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                                                 RESUMO 

Este trabalho descreve o estudo fitoquímico e biológico in vitro da espécie Allamanda 

blanchetii A.DC. pertencente à família Apocynaceae, uma espécie endêmica da caatinga 

predominante em lugares secos e rochosos, com flores violáceas características. O material 

vegetal da espécie foi coletado separadamente (folhas, talos e flores). Após extração com 

etanol das folhas e talos foram obtidas os extratos etanólicos brutos AbF-EtOH e AbT-EtOH, 

respectivamente. As flores foram submetidas à extração com diclorometano seguida de 

etanol, originando os extratos  AbFI-DCM e AbFl-EtOH. Os extratos etanólicos das folhas e 

talos foram particionados separadamente através de cromatografia líquida a vácuo, 

obtendo-se as frações hexânica (Ab-Hex), clorofórmica (Ab-CHCl3), acetato de etila (Ab-

AcOEt) e metanólica (Ab-MeOH) para as folhas e talos. Avaliou-se o perfil dos constituintes 

dos extratos e frações através de uma triagem fitoquímica, a qual revelou a presença de 

alcalóides, flavanoides, cumarinas, mono, sesqui, diterpenos entre outros. Na avaliação da 

atividade antioxidante, observou-se que a fração AbT-AcOEt apresentou melhor atividade 

antioxidante pelo método do DPPH (CE50 22,05 ± 2,16 μg/mL) e as frações AbF-CHCl3 e 

AbF-MeOH  apresentaram melhor atividade pelo método de co-oxidação do β-caroteno 

(45,63% ± 6,48 e 44,36% ± 13,6), respectivamente. A fração que apresentou o maior teor de 

flavonoides e fenóis foi a fração AbT-AcOET 139,36 ± 0,021 mgEqC/g e 151,23 ± 0,012 mg 

EqAG/g, respectivamente. No que se refere a atividade fotoprotetora, a fração AbT-AcOEt 

foi a única que mostrou potencial fotoprotetor em comparação com os demais extratos e 

frações com valor de FPS de 6,09 ± 0,91. Na avaliação da atividade antibacteriana in vitro, 

destacou-se a amostra AbF-EtOH contra as bactérias Enterococcus faecalis e Escherichia 

coli. Foram realizadas colunas cromatográficas para o isolamento de substâncias, da fração 

acetato de etila das folhas (AbF-AcOEt) e dos talos (AbT-AcOEt) .  Foram isoladas a mistura 

dos esteróides β-Sitosterol e Estigmasterol (Ab-01), o álcool 1-Nonadecanol (Ab-02), a 

mistura do Ácido Oleanólico e a Plumericina (Ab-03) e o Ácido Ursólico (Ab-04); da fração 

acetato de etila dos talos (AbT-AcOEt) foram isolados a mistura dos triterpenos Lupeol, α-

Amirina e β-Amirina (Ab-05) e o Ácido Oleanólico (Ab-06). As substâncias isoladas foram 

submetidas a analise por RMN e os espectros obtidos foram comparados com dados da 

literatura. O presente trabalho contribuiu para o conhecimento químico e biológico do gênero 

Allamanda e da família Apocynaceae possibilitando que novos estudos sejam realizados.  

 

Palavras- Chave: Allamanda; Triterpenos; Apocynaceae.  



                                                            ABSTRACT 

This work describes the in vitro phytochemical and biological study of the 

species Allamanda blanchetii A.DC. belonging to the family Apocynaceae, an 

endemic species of the predominant caatinga in dry and rocky places with 

characteristic violet flowers. The plant material of the species was collected 

separately (leaves, stems and flowers). After ethanol extraction of the leaves and 

stalks the crude ethanolic extracts were obtained AbF-EtOH and AbT-EtOH, 

respectively. The flowers were extracted with dichloromethane followed by ethanol, 

yielding the extracts AbFI-DCM and AbFl-EtOH. The ethanolic extracts of the leaves 

and stems were separated by vacuum liquid chromatography, obtaining hexane (Ab-

Hex), chloroform (Ab-CHCl3), ethyl acetate (Ab-AcOEt) and methanolic (Ab-MeOH ) 

for leaves and stems. The profile of the constituents of the extracts and fractions was 

evaluated through phytochemical screening, which revealed the presence of 

alkaloids, flavanoids, coumarins, mono, sesqui, diterpenes and others. In the 

evaluation of the antioxidant activity, it was observed that the AbT-AcOEt fraction 

presented better antioxidant activity by the DPPH method (EC 50 22.05 ± 2.16 μg / 

mL) and the AbF-CHCl3 and AbF-MeOH fractions presented better activity Co-

oxidation method of β-carotene (45.63 ± 6.48 and 44.36 ± 13.6), respectively. The 

fraction with the highest content of flavonoids and phenols was the AbT-AcOET 

fraction 139.36 ± 0.021 mgEqC / g and 151.23 ± 0.012 mg EqAG / g, respectively. As 

regards the photoprotective activity, the AbT-AcOEt fraction was the only one that 

showed photoprotective potential in comparison with the other extracts and fractions 

with FPS value of 6.09 ± 0.91. In the evaluation of the antibacterial activity in vitro, 

the AbF-EtOH sample was highlighted against the bacteria Enterococcus faecalis 

and Escherichia coli. Chromatographic columns for the isolation of substances, the 

ethyl acetate fraction of leaves (AbF-AcOEt) and stalks (AbT-AcOEt) were 

performed. The mixture of the steroids β-Sitosterol and Stigmasterol (Ab-01), the 

alcohol 1-Nonadecanol (Ab-02), the mixture of Oleanolic Acid and Plumericina (Ab-

