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ESTUDO QUÍMICO E BIOLÓGICO DE Pityrocarpa moniliformis (BENTH) 

LUCKON & R.W JOBSON (FABACEAE) 

 

RESUMO 

Pityrocarpa moniliformis pertence à família Fabaceae, terceira maior família das 

angiospermas e uma das maiores entre as dicotiledôneas. É uma espécie arbórea e 

frequentemente encontrada no Vale do Rio São Francisco. Conhecida popularmente 

como “angico de bezerro” é extremamente útil para a apicultura local e amplamente 

usada no fornecimento de madeira, lenha e carvão. Neste trabalho foi realizada a 

triagem fitoquimica com os extratos brutos das sementes (Pm-EEB/S), partes aéreas 

(Pm-EEB/PA) e fases particionadas a partir do extrato das partes aereas, fase 

hexânica (Pm-Hex), fase clorofórmica (Pm-CHCl3) e fase acetato de etila (Pm-

AcOEt) onde observou-se predominantemente a presença de terpenos e compostos 

fenólicos como os flavonoides. O estudo fitoquímico de Pm-CHCl3 resultou no 

isolamento e identificação do α-tocoferol e α-tocotrienol, por meio de métodos 

cromatográficos e espectroscópicos. A caracterização dos extratos etanólicos brutos 

e da fase acetato de etila foi realizada por CLAE-DAD (IES-EM), sendo possível 

identificar os flavonóis glicosilados quercetagetina-3’-metoxi-7-O-glicosideo, 

isorhamnetina-7-O-glicosil (1→6) ramnosideo e siringetina 3-O-α-ramnoside-7-O-β-

glicosideo. A determinação do teor de fenóis totais demonstrou que os extratos Pm-

EEB/PA (427,06±40,97 mg de EAG/g), Pm-EEB/S (286.50±28,04 mg de EAG/g) e a 

fase Pm-AcOEt (150,95 ±7,52 mg de EAG/g), foram as que apresentaram maiores 

valores. Quanto a determinação de flavonoides, foram verificados os maiores teores 

para a fase Pm-CHCl3 e extratos Pm-EEB/PA e Pm-EEB/S com valores iguais a 

188,00±1,36, 141,70±18,04, 135,30±12,47 mg de ECA/g. A avaliação da atividade 

antioxidante evidenciou a presença de substâncias nos extratos e fases de P. 

moniliformis, eficazes em sequestrar radicais livres, como o DPPH, e pouco 

eficientes em prevenir a oxidação de compostos em meios oxidáveis, como o β-

caroteno na presença do ácido linoleico. O estudo da atividade fotoprotetora 

demostrou que embora os extratos e fases de P.moniliformis tenham sido capazes 

de absorver todas as radiações referentes ao espectro eletromagnético da região 

ultravioleta, não mostraram eficiência em absorver a radiação da região UVA e UVB. 

Na avaliação antibacteriana os extratos e fases de P. moniliformis mostraram-se 

ativos contra as bactérias Gram positivas e Gram negativas testadas, sendo mais 

sensíveis contra as bactérias Gram-positivas S. aureus e B. cereus. Este estudo 

configura-se como pioneiro e de grande relevância para o mapeamento dos 

metabólitos secundários produzidos por esta espécie, uma vez que propõem as 

substancias responsáveis pelas atividades aqui apresentadas.  

 

Palavras-chave: Atividade antibacteriana, Estudo químico, Pityrocarpa moniliformis. 
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STUDY CHEMIST AND BIOLOGIC OF Pityrocarpa moniliformis (BENTH) 

LUCKON & R.W JOBSON (FABACEAE) 

 

ABSTRACT 

Pityrocarpa moniliformis belongs to the Fabaceae’s family, the third largest family of 

angiosperms and one of the largest of the dicotyledons. It is an arboreal species and 

often found in the Valley of the São Francisco River. Popularly known as "calf’s 

angico", it is extremely useful for the local apiculture and largely used in the supply of 

timber, firewood and charcoal. In this work was carried out phytochemical screening 

with crude extracts of the seeds (Pm-EEB/ S), leaves ( Pm-EEB/L) and phase 

partitioned from the leaves extract , hexane phase (Pm-Hex), chloroform phase (Pm-

CHCl3) and ethyl acetate phase (Pm-AcOEt) where it was observed the presence of 

terpenes and phenolic compounds such as flavonoids . The phytochemical study of 

Pm-CHCl3 resulted in the isolation and identification of α-tocopherol and α-

tocotrienol, by chromatographic and spectroscopic methods. The characterization of 

the crude ethanolic extract and the ethyl acetate phase was performed by HPLC-

DAD (IES- MS), it being possible to identify the glycosylated flavonols quercetagetina 

-3'-methoxy-7-O-glycoside, isorhamnetin-7-O-glycosyl (1→6) rhamnosideo and 

siringetina 3-O-α-ramnoside-7-O-β-glicosideo. The determination of total phenols 

tenor showed that the phases Pm-EEB/L (427.06 ± 40.97 mg GAE/g), Pm-EEB/S 

(286.50 ± 28.04 mg GAE/g) and Pm - AcOEt (150.95 ± 7.52 mg GAE/g), presented 

the highest values. Concerning the determination of flavonoids, were observed the 

highest levels for phases Pm-CHCl3, Pm-EEB/L and Pm-EEB/S with values 188.00 ± 

1.36, 141.70 ± 18.04, 135 30 ± 12.47 mg CE/g. The evaluation of antioxidant activity 

showed the presence of compounds in the extracts and stages of P. moniliformis, 

effective on abduct free radicals such as DPPH and little efficient in preventing the 

oxidation of compounds in oxidizable means, such as β -carotene in presence of 

linoleic acid. The study of Photoprotective activity demonstrated that although the 

extracts and phases P. moniliformis have been able to absorb all the radiation 

pertaining to electromagnetic spectrum of the ultraviolet region, showed no efficiently 

absorb radiation in the UVA and UVB region. In antibacterial evaluation the phases 

and extracts of P. moniliformis showed actives against positive and negative Gram 

bacteria, being more sensitive against Gram-positive bacteria S. aureus and B. 

cereus. This study is characterized as pioneering and of great relevance to the 

mapping of secondary metabolites produced by this species, since they propose the 

substances responsible for the activities presented here. 

 

 

Keywords: Antibacterial activity, Chemical study, Pityrocarpa moniliformis. 
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1. INTRODUÇÂO 

A busca por alívio e cura de doenças através da ingestão de ervas e folhas, 

talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais pelas 

populações antigas (VIEGAS e colaboradores, 2006). No entanto, esses produtos 

não ficaram restritos apenas aos tempos antigos, pois são considerados atualmente 

como a principal matéria prima das indústrias farmacêuticas (ZUANAZZI; 

MAYORGA, 2010).  

Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que dos 252 fármacos 

essenciais para a saúde humana, 11% são exclusivamente de origem vegetal. E no 

mercado mundial de medicamentos, estimado em cerca de 300 bilhões de dólares, 

aproximadamente 40% destes são oriundos direta ou indiretamente de fontes 

naturais, sendo 75% fitoprodutos de origem vegetal e 25% de origem animal e de 

microorganismos (ZUANAZZI; MAYORGA, 2010).  

O uso e a aplicação das plantas medicinais na terapêutica é vasta, e abrange 

desde o combate ao câncer até o combate a microorganismos patogênicos (SILVA; 

CARVALHO, 2004).  

Na busca por moléculas ativas com potenciais terapêuticos, destacam-se os 

compostos naturais com propriedades antioxidantes e fotoprotetoras que melhoram 

a qualidade e a expectativa de vida ao atuarem contra o stress oxidativo, associado 

a muitas doenças crônicas e degenerativas, como o alzheimer, parkinson, 

arterosclerose, complicações do diabetes e envelhecimento precoce (SORG, 2004). 

Outras moléculas que promovem a ação antibacteriana também tem sido 

crescentemente pesquisadas, isso por que o uso indiscriminado e frequente de 

antibióticos em medicina humana e veterinária é considerado o principal responsável 

na promoção do aumento da resistência bacteriana. Estes fatores impõem a 

necessidade permanente de pesquisas e desenvolvimento de novos compostos a 

serem utilizadas no combate e/ou controle desses microorganismos (RATES, 2001).  

Sobretudo, a atividade biológica de plantas superiores e aromáticas tem sido 

amplamente utilizada na medicina popular, sendo reconhecida uma importante fonte 

de produtos terapêuticos uma vez que apresentam ampla atividade e inibição 

comprovada contra muitas espécies de bactérias (DUARTE e colaboradores, 2004). 
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Muitas são as propriedades terapêuticas conferidas às plantas em decorrência 

dos princípios ativos desenvolvidos pelo seu metabolismo secundário. Nesses 

organismos, os compostos são biossintetizados como um mecanismo próprio de 

defesa para atuarem em alvos moleculares específicos de seus predadores 

(FERREIRA; PINTO, 2010) e variam dependendo de uma interface química entre as 

plantas e o ambiente circundante. Fato este que interfere na quantidade e qualidade 

de produtos secundários resultantes de uma planta em um determinado momento 

(GOBBO-NETO, 2007).  

No entanto, embora o Brasil possua a maior diversidade genética em espécies 

de plantas no mundo, menos de 10% foram avaliadas quanto as suas características 

biológicas e menos de 5% foram submetidas a estudos fitoquímicos detalhados 

(LUNA et al., 2005) ficando inclusive atrás de países menos desenvolvidos 

tecnologicamente (PEDROSA e colaboradores, 2001). Fazendo-se necessário, 

muitos ajustes para garantir a colocação merecida do nosso pais frente a um 

contexto de necessidade de novos fitoprodutos que sanem as enfermidades que 

cada dia surgem na população. 

O Brasil detém uma área total de 8,5 milhões de km2 e é considerado o quinto 

maior país em extensão territorial do mundo (BÔAS; GADELHA, 2007). Estima-se 

que um terço de toda flora mundial esteja sob sua posse, sendo que uma parte 

significativa deste percentual é composta por muitas espécies endêmicas 

(BARREIRO; BALZANI, 2009). 

A biodiversidade brasileira é uma reconhecida fonte de substâncias 

biologicamente ativas e uma fonte ainda inexplorável de novos fármacos distribuída 

nos biomas: Caatinga, Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, 

Manguezal e as transições, recentemente consideradas, Amazônia-caatinga, 

Amazônia-cerrado, Cerrado-caatinga (WWF-Brasil, 2013).  

Os biomas brasileiros abrigam 55 mil espécies de plantas, sendo que cerca de 

10 mil podem ser medicinais, aromáticas e úteis, com elevada importância 

econômica para o mercado mundial de produtos farmacêuticos, cosméticos e 

agroquímicos (MARINHO e colaboradores 2007). Nesta perspectiva, muitas 

pesquisas de bioprospecção nos nossos biomas vêm sendo desenvolvidas, 

objetivando uma busca racional de bioprodutos de valor agregado (BARREIRO; 

BOLZANI, 2009). 
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Apesar de determos de grande riqueza em biodiversidade não é permitido 

concluir que esta matéria prima seja inesgotável e, por isso, não seja preservada, 

pois muitos dos insumos vegetais utilizados por indústrias brasileiras não são 

fornecidos a partir de plantas cultivadas, sendo obtidas principalmente por 

extrativismo (ZUANAZZI; MAYORGA, 2010). 

O bioma caatinga, exclusivamente brasileiro, é uma zona biogeográfica que 

abrange 4440 espécies de plantas com 16,8% de edemismo (GANEN; 

DRUMMOND, 2010) castigada pela desertificação natural e provocada, que numa 

situação crescente põem em risco a existência de muitas espécies. Segundo dados 

publicados no ano de 2010 pelo o Ministério do Meio Ambiente, até o ano de 2008, 

45% da vegetação original deste bioma foi perdida e cresce 0,33% ao ano.  

Devido a este cenário ações de conservação neste ambiente devem ser mais 

bem conduzidas com intuito de preservar a vegetação local antes que sejam 

perdidas espécies ainda não estudadas do ponto de vista químico e biológico, e que 

podem ser uteis no uso terapêutico de várias enfermidades. 

 Com o intuito de enriquecer o conhecimento científico à cerca do bioma 

caatinga foi realizado o estudo químico da espécie Pityrocarpa moniliformis inserida 

na paisagem de clima semiárido, através do uso de técnicas cromatográficas e 

técnicas hifenadas aplicadas no isolamento e/ou identificação de compostos 

químicos.  

À analise química das substâncias presentes em P. moniliformis, foi 

incrementada a discussão do teor de fenóis e flavonoides totais, avaliação da 

atividade antioxidante e fotoprotetora dos extratos e fases obtidos, fazendo-se uso 

de métodos espectrofotométricos. Sobretudo a espécie estudada teve sua ação 

biológica testada por meio da avaliação da atividade da antibacteriana, contra 

espécies Gram positivas e Gram negativas. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Aspectos Gerais sobre a Família Fabaceae (Leguminosae) 

A família Fabaceae (Leguminosae), terceira maior entre as angiospermas, 

compreende cerca de 727 gêneros e 19.135 espécies distribuídas principalmente 

nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas do globo (Figura 01) (LEWIS e 

colaboradores, 2005).  

 

Figura 01: Distribuição geográfica da família Fabaceae representada em vermelho 

no mapa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://exa.unne.edu.ar/biologia/diversidadv, acessado em 04 de maio de 

2013. 

No Brasil esta família ocorre em cerca de 210 gêneros e 2.694 espécies (LIMA, 

2007), com grande aplicação popular e econômica que compreende desde o uso na 

fabricação de móveis, confecção de rodas e eixo de carro de boi até uma ampla 

utilização na medicina popular (RODRIGUES; CARVALHO, 2012).  

 

http://exa.unne.edu.ar/biologia/diversidadv
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As leguminosas representam uma das famílias mais típicas de regiões 

brasileiras com déficit hídrico e de clima semiárido, formando um dos principais 

recursos naturais da flora nativa desses ambientes (FONTENELE e colaboradores, 

2009).  

Além de ser conhecida por sua relevância apícola e possuir um importante 

papel biológico como fonte de nitrogênio (FONTENELE e colaboradores, 2009) é 

considerada por muitos autores como uma excelente representante do bioma 

caatinga correspondendo 30% da vegetação local, com 80 espécies endêmicas 

atualmente relatadas (GIULLIETTI e colaboradores, 2003; QUEIROZ, 2006).  

Químicamente a família Fabaceae tem apresentado incidência de cumarinas 

(RIBEIRO; KAPLAN, 2002), alcalóides do tipo indólicos, quinolizidínicos, 

pirrolizidínicos, isoquinolínicos, piperidínicos e piridínicos (SMOLENSKI; 

KINGHORN, 1981) e flavonoides do tipo isoflavonas, comumente alvos de estudos 

para uso em terapia de reposição hormonal na pós-menopausa (GRAHAM; VANCE, 

2003). 

Taxonomicamente está divida nas subfamílias Faboideae, Caesalpinioideae e 

Mimosoideae (LEWIS e colaboradores, 2005).   

Faboideae, maior entre as divisões de Fabaceae, é caracterizada como um 

grupo de sementes e legumes de espécies herbáceas de alto valor nutritivo para 

homens e animais onde há deficiência de proteínas no globo (SOUZA, 2004). 

Compreende cerca de 482 gêneros e 12.000 espécies (LEWIS e colaboradores, 

2005) e é frequentemente encontrada em regiões temperadas (ANDRADE e 

colaboradores, 2003). Entre as espécies mais consumidas pertencentes a este táxon 

estão o “feijão” (Phaseolus vulgaris), “lentilha” (Lens culinaris), “soja” (Gyicine max) e 

“amendoim” (Arachis hypogaeae) (HEYWOOD, 1996). 

Mimosoideae é a segunda maior subfamília com cerca de 3.270 espécies 

(LEWIS e colaboradores, 2005) distribuídas nas regiões tropicais, subtropicais e 

cálido-temperadas (ANDRADE e colaboradores, 2003), sendo sua maior diversidade 

encontrada nos trópicos (COUTINHO, 2009). A maior parte das suas espécies é 

pertencente ao gênero Acacia, Mimosa e Ingá (NUNES; GARCIA; LIMA, 2007). 

Botanicamente são caracterizadas por possuírem folhas bipinadas com frequente 

nectário extrafloral (COUTINHO, 2009), a exemplo da espécie em estudo 
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Pityrocarpa moniliformis, Anadenanthera colubrina e Senegalia polyphylla, 

observadas na Figura 02. 

Caesalpinioideae, menor subfamília de Fabaceae, possui cerca de 2.200 

espécies, distribuídas em regiões tropicais e subtropicais (ANDRADE e 

colaboradores, 2003) e 150 gêneros nos quais Bauhinia L, Chamaecrista Moench e 

Senna Mill se destacam em número de espécies (CRONSQUIST, 1981). 

 

Figura 02: I – Espécies da subfamília Mimosoideae: Pityrocarpa moniliformis 

(Benth.) Luckow & R.W.Jobson; II -  Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenam; III - 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose. 

Fonte: SILVA e colaboradores, 2012. 

2.2 Aspectos Gerais sobre o gênero Piptadenia  

O gênero Piptadenia (Mimosoideae) compreende cerca de 25 espécies nas 

formas arbóreas, arbustos e lianas (MOURA, 2011) distribuídas nos trópicos da 

América do sul com centros de diversidade na Amazônia e na floresta Atlântica do 

Brasil (LEWIS et al., 2005). Espécies como P. peregrina, P. macrocarpa, P. rigida, P. 

viridiflora P. paraguayensi e P. africana tem distribuição registrada na África tropical, 

Senegal a Angola e em toda a região do Congo e Uganda (Figura 03) (MORIM, 

2010).  

No Brasil são ocorrentes 21 espécies, sendo 13 (61%) presentes na Mata 

Atlântica e região sudoeste onde o gênero atinge o auge da sua diversidade central 

(MORIM, 2010). O período de floração geralmente se estende de dezembro a março 

e o de frutificação de abril a julho, podendo ir até setembro em algumas espécies 

(MOURA, 2011).  
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As espécies deste gênero são conhecidas popularmente como “angico”, 

“angico branco”, “angico do campo”, “angico roxo”, “angico vermelho”, “angico 

bravo”, “angico preto”, “angico rajado”, “angico de cerrado” e na Argentina e 

Paraguai, conhecidas como “cebil”, “cebil colorado” e “cebil ita” (CARVALHO, 2009; 

CORREA, 1984; RIZZINI, 1998).  

Economicamente são importantes por fornecer madeira de boa qualidade para 

uso em construções e fabricação de móveis, além de serem frequentemente usadas 

em projetos de reflorestamento (MOURA, 2011) e na medicina popular, a exemplo 

de Piptadenia stipulaceae, cujo decocto ou tintura da casca do caule são usadas 

como antiinflamatório (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002) e Piptadenia 

adiantoides, usada no tratamento de bronquite e infecção do pulmão (CAMPOS, 

2009). 

 

Figura 03: Mapa de distribuição de espécies do gênero Piptadenia representada nas 

áreas verdes. 

