a presença de NP Fe-P 

(0) obtidos por 72 horas. 

 

Para conhecer melhor a capacidade adsortiva das nanopartículas, foi realizado um 

estudo cinético com as NP Fe-P (0), com menor tempo de análise. Após 300 min, o espectro 

eletrônico da solução de CV na ausência das NP Fe-P (0) praticamente não sofreu 

alteração, enquanto que na presença de 40 mg delas a intensidade da banda em 578 nm 
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(Figura 42) diminuiu com o tempo. As bandas em 205, 244, 297 nm apresentam um 

comportamento mais irregular, sofrem um pequeno aumento e voltam a diminuir. 

 

 
Figura 42: (A) Espectros eletrônicos do CV sem NP Fe-P (0) e (B) espectro eletrônico do CV com 40 mg de 

Fe-P (0), a cada 30 minutos de análise. 

 

Quando se utiliza uma maior quantidade de NP Fe-P, há um aumento da linha base, 

provavelmente devido ao espalhamento de luz pelas nanopartículas, mas é possível 

perceber ainda a diminuição da intensidade da banda em 578 nm. O comportamento das 

outras bandas do CV foi um pouco diferente, aumentando sua intensidade enquanto a 

banda mais intensa teve diminuição.  

 
Figura 43: (A) Espectros eletrônicos do CV sem NP Fe-P (0) e (B) espectros eletrônicos do CV com 

100 mg de NP Fe-P (0), a cada 30 minutos de análise. 

 

A absortividade (ε) da banda do CV em 578 nm foi calculada a partir da curva padrão 

(Figura 42). O valor de ε encontrada da solução CV (A) foi igual a 1,09.104     cm-1.mol-1.L (r² 

= 0,99969) e da (B) 1,0.104cm-1.mol-1.L (r² = 0,99987). 
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A      B 

 
Figura 44: Gráficos da absorbância em função da concentração do CV em água. 

 
A partir do valor do ε do CV e usando a lei de Beer-Lambert (A = εbc), calculou-se a 

concentração do CV durante o tempo em contato com as NP Fe-P (0) e determinou-se o 

quanto da massa do CV foi removido por massa de adsorvente (Figura 45), com base na 

literatura (VIKRANT, 2005). 

 
Figura 45: Porcentagem de remoção de CV por (a) 100 mg e (b) 40 mg de NP Fe-P (0) em função do 

tempo de contato.  

 

4.6. Ensaios para avaliação das atividades antileishmania e citotóxica 

Os ensaios para avaliação das atividades antitumoral, antileishmania e para 

determinação da citotoxicidade foram realizados com a colaboração do Prof. Dr. João 
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Henrique G. Lago da UFABC e do Prof. Dr. André Gustavo Tempone Cardoso do Instituto 

Adolfo Lutz. 

Os valores de Concentração inibitória de 50% (IC50) obtidos para o extrato de DCM 

frente a promastigotas e amastigotas de Leishmania infantum são apresentados no Quadro 

4; são apresentados também os valores obtidos para o fármaco padrão miltesofina. 
 

Amostra IC50 (µM) 
Leishmania infantum 

promastigotas 

IC50 (µM) 
Leishmania infantum 

amastigotas 

Toxicidade 
CC50 (µM) 

NCTC 

Extrato em DCM das 
cascas de E. grandis 

42,1 µ/mL 55,2 µg/mL >200 µ/mL 

    

miltefosina 16.4 micromolar 16.9 micromolar >200 µ/mL 

Quadro 4 – Valores de IC50 e CC50 do extrato em DCM frente às formas promastigotas e amastigotas de L. 
infantum. 

 

Os resultados obtidos são considerados como promissores, uma vez que se trata de 

um extrato (que contem os componentes estudados nos itens acima). Posteriormente, 

quando a composição química do extrato hidrolisado for adequadamente definida, o mesmo 

será submetido a esse ensaio. 

 Yamamoto e colaboradores (2015) avaliaram a atividade leishmanicida (in vitro e in 

vivo) dos ácidos ursólico e oleanólico frente a promastigotas de L. amazonensis; A 

concentração efetiva a 50% (CC50) do ácido usrólico foi de 6,4 µg. mL-1, sendo comparável 

ao valor obtido para a miltesofina (6,0 µg. mL-1). O ácido oleanólico não foi ativo nesse 

ensaio. Além disso, o ácido ursólico também foi ativo nos ensaios in vivo, tendo sido 

observado que o mecanismo de ação dessa substância envolve a morte celular 

programada. 

 Em outro trabalho, Passero e colaboradores (2011) avaliaram a atividade inibidora 

frente a promastigotas e amastigotas de L. amazonensis de constituintes químicos isolados 

de Baccharis uncinella. Uma fração cromatográfica constituída por ácido oleanólico, ácido 

ursólico e pelo flavonóide pectolinaringenina se mostrou significativamente ativa, 

apresentando valores de IC50 de 27 e 210 ng.µL-1, respectivamente. 