03) and Ursolic Acid (Ab-04) ; (AbT-AcOEt) were isolated from the mixture of Lupeol, 

α-Amirine and β-Amirine triterpenes (Ab-05) and Oleanolic acid (Ab-06). The isolated 

substances were analyzed by NMR and the obtained spectra were compared with 

data from the literature. The present work contributed to the chemical and biological 

knowledge of the genus Allamanda and the family Apocynaceae, allowing new 

studies to be carried out. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento das plantas assim como o uso das mesmas como 

medicamentos têm acompanhado o homem ao longo dos anos. No entanto, os 

primeiros sinais de desenvolvimento tecnológico, relegaram de certa forma ao 

esquecimento, a utilização das plantas medicinais. Entretanto, recentemente vem 

ocorrendo um retorno a essa utilização, ganhando espaço no mercado que havia 

sido dominado por produtos industrializados (MELO FILHO, 2014). 

Os estudos dos metabólitos secundários de plantas se desenvolveram 

aceleradamente nos últimos 50 anos. Estes compostos são conhecidos por 

desempenharem um papel importante na adaptação das plantas aos seus 

ambientes e também representam uma fonte importante de substâncias 

farmacologicamente ativas. Os metabólitos secundários têm um papel importante na 

adaptação das plantas aos seus ambientes; essas moléculas contribuem para que 

as mesmas possam ter uma boa interação com os diferentes ecossistemas. Os 

metabólitos secundários aumentam a probabilidade de sobrevivência de uma 

espécie, pois são responsáveis por diversas atividades biológicas (FUMAGALI et 

al.,2008). 

Atualmente existe um crescente interesse mundial por produtos advindos da 

biodiversidade e, nesse contexto, o Brasil se encontra em uma posição de destaque, 

sendo detentor de grande diversidade biológica, despontando com uma grande 

variedade de espécies vegetais com potencial medicinal (GADELHA et al., 2015). 

Além da diversidade biológica o Brasil possui uma vasta diversidade cultural e que 

conta, por isso, com um acúmulo considerável de conhecimentos e tecnologias 

tradicionais, entre os quais se destaca o vasto acervo de saberes sobre o manejo e 

utilização de plantas medicinais. Diversos grupos culturais recorrem às plantas como 

recurso terapêutico, sendo que, nos últimos anos, intensificou-se o uso como forma 

alternativa ou complementar aos tratamentos da medicina tradicional (BATTISTI et 

al., 2013).  

A espécie botânica estudada é endêmica da Caatinga, este bioma se 

caracteriza por ser um ambiente heterogêneo, possuindo distintas fisionomias e 

paisagens, além de uma riqueza de espécies maior que qualquer outro bioma do 

mundo que possua as mesmas condições ambientais, e por fim, está entre os 
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biomas mais degradados pela ação humana, no Brasil, ficando atrás somente da 

Mata Atlântica e Cerrado (SILVA, 2002). 

Cerca de 25 milhões de pessoas vivem na Caatinga, e muitas populações 

dependem do uso dos recursos oferecidos por esta. A utilização de tais recursos é 

determinada pela sazonalidade climática, em virtude dessa região possuir suas 

estações bem definidas, tendo um período de seca bem determinado, no qual as 

pessoas encontram a sua disposição troncos e ramos de árvores, dos quais 

produzem medicamentos, utensílios e materiais de construção, além da produção de 

lenha e carvão vegetal; já na estação chuvosa, o elenco de recursos disponíveis se 

torna maior, como por exemplo os recursos alimentícios (LUCENA et al., 2012). 

A presente pesquisa teve como objetivo o estudo fitoquímico e biológico da 

espécie Allamanda blanchetii A.DC. (Figura 1) pertencente à familia Apocynaceae. 

Este estudo tem enfoque na investigação química e biológica da espécie encontrada 

na região do semiárido nordestino, caracterizando sua composição química através 

da quantificação do teor de compostos fenólicos; avaliação da atividade 

antioxidante, fotoprotetora e antibacteriana e o isolamento e identificação de 

micromoléculas. 