Fonte: LIRA, 2009. 
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R1

N

R2

R3

N
CH3

I - R1 = H, R2 = OH, R3 = CH3

II - R1 = H, R2 = H, R3 = H

III - R1 = H, R2 = H, R3 = CH3

IV - R1 = H, R2 = OCH3, R3 = CH3

V - R1 = O
-
, R2 = OCH3, R3 = H

VI - R1 = O
-
, R2 = OH, R3 = CH3

VII - R1 = O
-
, R2 = H, R3 = CH3

2.3 Substâncias isoladas do gênero Piptadenia 

 

Segundo levantamento bibliográfico realizado por Lira (2009) este gênero é 

composto por alcalóides, extraídos principalmente das sementes, flavonoides e 

terpenos, conforme apresentado a seguir: 

2.3.1 Alcaloides 

São substâncias orgânicas, de origem natural e cíclicas, contendo uma átomo 

de nitrogênio no estado de oxidação negativo (SIMÕES e colaboradores, 2010). São 

diversas as funções observadas em plantas que possuem alcaloides, como a de 

proteção contra a radiação ultravioleta. Essa propriedade pode ser conferida aos 

alcaloides que possuem, em sua maioria, núcleos aromáticos altamente absorventes 

dessa radiação (HENRIQUES e colaboradores, 2000). 

Para este gênero foram encontrados alcalóides verdadeiros do tipo indólico e 

um protoalcalóide. No quadro 01 e Figura 04 estão registrados todos os alcaloides, 

até então, isolados de espécies de Piptadenia. 

A bufotenina é o alcaloide mais relatado nas sementes do gênero, sendo 

conhecida por sua capacidade de provocar alucinações visuais e utilização como 

matéria prima para preparação de derivados triptamínicos que podem exibir 

atividade antimicrobiana, antitumoral e atuar como capturadores de radicais livres 

(MOREIRA, 2011).     

 

Figura 04: Alcaloides isolados de espécies do gênero Piptadenia. 

 

 

 

 

Fonte: LIRA, 2009. 
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 Quadro 01: Alcaloides isolados de espécies do gênero Piptadenia.  

Fonte: LIRA, 2009. 

2.3.2 Flavonoides 

Os flavonóides estão amplamente distribuídos no reino vegetal e representam 

um dos grupos mais importantes e diversificados entre os produtos de origem 

natural. Muitos estudos tem sido realizados devido as várias propriedades que a 

classe exibe frente a sistemas biológicos, tais como efeitos antimicrobiano, antiviral, , 

citotóxico, antineoplásico, antihepatotóxico, antihipertensivo, hipolipidêmico, 

antiinflamatório entre outros. Além dos muitos relatos sobre sua função em retardar 

ou inibir a oxidação de lipídios ou outras moléculas, evitando o início ou propagação 

das reações de oxidação em cadeia, conferindo, assim, sua popular ação 

antioxidante (MACHADO e colaboradores, 2008). 

A estrutura básica dos flavonoides consiste na composição de 15 átomos de 

carbonos distribuídos em dois anéis aromáticos identificados como A e B 

interligados via carbono oxigenado pertencente a um anél pirano, que quando 

formado é classificado como anel C, a exceção está na estrutura das chalconas. 

Conforme o estado de oxidação da cadeia heterociclica do pirano diferentes classes 

Alcalóide Espécie vegetal 

I Bufotenina 

P. columbrina P. communis, P. contorta, 

P. excelta, P. falcata, P. leptostachya,  

P. macroarpa  e  P. peregrina 

 

II N - metiltriptamina P. macrocarpa, P. peregrina 

III N, N - dimetiltriptamina P. peregrina 

IV 5 - metóxidimetiltriptamina P. peregrina e P. macrocarpa 

V 5 – metóxi-N-metiltriptamina P. peregrina e P. macrocarpa 

VI Óxido de bufotenina P. peregrina e P. macrocarpa 

VII Óxido de N, N - dimetiltriptamina P. peregrina 

VIII Teobromina P. leptostachya 
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de flavonoides são identificadas: antocianinas, flavonóis, flavonas, isoflavonas, 

flavononas e flavonas (VOLP e colaboradores, 2008).                                               

No quadro 02 estão alguns dos flavonoides encontrados em partes de 

espécies do gênero Piptadenia que incluem cascas, galhos e folhas, presentes nas 

formas de agliconas e gliconas (LIRA, 2009). 

Quadro 02: Flavonoides isolados do gênero Piptadenia. 

Flavonoide Parte utilizada Espécie vegetal 

 

Cascas P. cebil 

 

Cascas P. rígida 

 

Cascas P. macrocarpa 

 

Folhas P. gonoacantha 
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Galhos P. gonoacantha 

 

Galhos P. gonoacantha 

Fonte: LIRA, 2009. 

 

2.3.3 Terpenos 

 

Os terpenos, cuja origem biossintética, deriva de unidades do isopreno, formam 

uma família riquíssima em variações estruturais constituídas de unidades 

isoprenoides C5. Esses compostos possuem esqueletos de carbono, representados 

por (C5)n com importantes atividades farmacológicas, como antiinflamatória, 

antinociceptiva, anestésica e antitumoral (SIMÕES e colaboradores, 2010) 

Os triterpenos são frequentemente incidentes no gênero sendo já relatados o 

sitosterol, 3-O-glucopiranosil sitosterol, lupeona e lupeol isolados de P. macrocarpa 

(MIYAUCHI; YOSHIMOTO; MINAMI, 1976) e estigmasterol de P. gonoacantha 

(CARDOZO, 2006), conforme descrito no Quadro 03. 
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Quadro 03: Terpenos isolados do gênero Piptadenia. 

Terpenos isolados Parte utilizada Espécie vegetal 

 

P. macrocarpa P. macrocarpa 

 

P. macrocarpa P. macrocarpa 

 

P. gonoacantha P. gonoacantha 

 

P. gonoacantha P. gonoacantha 

 

P. gonoacantha P. gonoacantha 

  Fonte: LIRA, 2009. 

. 
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2.4 Piptadenia moniliformis X Pityrocarpa moniliformis 

Alguns trabalhos recentemente publicados em periódicos na área de agricultura 

ainda reconhecem o nome Piptadenia moniliformis Benth, devido ao fato deste ser 

considerado um sinônimo de Pityrocarpa moniliformis. No entanto, a nomenclatura 

atual vem aos poucos sendo substituída e divulgada entre a comunidade científica.   

Em 1841, Benthan agrupou espécies que possuíam glândulas na antera e 

sementes exalbuminosas ao gênero Piptadenia dividindo-a em três seções: 

Eupiptadenia, Pityrocarpa Benth e Niopa Benth que posteriormente vieram a ser 

elevadas a gênero por Britton & Rose em 1927-1928, em que Eupiptadenia seguiu 

com o nome de Piptadenia (TAMASHIRO,1989).  

As espécies, do então gênero denominado por estudiosos da época de 

“complexo Piptadenia”, por possuir ampla distribuição geográfica e ser muito 

relacionado a diversos outros gêneros americanos, asiáticos e africanos foram 

distribuídas em outros 8 gêneros. Entre estes estava Pityrocarpa (Benth) Britton & 

Rose caracterizado pelo legume deiscente e sementes lenticulares que em 1963 

voltou a chamar-se apenas de Piptadenia Benth (TAMASHIRO,1989). 

Mais tarde Piptadenia moniliformis, até então identificada por Benth foi 

novamente estudada por Richard W. Jobson e Melissa Luckow e no trabalho 

intitulado “Phylogenetic Study of the Genus Piptadenia (Mimosoideae: Leguminosae) 

Using Plastid Trnl-f and Trnk/Matk Sequence Data (2007)”, sugeriram a inclusão da 

referida espécie ao gênero Pityrocarpa, por tratar de um taxón botanicamente 

diferente, que detém de árvores desarmadas, flores recurvadas e ovário num longo 

ginóforo. A nomenclatura botânica atribuída à espécie objeto deste estudo trás 

consigo os nomes de todos os cientistas que se empenharam em reclassificá-la, 

passando a chamar de Pityrocarpa moniliformis (BENTH) LUCKOW & R. W. 

JOBSON (JOBSON; LUCKOW, 2007). 

 

2.5 Considerações Gerais sobre Pityrocarpa moniliformis 

 

P. moniliformis é uma espécie arbórea sem espinhos que possui em sua copa 

arredondada folhas compostas e bipinadas (Figura 05), flores amareladas em forma 

de espigas cilíndricas (Figura 06a) e frutos denominados vagens (Figura 06b) 
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Ocorre principalmente na caatinga dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará indo até 

a Bahia (BENEDITO, 2010). 

Podendo atingir entre 4 e 10 m de altura é conhecida popularmente como 

“angico-de-bezerro”, “catanduva”, “quipembe” (PE), “surucucu” (BA) e “carrasco” 

(PA) sendo, particularmente encontrada no Vale do Rio São Francisco (BENEDITO, 

2010).  

É uma espécie rústica, de crescimento rápido, indicada para reflorestamentos 

heterogêneos com fins preservacionistas e recomendada como forragem para 

bovinos e ovinos (AZEREDO e colaboradores, 2010). Na região Nordeste do Brasil, 

onde a apicultura tem como fonte as flores de plantas nativas, esta espécie destaca-

se como planta melífera em potencial. Suas flores são apreciadas pelas abelhas, 

fornecendo mel de excelente qualidade (SILVA e colaboradores, 2004). 

 

Figura 05: Pityrocarpa moniliformis (BENTH) LUCKON & R. W. JOBSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nunes, 2007. 
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Figura 06: (a) Flores e folhas de P. moniliformis. (b) frutos de P. moniliformis. 

Fonte: (a) Fonte:http://googleimagens.com.br (b) http:// www.univasf.edu.br/hvasf, 

acessos em 30 de junho de 2013. 

2.6 Compostos com Atividades Terapêuticas  

2.6.1 Atividade antioxidante 

Na busca cada vez mais crescente por princípios ativos com propriedades que 

melhoram a expectativa de vida, estão os compostos antioxidantes e fotoprotetores 

naturais capazes de combater o stress oxidativo (BALOGH e colaboradores, 2011), 

associado ao envelhecimento precoce e doenças degenerativas crônicas como 

Alzheimer, Parkinson e aterosclerose (AMES; GOLD; WILET, 1995). O estresse 

oxidativo corresponde a oxidantes e sua degradação, e ocorre quando a produção 

de espécies reativas (ER) está acelerada ou quando os mecanismos envolvidos na 

proteção contra eles encontram-se deteriorados (VICENTINO; MENEZES, 2007). 

Os organismos aeróbicos sobrevivem graças às reações oxidativas, realizadas 

através do oxigênio (O2) atmosférico. Contudo, tais reações ainda que permitam a 

continuidade da vida, ameaçam a mesma, pois estas reações permitem a formação 

de espécies reativas de oxigênio (ERO) (SOARES, 2002). Estas espécies tem 

origem endógenas associada à reações metabólicas (reação de oxidação na 

mitocôndria, fagocitose durante o processo de inflamação, ativação do metabolismo 

do ácido araquidônico) e exógena (devido à radiação ultravioleta em especial o UVA 

que reage com fotossensibilizadores e com cromóforos da pele como a melanina) 

06a 06b 

http://googleimagens.com.br/
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com fatores ambientais (pesticidas, poluição, fumaça de cigarro, medicamentos 

antitumorais e estilos de vida não saudáveis (HIRATA; SATO; SANTOS, 2004) e são 

caracterizadas por ter um elétron livre em seu último orbital molecular (SOARES, 

2002).  

As principais EROs distribuem-se em dois grupos, os radicalares: hidroxila 

(HO•), superóxido (O2
•−), peroxila (ROO•) e alcoxila (RO•); e os não-radicalares: 

oxigênio, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso (VICENTINO; MENEZES, 

2007). 

A predisposição genética, fatores ambientais como radiação UV e propriedades 

intrínsecas específicas de grupos celulares podem exacerbar o dano oxidativo ou 

diminuir a capacidade das células de degradar agentes agressores (VICENTINO; 

MENEZES, 2007). 

Sabe-se que as EROs estão fortemente envolvidas nos processos de 

fotodeterioração da pele, induzidos pela radiação solar UV (ultravioleta). A radiação 

UV contribui para a fotodeterioração da pele, causando câncer cutâneo, 

fotoenvelhecimento, fotosensibilização e outras patologias associadas. (RIBEIRO e 

colaboradores, 2007). 

Ao reagirem com substratos biológicos os radicais livres podem ocasionar 

danos às biomoléculas e, conseqüentemente, afetar a saúde humana. O trabalho de 

Barreiros e colaboradores (2006) relata alguns prejuízos causados pelo excesso de 

espécies reativas in vivo:  

  Podem quebrar a cadeia de DNA e RNA e ao ser reconectada ser alterada a 

ordem de suas bases. Sendo esse um dos processos básicos da mutação e o 

acúmulo de bases danificadas que pode desencadear a oncogênese. Uma enzima 

que tenha seus aminoácidos alterados pode perder sua atividade ou, ainda, assumir 

atividade diferente.  

  Podem promover a oxidação de lipídios da membrana celular, e alterar o 

transporte ativo e passivo normal através da membrana, ou ocasionar a ruptura 

dessa, levando à morte celular.  

  Além de provocar a oxidação de lipídios no sangue e, assim, agredir as 

paredes das artérias e veias, facilitando o acúmulo desses lipídios, com 
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conseqüente aterosclerose, podendo causar trombose, infarto ou acidente vascular 

cerebral.  

As proteções conhecidas do organismo contra as ERO e ERN abrangem a 

proteção enzimática ou por micromoléculas, com ação antioxidante que podem ter 

origem no próprio organismo ou serem adquiridas através da dieta. Uma substância 

com propriedade antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixa 

concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne 

significativamente a oxidação do mesmo (BARREIROS e colaboradores, 2006 apud 

HALLIWELL, 2000). 

Os antioxidantes atualmente mais usados são de origem sintética ou natural. 

Alguns dos antioxidantes sintéticos mais importantes são o hidroxianisol de butila 

(BHA), hidroxitolueno de butila (BHT) e o galato de propila e entre os naturais 

destacam-se ácido ascórbico, vitamina E e β-caroteno. Além desses tem-se os 

compostos fenólicos como potentes antioxidantes, podendo agir como redutores de 

oxigênio singleto, atuando nas reações de oxidação lipídica, assim como na 

quelação de metais (DUARTE-ALMEIDA e colaboradores, 2006). Embora seja 

comum o uso de antioxidantes sintéticos na indústria alimentícia, o consumo 

frenquente tem sido visto de forma negativa, devido à possibilidade de causarem 

efeitos indesejáveis em enzimas de vários órgãos humanos. Dessa forma, há grande 

interesse em se encontrar novos antioxidantes que sejam seguros e provenientes de 

fontes naturais (NAKATANI, 1996). 

As EROs são responsáveis pelo ponto chave do envelhecimento ao ser 

consideradas extremamente danosas aos tecidos, uma vez que desencadeiam 

redução brusca da quantidade dos antioxidantes endógenos, atacam lipídeos de 

membranas celulares, proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos, causando 

oxidação e alteração dessas moléculas (NAKATANI, 1996).  

2.6.2 Atividade fotoprotetora  

A agressão do Sol é cumulativa e irreversível, capaz de produzir alterações 

normalmente imperceptíveis aos nossos olhos, tais como induzir a diversas 

alterações bioquímicas, inclusive alterações das fibras colágenas e elásticas, perda 

de tecido adiposo subcutâneo e fotocarcinogênese (SOUZA, 2005). 
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As radiações ultravioletas (UV), extremamente energéticas, são divididas em 

radiações ultravioleta A (UVA), longas; ultravioleta B (UVB), medianas; e ultravioleta 

C (UVC), curtas (SOUZA, 2005). 

A radiação UVA, menos energética, estende-se de 320 a 400 nm e ocorre 

durante todo o dia, provocando danos mais leves e crônicos (STEINER, 1995); 

caracteriza-se por não produzir eritema, por apresentar fraca ação bactericida, por 

ser pigmentógena e por ser responsável pelo bronzeamento imediato e de curta 

duração (RANGEL; CORRÊA, 2002).  

Já a radiação UVB, de 290 a 320 nm, é predominante entre 10 e 14 horas e 

causa danos agudos, como queimaduras (STEINER, 1995), sendo eritematógena, 

promovendo o bronzeamento tardio e de longa duração (SANTOS, 1987) e 

responsável pela transformação do ergosterol em vitamina D. E por último a 

radiação UVC (mais energética), que se estende de 100 a 290 nm, é absorvida pela 

atmosfera, via camada de ozônio (RANGEL; CORRÊA, 2002). 

A proteção efetiva contra a radiação ultravioleta está disponível na forma de 

preparações para uso tópico, contendo filtros solares, conhecidas como 

fotoprotetores (SOUZA, 2005). Que são substâncias capazes de absorver, refletir ou 

refratar a radiação ultravioleta e assim proteger a pele da exposição direta da luz 

solar (GIOKAS e colaboradores, 2005). A atividade biológica de um protetor solar é 

avaliada por sua habilidade em proteger a pele de eritemas e edemas, reduzir o 

risco de queimaduras e o risco de carcinoma de células da camada basal e 

espinhosa (TOYOSHIMA e colaboradores, 2004). 

Os filtros solares podem ser classificados em dois grupos: químicos (sintético e 

natural) e físicos. Os filtros solares químicos ou orgânicos são, geralmente, 

compostos aromáticos com um grupo carbonila (ou parte de uma cetona ou um 

éster) e um substituinte liberador de elétrons (normalmente grupo amina ou metoxi) 

na posição orto ou para do anel benzênico (SCHULER; ROMANOWSKI, 1999).  

Os extratos vegetais com capacidade para absorver radiação UVA e UVB, são 

principalmente vantajosos quando se é detectada a ação antioxidante. Pois a ação 

dessas duas atividades intensificariam a proteção final do produto ao tempo que 

neutralizariam os radicais livres produzidos na pele após exposição ao sol (SOUZA, 

e colaboradores, 2013 apud CHIU; KIMBALL, 2003; DAL`BELO, 2008; KIM e 
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colaboradores, 2002; AQUINO e colaboradores, 2002; BONINA e colaboradores, 

2000). 

Vários extratos e óleos de plantas têm sido utilizados em produtos cosméticos 

como filtros solares, devido à ação fotoprotetora. Mas para isso, há necessidade que 

os mesmos apresentem em sua composição, moléculas com estruturas semelhantes 

às dos filtros químicos sintéticos (VIOLANTE e colaboradores, 2009).  

2.6.3 Atividade antibacteriana 

A partir da descoberta da penicilina a busca de substancias com propriedades 

antimicrobianas nos vegetais superiores ganhou impulso (SILVEIRA e 

colaboradores, 2009 apud SOUZA, 2004) despertado uma investigação crescente 

sobre o potencial da flora brasileira (AYRES, 2008). 

Apesar dos avanços técnico-científicos, as doenças infecciosas continuam a 

ocupar posição de destaque como causa de morbidade e mortalidade em todo o 

mundo. Um dos principais fatores que explicam essa liderança é a capacidade que 

os microorganismos possuem para a aquisição de mecanismos de resistência aos 

tratamentos antimicrobianos. Tal habilidade impõe a necessidade permanente de 

pesquisas e desenvolvimento de novas drogas a serem utilizadas no combate e/ou 

controle dos microrganismos (AYRES, 2008).  