 Vários métodos in vitro, para avaliar a toxicidade de biomateriais, foram 

padronizados utilizando-se culturas celulares. Estes testes de citotoxicidade consistem em 
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colocar o material direta ou indiretamente em contato com uma cultura de células de 

mamíferos, verificando as alterações celulares por diferentes mecanismos, entre os quais 

a incorporação de corantes vitais ou a inibição da formação de colônias celulares. Os 

métodos in vitro apresentam vantagens em relação aos in vivo tais como poder limitar o 

número de variáveis experimentais, obter dados significativos mais facilmente além do 

período de teste ser, em muitos casos, mais curto. O problema da extrapolação dos dados 

obtidos in vitro para a aplicação clínica dos biomateriais pode ser superado pelo uso de 

materiais de referência apropriados, atualmente em uso em clínicas. Neste trabalho foi 

utilizada a linhagem celular NCTC. Os resultados indicam que o extrato em DCM não 

apresenta potencial citotóxico frente à linhagem celular testada. 

Os extratos em DCM foram submetidos ao ensaio de citotoxicidade através do 

método do MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina em linhagens 

deIC50 foi determinada em linhagens tumorigênicas (Melanoma murino – B16F10-Nex2, 

Melanoma humano – A2058, Carcinoma de mama humano – MCF-7, Carcinoma de cérvix 

uterino humano - Hela, Leucemia promielocítica humana – HL-60) e não-tumorigênica 

(Fibroblasto humano – T75). Os potenciais citotóxicos são apresentados como IC50 no 

Quadro 5. 
 

Linhagem IC50 (µg/mL) ± DP 

B16F10-Nex2 67,3 ± 2,7 

A2058 >100 

MCF-7 82,4 ± 8,3 

HeLa 41,7 ± 7,1 

HL-60 36,1 ± 1,9 

T75 97,3 ± 7,4 
Quadro 5 – Valores de IC50 do extrato em DCM frente às linhagens tumorigênicas e não tumorigênica. 

 

 O método MTT é uma análise colorimétrica que se baseia na conversão do sal (3-

(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) (MTT) em azul de formazan, a partir 

de enzimas mitocondriais que existem somente nas células que são metabolicamente 

ativas  (Mossman, 1983). O potencial citotóxico do extrato em DCM foi avaliado frente a 5 

linhagens tumorigênicas, observando-se maior atividade frente à HL-60; foi testada também 

uma linhagem não-tumorigênica, e o alto valor de IC50 indica que a atividade é bem menor 

do que nas outras linhagens (maior valor de toxicidade), o que demonstra seletividade. 
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5. Conclusão 

As cascas de diferentes espécies de eucalipto, em especial a de E. grandis, têm sido 

estudadas por serem resíduos que são abundantemente e facilmente obtidos a um baixo 

custo, nas indústrias de papel e celulose. Os resultados obtidos nesse trabalho e em 

trabalhos da literatura indicam que cascas de espécies de eucalipto constituem uma 

importante fonte para a obtenção de extratos brutos e enriquecidos em compostos 

triterpênicos, como os ácidos betulínico, oleanólico e ursólico que reconhecidamente 

possuem atividades biológicas significativas para o desenvolvimento de medicamentos 

seguros, menos tóxicos, mais eficientes e de fácil obtenção. 

Segundo literaturas, sabe-se que o ácido betulínico tem atividade anti-HIV e anti-

tumoral comprovada e que os ácidos oleanólico e ursólico têm atividades anti-tumoral e 

anti-oxidante, entre outras.  Um exemplo do uso dos ácidos triterpênicos, é o fármaco 

Bevirimat®, cujo o princípio ativo é um derivado do ácido betulínico usado no tratamento 

de HIV e câncer de pele. 

Realizou-se a extração via Soxhlet de ácidos triterpênicos de cascas de E. grandis, 

utilizando-se cinco sistemas diferentes de solventes. Com base no rendimento de obtenção 

dos extratos, pode-se observar que a mistura de solvente clorofórmio: metanol na 

proporção 6:4, apresentou rendimento de 3,34%, sendo a extração de maior eficiência 

quando comparada com os demais solventes e misturas de solventes.  

Os ácidos foram identificados e quantificados pelo método de adição de padrão, e 

observou-se que para se extrair uma maior quantidade de ácido betulínico, o melhor 

sistema extrator foi o diclorometano. Por outro lado, obteve a mesma quantidade de ácido 

oleanólico utilizando-se acetato de etila e clorofórmio e metanol na proporção 6:4. Já o 

melhor sistema extrator para o ácido ursólico foi o clorofórmio e metanol na proporção 6:4. 

É interessante observar, também, os sistemas etanol/água que foram estudados. Aquele 

que teve substâncias extraídas em solução de 70% etanol apresentou maior atividade 

antirradicalar pelos dois métodos utilizados. Deve-se lembrar que ambos são amplamente 

descritos na literatura. 