Figura 1: Espécie botânica Allamanda blanchetii A.DC 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

 Contribuir para o estudo fitoquímico e biológico da espécie Allamanda 

blanchetii bem como da família Apocynaceae. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Coletar e identificar taxonomicamente a espécie Allamanda blanchetii; 

 Preparar extratos etanólicos com (folhas, talos e flores) da espécie Allamanda 

blanchetii; 

 Fracionar os extratos e determinar o perfil fitoquímico;  

 Quantificar os compostos fenólicos e flavonoides totais nos extratos; 

 Realizar os ensaios de atividade antioxidante in vitro;  

 Realizar teste de avaliação das atividades fotoprotetora e antibacteriana nos 

extratos e frações de Allamanda blanchetii; 

 Obter frações semipuras e substâncias isoladas de Allamanda blanchetii;  

 Caracterizar estruturalmente o(s) composto(s) isolado(s) através de técnicas 

espectrométricas adequadas.  



 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Considerações sobre a família Apocynaceae 

A família Apocynaceae Juss. destaca-se por possuir uma riqueza de espécies 

que são utilizadas principalmente como plantas ornamentais, medicinais e na 

construção civil (SANTOS et al., 2013).  A família Apocynaceae compreende 

aproximadamente 355 gêneros e 3700 espécies, estando predominantemente 

distribuída nas regiões tropicais e subtropicais; poucos gêneros são encontrados em 

regiões temperadas (JUDD et al., 2009). Aproximadamente 95 gêneros e 850 

espécies são conhecidas no Brasil (SOUZA; LORENZI, 2008), ocorrendo em 

diferentes formações, como as florestas pluviais amazônica, atlântica e de tabuleiro, 

floresta seca, restinga, cerrado e caatinga (QUINET; ANDREATA, 2005). São 

plantas de hábito variado, incluindo ervas, subarbustos, árvores e trepadeiras, sendo 

a maioria latescentes (JUDD et al., 2009). 

Quimicamente, algumas espécies da família Apocynaceae já foram estudadas 

e seus compostos químicos majoritários estão representados por diversos 

glicosídeos e alcalóides localizados em todos os órgãos da planta. Caracterizam-se 

ainda por produzir diversos tipos de iridóides, glicosídeos cardiotônicos e grupos 

esteroidais (NAVARRO, 2005). 

As Apocináceas constituem uma família que se caracteriza por apresentar 

grande variabilidade morfológica em seus órgãos florais, presença de vasos 

laticíferos e pela diversidade de substâncias resultantes do seu metabolismo 

secundário que, na maioria das vezes, possuem propriedades farmacológicas. 

Economicamente, também são bastante utilizadas na ornamentação de parques e 

jardins (MOURA & AGRA, 1989). 

São inúmeros os usos econômicos das espécies pertencentes à família 

Apocynaceae, os quais pode-se destacar, fonte de fibras para cordas e fios 

utilizados em artesanato; ramos fortes e flexíveis usados como vara de pescar; 

madeira para a construção civil; produção de moveis. para ferramentas (peroba); 

borracha e goma de mascar são produzidas a partir do látex, alem de serem 

cultivadas e comercializadas como plantas ornamentais (GONÇALVES, 2011). 
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3.2 Considerações sobre o gênero e a espécie Allamanda blanchetii A. DC. 

Dentre os arbustos trepadores da família Apocyanaceae, destaca-se o gênero 

Allamanda, nativo da parte quente das Américas, sendo representado por espécies 

de flores grandes e amarelas, e encontradas como plantas ornamentais de jardins. 

O gênero Allamanda compreende 12 espécies distribuídas pela parte tropical da 

América, e 4 outras espécies são cultivadas na Índia como plantas ornamentais. No 

Brasil, são encontradas 10 espécies, distribuídas por todo território nacional. As mais 

comuns são a Allamanda cathartica (flores grandes e amarelas), Allamanda 

blanchetii (flores grandes de coloração rosa/arroxeada) e Allamanda schottii (flores 

pequenas e amarelas (Figura 2)  (NAVARRO, 2005). 

 

Figura 2: Espécies botânicas A: Allamanda blanchetii; B: Allamanda cathartica e C: 

Allamanda schottii 

      

 

 

 

 

 

 

Espécies pertencentes ao gênero Allamanda são produtoras de metabólitos 

secundários como iridoides, flavonoides, cumarinas e terpenoides (BONOMINI et al., 

2009). Os flavonoides desempenham um papel fundamental na proteção contra 

agentes oxidantes, como por exemplo, os raios ultravioletas. Atuam também em um 

elevado número de patologias, tais como arteriosclerose, hipertensão e como co-

fator da vitamina C. Entre os flavonoides destaca-se a rutina com grande potencial 

antioxidante, antiinflamatório e anti-radical livre. Segundo BONOMINI e 

colaboradores (2009) as flores de espécies do gênero Allamanda apresentam 

flavonoides, como sendo os principais metabólitos secundários. Em seu estudo foi 

quantificado através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) a rutina em 

três espécies do gênero Allamanda. Foram obtidas as seguintes concentrações da 

rutina na fração acetato de etila do extrato etanólico: A. cathartica, 103,528 ± 0.239; 

A. schottii 97,423 ± 0.310 e A. blanchettii 81,189 ± 0.137 µg/mL. 
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 A. blanchetii A.DC. é uma das cinco espécies de Apocynaceae endêmicas da 

Caatinga, ocorrendo preferencialmente nos afloramentos rochosos e distribuindo-se 

por todo o nordeste brasileiro (ARAÚJO et al., 2011). 