Uma grande variedade de métodos podem ser empregados para medir a 

atividade in vitro de extratos vegetais contra os agentes antimicrobianos. Os dois 

métodos mais comumente utilizados para a avaliação de extratos de plantas com 

potencial antibacteriano são o de diluição em caldo e de difusão em ágar (ALVES e 

colaboradores, 2008).  

Ensaios de diluição são aqueles nos quais os extratos ou substâncias a serem 

testadas são adicionados a um meio de cultura líquido, previamente inoculado com o 

microrganismo teste. Após incubação, o crescimento do microrganismo é 

determinado pela leitura visual direta ou turbidimérica pelo uso de espectrofotômetro 

em comprimento de onda apropriado (SILVEIRA, 2009 apud VANDEN BERGHE; 

VLIETINCK, 1991). 
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Os ensaios de difusão são métodos quantitativos, nos quais o efeito pode ser 

graduado. Fundamentam-se na difusão da substância a ser ensaiada, em um meio 

de cultura sólido e inoculado com o microorganismo. A partir da difusão ocorre o 

aparecimento de um halo, no qual não há crescimento do microrganismo, 

denominado halo de inibição. Diferentes tipos de reservatórios podem ser 

empregados incluindo discos de papel, cilindros de porcelana ou de aço inoxidável e 

poços feitos no meio de cultura (SILVEIRA, 2009 apud VANDEN BERGHE; 

VLIETINCK, 1991).  

O método de difusão em ágar geralmente é utilizado para microrganismos de 

crescimento rápido e para alguns de crescimento fastidiosos. Para um resultado 

confiável dos testes, é preciso trabalhar com uma metodologia padronizada. O 

método padronizado que é atualmente recomendado pela CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) se baseia no originalmente descrito por Bauer  et al, 

(1966). 

2.7 Uso de Métodos Espectrofotométricos na Química de produtos Naturais  

Os métodos espectrofotométricos tem se mostrado muito úteis na química de 

produtos naturais, sendo comumente utilizados para quantificar compostos fenólicos 

e flavonoides em extratos e fases vegetais. Além de atuarem na avaliação da 

atividade antioxidante de amostras em diferentes modelos e ensaio da atividade 

fotoprotetora.  

2.7.1 Quantificação de fenóis  

Na determinação de compostos fenólicos totais, o método Folin-Ciocalteu é o 

método colorimétrico de oxidação/redução mais utilizado (IKAWA e colaboradores, 

2003).  

O Folin-Ciocalteu é um reagente formado a partir de misturas de ácidos 

fosfomolibídico e fosfotunguístico, no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-se 

no estado de oxidação 6+, porém, em presença de certos agentes redutores, como 

os compostos fenólicos, formam os chamados molibdênio e tungstênio de coloração 

azul o que absorvem em 765 nm, nos quais a média do estado de oxidação destes 

metais está entre 5 e 6, e cuja coloração permite a determinação da concentração 

das substâncias redutoras (IKAWA e colaboradores, 2003). 
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A reação ocorre em meio alcalino e a solução saturada de carbonato de sódio 

(Na2CO3) é a base mais indicada. O número de grupos hidroxilo controla a 

quantidade de cor formada. O grupo fenólico deve estar na forma de fenolato para 

que ambos os íons produzam a oxidação (Figura 07) (NACZK e colaboradores, 

2004.  

 

Figura 07: Reação de ácido gálico com o íon molibdênio componente do reagente 

Folin-Ciocalteu 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: NUNES e colaboradores, 2012 apud OLIVEIRA e colaboradores, 2009). 

2.7.2 Quantificação de flavonoides 

Entre as técnicas de quantificação de flavonoides destaca-se o uso da 

espectrofotometria como uma técnica bastante acessível, prática e menos onerosa. 

Pois, devido às duplas ligações presentes nos anéis aromáticos os flavonoides 

podem ser analisados na região do ultravioleta ou visível. A técnica de quantificação 

de flavonoides baseia-se na medida da absorbância, a 510 nm, do complexo 

formado entre o flavonoide e o alumínio do reagente de cor, formando compostos de 

coloração vermelha (Figura 08). O cátion alumínio forma complexos estáveis com os 

flavonoides em metanol ocorrendo na análise espectrofotométrica um desvio para 

maiores comprimentos de onda e uma intensificação da absorção. Deste modo, é 
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possível determinar a quantidade de flavonoides, evitando-se a interferência de 

outras substâncias fenólicas (PEIXOTO SOBRINHO, 2008).  

 

Figura 08: Formação do complexo Flavonoide-Al, em solução metanólica de cloreto 

de aluminío 

 

 

Fonte: MARKHAM, 1982. 

2.7.3 Determinação da atividade antioxidante in vitro 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade antioxidante 

in vitro, de forma a permitir uma rápida seleção de substâncias e/ou misturas 

potencialmente interessantes, na prevenção de doenças crônicas e degenerativas. 

Dentre estes métodos destacam-se o sistema de co-oxidação do β-caroteno/ácido 

linoleico e o método de sequestro de radicais livres, tais como 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DUARTE-ALMEIDA e colaboradores, 2006).  

Já o método de oxidação do β-caroteno ácido linoleico determina a atividade de 

uma amostra ou composto de proteger um substrato lipídico da oxidação enquanto 

que o método de DPPH baseia-se na transferência de elétrons de um composto 

antioxidante para um oxidante (DUARTE-ALMEIDA e colaboradores, 2006).  
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2.7.3.1 Método de DPPH 

Esse método consiste em avaliar a atividade seqüestradora do radical livre 2,2- 

difenil-1-picrilhidrazila de coloração púrpura que absorve a 515 nm, por ação de um 

antioxidante (HOR). O DPPH é reduzido formando difenilpicril hidrazina, de 

coloração amarela, com consequente desaparecimento da absorção, podendo a 

mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância (Figura 09). A partir dos 

resultados obtidos determina-se a porcentagem de atividade antioxidante ou 

seqüestradora de radicais livres e/ou a porcentagem de DPPH remanescente no 

meio reacional. A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) corresponde à 

quantidade de DDPH consumida pelo antioxidante, sendo que a quantidade de 

antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50% é 

denominada concentração eficiente (CE50), também chamada de concentração 

inibitória (CI50). Quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, menor será a 

sua CE50 e maior a sua atividade antioxidante (SOUZA e colaboradores, 2007). 

Figura 09: Reação de redução do DPPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.2 Autoxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico  

No ensaio da oxidação acoplada do  β-caroteno/ácido linoleico o sistema 

modelo ao ser submetido em condições de oxidação, gera um radical a partir da 

oxidação do ácido linoleico, que irá abstrair o hidrogênio da molécula insaturada do 

β-caroteno. Este método também está fundamentado em medidas 
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espectrofotométricas da descoloração (oxidação) do β-caroteno induzida pelos 

produtos de degradação oxidativa do ácido linoléico (DUARTE-ALMEIDA e 

colaboradores, 2006). 

 

2.7.3.3 Determinação da atividade fotoprotetora 

A atividade fotoprotetora é avaliada por meio da determinação do FPS (fator de 

proteção solar). O FPS estimado por espectrofotometria é um número que avalia o 

filtro solar, substância ou extrato vegetal em estudo, de acordo com a altura, largura 

e localização da sua curva de absorção dentro do espectro do ultravioleta (MANSUR 

e coloboradores, 1986b). 

 

2.8 Uso de Técnicas Hifenadas na Química de Produtos Naturais 

O avanço tecnológico de técnicas analíticas, sobretudo das técnicas hifenadas, 

proporcionou um papel importante na análise e elucidação de composições químicas 

complexas dos produtos de origem vegetal, com níveis de sensibilidade e 

seletividade impensáveis, até poucos anos atrás. (RODRIGUES e colaboradores, 

2006). 

O termo técnicas hifenadas refere-se ao acoplamento entre duas ou mais 

técnicas analíticas com o objetivo de obter uma ferramenta mais eficiente e rápida 

comparada com as técnicas convencionais. As técnicas analíticas químicas mais 

empregadas na analise de produtos oriundos de plantas medicinais são a 

cromatografia e a espectroscopia. Um exemplo típico é o acoplamento de métodos 

de separação como a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e a 

cromatografia a gás (CG), com técnicas espectrofotométricas como 

espectrofotometria de UV-Vis (DAD), espectrometria de massas (EM e EM/EM) e 

ressonância magnética nuclear (RMN), que fornecem informações complementares 

sobre a estrutura química dos componentes da amostra (Tabela 01) (RODRIGUES e 

colaboradores, 2006). 

A espectrometria de massas acoplada a um sistema de CLAE tem se 

destacado nos últimos anos como uma valiosa ferramenta para a análise de 

diversos compostos presentes na natureza. Aplica-se esta técnica para se obter a 
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fragmentação de substâncias em análise existente em matrizes complexas 

(RODIGUES, 2007). 

O número de informações obtidas, através dessas técnicas, é muito grande 

tornando-se necessária a utilização de processadores para a obtenção e tratamento 

dos dados visando a sua interpretação. Uma das vantagens das técnicas acopladas 

na química de produtos naturais moderna, em comparação com as técnicas 

espectroscópicas sem hifenação, é a baixa quantidade de analito inicial que pode 

ser da origem de miligramas ou microgramas (RODRIGUES e colaboradores, 2006). 

 

Tabela 01: Características das técnicas hifenadas  

Fonte: RODRIGUES e colaboradores, 2006. 

 

 

Técnica Hifenada Características 

CG-EM 
Identificação de compostos. Fornece informação estrutural da 

molécula. Permite comparação com bibliotecas espectrais. 

CG-EM-EM 

 

Confirmação estrutural de moléculas. 

 

CLAE-DAD 

Identificação de compostos conhecidos, através da comparação do 

tempo de retenção e espectro de UV com o padrão analítico. Não 

fornece informação estrutural. 

CLAE-EM 

Raramente resulta na identificação definitiva. Muitas vezes acoplado 

com CLAE-DAD para fornecer informações estruturais 

complementares. 

CLAE-EM-EM 

Determinação de novos compostos, com incrível vantagem da 

simplicidade no preparo da amostra e rapidez na obtenção dos 

resultados. 

CLAE-RMN 

Fornece informações estruturais (espectro de RMN de 1H). Constitui-

se a técnica mais poderosa na determinação estrutural de 

substâncias inéditas com novos esqueletos e em misturas 

biologicamente ativas. 
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2.9 Espectro de Massas 

O maior sucesso da técnica de espectrometria de massas tem sido na sua 

aplicação na análise de moléculas biológicas não voláteis. Em princípio todas as 

moléculas que podem ser carregadas são acessíveis a uma análise por IES-EM. 

Entre estas encontram-se os péptidos e proteínas que podem ser protonados 

principalmente nas zonas básicas, ou seja nos grupos terminais amino, hidratos de 

carbono, drogas, produtos naturais, pesticidas e outras moléculas de pequena 

dimensão (SOON e colaboradores, 2005). 

Existem diversos tipos de espectrômetros de massas, cada qual com suas 

vantagens e limitações. Porém, todos apresentam os mesmos componentes 

básicos: sistema de introdução de amostra, fonte de ionização, analisador de 

massas, detector e registrador. Um esquema da estrutura básica de um 

espectrômetro de massas é mostrado na Figura 10 (DINIS, 2011).  

 

Figura 10: Componentes básicos de um espectrofotômetro 

Fonte: DINIS, 2011. 
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Na fonte de íons, os componentes de uma amostra são convertidos em íons e 

os íons positivos ou negativos são imediatamente acelerados em direção ao 

analisador de massas. A função do analisador de massas é separar tais íons de 

acordo com a sua relação m/z. Finalmente, um detector recebe os íons que foram 

separados pelo analisador, transformando a corrente de íons em sinais elétricos que 

são processados, armazenados na memória de um computador e mostrados em 

uma tela (PAVANELLI, 2010). 

2.9.1 Fonte de ionização 

A fonte de ionização é um dispositivo que promove a ionização dos analitos da 

amostra antes da sua entrada no analisador de massas. Existe uma grande 

variedade de técnicas de ionização, cuja escolha deve levar em conta as 

propriedades físico-químicas do analito e a energia transferida durante o processo 

de ionização. Os métodos de ionização mais conhecidos são: ionização por elétrons 

(EI), ionização química (CI), bombardeamento por átomos rápidos (FAB), ionização 

por dessorção a laser assistida por matriz (MALDI), ionização química a pressão 

atmosférica (APCI) e ionização por electrospray (IES).Os métodos de EI e CI são 

adequados para analisar apenas moléculas voláteis e termicamente estáveis, pois 

os íons são formados após a molécula ser volatilizada. A técnica FAB pode ser 

aplicada para amostras polares, iônicas, termicamente lábeis, energeticamente 

instáveis e de alto peso molecular, que normalmente não podem ser analisadas 

pelas técnicas EI e CI. A técnica MALDI baseia-se na ionização do analito adsorvido 

em uma substância (matriz) por um feixe de laser. Na técnica APCI as moléculas do 

solvente são transferidas à fase gasosa, sendo então, aplicado uma tensão em uma 

agulha, próximo a saída do vaporizador, que cria uma descarga de íons através de 

interações com as moléculas do gás de arraste e do solvente. É uma técnica 

parecida com a CI, porém todo o processo ocorre sob pressão atmosférica 

(SCHALLEY, 2000). 
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2.9.2 Analisadores de massas 

Após serem gerados na fonte de ionização, os íons são transferidos para uma 

região do equipamento, conhecida como analisador de massas, onde sua razão m/z 

é medida. Os tipos de analisadores utilizados são: quadrupolo (Q), aprisionamento 

de íons (ion trap), tempo de vôo (TOF – Time of Flight), setor eletrostático (E) e setor 

magnético (B), ressonância ciclotrônica de íons (ICR – Ion Cyclotron Resonance) e 

configurações híbridas como o setor eletrostático e magnético (BE), quadrupolo-

quadrupolo (Qq), quadrupolo - TOF (QTof), quadrupolo - ion trap (Qtrap) e alguns 

outros  (DINIZ, 2011). 

As três principais características de um analisador de massas são: o limite 

superior de medida da razão m/z, a transmissão, que é a razão entre o número de 

íons que alcança o detector e o número de íons produzidos na fonte, e o poder de 

resolução, que é a habilidade de produzir sinais distintos para dois íons com uma 

pequena diferença de massa (HOFFMAN e colaboradores, 2007). 

2.9.3 Detectores 

O detector tem a função de detectar e amplificar o sinal da corrente de íons que 

vem do analisador e transferir o sinal para o sistema de processamento de dados. E 

depende do tipo de analisador; o fotomultiplicador e o multiplicador de elétrons são 

utilizados com analisadores quadrupolo, setor magnético e ion trap e apresentam 

faixa dinâmica ampla (105-108), enquanto que o MCP é utilizado com analisadores 

TOF e apresentam resposta extremamente rápida, com alta sensibilidade 

(SCHALLEY, 2000). 

 

2.10 IES-EM 

Desde seu surgimento, IES-EM tornou-se uma das técnicas analíticas mais 

poderosas e amplamente utilizadas. Dentre as vantagens de IES-EM incluem alta 

sensibilidade e seletividade, facilidade de uso e consumo reduzido de amostra 

(DINIS, 2011 apud HECK; VAN DEN HEUVEL, 2004). 

Há essencialmente três características que fazem com que IES seja 

considerada uma técnica distinta das outras técnicas de ionização. A primeira destas 
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características é a capacidade para produzir íons multiplamente carregados, 

reduzindo assim a razão m/z, de tal modo que é possível analisar compostos de 

elevada massa molecular. A segunda característica é que as amostras a serem 

analisadas devem ser introduzidas em solução, o que faz com que seja possível o 

acoplamento com muitas técnicas de separação. Por último, IES é uma técnica de 

ionização suave, provocando pouca (ou nenhuma) fragmentação dos analitos 

estudados (DINIZ, 2011).   

Durante a ionização por “electrospray”, três tipos de íons podem ser gerados: 

íons moleculares, moléculas protonadas/desprotonadas (íons quasi-moleculares) e 

moléculas cationizadas ou anionizadas. A extensão com a qual cada um destes íons 

é formado pode ser compreendida em termos do balanço entre três processos 

essencialmente distintos, que ocorrem no interior do capilar: reações redox 

(oxidação/redução), que produzem íons moleculares (M+•) ou (M–•); reações 

ácido/base (protonação/desprotonação), que resultam na formação de moléculas 

protonadas ([M+H]+ ou desprotonadas [M-H]–) e, coordenação com cátions 

(geralmente os da família 1A) ou ânions (principalmente cloretos), que leva à 

formação de moléculas cationizadas ([M+Na]+, [M+K]+, ou anionizadas [M+Cl]–) 

(CROTTI e colaboradores, 2006). 

2.10.1 Dissociação induzida por colisão 

Após o íon de interesse ser formado no espectrômetro de massas, pode-se 

selecionar o mesmo dentro do analisador de massas e aplicar uma energia para que 

esse íon se fragmente. Esse processo é conhecido como dissociação induzida por 

colisão, sendo utilizado em sistemas de espectrometria de massas sequencial 

(EM/EM) e desempenha um importante papel na determinação estrutural de íons e 

análises de misturas complexas. O processo de dissociação induzida por colisão 

pode ser dividido em duas etapas: (a) ativação do íon precursor através de colisão 

com um gás inerte, onde uma fração de sua energia cinética é convertida em 

energia interna; (b) dissociação unimolecular do íon precursor excitado.  A formação 

de vários fragmentos provenientes da dissociação do íon precursor fornece 

informações valiosas sobre a estrutura deste íon, necessárias para sua identificação 

e caracterização (DINIZ, 2011).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 

Contribuir para o estudo químico da família Fabaceae por meio do estudo da 

espécie Pityrocarpa moniliformis (BENTH) LUCKOW & R. W. JOBSON de forma a 

colaborar com conhecimento científico à cerca do bioma caatinga. 

 

3.2 Específicos 

 

3.2.1 Identificar e/ou elucidar a estrutura dos constituintes químicos desta espécie 

por intermédio das técnicas de CG-EM, Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 1H e 

13C (uni e bidimensionais), CLAE-DAD-IES-EM e EM/EM; 

 

3.2.2 Traçar o perfil químico dos extratos e fases por meio da triagem fitoquímica e 

teor de fenóis e flavonoides totais; 

 

3.2.3 Avaliar o potencial químico dos extratos brutos e fases da espécie P. 

moniliformis, por meio da avaliação in vitro da atividade antioxidante e fotoprotetora. 

 

3.2.4 Avaliar o potencial biológico dos extratos brutos e fases da espécie P. 

moniliformis por meio da avaliação da atividade antibacteriana. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta do Material Botânico 

As partes aéreas de P. moniliformis foram coletadas na Universidade Federal 

do Vale do São Francisco, no campus Fazenda Experimental (coordenadas: 

9°19'34,1'' S; 40°32'55,9'' W), localizado no Município de Petrolina – PE em agosto 

de 2011. O material botânico foi submetido à identificação pela bióloga Macielle 

Macedo Coelho, integrante do CRAD (Centro de Referência para Recuperação de 

Áreas Degradadas) da UNIVASF. Uma exsicata da espécie foi depositada no 

Herbário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HVASF) sob número 

de registro 1090 (Figura 11). 