 Por outro lado, o extrato aquoso do pó de casca de eucalipto e cloreto de ferro (III) 

0,1 mol/L, formou um sólido preto, que foi caracterizado por análise elementar, microscopia 

vibracional e eletrônica. Imagens MEV obtidas do sólido indicam que os cristais se 

apresentam em escala micrométrica, mas em solução temos nanopartículas como sugere 

a literatura (WANG, 2013).  

Utilizou-se o corante cristal violeta para avaliar a capacidade adsortiva das 

nanopartículas de ferro-polifenol (NP Fe-P (0)). Na presença de diferentes massas de NP 
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Fe-P (0) (40, 80, 100 mg) foi possível perceber a adsorção do corante. O espectro eletrônico 

da solução de cristal violeta (CV) apresenta uma banda em 578 nm, cuja intensidade reduz 

quase que por completo após a ação das NP Fe-P (0), com exceção da solução contendo 

10 mg de nanopartículas. A cor das soluções também comprovou o efeito da adsorção em 

alguns dias. Com 100 mg, a intensidade da cor diminuiu bastante, enquanto que, com 40 

mg, a intensidade da cor também diminuiu, entretanto, não tanto quanto com a primeira.  

Por este trabalho, foi possível ver a possibilidade de reaproveitamento do resíduo da 

primeira extração, aumentando o rendimento da extração, a estrutura das NP-Fe, a 

reatividade do corante CV com as nanopartículas através dos estudos cinéticos e 

adsortivos. 
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São Paulo, 28 de junho de 2018 

 

“Projeto Mackpesquisa ”Aplicações farmacológicas, ambientais e nanotecnológicas 
de extratos obtidos de casca de Eucalyptus grandis” 

Parecerista 1  

 

Item 1:  
Agradecemos a observação do parecerista sobre a toxicidade dos solventes, e o grupo 

usará outros solventes de polaridade semelhante e de menor toxicidade em trabalhos 

futuros. 

Item 3:  
Os ensaios propostos no projeto foram: (1) avaliação das atividades antitumorais e 

antileishmaniose com os extratos enriquecidos com ácidos triterpênicos; (2) avaliação do 

potencial antirradicalar dos extratos enriquecidos em substâncias polifenólicas. 

Item 4:  
No projeto pretendia-se inicialmente determinar a composição do extrato aquoso, que foi 

realizada por HPLC (item 4.3 do relatório) e sintetizar as nanopartículas de ferro-polifenol, 

NP Fe-P, e caracterizá-las por técnicas espectroscópicas (UV-Vis) e por imagem, o que foi 

realizado (item 4.4 do relatório). A avaliação da capacidade adsortiva das Np Fe-P no 

tratamento de efluentes foi feita utilizando como modelo o corante cristal violeta (CV). Nas 

páginas 48 a 51 são mostrados os experimentos que comprovam a eficiência das NP Fe-P 

na remoção do corante após 24 h de início do experimento. Além do planejado inicialmente 

foi realizado um estudo cinético preliminar (p. 51) seguindo o procedimento descrito na 

literatura (Bioresource Technology, v. 97, n. 1, p.1986-1993, 2006), que mostrou que mais 

de 50% do corante foi removido após 300min (vide figura 45, p. 51). Esse trabalho foi 

apresentado na forma de painel no 18th International Conference on Biological Inorganic 
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Chemistry, e pode ser visualizado no Journal of Biological inorganic Chemistry, v.22, p. s54, 

2017. Além disso, o aluno Carlos Wallace de Mendoça apresentou esse estudo como seu 

trabalho de conclusão de curso em 2017. Assim, acho que cumprimos todas as etapas 

planejadas inicialmente. 

 
Parecerista 2  

 

 
 
Item 1:  
Sobre a coleta do material vegetal - A coleta das cascas de 10 árvores de E. grandis, com 

cerca de sete anos, foi realizada em 04 de abril de 2013, entre às 15h e 16h, na fazendo 

Ouro Branco situada no município de Salesópolis, São Paulo. Na época da coleta a fazenda 

era fomentada, ou seja, produzia as espécies de eucalipto conforme as normas florestais e 

com o apoio dos técnicos da Companhia Suzano Papel e Celulose As cascas foram secas 

em estufa logo após a coleta e pulverizadas em moinho, e então armazenadas. 

O texto foi incluído no relatório. 

Item 2:  
VERMA, S.C.; JAIN, C. L.; KUMARI, A.; PADHI, M. M.; DEVALLA, R. B. Microwave-assisted 

extraction and rapid isolation of ursolic acid from the leaves of Eucalyptus x hybrida Maiden 

and its quantification using HPLC-diode array technique. J. Sep. Sci. 2013, 36, 1255–1262. 

A referência foi citada no relatório. 
Item 3:  
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O procedimento da avaliação da atividade antileisimania dos extratos foi incluído no 

relatório. 

Item 3:  
Os outros extratos serão submetidos aos ensaios biológicos. 

 

 