A. blanchetii é uma espécie pouco estudada quimicamente. Um dos trabalhos 

publicados descreve o isolamento da cumarina, 5,6-dimetoxi-7-hidroxicumarina, 

unkalina (1) da fração tetracloreto de carbono proveniente do extrato etanólico das 

raízes (BHATTACHARYYA et al., 1986).  

O segundo trabalho descreve o isolamento da mistura dos esteróides β-

Sitosterol e Estigmasterol (2) da fração hexânica do extrato etanólico das folhas e 

caules; o Canferol (3), Isoquercitrina (4), Canferol-3-O-β-ramnosídeo (5), isolados da 

fração acetato de etila, a partir de extrato etanólico das folhas e caules da A. 

blanchetii; a 5,7,4´-tri-hidroxi-Isoflavona (6) que foi isolada das folhas; o iridóide 

Plumericina (7), ácido p-hidroxi-Cinâmico (8), Eudesmina (9) que foram isolados da 

fração acetato de etila do extrato etanólico das raízes; e o Ácido Ursólico (10) 

isolado da fração diclorometânica das flores (NAVARRO, 2005). As estruturas 

químicas dos compostos isolados da espécie A. blanchetii estão descritos na Figura 

3 (p.35 e 36). 

No estudo realizado por MORAIS 1983 com a espécie A. blanchetii, são 

descritos o isolamento do ácido ursólico proviniente do extrato hexânico de caules e 

folhas; a plumericina e isoplumericina ambas da fração tetratacloreto de carbono do 

extrato etanólico de caules e folhas e do extrato etanólico das raízes 

respectivamente.   

 No estudo das atividades biológicas da espécie A. blanchetii realizado por 

SHARMIN e colaboradores (2013), foram realizados testes com o extrato metanólico 

das folhas, e as frações hexânica, tetracloreto de carbono, clorofórmio e a fase 

aquosa. No que se refere a atividade antioxidante realizada pelo método DPPH a 

fração tetracloreto de carbono apresentou melhor resultado com valor de (IC50 40 ± 

0,32 µg/mL); o que está relacionado com teor de compostos fenólicos totais 

quantificados neste mesmo estudo, considerando que a mesma fração apresentou 

maior teor de fenóis totais em comparação com as demais amostras (21,08 ± 0,41 

mg EqAG/g).  A atividade citotóxica foi avaliada frente Artemia salina utilizando 
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sulfato de vincristina como controle positivo. A fração hexânica revelou maior 

atividade citotóxica com valor de (LC50 0,78 ± 0,74 µg/mL). Os extratos de A. 

blanchetii demonstraram atividade trombolítica moderada, com a fração  clorofórmica 

mostrando lise de coágulos de 32,50 ± 0,63%  em comparação com 66,77% do 

controle, Estreptoquinase. 

 

 A atividade antimicrobiana de A. blanchetii foi avaliada contra  cinco 

bactérias gram positivas, 8 bactérias gram negativas e três fungos, e os resultados 

foram comparados com antibiótico padrão, Ciprofloxacina. As amostras dos extratos 

e frações de A. blanchetii revelaram atividade antimicrobiana com zona de inibição 

variando de 7,0 a 13,0 mm. A zona mais alta de inibição (13,0 mm) foi mostrada pela 

fração tetracloreto de carbono contra a bactéria Staphylococcus aureus, enquanto  

que a ciprofloxacina teve zona de inibição de (42,0 nm). (SHARMIN, et al., 2013). 

  No estudo do perfil fitoquímico realizado por NAVARRO (2005) com os 

extratos etanólicos, das folhas, raizes, caules e flores de A. blanchetii verificou-se a 

presença de grande variedade de compostos químicos como Terpenos e Esteróides, 

Plumierídeo, Plumericina, Estigmastreol e Sitosterol, Ácido Ursólico, Rutina, 

Quercitrina, grupos fenólicos, Quercetina e Cumarinas. Em sua abordagem 

fitoquímica com o extrato etanólico das folhas, raízes e caule da espécie A. 

blanchetii (MORAIS, 1983), a triagem fitoquímica indicou a presença de saponinas, 

esteróides triterpenos e flavonoides nas partes estudadas .    