 

Figura 11: Identificação botânica: Exsicata n° 1090, HVASF/CRAD. 
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4.2 Obtenção dos Extratos de P. moniliformis 

Neste estudo foram usadas, de modo isolado, as partes aéreas (folhas) e 

sementes de P. moniliformis. Os materiais vegetais foram secos em estufa com ar 

circulante, pulverizados em moinho mecânico (Figura 12-A) e submetidos à 

maceração exaustiva com etanol (EtOH) a 95 %, em recipiente de aço inoxidável 

(Figura 12-B). Para garantir a máxima extração dos constituintes químicos, o 

procedimento de extração foi repetido por 3 vezes num intervalo de 72 horas entre 

eles. As soluções etanólicas obtidas foram filtradas, fazendo-se, em seguida, a 

evaporaçãro do solvente com o auxílio de um rotaevaporador a uma temperatura 

média de 50 oC. Após a eliminação do solvente foram obtidos, 536,3 g de extrato 

etanólico bruto das partes aéreas (Pm-EEB/PA) e 313,91 g de extrato etanólico 

bruto das sementes (Pm-EEB/S) conforme o Fluxograma 01.  

 

Figura 12: Moinho mecânico, A; Recipiente de aço inoxidável, B. 

 

 

 

 

 

B A 
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Fluxograma 01: Preparação dos extratos etanólicos brutos das partes aéreas (Pm-

EEB/PA) e sementes (Pm-EEB/S) de P. moniliformis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Preparação das Fases de P. moniliformis 

O Pm-EEB/PA foi solubilizado numa mistura MeOH :H2O (3:7 v/v) sob 

agitação mecânica por 60 minutos, para obtenção da solução hidroalcoólica I. Esta 

foi submetida a partição líquido-líquido, em funil de separação, sob agitação manual, 

de forma exaustiva com hexano, clorofórmio e acetato de etila. As soluções obtidas 

foram tratadas com Na2SO4 anidro e submetidas à filtração sob vácuo. Após esse 

procedimento, os solventes foram evaporados em rotaevaporador a uma 

temperatura média de 50 oC, fornecendo as fases hexânica (Pm-Hex), clorofórmica 

(Pm-CHCl3) e acetato de etila (Pm-AcOEt) (Fluxograma 02).    
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313,91 g 

 
Solução extrativa 
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Secagem em estufa; 

Pulverização em moinho; 

Maceração exaustiva com 

EtOH 95 %. 
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Concent
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em 
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orador 
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Fluxograma 02: Particionamento do extrato etanólico bruto das folhas de P. 

moniliformis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Avaliação Fitoquímica Preliminar  

Esta é uma avaliação rápida e superficial que visou determinar as classes de 

metabólitos secundários presentes nos extratos e fases obtidas de P. moniliformis, 

fazendo-se uso de reagentes de coloração e precipitação que reagem com 

determinadas classes.  

Alíquotas de Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex  foram 

aplicadas com capilar sobre cromatofolhas de aluminio de sílica gel 60, F254, eluídas 

com diferentes sistemas de solventes e reveladas com reagentes que dependeram 

Solução HA II 
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Solução HA III 

Solução HA IV Fase acetato 
de etila 

27,7 g 
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Partição em funil de separação 

 

Concentração em rotaevaporador 

 

Concentração em rotaevaporador 

 

Extração com CHCl3 

Partição em funil de separação 

 

Extração com AcOEt 

Partição em funil de 

separação 

Concentração em rotaevaporador 

 

Solução 
hidroalcoolica I 

Extrato etanólico 
bruto (Pm-EEB/PA) 

62 g 

Solubilização MeOH: H2O (3: 7) 

Agitação mecânica por 60 

minutos 
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da classe que seria investigada, conforme o apresentado na Tabela 02 (WAGNER; 

BLADT, 1996)  

 

Tabela 02: Dados da triagem fitoquímica realizada com extratos de P. moniliformis. 

 

4.5 Métodos Cromatográficos Utilizados no Isolamento das Substâncias 

Com o intuito de isolar as substâncias das fases obtidas, foi utilizada a 

cromatografia de adsorção em coluna (CC), constituída por uma coluna de vidro na 

posição vertical, com capacidades diferentes que dependeram da quantidade do 

material a ser cromatografado.  Os adsorventes empregados foram sílica gel 60 da 

MERCK, de partículas com dimensões entre 0,063-0,200 mm. Para analise e 

separação dos constituintes de uma mistura foi utilizada a cromatografia em camada 

Grupo Químico Sistema de Eluição Reagente Revelador 

Alcalóides 
Tolueno: acetato de etila: 

dietilamina (70:20:10, v/v) 
Dragendorff 

Derivados 

antracênicos 

Acetato de etila: metanol: 

água (100:13.5:10, v/v) 

Hidróxido se potássio 

10% 

Cumarinas 

Tolueno: éter etilíco : (1:1 

saturado com ácido acético 

10%, v/v) 

Hidróxido se potássio 

10% 

Flavonoides e 

Taninos 

Acetato de etila: acido 

fórmico: acido acético 

glacial: água (100:11:11:26, 

v/v) 

NEU 

Lignanas 
Cloroformio: metanol: água 

(70:30:4, v/v) 
Vanilina sulfúrica 

Mono e diterpenos 
Tolueno: acetato de etila 

(93:7, v/v) 
Vanilina sulfúrica 

Naftoquinonas 
Tolueno: acido fórmico 

(99:1, v/v) 

Hidróxido se potássio 

10% 

Triterpenos e 

esteróides 

Tolueno: clorofórmio: etanol 

(40:40:10, v/v) 
Liebermann-Burchard 
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delgada (CCD). Na cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) foram 

utilizadas cromatofolhas de alumínio com sílica Gel 60 (MERCK). Para a 

cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP), foram utilizadas placas de 

vidro 20 x 20 cm e fase estacionária de sílica gel 60, F254, (FLUKA) segundo a 

metodologia descrita por Oliveira e colaboradores (2010). 

Para revelar as placas foi utilizado como recurso físico a radiação 

eletromagnética de comprimento de onda na região de ultravioleta (UV) – 254 nm e 

366 nm por meio do aparelho da marca BOITTON. Como recurso químico foi 

utilizado à vanilina sulfúrica. 

Como fase móvel na CC e CCD foram utilizados os solventes, hexano, 

clorofórmio, acetato de etila e metanol, isolados ou em misturas binárias em 

gradiente crescente de polaridade.  

 

4.6 Isolamento e Purificação dos Constituintes Químicos 

A quantidade de 2,1 g da fase clorofórmica foi submetida à cromatografia em 

coluna, utilizando sílica gel como fase estacionária. Como fases móveis foram 

utilizados os solventes hexano, clorofórmio e metanol, isolados ou em misturas 

binárias, utilizando grau crescente de polaridade, que resultou na coleta de 188 

frações (Quadro 04), que após serem analisadas em cromatografia de camada 

delgada analítica (CCDA) foram reunidas de acordo com seus perfis cromatográficos, 

conforme demostrado no Fluxograma 03. 
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 Quadro 04: Frações obtidas na CC da fase clorofórmica e sistema de solventes 

utilizados. 

As frações 30/44 foram reunidas e submetidas à CCDP, resultando em um 

material de aspecto amarelado e oleoso que se apresentou em uma única mancha 

após analise de CCDA, sendo codificada em Pm-01. 

As frações 45/46 foram reunidas e submetidas à nova CCDA, apresentando-se, 

após analise em uma única mancha, sendo codificada em Pm-02, caracterizada com 

uma forma oleosa e de cor amarelada. 

Fluxograma 03: Procedimento cromatográfico da fase clorofórmica de P 

moniliformis. 

FASE CLOROFÓRMICA 

                                

 

        01/29               30/44                              45/46                    47/188   

                                

 

 

4.7 Métodos Espectrométricos Utilizados na Identificação das Substâncias 

Os Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H (RMN de 1H) e 

Ressonância Magnética Nuclear de 13C (RMN de 13C), uni e bidimensionais foram 

Frações Solvente Proporção 

1-21 Hexano-Clorofórmio 50:50 v/v 

22-47 Hexano-Clorofórmio 30:70 v/v 

48-70 Hexano-Clorofórmio 20:80 v/v 

71-147 Hexano-Clorofórmio 10:90 v/v 

148-166 Clorofórmio 100 v/v 

167-175 Clorofórmio-Metanol 95:5 v/v 

176-188 Cloroformio-Metanol 90:10 v/v 

- CC (Sílica Gel) 

- Hex:CHCl3; CHCl3:MeOH; MeOH 

- CCDA 

Pm-02 (13 mg) Pm-01 (16 mg) 

CCDP CCDA 
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obtidos em espectrofotômetro Bruker operando na frequência do hidrogênio e 

carbono a 500 MHz. As amostras para analise foram preparadas dissolvendo uma 

pequena quantidade das mesmas no solvente deuterado da MERCK (CDCl3). 

 Os deslocamentos químicos () foram expressos em partes por milhão (ppm) e 

foram referenciados para RMN de 1H pelos picos característicos dos hidrogênios 

pertencentes as frações não deuteradas do solvente (CDCl3 H = 7,26 ppm). Para os 

espectros de RMN de 13C, estes mesmos parâmetros foram utilizados (CDCl3, C = 

77 ppm).  

A multiplicidade das bandas de RMN 1H foram indicadas segundo as 

convenções: s (simpleto), d (dubleto), t (tripleto) e m (multipleto). 

 

4.7.1 Análise por CLAE-DAD-IES-EM 

As analises em CLAE foram realizadas pela Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo, usando o aparelho de cromatografia liquida 

de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (DAD) acoplado a espectro de 

massas (EM) com ionização por electrospray (IES), do modelo Esquire 3000 Plus – 

Bruker Daltonics.  

Os extratos brutos e fases de P. moniliformis (Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-

AcOEt e Pm-CHCl3) foram diluídos em metanol (MERCK) injetados no aparelho e 

submetidos a coluna C-18 (phenomenex luna, 5 µm, 250/4,6 mm). 

  Para eluição da coluna foram usados o solvente A (ácido fórmico 1%) e o 

solvente B (metanol) com um fluxo de 1 mL/minuto (Tabela 03): 

 

Tabela 03: Gradiente de solventes eluídos pela coluna de CLAE. 

 

 

 

 

 

Tempo de corrida dos solventes (minuto) Gradiente de eluição 

0 -15 30% do solvente B 

16 – 30 40% do solvente B 

31 – 40 60% do solvente B 

41 – 45 100% do solvente B 
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O detector UV-DAD utilizado foi configurado a registrar compostos capazes de 

absorver radiação ultravioleta com comprimentos de onda entre 290 e 320 nm. Nas 

analises de impressões digitais IES-EM, as condições gerais foram: fonte de 

temperatura de 40 °C e tensão capilar de 4.0 kV em modo positivo, ESI-(+).  

A análise estrutural dos íons individuais do espectro de massa a partir das 

amostras de P. moniliformis foi realizada por IES-EM e EM/EM. Os compostos foram 

identificados conforme a interpretação dos seus espectros de fragmentações e 

comparação com dados da literatura. 

 

4.7.2 Cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM) 

Nesta análise foi usado o cromatógrafo a gás Shimadzu CG-EM, modelo 

QP2010 Plus, com coluna de 0,25 mm de diâmetro por 30m de comprimento. O 

solvente eluído pela referida coluna foi clorofórmio com um fluxo de 1 mL/minuto  em 

um período de uma hora. 

 

4.8 Determinação Quantitativa do Teor de Fenóis Totais 

A determinação espectrofotométrica de fenóis totais foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Slinkard e Singleton (1977) utilizando-se o reagente Folin-

Ciocalteu . 

Em cubetas de vidro contendo 3,16 mL de água destilada e 200 μL do reagente 

Folin–Ciocalteu, foram adicionados 40 μL de cada solução de Pm-EEB/S, Pm-

EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex nas concentrações de 50, 100, 150, 250, 

500 e 1000 mg/L, em metanol. Posteriormente foram agitadas e deixadas em 

repouso por 6 minutos. Após esse período foram acrescentados 600 μL de solução 

saturada de carbonato de sódio seguido de agitação e repouso por 2 horas a 

temperatura de 20°C. Após a realização desse procedimento, foi determinada a 

absorbância de cada solução em espectrofotômetro UV-VIS (Quimis, Brasil) à 765 

nm.   

 Para a construção da curva de calibração foram usadas soluções de ácido 

gálico nas concentrações de 50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L, em metanol, e 

submetidas as mesmas condições dos extratos e fases descritos anteriormente.  
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O conteúdo total de fenóis foi calculado através da equação obtida por 

regressão linear (R2 = 0,0997). As analises foram realizadas em triplicata e os 

resultados expressos em miligrama de equivalente de ácido gálico (EAG) por grama 

de extrato ou fase (mg de EAG/g). 

 

4.9 Determinação Quantitativa do Teor de Flavonoides  

O teor de flavonoides totais foi determinado pelo método colorimétrico no qual 

ocorre a complexação dos flavonoides com cloreto de alumínio conforme descrito por 

Dewanto e colaboradores (2002).  

Foram preparadas soluções de cada extrato e fase nas concentrações de 50, 

100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L, em metanol. Posteriormente uma alíquota de 300 µL 

de cada solução foi misturada a 1,50 mL de água destilada em um tubo de ensaio 

seguido da adição de 90 µL da solução de NaNO2  5% em metanol. Após o período 

de 6 minutos um volume de 180 µL de  AlCl3.6H2O 10% foi adicionado e deixado 

repousar por mais 5 minutos antes de adicionar 0,6 mL de NaOH (1M). Passado esse 

período a solução foi completada com 330 µL de água destilada, agitada e 

imediatamente mensurada a absorbância contra o branco a 510 nm usando 

espectrofotômetro (Quimis, Brasil). 

Para a construção da curva de calibração foram usadas soluções do padrão  

(+)-catequina nas concentrações de 50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L, em metanol 

e submetidas as mesmas condições dos extratos e fases descritos anteriormente. O 

conteúdo total de flavonoides foi calculado com através da equação obtida por 

regressão linear (R2 = 0,0997). Os resultados foram expressos em mg de equivalente 

de catequina por grama de extrato ou fase. As analises foram realizadas em triplicata. 

 

4.10 Avaliação da Atividade Antioxidante 

 A avaliação da atividade antioxidante foi realizada quantitativamente por meio 

de dois métodos, descritos posteriormente, para melhor avaliar o potencial 

sequestrante dos compostos presentes nas amostras obtidas de P. moniliformis. 
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4.10.1 Seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

Este é um método colorimétrico in vitro, utilizado com o intuito de avaliar a 

capacidade dos extratos e fases em seqüestrar o radical livre estável DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazil). Para sua realização, foram preparadas uma solução de DPPH 

(SIGMA) com concentração igual a 50 µg/mL, em metanol, e soluções de Pm-EEB/S, 

Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex, nas concentrações de 243, 81, 27, 9, 

3 e 1 μg/mL utilizando metanol como solvente.  

Para o controle positivo foram preparadas soluções dos padrões ácido L-(+)-

ascórbico (MERK), BHA e BHT (SIGMA) nas mesmas concentrações das amostras. 

Para o controle negativo foi acrescentado 1,0 mL da solução de DPPH a 2,5 mL de 

etanol e para o branco foi utilizado 1 mL de etanol adicionado a 2,5 mL de cada uma 

das amostras em estudo.  

Posteriormente, foi adicionando 1mL da solução de DPPH a 2,5 mL de cada 

uma das soluções de extratos, fases e padrões.  

Quinze minutos após a adição de DPPH às amostras, foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro de Ultravioleta UV-Vis (Shimadzu UV 1601) em 517 nm. Todas as 

leituras foram realizadas em triplicata e, com a média dos dados obtidos foi calculada 

a diferença de absorbância entre a amostra e o branco e as atividades antioxidantes 

percentuais de cada extrato, fase e padrão chegando-se assim a concentração 

necessária para se obter 50 % do efeito antioxidante máximo estimado de 100 % 

(CI₅₀) (MENSOR et al., 2001). 

As atividades seqüestrantes (AS) de DPPH dos extratos ou fases foram 

expressas em porcentagem, segundo a equação: 

(   )   
(                  )

         
       

Onde, Acontrole é a absorbância inicial do controle etanolico com DPPH e Aamostra 

a absorbância para a amostra de P. moniliformis. 
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4.10.2 Inibição da Autooxidação do β-caroteno 

Este método de avaliação da atividade antioxidante é baseado na inibição da 

reação de autooxidação do β-caroteno, a qual é provocada pela adição de ácido 

linoléico e aeração do meio, levando à formação do agente oxidante radicalar.  

A reação foi acompanhada por espectrofotometria no visível a 470 nm, 

conforme descrito por Hidalgo e colaboradores (1994) utilizando como padrões de 

referência o ácido ascórbico, BHA e BHT. 

Foram preparadas soluções de 1 mg/mL em etanol tanto dos antioxidantes 

padrões quanto das amostras Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-

Hex. 

O meio oxidante foi preparado com a dissolução de 2 mg de β-caroteno 

cristalino em 10 mL de CHCl3 (0,2 mg/mL). Posteriormente, uma alíquota de 1 mL 

dessa solução foi adicionada a 20 mg de ácido linoléico purificado e 200 mg de 

emulsificador Tween 40 em balão de fundo redondo de 100 mL com boca de vidro 

esmerilhada. Em seguida o CHCl3 foi removido em rotaevaporador e, logo após, 

adicionados 50 mL de água destilada sob agitação rigorosa durante 2 minutos para 

promover a aeração do meio. 

Em cubetas de vidro foram adicionados 0,12 mL de cada solução previamente 

preparada dos extratos, fases e padrões seguidos da adição de 3,0 mL do meio 

oxidante. No preparo do branco foi adicionando 0,12 mL de EtOH 99,5 % a 3,0 mL 

da solução oxidante.  

Os tubos foram fechados e acondicionados em banho maria a 50 ºC e 

efetuadas as leituras em espectrofotômetro UV/VIS a 470 nm, no tempo zero e em 

intervalos de 15 minutos até completar 1 hora. Todas as amostras foram avaliadas 

em triplicata. 

O cálculo do percentual da atividade antioxidante (%AA) foi avaliado pelo efeito 

do aditivo em relação ao branco, segundo a fórmula abaixo: 

        
  (      )

  
     

   

Em que, A0 representa a absorbância inicial da amostra, At a absorbância final 

da amostra, A0
0 a absorbância inicial do branco e At

0 a absorbância final do branco. 
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4.11 Avaliação da Atividade Fotoprotetora 

 A atividade fotoprotetora foi avaliada através da analise da faixa máxima de 

absorção dos comprimentos de onda e posterior cálculo do fator de proteção solar, 

conforme descrito a seguir. 

 

4.11.1 Determinação da absorção máxima e fator de proteção solar (FPS) 

Para a analise da máxima absorção de radiação ultravioleta, foram diluídas as 

amostras de Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex em etanol, 

nas concentrações de 5, 25, 50 e 100 mg/L. Posteriormente foi realizada a varredura 

entre os comprimentos de onda 260 - 400 nm (em célula de quartzo de 1 cm de 

caminho óptico) com intervalos de 5 nm para verificar a máxima absorção na região 

ultravioleta. Para o branco foi utilizado apenas etanol. 

O fator de proteção solar (FPS) espectrométrico in vitro foi calculado usando os 

valores de absorvância na equação: 

FPSespectrofotometrico = CF x 
   
 

   
EE (λ) x  I (λ) x Abs (λ). 

Em que, EE (λ) representou o efeito eritemogênico da radiação de 

comprimento de onda (nm); I (λ), intensidade da radiação solar no comprimento de 

onda (λ) nm; Abs (λ), leitura espectrofotométrica da absorvância da solução do filtro 

solar no comprimento de onda (nm) e CF  – fator de correção igual a 10 (MANSUR, 

1986a).  

Os valores de EE (λ) x I são constantes e foram determinados por Sayre e 

colaboradores (1979) e estão representados na Tabela 04. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Silva, M. F. S. 
Material e Métodos 

Tabela 04: Valores previamente determinados para o cálculo do FPS.  

Comprimento de onda (nm) EE x I (Constantes) 

290 0.0150 

295 0.0817 

300 0.2874 

305 0.3278 

310 0.1864 

315 0.0839 

320 0.0180 

Total 1.0000 

 

4.12 Avaliação da Atividade Antibacteriana  

A atividade antibacteriana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, 

conforme preconizado pelo NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory 

Standards) (2003) e por difusão em meio sólido seguindo a metodologia descrita por 

Bauer e colaboradores (1966) com adaptações.  

Os testes antibacterianos foram realizados contra cepas de padrão ATCC 

(Amenican Type Culture Collection) disponibilizadas pela Fundação Oswaldo Cruz 

(FioCruz – RJ). As cepas bacterianas estão descritas abaixo seguido do respectivo 

registro de identificação: 

 Escherichia coli (25922); 

 Serratia marcescens (13880); 

 Shigella flexneri (12022); 

 Klebsiella pneumoniae; (13883); 

 Bacillus cereus; (11778); 

 Salmonela enterica subsp. enterica Serovar Choleraesuis (10708); 

 Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis) (19433);  

 Staphylococcus aureus (25923). 
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4.12.1 Preparo da Suspensão de Microorganismos 

Com o auxílio de uma alça, 3 a 5 colônias isoladas da placa de repicagem da 

bactéria foram transferidas para um tubo contendo 5 mL de solução salina (85 x 10-4 

g.mL-1) e ajustada a turbidez óptica igual a 5 x 10 5 UFC mL -1. 

 

4.12.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

Inicialmente uma solução de 25 mg.mL-1 de cada amostra de Pm-EEB/PA, 

EEB/S, Pm- AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex foi preparada utilizando uma solução 

aquosa de DMSO a 20% (v/v). Em seguida, um volume de 200 μL de cada solução 

de amostra teste foi transferida para o orifício da placa de elisa, previamente 

esterilizada, contendo 200 μL de caldo Müller-Hinton, e realizadas oito diluições 

seriadas, fator 2. Dessa forma, a faixa de concentração das soluções de cada 

amostra foi de 12,5 mg.mL-1 (primeiro poço) a 0,10 mg.mL-1 (último poço). Depois de 

realizadas as diluições em todos os poços foram adicionados 10 µL da suspensão 

de bactérias padronizadas como descrito anteriormente. 

Foram reservados, também, poços nas microplacas para o controle positivo e 

negativo para avaliação da esterilidade do caldo e monitoramento de crescimento 

bacteriano. 

 As placas com as bactérias foram incubadas a 37°C por 24 horas em 

condições aerobioses.  

Após o período de incubação, foram reservadas alíquotas de cada poço para 

viabilização do teste CBM descrito posteriormente. Após esse procedimento foram 

adicionados a todos os poços 10 µL de CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil tetrazólio) (2%). 

As placas foram colocadas de volta à temperatura de incubação, por um período de 

3 horas e fez-se, então, a leitura da CIM. Foram consideradas bacteriostáticas as 

concentrações de extratos ou fases de P. moniliformis que não tiveram 

aparecimento de cor vermelha (Figura 13). 
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Figura 13: Placa contendo, meio de cultura bacteriano, amostras de P. moniliformis 

em 8 diferentes concentrações e suspensão de bactérias após a adição de CTT. 
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4.12.3 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM). 

  

Para determinar a concentração bactericida mínima (CBM), utilizou-se o 

conteúdo de todos os poços do teste da CIM, anteriormente relatado. Assim, 

adicionou-se 10 µL do conteúdo a ser testado às placas de petri previamente 

preparadas com Ágar Mueller Hinton, no quadrante identificado correspondente ao 

poço. Após repetir esse procedimento para todos os quadrantes, as placas foram 

incubadas por 24 h a 37 ºC. 

Na identificação dos resultados, nos quadrantes onde as alíquotas não 

resultaram em crescimento bacteriano considerou-se a concentração da amostra 

como bactericida, capaz de matar 99,9% ou mais do inóculo bacteriano.  

 

4.13 Análise Estatística 

Os resultados obtidos nos experimentos colorimétricos foram tratados 

estatisticamente usando o programa de computador GraphPad Prism® versão 4.0, 

através de análise de variância de 2 vias (ANOVA), seguido de Teste “t” de Student 

ou Teste de Dunnet’s, conforme o caso. Foram consideradas significativas as 

diferenças com p < 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Triagem Fitoquímica dos Extratos e Fases de P. moniliformis. 

Através de reagentes químicos foi possível sistematizar as principais classes 

de metabólitos que compõem os extratos e fases da espécie em estudo. Os 

resultados referentes à triagem fitoquímica estão organizados no Quadro 05 e foram 

obtidos através de análise qualitativa das reações químicas, onde foi avaliada a 

presença dos grupos em termos positivos e negativos, conforme legenda. 

Com os dados obtidos na triagem fitoquímica foi possível traçar o perfil 

químico dos compostos presentes em P. moniliformis ao indicar a forte presença de 

substâncias fenólicas, tais como os flavonoides e outras de caráter terpênico.  

 

Quadro 05: Resultados da triagem fitoquímica de extratos e fases de P. 

moniliformis. 

Legenda: (-) reação negativa, (+) reação fracamente positiva, (++) reação positiva, 

(+++) reação fortemente positiva. 

 

Grupo Químico Pm-EEB/S 
Pm-

EEB/PA 

 

 
Pm-Hex Pm-CHCl3 Pm-AcOEt 

Alcalóides - -  - - - 

Derivados 

antracênicos 
++ -  - - - 

Cumarinas + -  - + - 

Flavonoides e 

taninos 
+++ +++  +++ +++ +++ 

Lignanas - -  - - - 

Mono e diterpenos ++ +  - - - 

Naftoquinonas - -  - - + 

Triterpenos e 

esteroides 
- +  +++ ++ ++ 
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5.2 Constituíntes Químicos Isolados da Fase Clorofórmica de Pityrocarpa 

moniliformis 

 Da fase clorofórmica de Pityrocarpa moniliformis foram isolados e purificados, 

por meio de técnicas cromatográficas, os constituíntes químicos, α – tocoferol e α – 

tocotrienol (Figura 14). A identificação estrutural das substâncias foi realizada por 

meio de métodos espectrométricos, tais como RMN de 1H e 13C uni e 

bidimensionais. 

 

Figura 14: Constituintes químicos isolados da fase clorofórmica de Pityrocarpa 

moniliformis. 
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5.3 Identificação Estrutural de Pm-01 

A substância Pm-01 (16 mg) mostrou-se liquida a temperatura ambiente, 

facilmente solúvel em clorofórmio e de coloração amarelada. 

O espectro de RMN13C (DEPT - Q) de Pm-01 forneceu 43 sinais, dos quais 23 

foram atribuídos a amostra.  

Dos carbonos referenciados a amostra, seis foram caracterizados como 

metílicos (δCH3: 11,3; 11,8; 12,2; 19,7; 22,7 e 23,8 ppm), oito metilênicos (δCH2: 20,8; 

21,0; 24,5; 24,8; 31,5; 37,5; 39,4 e 39,8 ppm), dois metínicos (δCH: 32,8 e 28,0 ppm) 

e sete quaternários (δC:74,5; 117,4; 118,5; 121,0; 122,6; 144,5 e 145,5 ppm) (Figura 

15 e 16).  

Dos sinais de carbonos quaternários, seis foram condizentes com carbonos 

com hibridização sp2, podendo ser atribuídos ao anel aromático da estrutura.  

No arranjo estrutural do anel benzênico foi possível notar os sinais de maiores 

deslocamentos químicos (): 145,5 e 144,5 ppm, gerados devido a influencia de um 

átomo eletronegativo, sugerindo, portanto, a presença de substituintes oxigenados. 

Esse indicativo também foi condizente ao carbono sp3, deslocado em 74,5 ppm.  

A quantidade de sinais de carbonos metilênicos sp3 e metílicos sugeriram uma 

cadeia terpênica formada por três grupos isoprênicos.  

Através das expansões de RMN 1H (unidimensional) (Figuras 17-19) foi 

possível notar 2 sinais de hidrogênios metilênicos, sendo um tripleto (t) (J = 6,75 Hz) 

em () 2,63 ppm e um multipleto (m) em () 1,8 ppm, e dois hidrogênios metilícos em 

() 1,5 ppm e () 0,9 ppm, ambos multipletos. O espectro de COSY mostrou a 

vizinhança entre esses sinais, sendo os hidrogênios 2,63 (t) - 1,8 (m) e 0,9 (m) - 1,5 

(m) caracterizados como vicinais (Figura 20). 

Os dados discutidos acima a partir da análise dos espectros de RMN 1H e 13C 

(unidimensional) e COSY (bidimensional) (Tabela 05) e comparação com os dados 

do modelo da literatura (AYRES, 2009) (Tabela 06) confirmaram a identidade 

estrutural entre as substâncias e permitiu a determinação inequívoca da estrutura 

proposta como sendo α – tocoferol, descrito pela primeira vez na espécie em estudo. 

  

 



74 
 

 

Silva, M. F. S. 
             Resultados e Discussão 

Tabela 05: Dados de RMN 1H e 13C - DEPT Q, (, CDCl3, 500 e 125  MHz) da 

substância Pm-01. 

 

 

  

C RMN 
13

C RMN 
1
H* COSY   

2 74,5 -  

4a 117,4 -  

5 118,5 -  

6 144,5 -  

7 121,0 -  

8 122,6 -  

8a 145,5 -  

CH    

4’/8’ 32,8 1,4 (m)  

12’ 28,0 1,5 (m) 0,9 (m) 

CH2    

3 31,5 1,8 (m) 2,63 (t) 

4 20,8 2,63 (t) J = 6,75 Hz 1,8 (m) 

1’ 39,8 1,1 (m)  

2’ 21,0 1,0 (m)  

3’,5’,7’,9’ 37,5 0,3-1,1 (m)  

6’ 24,5 1,4-1,5 (m)  

10’ 24,8 1,2-1,4 (m)  

11’ 39,4 1,2 (m)  

CH3    

2a 23,8 1,2 (s)  

5a 11,3 2,18 (s)  

7a 12,2 2,14 (s)  

8b 11,8 2,14 (s)  

4a’, 8a’ 19,7 1,5 (m)  

12’a,13’ 22,7 0,9 (m) 1,5 (m) 

Pm - 01 
CH3

CH3

CH3

CH3

OH

O CH3

CH3 CH3 CH3

5a

6

7

8

4a

4

3

8a

2a

2

8b

7a

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

10'

11'

12'

13'

12'a
5

4'a 8'a

* O acoplamento atribuído entre os sinais de 
13

C x 
1
H foram sugeridos após consulta ao espectro 

de HSQC de Pm-02.  
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Tabela 06: Dados comparativos de RMN 1H e 13C da substância Pm-01 (, CDCl3, 

500 e 125 MHz respectivamente) com dados da literatura apresentados por Ayres e 

colaboradores (2009) (RMN 13C, , CDCl3, 500 e 125 MHZ, respectivamente). 

 

 

 

* Os valores podem ser trocados entre si. 

  Mp - 01  Literatura 

C C H C H 

2 74,5 - 74,5 - 

4a 117,4 - 117,4 - 

5 118,5 - 118,5 - 

6 144,5 - 144,5 - 

7 121,0 - 121,0 - 

8 122,6 - 122,6 - 

8a 145,5 - 145,5 - 

CH     

4’/8’ 32,8 1,4 (m) 32.8  

12’ 28,0 1,5 (m) 28,0  

CH2     

3 31,5 1,8 (m) 31,6  

4 20,8 2,63 (t) J = 6,75 Hz 20,8 2,62 (t) J = 6,7 Hz 

1’ 39,8 1,1 (m) 39,8  

2’ 21,0 1,0 (m) 21,0  

3’,5’,7’,9’ 37,5 0,3-1,1 (m) 37,5  

6’ 24,5 1,4-1,5 (m) 24,4  

10’ 24,8 1,2-1,4 (m) 24,8  

11’ 39,4 1,2 (m) 39,4  

CH3     

2a 23,8 1,2 (s) 23,8  

5a 11,3 2,18 (s) 11,3* 2,17 (s) 

7a 12,2 2,14 (s) 12,2* 2,13 (s) 

8b 11,8 2,14 (s) 11,8*  

4’a, 8’a 19,7 1,5 (m) 19.6  

12’a,13’a 22,7 0,9 (m) 22,7  

CH3

CH3

CH3

CH3

OH

O
CH3

CH3 CH3 CH3

5a

6

7

8

4a

4

3

8a

2a

2

8b

7a

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

10'

11'

12'

13'

14'a 13'a 12'a
5
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Figura 15: Expansão do espectro de RMN 13C - DEPT Q (125 MHz, CDCl3) de Pm-01. 
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Figura 16: Expansão do espectro de RMN de 13C – DEPT Q (125 MHz, CDCl3) de Pm-01.   
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Figura 17: Expansão do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de Pm-01. 
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Figura 18: Expansão do espectro de 1H (500 MHz, CDCl3) de Pm-01 

 

Figura 19: Expansão do espectro de RMN 1H (500 MHz) de Pm-01. 
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Figura 20: Espectro de correlção vicinal 1H x 1H de COSY (500 MHz, CDCl3) de Pm-01 
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5.4 Identificação Estrutural de Pm-02 

  Pm-02 (13 mg) mostrou-se com aspecto amarelado, oleoso a temperatura 

ambiente e solúvel em clorofórmio. A analise estrutural da fração foi realizada a 

partir de dados fornecidos pela cromatografia gasosa acoplada a espectro de 

massas e informações adicionais dos espectros de RMN 13C e 1H uni e 

bidimensionais.  

Inicialmente, a análise do cromatograma obtido através da separação dos 

compostos de Pm-02 por cromatografia gasosa (CG) revelou que a fração era 

predominantemente composta por 2 substâncias. Dessa forma Pm-02 foi 

recodificada em Pm-02a (TR: 23,4 minutos) e Pm-02b, (TR: 28,0 minutos) (Figura 

21).  

 

Figura 21: Cromatograma obtido pela técnica de cromatografia gasosa de Pm-02. 

 

 

 

 

 

 

 

A analise por CG também revelou que a fração Pm-02 era predominantemente 

composta por 41,10% de Pm-02a e 41,06% de Pm-02b. No percentual restante 

foram identificadas amostras traços (TR 16,8, 18,3, 24,9, 27,9 e 31,6 minutos) que 

uma posterior analise dos espectros de massas revelou tratar de isômeros de Pm-

02a, devido à incidência de iguais valores do pico de íon molecular.  

O espectro de massas obtido a partir da ionização de Pm-02a (Figura 22), 

forneceu o pico de íon molecular (M·+) igual a 430 m/z e os íons fragmentários mais 

abundantes, 165 m/z (100%) e 43  m/z (70%).  

Na proposta de fragmentação é possível observar alguns fragmentos atribuídos 

a partes provenientes de uma cadeia isoprênica (71 m/z, 57 m/z e 43 m/z). Outros 

Pm-02a 

Pm-02b 
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picos foram compatíveis com a massa de um biciclo (205 m/z) e um anel aromático 

hexa substituído (165 m/z) com uma posterior eliminação de uma de suas hidroxilas, 

resultando na formação de um segundo anel de sete membros (149 m/z), propostos 

na Figura 23.  

 

Figura 22: Espectro de massa de Pm-02a, componente majoritário de Pm-02 

 

 

 

 

 

Figura 23: Propostas de fragmentações de Pm-02a. 
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 O espectro de massas fornecido por Pm-02b indicou o pico do íon molecular 

424 m/z (Figura 24), no qual foi sugerido uma estrutura semelhante a Pm-02a, 

porem reduzida, com três insaturações acrescentadas à proposta anterior. 

 Dentre os fragmentos de Pm-02b, destacam-se o valor de 218 m/z (28%) 

condizente a uma cadeia terpênica lateral insaturada. Partes ainda menores foram 

registradas em maiores abundâncias, como os cátions proprila (41 m/z, 80%) e t-

butila (55 m/z, 100%). A evidência dos fragmentos 205 m/z (30%) e 149 m/z (20%) 

justificaram a semelhança biciclica entre Pm-02a e Pm-02b (Figura 25). 

 

Figura 24: Espectro de massa de Pm-02b, componente majoritário de Pm-02. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Propostas de fragmentações para Pm-02b. 
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Para uma maior comprovação das posições dos substituintes nas estruturas 

através de CG-EM, foram anlisados os espectros de ressonância magnética nuclear 

de 13C e 1H (uni e bidimensional). 

Na análise feita do espectro de RMN de 13C (DEPT – Q) obtido de Pm-02, 

foram detectados seis sinais de carbonos quaternários olefínicos; (C) 117,4; 118,5; 

121,0, 121,6, 144,5 e 145,5 ppm (Tabela 07). Estes sinais foram condizentes com o 

núcleo aromático de Pm-02a devido a coincidência de deslocamentos, relatados 

anteriormente para Pm-01a. Os sinais de maiores deslocamentos, 144,5 e 145,5 

ppm foram atribuídos aos carbonos oxigenados do anel de Pm-02a e Pm-02b 

(Figuras 27 e 28).  

Os sinais sobrepostos em CH 124,2 ppm foram atribuídos aos carbonos 

olefínicos C3’, C7’ e C11’ da cadeia sesquiterpênica de Pm-02b, conforme a teoria 

fundamentada pela origem biossíntetica dos terpenos. 

 Segundo a biossíntese desta classe, as cadeias terpênicas se originam a partir 

da formação e conversão do mevalonato em isopentenilpirofosfato (IPP) (ou 

isopreno ativo). A ligação entre o IPP e seu isômero (dimetilalilpirofosfato) resulta na 

formação do geranilpirofosfato, precursor dos demais terpenos como o 

farnesilpirofosfato que dar origem aos sesquiterpenos (Figura 26) (SIMÕES, 2010).  