 

  Nos seus estudos biológicos  com a espécie, a atividade antimicrobiana in 

vitro contra microorganismos da cavidade oral  foi determinado pelo método de 

microdiluição em caldo quantificando a  concentração inibitória mínima (CIM), isto é, 

a mínima concentração do extrato da planta medicinal que completamente inibiu o 

crescimento bacteriano. Das 30 bactérias avaliadas apenas duas apresentaram 

sensibilidade ao extrato bruto das flores da A. blanchetii: Selenomas noxia e 

Fusobacterium nucleatum ss nucleatum. Na segunda atividade antimicrobiana dos 

extratos e frações da A. blanchetii, também realizada pelo método de microdiluição 

em caldo, a fração DCM do caule de A. blanchetii, inibiu somente uma cepa fúngica, 

M. canis, com halo de inibição de 10 mm de diâmetro (NAVARRO, 2005). 
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Figura 3: Compostos químicos isolados da espécie Allamanda blanchetii A.DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Unkalina (3) canferol 

(4) Isoquercitrina 
(5) Canferol-3-O-β-rammosídeo 

(2) β-sitosterol e estigmasterol 
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(7) Plumericina 

(8) Ácido p-hidroxi-cinâmico 

(9) Eudesmina 

(10) Ácido ursólico 

(6) 5,7,4 tri-hidroxi-isoflavona 

Continuação da Figura 3 
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O trabalho realizado por MOURA & AGRA (1989), reconhece a importância 

das espécies da família Apocynaceae e a necessidade de maiores informações 

sobre seus representantes nos estados de Pernambuco e Paraíba; para isso 

efetuou-se o levantamento do material de herbário coletado nestes estados, e o 

estudo comparativo na bibliografia especializada das espécies relatadas por suas 

propriedades tóxicas e medicinais. 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 (p. 37, 38 e 39) pode-se destacar informações 

importantes sobre a espécie em estudo Allamanda blanchetii Moura e Agra (1989) 

em seu levantamento relatam que a espécie é predominante do agreste da caatinga, 

sendo conhecida popularmente como “quatro patacas”, e utilizada na medicina 

popular como laxativo. O composto Plumericina, um iridóide já isolado de várias 

espécies do gênero Allamanda, tem como atividade farmacológica comprovada, 

efeito antibiótico (Tabela 3, p.38). 

Tabela 1: Distribuição fitogeográfica da família Apocynaceae de Pernambuco e da 

Paraíba (adaptado de MOURA & AGRA, 1989) 

 

ESPÉCIES 

 

LITORAL 

RESTINGA      TABULEIRO 

 

ZONA DA MATA 

SECA      ÚMIDA    SERRANA 

 

CAATINGA 

SERTÃO     AGRESTE   

Allamanda 

puberula A.DC. 

   X            X     X 

Allamanda 

blanchetii A.DC. 

  
                      X 

Allamanda 

violácea Gardn 

  
                       X 

Allamanda 

carthartica L. 
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Tabela 2: Lista de espécies da família Apocynaceae consideradas tóxicas ou 

medicinais, com dados referentes à nomenclatura científica, nome vulgar, parte 

usada e uso(s) popular (adaptado de MOURA & AGRA, 1989) 

 

 

 

ESPÉCIE NOME POPULAR USO POPULAR PARTE USADA 

Allamanda 

blanchetii A.DC. 
Quatro patacas Laxativo,Purgativo Látex 

A. cathartica L. Dedal-de-dama Tóxica Toda a planta 

A. violácea Gardner Rosa-mole Tóxica Toda a planta  

Aspidosperma 

pyrifolium Mart. 

Pereiro Tóxica Toda a planta 

Catharanthus roseus 

(L.)G.Don 

Boa-noite expectorante   

antidiabético 

Folhas 

Raiz  

Hancornia speciosa 

Gomez 

Mangaba Problemas 

pulmonares 

Casca-caule 

Himatanthus 

phagedaenicus 

(Mart) Woodson 

Angélica-da-mata Úlceras externas Látex  

Mandevilla illustris 

(Vell.) Woodson 

Purga-do-campo Problemas hepáticos Látex  

Nerium oleander L. Espirradeira Tóxica Toda a planta  

Plumeria rubra L. Jasmim Dermatite 

 Vermicida 

Expectorante 

Látex 

Casca-caule 

Flores 

Rauvolia grandiflora 

Mart. 

Mamão-de-sapo Tóxica Toda a planta 

R. ligustrina R.& S. Arrebenta-boi Tóxica Toda a planta 

Thevetia neriifolia 

Jus 

Chapéu-de-napolião Tóxica Toda a planta 

T. peruviana Schum Chapéu-de napolião Tóxica Toda a planta 
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Tabela 3: Lista de espécies do gênero Allamanda da família Apocynaceae de 

Pernambuco e Paraíba com constituintes químicos isolados e atividades 

farmacológicas (adaptado de MOURA & AGRA, 1989) 

 

ESPÉCIE 

 

CONSTITUINTE 

 

ATIVIDADE 

FARMACOLÓGICA 

Allamanda blanchetii A.DC. 