 

Figura 26: Biossíntese dos terpenos 
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Através das expansões de RMN 1H (unidimensional) foi possível observar dois 

sinais de hidrogênios metilênicos, sendo um tripleto (t) em () 2,63 ppm (J = 6,75 Hz) 

atribuído a H-4, um multipleto (m) em () 1,8 ppm condizente a H-3, e dois 

hidrogênios metílicos,  em () 1,5 ppm, H-12’ e () 0,9 ppm, H-13’, ambos 

multipletos. Os singletos (s) em 2,14 e 2,18 ppm foram atribuídos aos hidrogênios  

metílicos H-8b e H-5a (Figuras 29-30). 

O espectro de HSQC mostrou a correlação entre o carbono em (C) 20,1 ppm 

acoplando em ligação direta com o sinal de hidrogênio em (H) 2,63 ppm (t, J = 6,75 

Hz) (Figura 31). Este mesmo sinal de hidrogênio foi observado no espectro de 

HMBC (Figura 32) acoplando a duas (J2) ligações com o carbono aromático em C 

117,4. Essa evidência mostrou a ligação entre o anel aromático e o heterociclo.   

O espectro de COSY mostrou a vizinhança estabelecida entre os hidrogênios 

H-4 em H 2,63 ppm (t) e H-3 em H 1,8 ppm (m) atribuídos a Pm-02a e Pm-02b. 

Nesta analise foi permitido caracterizar os hidrogênios, H-12’a H em 0,8 ppm (d) e 

H-12’ em H 1,5 ppm (m) como vicinais, compatíveis tanto para Pm-02a quanto para 

Pm-02b (Figura 33). 

Comparações realizadas entre dados espectrais de RMN 13C da mistura Mp – 

02 (Tabela 08) com modelo da literatura (AYRES e colaboradores, 2009; 

CARVALHO e colaboradores, 1998) confirmaram as identidades estruturais entre as 

substâncias e permitiram a determinação inequívoca das estruturas propostas, como 

sendo o α – tocoferol (Pm-02a) e α – tocotrienol (Pm-02b), descritos pela primeira 

vez na espécie em estudo. 
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Tabela 07: Dados de RMN 1H e 13C - DEPT Q (, CDCl3, 500 e 125 MHz) da 

substância Pm-02a/Pm-02b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

*Os valores podem ser trocados entre si. 

  

  Pm-02a  Pm-02b 

  HSQC  

C C H C H 

2 74,5  - - 

4a 117,4  122,6 - 

5 118,5  - - 

6 144,5  144,5 - 

7 121,0  - - 

8 122,6  122,6 - 

8a 145,5  145,5 - 

4’,8’,12’ -  - - 

CH     

3’ -  124,2 5,14 (m) 

4’ 32,8  -  

7’ -  124,2 5,14 (m) 

8’ 32,8  -  

11’ -  124,2 5,14 (m) 

12’ 28,0 1,5 (m) -  
CH2     

3 31,2 1,8 (m) 32,7  
4 20,1 2,63 (t) J = 6,75 Hz 25,1  
1’ 39,8 1,1 (m) 31,9  
2’ 21,0 1,0 (m) 24,5  
3’ 37,5 0,3-1,1 (m) -  
5’ 37,5 0,3-1,1 (m) 37,5  
6’ 37,5 0,3-1,1 (m) 25,1  
7’ 37,5 0,3-1,1 (m) -  

9’ 24,4 1,4-1,5 (m) 
37,5 

 

10’ 24,8 1,2-1,4 (m) 
25,1 

 

11’ 39,4 1,2 (m) -  
CH3     
2a 23,0 1,2 (s) 23,5  
5a 11,8 2,18 (s) 11,2* 2,17 (s) 
7a 12,1 2,14 (s) 12,1* 2,13 (s) 
8b 11,9 2,14 (s) 11,8*  

8’a 4’a 19,7 1,5 (m) 14,1  

12’a 
13’ 

22,7 0,9 (m) 26,0 0,9 (m) 

22,7 0,9 (m) 17,5 0,9 (m)  
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Tabela 08: Dados comparativos de RMN 13C da substância Pm-02b (, CDCl3, 125 

MHz) com dados da literatura apresentados por Carvalho e colaboradores (2009) 

(RMN 1H e 13C, , CDCl3, 200,13 e 50 MHZ, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pm-02b 

 
Literatura 

C C C 

2 - 74,6 

4a 122,6 122,2 

5 - 114,9 

6 144,5 144,4 

7 - 119,5 

8 122,6 122,2 

8a 145,5 145,5 

4’,8’ - 135,2 

12’ - 131,0 

CH   

3’ 124,2 124,0 

7’ 124,2 124,0 

11’ 124,2 124,1 

CH2   
3 32,7 32,4 
4 25,1 25,1 
1’ 31,9 31,9 
2’ 24,5 24,5 
5’ 37,5 37,4 
6’ 25,1 25,1 
9’ 37,5 37,5 
10’ 25,1 25,1 
CH3   
2a 23,5 23,5 
5a 11,7* 11,6* 
7a 12,1* 12,0* 
8b 11,8* 11,8* 

12’a 26,4 26,0 
13’ 17,5 17,0 

4’a/8’a 14,1 14,1 
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Figura 27: Expansão do espectro de RMN 13C – DEPT Q (125 MHz, CDCl3) de Pm-02. 
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Figura 28: Expansão do espectro de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de Pm-02. 
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Figura 29: Expansão do espectro de RMN 1H (500 MHz CDCl3) de Pm-02. 
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Figura 30: Expansão do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de Mp-02. 
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 Figura 31: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC (500 MHz e 125 MHz, CDCl3) de Pm-02. 
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Figura 32: Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC (500 MHz e 125 MHz, CDCl3) de Pm-02. 
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Figura 33: Espectro de correlção vicinal 1H x 1H de COSY (500 MHz, CDCl3) de Pm-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



95 
 

 

Silva, M. F. S. 
             Resultados e Discussão 

Silva, M. F. S 
Resultados e Discussão 

5.5 Considerações sobre a vitamina E 

 O tocoferol e o tocotrienol isolados de P. moniliformis são cromanois, 

pertencentes à classe dos terpenoides também conhecidos como vitamina E 

(CARVALHO e colaboradores, 1998).  

 De maneira geral essas substâncias são caracterizadas por possuir uma 

cabeça cromanol e uma cadeia lateral isoprenóide (CARVALHO e colaboradores, 

1998). O termo vitamina E é considerado como um nome que descreve as 

atividades de oito diferentes compostos de tocoferóis e tocotrienóis. Que são 

distinguidos pelos prefixos gregos: alfa α-, beta β-, delta - e gama γ, dependendo 

do número e da posição do radical CH3 no anel cromanol (CHUN e colaboradores, 

2006) (Figura 34).  

 

Figura 34: Estrutura molecular dos tocoferóis e tocotrienois. 

 

 

A vitamina E tem sido extensivamente estudada em diversas áreas do 

conhecimento, uma vez que desempenha papeis especialmente importantes em 

mecanismos antioxidantes de tecidos vegetais (GUINAZI e colaboradores, 2009).  

Embora a deficiência dessa substância não represente um problema de 

significância nutricional, a ingestão de vitamina E tem despertado interesse e 

preocupação principalmente nesta última década, uma vez que compõe juntamente 

com a vitamina C, β-caroteno e flavonoides, o grupo denominado de antioxidantes 

alimentares. Este grupo tem sido frequentemente associado à prevenção de 
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doenças neurodegenerativas, aterosclerose, inflamação crônica, câncer e 

envelhecimento precoce. Entre os compostos da vitamina E, o α-tocoferol é 

apontado como sendo o mais potente em sua ação antioxidante (GUINAZI e 

colaboradores, 2009). 

São muitos os benefícios trazidos pela vitamina E, principalmente os que 

incluem a prevenção do câncer, sendo vários os trabalhos que mostram que 

suplementos de α-tocoferol reduzem a incidência de alguns tipos de câncer, como o 

câncer de colo-retal, esôfago e próstata (GUINAZI e colaboradores, 2009). 

Por outro lado um número cada vez maior de estudos tem apontado os 

tocotrienois como sendo os compostos mais potentes na atividade antioxidante in 

vitro, embora pesquisas mais aprofundadas ainda devem ser melhores conduzidas 

para comprovação do efeito in vivo (MASUCHI e colaboradores, 2008). 

 

5.6 Estudo metabolômico de Pityrocarpa moniliformis por CLAE-DAD-IES-EM 

O levantamento bibliográfico de espécies do gênero Pityrocarpa e os 

resultados da analise da triagem fitoquímica sugeriram a presença de flavonoides na 

espécie em estudo. Dessa forma foi realizada a analise metabolômica de Pm-

EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt e Pm-CHCl3 através da cromatografia liquida de alta 

eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (DAD) e espectro de massas 

com fonte de ionização por electrospray, sendo possível identificar 3 flavonoides 

codificados como Pm-03, Pm-04 e Pm-05 presentes nas referidas amostras 

conforme legenda (Tabela 09). 

Tabela 09: Substancias detectadas em Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA e Pm-AcOEt 

Substancias 
Pityrocarpa moniliformis 

Pm-EEB/S Pm-AcOEt Pm-EEB/PA  

Pm-03 - + +  

Pm-04 + + +  

Pm-05 - + +  

        +: substância detectada, -: substância não detectada. 
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Com o auxílio do DAD realizando varredura na faixa espectral entre 290-320 

nm, obteve-se o espectro de UV para os pícos obtidos por CLAE, sendo possível 

detectar os flavonoides devido a suas faixas de absorção.  

Os flavonoides são reconhecidos por apresentarem uma Banda II, atribuída ao 

anel A, com máximos de absorção na faixa espectral entre 240-290 nm, e uma outra 

Banda I, atribuída ao anel-B, com máximos de absorção na faixa espectral entre 

300-390 nm,  (SALDANHA, 2013). Desse modo os flavonoides são sugeridos aos 

picos aparentes a partir dos cromatogramas a seguir (Figura 35),  

 

Figura 35: Perfil cromatografico de Pm-EEB/S (A); Pm-EEB/PA (B) e Pm-AcOEt (C) 

obtido por CLAE-DAD. 
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5.6.1 Identificação dos compostos 

Nos últimos anos, a espectrometria de massas com ionização por 

“electrospray” (IES-EM) tem se difundido entre as mais diversas áreas da ciência. 

Difundindo-se através dos muitos artigos recentemente publicados com a função 

que vai desde a simples determinação do peso molecular até o estudo de 

determinação estrutural (CROTTI e colaboradores, 2006).  

Os métodos de espectrometria de massas (EM) estão suficientemente 

desenvolvidos para tornarem possível a identificação estrutural, principalmente no 

que tange a identificação de substâncias como os flavonoides heterosídeos.  

Embora as técnicas de ressonância magnética nuclear sejam ainda as mais 

preferidas para completa elucidação estrutural, as técnicas de EM podem contribuir 

de forma significativa já que é possível analisar amostras em quantidades muito 

menores (SALDANHA e colaboradores, 2013). 

5.6.2 Caracterização dos flavonoides de P. moniliformis 

A caracterização dos flavonoides por IES-EM é realizada mais frequentemente 

em modo positivo, isso porque alguns pesquisadores consideram o modo negativo 

algumas vezes mais complexo e de difícil interpretação devido a alta intensidade das 

fragmentações. Altas energias de colisão são necessárias para gerar uma 

fragmentação adequada no modo negativo, e algumas vezes, íons importantes ao 

diagnóstico da determinação estrutural não se mostram presentes (SALDANHA, 

2013). Por outro lado, a ionização em modo positivo é mais estudada e usualmente 

utilizada para elucidação estrutural, por produzir menos fragmentos e assim tornar 

menos complexa a interpretação (GOBBO NETO, 2007).  

Os íons formados no processo de ionização por “electrospray” podem ser 

compreendidos em termos do balanço entre três processos essencialmente 

distintos, que ocorrem no interior do capilar.  Dentre esses, incluem-se reações 

ácido/base (protonação/desprotonação), que resultam na formação de moléculas 

protonadas ([M+H]+ ou desprotonadas [M-H]–) e, coordenação com cátions 

(geralmente da família 1A) ou ânions (principalmente cloretos), que levam à 

formação de moléculas cationizadas ([M+Na]+, [M+K]+, ou anionizadas [M+Cl]-) 

(CROTTI e colaboradores, 2006). 
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As analises de IES-EM de Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA e a fase Pm-AcOEt foram 

feitas em modo positivo. E os aductos formados foram predominantemente na forma 

de [M+H]+ e [M+Na]+ . 

5.6.3 Proposta para Pm-03. 

O pico correspondente a Pm-03 do cromatograma foi detectado no extrato de 

Pm-EEB/PA aos 23,9 minutos e em Pm-AcOEt aos 23,7 minutos. Essa 

compatibilidade de tempos de retenção (TR), elimina a possibilidade de isomeria 

estrutural e aumentam as chances de incidências nas duas amostras. 

A substancia Pm-03 foi analisada segundo o seu tempo de retenção, espectro 

de UV, padrão de fragmentação e comparação com as informações apresentadas 

pela substância isolada disponível na literatura. A partir das informações consultadas 

na literatura de (YE e colaboradores, 2007) foi sugerido ao pico correspondente a 

Pm-03 o flavonoide quercetagetina-3’-metoxi-7-O-glicosideo (Figura 36) relatado 

pela primeira vez na espécie em estudo. 

 

Figura 36: Quercetagetina-3’-metoxi-7-O-glicosideo, proposto para Pm-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Os sinais de fragmentação dessa substância no espectro de massas, 

detectados a partir do modo de ionização positiva se mostraram pouco intensos, o 

que indica uma capacidade de ionização relativamente baixa para este flavonoide 

nessa condição, apesar da produção de um espectro de íons produtos ter sido 

adquirido com sucesso.  
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O espectro de massas de alta resolução de Pm-03 ionizado por electrospray 

forneceu dois picos indicativos de massa molecular: m/z 495 [M+H]+ e m/z 517,0 

[M+Na]+ (Figura 37). Dessa forma, ao eliminar os valores de massa atômica do 

aducto protonado, foi possível chegar a formula molecular C22H22O13 referente a 494 

unidades de massa atômica.  

A fragmentação do íon molecular [M+H]+ forneceu o íon produto m/z 333, 

condizente com a perda de uma unidade de glicose (162 u.m.a). Esta eliminação 

pode ser sugerida através de um rearranjo entre o grupo hidroximetilênico e o 

carbono anomérico, que justifica a perda da unidade de glicose e a permanência da 

hidroxila na aglicona (CUYCKENS; CLAEYS, 2004). A eliminação do anel A, 

resultou no pico fragmentário m/z 235 permitindo traçar o perfil dos substituintes do 

anel C e B. De forma concomitante o fragmento m/z 123 confirmou a presença de 

metoxila e hidroxila no anel B da estrutura. O pico m/z 464 pode ser justificado por 

meio de uma cisão homolítica sofrida pela metoxila do anel B (Figura 38). 

 

Figura 37: Espectros de massas, EM e EM2 fornecidos por Pm-03. 
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Figura 38: Proposta de fragmentação para Pm-03.  
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5.6.4 Proposta para Pm-04. 

A substância Pm-04 foi detectada em todos os cromatogramas analisados, 

apresentando-se em maior quantidade nos extratos. Os tempos de retenção 

mensurados foram de 29,9 minutos para Pm-EEB/S e Pm-EEB/PA e 29,6 minutos 

para Pm-AcOEt.  

A analise dos picos nos cromatogramas em consequência do tempo de 

retenção, detecção no espectro de UV e fragmentos do EM e EM2 comparados as 

informações disponíveis na literatura (SRISEADKA e colaboradores, 2012) permitiu 

sugerir ao pico Pm-04 como sendo o flavonoide isorramnetina-7-O-glicosil (1→6) 

ramnosídeo (Figura 39). 

 O EM de Pm-04 forneceu um íon molecular m/z 647,0 condizente a massa 

atômica da substância acrescentada a uma unidade de sódio (23 u.m.a) e um outro 

pico em m/z 625 referente a massa da molécula adicionada de um próton de 

hidrogênio  (Figura 40).   

O íon fragmentário mais abundante observado no EM2 foi m/z 317,2 

condizente com a aglicona, após a eliminação de uma molécula de glicose (162 

u.m.a) e uma ramnose (146 u.m.a) em relação ao pico de referência, [M+H]+.  

A ausência de um pico, importante, referente a massa da aglicona ligada a uma 

unidade de ramnose descartou a possibilidade das duas unidades de açucares 

estarem ligadas a carbonos diferentes, tão pouco a unidade de ramnose estar 

diretamente ligada a aglicona seguida da unidade de glicose.   

O pico m/z 479 foi condizente com a eliminação da unidade de ramnose (146 

u.m.a) comprovando a hipótese da ligação direta entre aglicona e glicose.  

O íon fragmentário m/z 109 revelou a natureza do anel A, com duas hidróxilas 

presentes. O pico em m/z 235 mostrou os substiuíntes presentes nos aneis C e B, 

porem picos adicionais no EM que permitissem comprovar a distribuição desses 

substituíntes nos aneis não foram detectados (Figura 41).  
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Figura 39: Isorramnetina-7-O-glicosil (1→6) ramnosídeo proposta para Pm-04. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: EM e EM2 de isorramnetina-7-O-glicosil (1→6) ramnosídeo. 
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Figura 41: Proposta de fragmentação para Pm-04. 
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5.6.5 Proposta para Pm-05. 

A substância Pm-05 foi detectada nos cromatogramas de Pm-EEB/PA e Pm-

AcOEt, com tempos de retenção exatamente iguais de 31,8 minutos. Apresentando-

se em maior quantidade em Pm-EEB/PA. 

A analise dos picos nos cromatogramas em consequência do tempo de 

retenção, detecção no espectro de UV e fragmentos do EM e EM2 comparados as 

informações disponíveis na literatura (MANGURO e colaboradores, 2005) permitiu 

sugerir ao pico Pm-05, o flavonoide singeritina 3-O-α-ramnoside-7-O-β-glicosideo 

(Figura 42). 

 

Figura 42: singeritina 3-O-α-ramnoside-7-O-β-glicosideo 

 

 

 

 

 

 

O EM da substância Pm-05 apresentou pico de íon molecular igual a m/z 677 

referente a massa atômica da substância acrescentada de um aducto de sódio 

[M+Na]+ e m/z 655 condizente a adição de um aducto de hidrogênio [M+H]+ (Figura 

43), indicando a fórmula molecular C29H34O17. 
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Figura 43: EM e EM2 de singeritina 3-O-α-rhamnoside-7-O-β-glicosideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pico do íon molecular de Pm-05 apresentou duas vias de fragmentação, 

sendo possível observar um pico no EM2 em m/z 509 relativo a (M+H+ - ramnose) 

(146 u.m.a) e um outro em m/z 347, condizente a uma segunda eliminação de 

glicose (M+H+ - ramnose - glicose). Por outro lado uma segunda via foi traçada 

devido a presença do pico em m/z 493 (M+H+ - glicose), conforme o esquema de 

fragmentação ilustrado na Figura 44. Esta analise além de comprovar a formular 

molecular da aglicona (C17H14O8) permitiu localizar as duas unidades detectadas de 

açucares ligadas a carbonos diferentes. No entanto não foi possível detectar íons 

fragmentários que justificassem a localização exata dos substituintes nos anéis. Os 

substituintes, no entanto, foram atribuídos conforme a sugestão dada através da 

biossíntese dos flavonóis que prever a oxigenação nos carbonos 5 e 7 do anel A e 3’ 

e 4’ do anel B (SIMÕES e colaboradores, 2010).   
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Nos EM apresentados, foi possível observar um pico de íon fragmentário 

comum, de m/z 149, no entanto não foi possível constatar para este pico uma 

fragmentação típica de flavonoides. A este íon foi proposto um rearranjo do 

fragmento da unidade de glicose (162 u.m.a) comum a todos os flavonoides 

identificados, que resultou na estrutura proposta, descrita em todas as sugestões de 

fragmentações. 