A. cathartica L. 

A. violacea Gardner 

Plumericina 

Plumericina 

Plumericina 

Antibiótico 

Antibiótico 

Antibiótico 

 

 

No levantamento etnobotânico, químico e farmacológico de espécies da 

família Apocynaceae Juss., de ocorrência no Brasil realizado por Santos e 

colaboradores (2013) a espécie Allamanda blanchetii é citada como sendo utilizada 

na medicina popular como laxante, vermífugo, para problemas cardíacos, 

hipertensão, dentro outros.  A espécie é utilizada para ornamentação e fins 

medicinais. As partes mais utilizadas de A. blanchetii são as folhas, flores, raizes e o 

látex. Segundo Santos (2013) sua composição química é constituída principalmente 

por fenóis como mostrado na Tabela 4 (p. 40). 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

40 

 

Tabela 4: Levantamento das informações das espécies de Allamanda no Brasil: 

nomes populares, categoria de uso, parte usada, forma de uso, estudos 

farmacológicos, composição química e distribuição geográfica (adaptado de 

SANTOS, 2013) 

 

 
Categoria de Uso: (Or: Ornamental, Md: Medicinal, Ma: Madeireira, Al: Alimentícia, Rt: Ritual, Tc: 
Tecnológica, Cc: Construção Cível, Cb: Combustível, Tx: Tóxica, Ou: Outros) Parte Usada (Fo: 
Folha, Fl: Flor, Fr: Fruto, Rz: Raiz, Ca: Caule, Ec: Entrecasca, Cs: Casca; Se: Semente; Tu: 
Tubérculo; Sv: Seiva, Lt: Látex, Pi: Planta inteira) Distribuição Geográfica no Brasil (MA: Maranhão, 
PI: Piauí, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, BA: Bahia, AL: Alagoas, CE: 
Ceará, SE: Sergipe, AP: Amapá, PA: Pará, AM: Amazonas, TO: Tocantins, RO: Rondônia, RR: 
Roraima, AC: Acre, GO: Goiás, SP: São Paulo, RJ: Rio de Janeiro, PR: Paraná, SC: Santa Catarina, 
RS: Rio Grande do Sul, MG: Minas Gerais, MT: Mato Grosso, DF: Distrito Federal, MS: Mato Grosso 
do Sul, ES: Espírito Santo) 

 
 
 

Nome científico 
Nome popular 

Categoria 
de uso 

Parte 
usada 

Forma de uso 
Estudos 

farmacológi
cos 

Composiçã
o química 

Distribuição 
geográfica no 

Brasil 

 
Allamanda 

blanchetii A. DC 
Quatro –

patacas- roxa 

 
Or, Md, 

Tx 

 
Fo, Fl, 
Rz, Lt, 

Pi 

 
Renques, 

grades, cercas e 
portais. 

Problemas 
cardíacos, 

hipertensão, 
laxante, 
emética, 
catártica, 

vermífugo e 
venenoso. 

 
 

 

 
 

Fenóis 

 
 

MA, PI, RN, 
PB, PE, BA, 

AL 

A. cathartica L. 
Dedal-de-dama 

Or, Md, 
Tx 

Fo, 
Rz, 

Cs, Lt, 
Sv, Pi 

Caramanchões, 
portais e carcas. 
Analgésica, anti-

helmínica, 
purgativo, 

febrífuga, sarna, 
piolho, laxante, 

emética e 
venenosa. 

 
 

Purgativo, 
antineopláti
co, tóxica, 
aintipedicul
ose e anti-

sárnica 

Lactonas 
iridóides 

plumericina 
isoplumerici

na 
cumarina 

éter 
metílico 

allamandin
a 

AP, PA, AM, 
MA, BA, GO, 
SP, RJ, PR 

A. laevis Markgr. 
Allamanda-
arbustiva 

Or Pi 

Renques  

 BA, MG 

 
A. puberula 

A.DC. 
Allamanda-de-

cerva 

Or Pi 
Cerca-viva e 
bordadura 

  
PI, PE, BA, 

MG 
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3.3 Considerações sobre determinação de fenóis e flavonoides totais 
 

Os compostos fenólicos de plantas enquadram-se em diversas categorias, 

como fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), 

cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e 

ligninas. Dentre as diversas classes de substâncias antioxidantes de ocorrência 

natural, os compostos fenólicos têm recebido muita atenção nos últimos anos, 

sobretudo por inibirem a peroxidação lipídica e a lipooxigenase in vitro. A atividade 

antioxidante de compostos fenólicos deve-se principalmente às suas propriedades 

redutoras conseqüência da sua estrutura química. Estas características 

desempenham um papel importante na neutralização ou seqüestro de radicais livres 

e quelação de metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação como na 

propagação do processo oxidativo. Os intermediários formados pela ação de 

antioxidantes fenólicos são relativamente estáveis, devido à ressonância do anel 

aromático presente na estrutura destas substâncias (SOUSA et al., 2007). 

 
3.4 Considerações sobre atividade antioxidante DPPH e Co-oxidação do 
sistema β-caroteno/ácido linoléico 
 

Antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação, 

através de um ou mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres e 

complexação de metais. Eles podem ser sintéticos ou naturais e, para serem 

utilizados em alimentos, devem ser seguros para a saúde. Alguns dos antioxidantes 

sintéticos mais importantes são hidroxianisol de butila (BHA) e o hidroxitolueno de 

butila (BHT) e entre os naturais destacam-se ácido ascórbico, vitamina E e β-

caroteno (DUARTE ALMEIDA, 2006). 

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 crônico-degenerativas. 