 

Figura 44: Proposta de fragmentação para Pm-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

O

O
+OH

OH

OH

Na
+

H
+

O

OH

OH

OHCH3

CH3O

CH3

OH

O

O

OH

O

O

O

O

OH
OH

OH

OH

Na
O

OH

OH

OH
CH3

CH3O

CH3

OH

O

O

OH

O

O
+

O

O

OH
OH

OH

OH

O

OH

OH

OHCH3

CH3O

CH3

OH

O

O

OH

O

OH
+

O

O

OH
OH

OH

OH

O

OH

OH

OHCH3

CH3O

CH3

OH

O

OH

OH

O

OH
+

O

CH3O

CH3

OH

O

O

OH

OH

OH
+

O

O

OH
OH

OH

OH

CH3O

CH3

OH

O

OH

OH

OH
+

O

O

O
OH

OH
CH3

O

OH
OH

OH

O

m/z  654 C29H34O17

m/z  677 C29H34NaO 17

m/z 655 C29H35O17

m/z 509

m/z 347 m/z  493

m/z  149



108 
 

 

Silva, M. F. S. 
             Resultados e Discussão 

Silva, M. F. S 
Resultados e Discussão 

5.7 Flavonoides não Identificados 

Como pode ser observado na Figura 35, nem todos os picos dos 

cromatogramas de Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA e Pm-AcOEt foram possíveis a serem 

identificados neste trabalho por CLAE-DAD-EM e EM/EM. 

Sobretudo, podem ser sugeridos aos picos dos cromatogramas não 

identificados substâncias caracterizadas como flavanonas e diidroflavonoides, 

devido aos máximos de absorção em torno de 290 e 320 nm, característicos destas 

substâncias (GOBBO NETO, 2007).  

Os EM dos picos dos cromatogramas apresentados, mostraram sinais 

intensos, no entanto as analises dos EM2 não foram suficientes para propor 

substâncias que fossem compatíveis com os picos dos seus respectivos íons 

fragmentários. Dessa forma, sugere-se uma terceira analise de EM3 para maiores 

detalhes das estruturas, ou até mesmo outra analise de IES-(-), que possam revelar 

picos comuns aos espectros de massas de substancias disponíveis na literatura.   

A analise de Pm-CHCl3 também foi realizada por CLAE-DAD-EM, nas mesmas 

condições experimentadas para as amostras anteriores e foram detectados picos no 

cromatograma, conferindo a estas substancias, as mesmas características já 

relatadas para os picos não detectados nos cromatogramas Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA 

e Pm-AcOEt.  
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5.8 Teor de Fenóis Totais, Flavonoides Totais e Atividade antioxidante in vitro 

de P. moniliformis. 

Tendo em vista os resultados obtidos na triagem fitoquímica, em que foi 

indicada a presença da classe de fenóis como também a de flavonoides, culminado 

com os resultados obtidos com o isolamento e estudo metabolômico, dos quais 

foram revelados a presença de vários compostos fenólicos, quantificou-se o teor de 

fenóis e flavonoides totais de P. moniliformis.  

Os fenóis de P. moniliformis foram quantificados por meio de método 

espectrofotométrico utilizando o reagente Folin-Ciocalteu e o ácido gálico como 

composto fenólico padrão. O experimento consistiu no efeito redutor dos compostos 

fenólicos, induzidos pela desprotonação em meio básico, sobre o molibdênio e o 

tungstênio, presentes no reagente Folin de cor amarela, por meio da mudança de 

estado inicial de oxidação de 6+ para final (após contato com os redutores) de 5+, de 

coloração azul. A coloração intensa do reagente, provocada pelos metais reduzidos, 

permitiu, portanto, a determinação da concentração das substâncias redutoras (os 

fenolatos) (IKAWA e colaboradores, 2003).   

A partir das leituras espectrofotométricas e análise dos dados no programa de 

computador GraphPad Prism® por ANOVA, utilizando-se o teste t de Student, 

observou-se que o conteúdo de fenóis da fase hexânica do extrato das partes 

aéreas (Pm-Hex) apresentou menor teor fenólico com 30,94 ± 14.56  mg EAG/g em 

comparação a Pm-AcOEt e Pm-CHCl3, cujos valores significativos do conteúdo 

fenólico, foram de 150,95 ± 7.52 e 92,06 ± 28,74 de EAG/g, respectivamente 

(Tabela 09).  

A maior quantidade de compostos redutores de molibdênio e tungstênio foi 

evidenciada para Pm-EEB/F com 427.06 ± 40.97 e Pm-EEB/S com 286.50 ± 28,04 

mg EAG/g. O resultado obtido neste trabalho para o teor fenólico de Pm-EEB/F 

corrobora com o valor encontrado na literatura de 448 ± 8.32 mg EAG/g de extrato 

de folhas, não diferindo significativamente entre si (SILVA e colaboradores, 2011). 
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Tabela 10: Conteúdo de fenólicos totais do extrato das sementes e fases 

particionadas das folhas de P. moniliformis. 

 

  

  A classe de fenóis tem sido amplamente quantificada em vegetais devido sua 

grande capacidade em agir como terminais para os radicais livres, dentre estes 

compostos, podem ser ressaltados os fosfolipídios, aminoácidos, ácido fítico 

(presente em espécies da família Fabaceae), ácidos fenólicos e seus derivados 

como flavonoides e tocoferóis (ROESLER e colaboradores, 2007).  

 Assim como os fenóis, os flavonoides compõem um grupo econômicamente 

importante, sendo utilizados nas indústrias alimentícia, química e farmacêutica 

devido a suas inúmeras propriedades que incluem a atividade anti-inflamatória, 

antimicrobiana e antioxidante (PEIXOTO SOBRINHO, 2008). 

Nesse contexto, foi realizada a quantificação dos flavonoides de P. 

moniliformis, através de método espectrofotométrico utilizando a catequina como 

padrão de referência. Nesta análise, foram quantificados os flavonoides 

complexados por AlCl3, formando compostos de coloração vermelha que 

promoveram um desvio para maiores comprimentos de onda e uma intensificação 

da absorção da radiação nas amostras testadas, proporcional ao quantitativo de 

flavonoides presentes (PEIXOTO SOBRINHO, 2008).  

Amostra 
Fenóis totais 

(mg EAG/g) 

Pm-EEB/PA 427.06 ± 40.97 

Pm-Hex 30.94 ± 14.56 

Pm-CHCl3 92.06 ± 28.74 

Pm-AcOEt 150.95 ± 7.52 

Pm-EEB/S 286.50 ± 28,04 
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Essas condições são reconhecidamente favoráveis para quantificação de 

flavonoides, pois evita a influência de possíveis interferentes. O complexo 

flavonóide-Al, então formado, absorve em comprimento de onda bem maior do que o 

flavonóide sem a presença do agente complexante, isto porque o cátion Al3+ forma 

complexos estáveis com as hidroxilas livres dos flavonoides, ocasionando extensão 

do sistema conjugado e um, consequente, desvio batocrômico, ou seja, um 

deslocamento dos seus máximos de absorção para regiões de maior comprimento 

de onda (MARQUES e colaboradores, 2012). E os ácidos fenólicos, ainda que 

formassem complexos com AlCl3, absorveriam em comprimentos de onda muito 

inferiores, evitando-se dessa maneira, interferências nas medidas de absorbância 

(LIANDA e colaboradores, 2009).  

 Os maiores teores de flavonoides complexados foram apresentados por Pm-

CHCl3 seguido de Pm-EEB/PA e Pm-EEB/S, na qual foram quantificadas 

respectivamente,  188.00 ± 1.36, 141.70 ± 18.04 e 135.30 ± 12.47 mg de equivalente 

de catequina por grama de amostra. Os menores valores foram demonstrados por 

Pm-Hex com 28.21  ± 0.68 mg de equivalente/g e Pm-AcOEt com 51.94 ± 4.59 mg 

de equivalente/g (Figura 45). 

 Atualmente dispõe-se de diversas técnicas para avaliação da atividade 

antioxidante in vitro em extratos vegetais. Isso se deve aos diferentes radicais livres 

formados, e as diferentes formas de atuação no organismo. Assim a escolha do 

método de análise deve ser feita conforme a natureza do composto investigado, de 

forma rápida, eficaz e menos onerosa, de modo que sejam detectadas substâncias 

e/ou misturas potencialmente interessantes que podem ser hidrossolúveis, 

lipossolúveis ou ambas (ADOM e colaboradores, 2002). 

Dentre estes métodos destacam-se o método de sequestro de radicais livres, 

tais como DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) e o sistema de cooxidação do β-

caroteno/ácido linoléico. No método de inibição de radicais DPPH•, foi avaliada a 

atividade de transferência de elétrons dos compostos antioxidante para um oxidante. 

Enquanto que no segundo método foi determinada a atividade dos compostos 

presentes nos extratos e fases em proteger um substrato lipídico da oxidação. 
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Figura 45: Teor de flavonoides expressos em mg de equivalente por grama de 

extrato bruto ou fase testada de P. moniliformis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade antioxidante variou conforme a polaridade das fases orgânicas e o 

modelo experimental testado. Os menores valores de CI50 comparável com o padrão 

de referência ácido ascórbico (4.00 ± 0.36), foram conseguidos por Pm-EEB/PA 

(5,14 ± 0,25 mg/mL), Pm-EEB/S (6,36 ± 0,82 mg/mL) e Pm-AcOEt (8,81 ± 0,19 

mg/mL).  Valores maiores foram demonstrados por Pm-CHCl3 (34,62 ± 0,37 mg/mL) 

e Pm-Hex (22,70 ± 2,29 mg/mL) (Tabela 11). 

 No teste de inibição da oxidação do β-caroteno, os extratos e fases se 

mostraram significativamente diferentes dos padrões BHA (89.08 ± 1.60%) e BHT 

(95.36 ± 6.04%). Entre as fase testadas, Pm-Hex se mostrou com o maior percentual 

(41.79 ± 3.74) em comparação a Pm-EEB/F com menor percentual (7.60 ± 6.31%), 

seguido de Pm-CHCl3 (26.81 ± 3.23%), Pm-EEB/S (22.90 ± 3.70%) e Pm-AcOEt 

(22.00 ± 2.40%) (Tabela 11). 

 Os compostos fenólicos formam o maior grupo de antioxidantes extraídos de 

vegetais, pois possuem a capacidade de neutralizar a reatividade radicalar através 

da doação de um átomo de hidrogênio (NIKOLIC, 2006). O desempenho da 

atividade antioxidante de P. moniliformis nos ensaios testados se mostraram 

diretamente influenciáveis pelo teor dos fenóis quantificados. 

 

Pm-EEB/Pa 
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Tabela 11: Atividade antioxidante dos extratos e fases de P. moniliformis. 

Amostra 
Sequestro de DPPH 

(CI50, µg/mL) 

 Inibição da oxidação do β-caroteno 

(% AA) 

Pm-EEB/PA 5.14 ± 0.25 7.60 ± 6.31 

Pm-Hex 22.70 ± 2.29 41.79 ± 3.74 

Pm-CHCl3 34.62 ± 0.37 26.81 ± 3.23 

Pm-AcOEt 8.81 ± 0.19 22.00 ± 2.40 

Pm-EEB/S 6.36 ± 0.82 22.90 ± 3.70 

Acido ascórbico 4.00 ± 0.36 12.74 ± 1.26 

BHA 2.96 ± 0.41 89.08 ± 1.60 

BHT 17.34 ± 0.58 95.36 ± 6.04 

 

 Na Figura 46a, é possível relacionar o teor fenólico com o percentual 

antioxidante dos extratos e fases no ensaio de inibição da autooxidação do ácido 

linoleico. Observa-se que quanto maior o teor fenólico, menor é a atividade 

antioxidante neste modelo. Esta relação pode ser atribuída ao caráter lipofílico do 

modelo experimental que dificultou a interação dos compostos polares, em maior 

parte, no meio reacional.  

 Por outro lado é possível observar a influência direta dos fenóis no sequestro 

de radicais DPPH
.
. Quanto maior o conteúdo fenólico mais eficaz é a atividade 

apresentada pelos extratos e fases, demostrando, portanto, a menor concentração 

capaz de inibir em 50% os radicais livres DPPH, conforme Figura 46b. 
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Figura 46: Comparativo do teor fenólico (mg de EAG/g) com; o percentual da 

atividade antioxidante obtido no ensaio de inibição da oxidação do β-caroteno (a) e 

CI50% obtida no teste de sequestro de DPPH (µg/mL) (b). 

 

 Estudos realizados com os compostos isolados comprovam que substâncias 

como o tocoferol e tocotrienol, associados a antioxidantes polares, são eficientes 

inibidores da peroxidação de lipídios in vivo causadas por EROs ou ERNs 

(BARREIROS; DAVID, 2006). Esta reação de oxidação promovida por estes radicais 

esta ilustrada na Figura 47. 

 Dessa forma o tocoferol e tocotrienol, por sua natureza lipofílica responderiam, 

em parte, pela atividade antioxidante de Pm-CHCl3 (26.81 ± 3.23 %) no modelo de 

inibição de auto-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico.  

 Tendo em vista a eficaz ação antiradicalar dos fenóis, os compostos 

identificados em P. moniliformis neste trabalho podem ser indicados como 

responsáveis pela atividade antioxidante apresentada nos modelos ensaiados. Isso 

porque diante da natureza complexa dos nextratos vegetais e fases particionadas, 

existem outras substâncias que podem intensificar ou mascarar a atividade 

antioxidante que as substâncias identificadas promoveriam. 
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Figura 47: Ataque das EROs ou ERNs ao lipídios da membrana celular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARREIROS; DAVID, 2006. 

 

 No nosso organismo o tocoferol agiria como um doador de hidrogênio para o 

radical peroxila (ROO•) interrompendo a reação radicalar em cadeia. E os 

antioxidantes polares atuariam de forma a regenerar essas substancias desativadas 

durante a reação, potencializando a sua ação. Os antioxidantes polares mais 

comumente encontrados são o ascorbato (forma da vitamina C no nosso organismo) 

na membrana celular (Figura 48a) e ubiquinona na membrana mitocondrial (Figura 

48b) (BARREIROS; DAVID, 2006). 
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Figura 48a: Proteção do tocoferol e ascorbato a membrana celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48b: Regeneração do tocoferol pelo ubiquinol 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARREIROS; DAVID, 2006. 
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 Os flavonoides são os compostos de maior interesse científico entre os 

compostos fenólicos, devido as suas inumeráveis propriedades terapêuticas nas 

quais se destacam a atividade antioxidante, comprovada por vários trabalhos 

científicos (SCOTII e colaboradores, 2007).  

 Estudos investigativos sobre a relação estrutura – atividade dos flavonoides, 

demostram que entre as características estruturais que potencializam a atividade 

antioxidante, são considerados fatores de influência a presença de dupla ligação nos 

carbonos C2-C3, conjugada ao grupo 4-oxo (C4), no anel C, devido ao efeito 

estabilizador proveniente da ressonância entre o par de elétrons do tipo p do 

heteroátomo e o radical fenóxi formado, além do número e a localização das 

hidroxilas no anel B, em que a posição para é mais favorável do que orto e meta 

(SCOTTI e colaboradores, 2007).  

 Embora a classe de flavonoides seja uma reconhecida fonte de compostos com 

ação antioxidante, considera-se as características químicas estruturais mencionadas 

no parágrafo anterior como adicionais para intensificar, ainda mais, o processo de 

inibição de radicais ao favorecer a transferência de elétrons. Nesse contexto é 

permitido reconhecer que os flavonóis identificados em P. moniliformis possam ser 

indicados a potenciais antioxidantes responsáveis pelo desempenho dos extratos 

Pm-EEB/S e Pm-EEB/F e fase Pm-AcOEt no ensaio hidrofílico de inibição do DPPH, 

então experimentado. 
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5.9 Atividade Fotoprotetora 

A pele é o órgão mais externo do organismo humano e a interface entre o 

corpo e o meio ambiente. Dessa forma, a pele é quem está constantemente exposta 

à radiação UV, acreditando-se ser este o maior mediador exógeno de danos 

causados pela exposição solar (MASAKI e colaboradores, 1995).  

As primeiras alterações induzidas pela exposição solar na pele são a 

inflamação, caracterizada por eritema, edema e calor sendo observada 

histologicamente após 6 horas da exposição solar (SCOTTI e colaboradores, 2007).  

Outro fator prejudicial decorre da formação das EROs durante a exposição 

solar que provoca a formação do estresse oxidativo associados a vários processos 

da carcinogênese. Dentre estes processos destacam-se a indução de alterações 

estruturais do DNA resultando em mutações, alterações genéticas que levam a 

formação ou transformação de tumores benignos em malignos (SCOTTI e 

colaboradores, 2007).  

Nesse contexto, o controle da formação das EROs pela radiação UV é de suma 

importância para a prevenção dos efeitos deletérios da exposição solar, que incluem 

o envelhecimento precoce e a prevenção do câncer de pele, o qual é um dos mais 

frequentes na população brasileira e que mais cresce em número de casos no 

mundo todo (SCOTTI e colaboradores, 2007). 

Os extratos vegetais ricos em fenólicos mostram-se eficientes na redução dos 

danos causados pela radiação UV, pois uma vez comprovada a capacidade de 

absorver a radiação solar e ação antioxidante teriam a função de intensificar a 

proteção final de um produto ao neutralizar os radicais livres produzidos na pele 

após exposição ao sol (SOUZA e colaboradores, 2003). 

Vários extratos e óleos de plantas têm sido utilizados em produtos cosméticos 

como filtros solares, devido à ação fotoprotetora. Os filtros solares são substâncias 

capazes de absorver, refletir ou refratar a radiação ultravioleta e assim proteger a 

pele da exposição direta da luz solar (GIOKAS e colaboradores, 2005).  

Para avaliar a atividade fotoprotetora de P. moniliformis foi realizada a 

varredura dos comprimentos de ondas entre 260-400 nm de Pm-EEB/S, Pm-EEB/F, 



119 
 

 

Silva, M. F. S. 
             Resultados e Discussão 

Silva, M. F. S 
Resultados e Discussão 

Pm-CHCl3, Pm-AcOEt e Pm-Hex com o intuíto de descobrir a faixa de máxima 

absorção conseguida pelos extratos e fases.  

Observou-se que todas as concentrações das amostras experimentadas, 

absorveram em todas as regiões correspondentes (Figura 49). E com os dados 

obtidos na varredura, verificou-se que a média máxima de absorção de radiação dos 

extratos e fases testados situou-se em torno de 270 nm. As concentrações testadas 

de Pm-EEB/S, Pm-EEB/F, Pm-CHCl3  e Pm-AcOEt se mostraram mais eficazes em 

absorver radiações do tipo UVC e Pm-Hex, UVA, conforme Tabela 12. Esses 

resultados foram considerados não significativos para a utilização desses extratos 

em produtos fotoprotetores, uma vez que a faixa de interesse que requer proteção 

da radiação ultravioleta situa-se entre 290-400 nm (região UVB e UVA) (VIOLANTE, 

2009).  

Apesar da radiação UVC ser considerada a mais nociva, em relação a região 

correspondente a UVA e UVB, é uma faixa que é naturalmente absorvida pelo 

oxigênio e pelo ozônio na estratosfera não chegando a atingir a atmosfera, tornando-

a desinteressante no tocante a fotoproteção solar (FLOR e colaboradores, 2007)  

 

Tabela 12: Tipo de radiação intensamente absorvida pela maior concentração de 

extratos e fases de P. moniliformis. 

 

 

 

 

Amostras 
Pm-

EEB/PA 
Pm-Hex Pm-CHCl3 Pm-AcOEt Pm-EEB/S 

λmax (nm) 275 400 270 260 275 

Tipo de 

Absorção 
UVC UVA UVC UVC UVC 
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Figura 49: Absorção espectrofotométrica dos extratos e fases de P. moniliformis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A determinação do FPS (fator de proteção solar) avaliou a capacidade dos 

extratos e fases em absorver a radiação UVB do espectro eletromagnético. Como a 

radiação UVB é responsável por causar eritema na pele, um filtro bastante eficaz é 

aquele que é capaz de proteger a pele exposta contra a queimadura solar 

provocadas por esta radiação. A eficácia de um protetor solar é medida em função 

de seu fator de proteção solar (FPS), que indica quantas vezes o tempo de 

exposição ao sol, sem o risco de eritema, pode ser aumentado (RIBEIRO e 

colaboradores, 2004).  

Pm-EEB/PA 
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De acordo com a ANVISA, o fator mínimo de proteção solar que mede a 

proteção contra os raios UVB passou de 2 para 6, nos produtos que se destinam 

apenas a esta finalidade, ou seja que não são multifuncionais (ANVISA, 2012). 

Nessa perspectiva foram determinados os valores de FPS, os quais estão 

apresentados na Figura 50.  

 

Figura 50: Fator de proteção solar (FPS) in vitro dos extratos e fases de P. 

moniliformis. 
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Os valores obtidos nos extratos e fases de P. moniliformis foram considerados 

baixos quando comparados ao valor mínimo estabelecido pela ANVISA. Dentre 

esses valores, os maiores foram observados nas concentrações mais altas como 

Pm-Hex com FPS igual a 4,96 ± 0,07 para a concentração de 100 mg/mL. Todos os 

resultados demostrados por P. moniliformis mostram que são necessárias doses 

muito altas para que haja uma melhor fotoproteção, representando a possibilidade 

de ocorrência de processos alérgicos e elevado custo do produto final. 

 

5.10 Atividade Antibacteriana de P. moniliformis 

Os extratos e fases de P. moniliformis foram testados in vitro contra 8 espécies 

de bactérias pelo método CIM, seguido pela determinação CBM. 

Neste trabalho, foram consideradas ativas todas as concentrações testadas de 

Pm-EEB/S, Pm-EEB/PA, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex que se mostraram 

eficazes em inibir o crescimento bacteriano (atividade bacteriostática) ou em matar 

as espécies de bactérias (atividade bactericida). No caso de efeito positivo detectado 

sobre a menor concentração testada (0,10 mg.mL-1) sobre as estirpes, significou que 

concentrações ainda menores podem ser experimentadas indicando grandes 

chances de eficácia. 

Conforme descrito na Tabela 13, houve variações na atividade antibacteriana 

de acordo com a polaridade das fases orgânicas e a bactéria testada, sendo 

observado que os extratos e fases de P. moniliformis tiveram atividade 

bacteriostática contra todas as estirpes testadas. Quanto à ação bactericida, os 

melhores resultados foram apresentados contra S. aureus por Pm-EEB/PA (CBM 

0,10 mg.mL-1) e Pm-EEB/S (CBM 0,78 mg.mL-1), B. cereus com CBM 1,56 (Pm-

EEB/F) e 0,10 mg.mL-1 (Pm-EEB/S) e K. pneumoniae com 0,78 mg.mL-1 de ambos 

os extratos mencionados.  

As fases Pm-AcOEt e Pm-CHCl3 se mostraram bactericidas contra as espécies, 

S. aureus, com CBM 0,10 e 0,78 mg.mL-1, respectivamente, e B. cereus com CBM 

3,13 mg.mL-1de ambas as fases citadas.  

Apenas Pm-EEB/S apresentou CBM (6,25 mg.mL-1) contra S. flexneri, 

demonstrando que o extrato etanólico das folhas e fases não tem ação bactericida, 
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apenas bacteriostática contra esta estirpe, conforme valores de CIM apresentados 

na Tabela 13. 

A ação bactericida de P. moniliformis foi considerada fraca contra as linhagens 

de E. coli e S. marcescens devido os altos valores de CBM apresentados, e 

intermediária contra a Salmonela com CBM 3,13 mg.mL-1de Pm-EEB/PA, Pm-

EEB/S, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e 1,56 mg.mL-1 de Pm-Hex. 

Sobre a espécie, S. flexneri foi observado que os extratos e fases de P. 

moniliformis tiveram maior eficácia em inibir o crescimento bacteriano do quê ação 

bactericida. 

Diante da analise feita contra as bactérias citadas, foi possível observar que 

Pm-EEB/PA, Pm-EEB/S, Pm-AcOEt, Pm-CHCl3 e Pm-Hex apresentaram ação 

antibacteriana eficaz contra bactérias gram positivas e ação intermediária contra 

bactérias gram negativas, que pode ser atribuída à resistência da membrana celular,  

a composição sinérgica dos constituíntes químicos dos extratos e fases testados.  

São muitas as formas de atuação de um agente antibacteriano proveniente de 

plantas superiores, entre estas incluem-se a ação reguladora do metabolismo 

intermediário, ativando ou bloqueando reações enzimáticas, afetando diretamente 

uma síntese enzimática seja em nível nuclear ou ribossomal, ou mesmo alterando 

estruturas de membranas (SINGH; SHUKLA, 1984). 

Os principais grupos de compostos com propriedades antibacterianas, 

extraídos de plantas incluem os terpenóides assim como os óleos essenciais, 

alcaloides, substâncias fenólicas e polifenólicas, que agregam fenóis simples, ácidos 

fenólicos, quinonas, flavonas, flavonóis, taninos e cumarinas (GONÇALVES e 

colaboradores, 2005). 

Resultados já apresentados na triagem fitoquímica sobre a composição da 

classe metabólica, seção 5.1 revelaram a presença de flavonoides e substâncias de 

caráter terpênico, corroborando com o estudo metabolômico e fitoquímico que 

indicou a presença de flavonóis O-glicosilados, α-tocoferol e α-tocotrienol presentes 

em P. moniliformis.  
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Pm-EEB/PA, extrato etanólico bruto das partes aéreas; Pm-AcOEt, fase acetato de etila; Pm-CHCl3, fase clorofórmica; Pm-Hex, fase hexânica; Pm-

EEB/S, extrato etanólico bruto das sementes;  R, resistente.

 Bactérias (CIM e CBM em mg/mL) 

 
Amostras 

 
S. aureus 
(25923) 

 

 
B. cereus 
(11778) 

 

 
E. faecalis 

(19433) 
 

 
Salmonela 

(10708) 
 

 
S. flexneri 
(12022) 

 

 
S. marcescens 

(13880) 
 

E. coli 
(25922) 

 
K.pneumoniae 

(13883) 
 

 CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Pm-

EEB/PA 
0,10 0,10 0,78 1,56 1,56 6,25 0,78 3,13 3,13 R 6,25 12,50 3,13 12,50 0,39 0,78 

Pm-AcOEt 1,56 0,10 3,13 3,13 1,56 6,25 3,13 3,13 3,13 R 6,25 12,50 3,13 6,25 3,13 3,13 

Pm-CHCl3 0,78 0,78 3,13 3,13 3,13 6,25 3,13 3,13 3,13 R 6,25 12,50 3,13 12,50 1,56 6,25 

Pm-Hex 1,56 6,25 3,13 3,13 6,25 12,50 3,13 1,56 6,25 R 6,25 12,50 6,25 12,50 0,78 6,25 

Pm-EEB/S 0,78 0,78 0,10 0,10 0,78 3,13 1,56 3,13 0,78 6,25 3,13 12,50 3,13 6,25 0,10 0,78 

Tabela 13: Atividade antibacteriana dos extratos e fases de P. moniliformis. 
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6. CONCLUSÕES 

A analise da triagem fitoquimica dos extratos e fases revelaram a presença de 

terpenos e compostos fenólicos como os flavonoides, que direcionaram o estudo 

fitoquímico da fase clorofórmica obtida do extrato etanólico bruto das partes aéreas 

de Pityrocarpa moniliformis (BENTH) Lucwon & R. W Jobson, resultando no 

isolamento e identificação do α-tocoferol e α-tocotrienol. 

A indicação de flavonoides revelada através da triagem fitoquimica levou ao 

estudo do perfil químico por CLAE-DAD, tornando possível verificar a existência de 

flavonóis glicosilados presentes em Pm-EEB/PA, Pm-EEB/S e Pm-AcOEt.  

Através da técnica IES-EM e EM2 foi possível identificar a quercetagetina-3’-

metoxi-7-O-glucoside, isorhamnetina-7-O-glucosil (1→6) ramnosideo e siringetina 3-

O-α-ramnoside-7-O-β-glucosideo. 

A determinação do teor de fenóis totais mostrou que P. moniliformis é uma 

espécie rica em constituintes fenólicos, com uma concentração maior dessas 

substâncias nas fases mais polares, sendo detectados os maiores valores em Pm-

EEB/PA (427,06±40,97 mg de EAG/g), Pm-EEB/S (286.50 ± 28,04 mg de EAG/g) e 

Pm-AcOEt (150,95 ±7,52 mg de EAG/g). Os menores valores foram representados 

por Pm-CHCl3 e Pm-Hex (92,06±28,74 e 30,90±14,56 mg de EAG/g, 

respectivamente). Quanto a determinação de flavonoides, foram verificados os 

maiores teores em Pm-CHCl3, Pm-EEB/PA e Pm-EEB/S com valores iguais a 

188,00±1,36, 141,70±18,04, 135,30±12,47 mg de ECA/g e valores menores em Pm-

AcOEt e Pm-Hex (51,94±4,59 e 28,21 mg de ECA/g, respectivamente). 

A avaliação da atividade antioxidante evidenciou a presença de substâncias 

nos extratos e fases de P. moniliformis, eficazes em sequestrar radicais livres, como 

o DPPH, e pouco eficientes em prevenir a oxidação de compostos em meios 

oxidáveis, como o β-caroteno na presença do ácido linoleico.  

No método do sequestro do radical DDPH, Pm-EEB/PA demonstrou o menor 

valor de CI50   (5,14±0,25 µg/mL) seguido de Pm-EEB/S e Pm-AcOEt (6,36±0,82 e 

8,81±0,19 µg/mL, respectivamente) em comparação a Pm-Hex (22,70±2,29 µg/mL) e 

Pm-CHCl3 (34,62±0,37 µg/mL). No modelo de inibição de co-oxidação do β-caroteno, 

Pm-Hex apresentou o maior percentual com 41,79±3,74% de atividade. 
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O estudo da atividade fotoprotetora demostrou que embora os extratos e fases 

de P.moniliformis tenham sido capazes de absorver todas as radiações referentes 

ao espectro eletromagnético da região ultravioleta, não mostraram eficiência em 

absorver a radiação da região UVA e UVB, resultando em valores de FPS pouco 

significativos (Pm-Hex com maior valor igual a 4,96 ± 0,07) comparado aos 

oferecidos pelos produtos disponíveis no mercado, fazendo-se necessárias altas 

concentrações para a fotoproteção desejada na região de maior interesse. 

Na avaliação antibacteriana os extratos e fases de P. moniliformis mostraram-

se ativos contra bactérias Gram positivas e negativas testadas, sendo mais 

sensíveis contra as bactérias Gram-positivas S. aureus e B. cereus. 

O estudo químico de Pityrocarpa moniliformis das partes aéreas e sementes 

configura-se como pioneiro e de grande relevância para o mapeamento dos 

metabólitos secundários produzidos por esta espécie, uma vez que propõem as 

substancias responsáveis pelas atividades aqui apresentadas.  

Diante das análises feitas in vitro de P. moniliformis foi possível observar seu 

potencial frente à atividade antioxidante e antibacteriana, sendo os teores de fenóis 

e flavonoides propostos como responsáveis por tais propriedades. Permitindo, ainda, 

estudos subsequentes para avaliação de possíveis atividades anti-inflamatória, 

analgésica, citotóxica, espasmoslítica, entre outras, dos extratos e fases desta 

espécie.  
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DETERMINAÇÃO DE FENÓIS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

PITYROCARPA MONILIFORMIS (BENTH.) LUCKOW & R. W. JOBSON 

Maria de Fatima Souza Silva
1
, Christiane Adrielly Alves Ferraz

1
, Amara Caroline 

Barbosa de Oliveira
1
, Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior

1
, Amanda Leite 

Guimarães 
1
, Ana Paula de Oliveira

1
, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida

1
 e 

Xirley Pereira Nunes
1. 

1. NEPLAME, Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

 

A espécie arbórea P. moniliformis, Fabaceae, é muito encontrada na região do Vale do 

São Francisco, sendo conhecida popularmente como “angico-de-bezerro”. Este trabalho 

objetivou-se em realizar um estudo da atividade antioxidante in vitro, bem como o teor 

de fenóis totais nas frações obtidas por partição (hexano, CHCl3 e AcOEt) do extrato 

etanólico bruto das partes aéreas (EEB-Pa) e das sementes (EEB-S). Foi analisada a 

capacidade dos compostos presentes em sequestrar o radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH) e a habilidade de inibir a oxidação em sistema modelo β-

caroteno/ácido linoleico com leituras feitas em 518 e 470 nm, respectivamente. O 

conteúdo de fenóis totais nos extratos foi determinado com o reativo de Folin-Ciocalteu. 

O teor de flavonóides foi medido utilizando-se como padrão a catequina. A atividade 

antioxidante dos extratos foi comparada com os padrões ácido ascórbico, BHA e BHT. 

O conteúdo de compostos fenólicos (mg de equivalentes de ácido gálico/g de amostra) 

foi de 427 mg tanto para o EEB-Pa quanto para o EEB-S e 150,95 mg para a fração 

AcOEt, usando a curva padrão do ácido gálico (R2= 0,9970). Nestas respectivas frações 

os valores de IC50 iguais a 5,14, 6,36 e 8,81 µg/mL, justificam os resultados obtidos 

anteriormente. Este trabalho norteia estudos com a finalidade de isolamento e 

elucidação estrutural de compostos com potencial ação biológica. 

 

         CAPES/CNPq 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DAS PARTES AÉREAS E 

SEMENTES DE PITYROCARPA MONILIFORMIS (BENTH.) LUCKOW & R. W. 

JOBSON 

 

Maria de Fatima Souza Silva1, Alessandra Gomes Marques Pacheco1, Christiane 

Adrielly Alves Ferraz1, Amara Caroline Barbosa de Oliveira1, José Alves de Siqueira 

Filho2, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida1, e Xirley Pereira Nunes1. 

 

Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais (NEPLAME), 2. Centro de Referência Para 

Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga (CRAD). Universidade Federal do Vale do 

São Francisco. 

 

Introdução 

 

A espécie arbórea Pityrocarpa moniliformis, conhecida popularmente como 

“angico de bezerro ou rama de bezerro” é muito encontrada em regiões áridas em 

especial no Vale do São Francisco (Benedito, 2010), seu gênero possui 80 espécies 

com ampla distribuição na caatinga (Cardoso, 2006). Neste trabalho objetivou-se 

avaliar a atividade antibacteriana do extrato etanólico bruto das sementes (EEB-S) e 

das frações (hexano, CHCl3 e AcOEt) obtidas por cromatografia de partição do extrato 

etanólico bruto das partes aéreas (EEB-Pa) frente a 4 bactérias padrão (ATCC) gram 

positivas e gram negativas através do método de diluição de placa. 

 

Materiais e Métodos 

 

A atividade antibacteriana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, 

conforme preconizado pelo NCCLS, documento M7-A6 (2003) e por difusão em meio 

sólido seguindo a metodologia descrita por Bauer et al. (1966), com adaptações. 

 

Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

Foram utilizadas microplacas com fundo em “U” esterilizadas com 96 orifícios. 

Cada orifício recebeu meio de cultura caldo Müller-Hinton, uma alíquota de solução 

teste de cada extrato ou fase, solubilizadas em DMSO:H2O (20:80), em 8 diferentes 
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concentrações que variaram entre 10,0 e 0,078 mg/mL e inóculo de cada estirpe de 

Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis e Shigella flexneri. O 

ensaio foi feito em triplicata, assim como os controles positivo e negativo. As placas 

foram incubadas a 37°C por 24 horas em condições aerobioses. Posteriormente, 

foram adicionados 10 µL de CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil tetrazólio) a cada poço para 

detecção da mudança de cor de incolor para vermelho, que reflete o metabolismo 

bacteriano ativo. A CIM (Concentração Inibitória Mínima) foi definida como a menor 

concentração dos extratos e fases capaz de inibir o crescimento bacteriano. 

 

Determinação da concentração bactericida mínima (CBM) 

 

  Alíquotas de 10 µL de cada um dos poços foram transferidas para placas de 

Petri contendo ágar Müller-Hinton. As placas foram incubadas por 24 h a 37 ºC. A 

ausência de colônia bacteriana para uma determinada concentração indicou que esta 

foi capaz de matar 99,9% ou mais do inóculo bacteriano. Os ensaios foram realizados 

em triplicata. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os extratos (EEB-S e EBB-Pa) e fases (hexano, CHCl3 e AcOEt) mostraram 

atividade bacteriostática contra todos os microrganismos testados e atividade 

bactericida contra estirpes de  E. coli, Serratia, e E. Faecalis. Os melhores resultados 

foram demonstrados contra E. Faecalis e Shigella, com a CIM igual a 0,625 mg/mL de 

EEB-Se para ambas as linhagens CBM igual 2,5 mg/mL contra a primeira estirpe. Os 

resultados das outras estirpes testadas, exceto a Shigella, que não apresentou 

atividade bactericida, demonstrou que a CIM variou entre 10 e 1,25 mg / mL e os 

valores da CBM  entre 10 e 2,5 mg / mL.  

 

Conclusão 

 

 O melhor poder inibitório apresentado pelos extratos pode ser atribuído ao 

sinergismo dos vários compostos presentes.  Apesar das baixas concentrações serem 

capazes de inibir cepas gram-positivas, os resultados demonstram que a composição 

química dos extratos e fases de P. moniliformis também tem ação antimicrobiana para 

as bactérias gram negativa, mesmo havendo maior resistência da membrana celular. 

Estudos químicos posteriores são necessários para identificar as substancias 

responsáveis por tal atividade.  
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