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

linoléico e o método de seqüestro de radicais livres, tais como DPPH• (- 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila). O método de oxidação do β-caroteno/ácido linoléico avalia a atividade 

de inibição de radicais livres gerados durante a peroxidação do ácido linoléico. O 

método está fundamentado em medidas espectrofotométricas da descoloração 

(oxidação) do β-caroteno induzida pelos produtos de degradação oxidativa do ácido 

linoléico. Igualmente ao sistema β-caroteno/ácido linoléico, o método de radicais 
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livres está baseado no descoramento de uma solução composta por radicais 

estáveis DPPH• de cor violeta quando da adição de substâncias que podem ceder 

um átomo de hidrogênio. Entretanto, o primeiro método determina a atividade de 

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

que o método de inibição de radicais DPPH• baseia-se na transferência de elétrons 

de um composto antioxidante para um oxidante (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). 

 

3.5 Considerações sobre atividade fotoprotetora 

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

são principalmente vantajosos quando se é detectada a ação antioxidante. 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 

et al., 2013). 

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 (VIOLANTE et al., 2009). 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 et al., 2004).  

Extratos vegetais que contém em sua composição compostos como os 

flavonóides, taninos e cumarinas possuem potencial de ação fotoprotetora, assim 

como os alcalóides que são compostos nitrogenados farmacologicamente ativos. 

Diversas funções são observadas em vegetais que possuem alcalóides, uma 

possível função dessas substâncias seria a proteção contra a radiação ultravioleta, 

devido ao fato de, em sua maior parte, serem compostos com núcleos aromáticos 

altamente absorventes de radiação (VIOLANTE et al., 2009). 

 

3.6 Considerações sobre atividade antibacteriana  

As doenças infecciosas continuam a ocupar posição de destaque como causa 

de morbidade e mortalidade em todo o mundo, apesar dos avanços técnico-

científicos. Um dos principais fatores que explicam essa liderança é a capacidade 
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que os microrganismos possuem em adquirir mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos (AYRES et al., 2008).  

A busca por novos agentes antibacterianos torna-se nesse contexto 

importante devido ao aumento progressivo da resistência de patógenos clinicamente 

importantes para as classes de antibióticos conhecidos. Com o aumento da 

incidência de resistência aos antibióticos, produtos naturais de plantas poderiam ser 

alternativas interessantes; visto que produtos naturais de origem vegetal podem 

alterar o efeito de antibióticos, seja aumentando ou reduzindo a atividade antibiótica. 

Nos últimos anos, muitas plantas têm sido avaliadas não só pela atividade 

antibacteriana, mas também como um agente modificador da atividade antibiótica. 

(SOUSA et al., 2011). 

 

3.7 Considerações sobre Triterpenos 

Os triterpenos ocorrem significativamente no reino vegetal. Apresentam uma 

grande diversidade quanto ao esqueleto e funcionalização que é 

predominantemente oxigenada. Consistem grandemente de compostos cuja 

estrutura é policíclica podendo ser tetracíclicos ou pentacíclicos que contém no 

máximo duas ligações duplas. 

Os triterpenos são moléculas constituídas por trinta átomos de carbono (seis 

unidades de isopreno) e esqueleto carbônico que pode ser tetracíclico (comuns em 

animais) ou pentacíclico (comuns em vegetais). Esses anéis podem ser do tipo cinco 

anéis de seis membros (Ursanos e Oleananos); quatro anéis de seis membros e um 

de cinco (Lupanos e Hopanos) ou três anéis de seis membros e um de cinco 

(Lanostanos e Damaranos) (SANTOS, 2010). Os grupos de triterpenos mais 

importantes são: esqualenos (linear) (1); lanostanos (2); damaranos (3); lupanos (4); 

oleananos (5); ursanos (6) e hopanos (7) como mostrado na Figura 4 (p.44) (SILVA, 

2007). 
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Figura 4: Principais esqueletos dos triterpenos (SILVA, 2007) 

 

 

 

                                                                         

               

                                                   

                                   

            

 

 

 

                     

 

 

1-ESQUALENO 

2-LANOSTANO 

 

3-DAMARANO 

 

4-LUPANO 

 

5-OLEANANO 

 

6-URSANO 

 

7-HOPANO 
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Os triterpenos pentacíclicos, podem ser divididos em três grandes grupos: 

oleananos (β-amirina) (1), ursanos (α-amirina) (2) e lupanos (3). O ácido oleanólico 

(ácido 3-β-hidroxi-olean-12-en-28-óico) (4) é um triterpeno pentacíclico que pode ser 

encontrado na natureza, quer na forma de ácido livre ou combinada. O ácido 

ursólico (ácido 3-β-hidroxi-urs-12-en-28-óico) (5), isómero do ácido oleanólico, está 

presente na natureza em vegetais, frutas e plantas (NUNES, 2013). As estruturas 

químicas são mostradas na Figura 5 (p. 45 e 46).  

 

Figura 5: Principais esqueletos de Triterpenos pentacíclicos (NUNES, 2013) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 

3 
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Ao fazermos uma análise das estruturas (Tabela 5, p.47) pode-se verificar 

que existe uma diferença significativa ao compararmos a estrutura do lupeol com as 

estruturas dos ácidos ursólico e oleanólico; a principal diferença é que o quinto ciclo 

formado contém cinco carbonos ao invés de seis. No entanto, ao compararmos a 

estrutura do ácido ursólico com a do ácido oleanólico, é possível perceber que estas 

substâncias diferem apenas quanto a posição relativa de dois grupos metílicos. No 

caso do ácido oleanólico, há dois grupos metílicos geminados ligados ao C20 e no 

caso do ácido ursólico, estes grupos estão vicinais - um ligado ao C19 e o outro ao 

C20 (SANTOS, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 

Continuação da Figura 5 
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Tabela 5: Diferenças estruturais para lupeol, ácido ursólico e ácido oleanólico 

adaptado de (SANTOS, 2011) 

 

Composição 
Lupeol Ácido Ursólico 

Ácido 

Oleanólico 

Esqueleto lupano     

Esqueleto ursano     

Esqueleto oleanano     

Ligação dupla entre C12 

e C13 

     

Grupo OH ligado a C3       

Grupo COOH ligado a 

C17 

     

Grupo CH3 ligado a C17     

Ligação dupla entre C20 

e C29 

    

Metilas combinadas em 

C-20 

    

Metilas C-19 e C-20     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPERIMENTAL  
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4. PARTE EXPERIEMTAL  

4.1 Coleta do material botânico 

A coleta das folhas, talos e flores da espécie Allamanda blanchetii foi 

realizada em março de 2015 na localidade de Caboclo, município de Afrânio-PE. A 

identificação botânica foi realizada através de comparação com exsicata de número 

#0063 (Figura 6), depositada no herbário da Univasf (HVASF). 

Figura 6: Foto da exsicata de Allamanda blanchetii A.DC. nº 0063 

 

Fonte: HVASF 
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4.2 Processamento do material vegetal  

 Preparação do extrato de Allamanda blanchetii 

As partes da planta coletadas foram pesadas ainda frescas resultando em 1542,4 

g de folhas, 518,6 g de talos e 96,3 g de flores, que permaneceram em estufa de ar 

circulante a temperatura de 40ºC por 72 horas para retirada de umidade. Após a 

secagem, o material foi pulverizado em moinho. O material botânico pulverizado foi 

devidamente acondicionado em um sistema de extração utilizando um recipiente de 

aço inoxidável e submetido à maceração exaustiva. As folhas e talos foram 

submetidos à extração com etanol e as flores à extração com diclorometano seguido 

de etanol. Foram realizadas várias extrações num intervalo de 72 horas entre cada 

extração. A solução extrativa passou por um processo de destilação do solvente em 

evaporador rotativo à pressão reduzida a uma temperatura média de 50 °C. (Figura 

7) 

Figura 7: Esquema do processamento do material vegetal e preparação do extrato 

etanólico bruto de Allamanda blanchetii. 
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4.3 Partição do extrato etanólico de Allamanda blanchetii 

Uma pequena porção, do extrato etanólico (EtOH) das partes estudadas, foi 

separada para realização de experimentos posteriores como atividade antibacteriana  

e para a avaliação fitoquímica preliminar. O restante dos extratos etanólicos brutos 

das folhas e talos foram particionados em coluna cromatográfica a vácuo como 

apresentado na Figura 8, com solventes em ordem crescente de polaridade (hexano, 

clorofórmio, acetato de etila e metanol). As frações obtidas juntamente com os 

extratos, foram submetidas à determinação de fenóis, flavonoides totais e à 

avaliação antioxidante com as metodologias de seqüestro do radical DPPH e 

inibição da autooxidação do β-caroteno. A partição do extrato está descrita no 

Fluxograma 1 (p.52). 

Figura 8: Cromatografia a vácuo do extrato etanólico de Allamanda blanchetii 
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Fluxograma 1: Obtenção e fracionamento do extrato etanólico de Allamanda 

blanchetii 
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4.4 Triagem fitoquímica preliminar dos extratos e frações 

A triagem fitoquímica preliminar dos extratos e das frações, como mostrado, 

foi realizada por meio de um método que consiste na aplicação das amostras sobre 

uma placa de cromatografia em camada delgada analítica com auxílio de um capilar, 

e a eluição da mesma realizada em sistemas de solventes específicos para cada 

classe de metabólito secundário investigado (Figura 9). Essa metodologia permite a 

identificação dos principais grupos de metabólitos secundários que compõem os 

extratos e frações estudados através da utilização de reveladores específicos para 

cada classe de metabólitos. A triagem fitoquímica tem por objetivos conhecer os 

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

químicos sobre a espécie de interesse, a análise fitoquímica pode identificar os 

grupos de metabólitos secundários relevantes (SIMÕES, 2001). As classes dos 

constituintes químicos que foram investigados, bem como os sistemas de solventes 

e reveladores utilizados estão demonstrados na Tabela 6 (p. 54).  

Figura 9: Triagem fitoquímica preliminar dos extratos e frações 
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Tabela 6: Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os 

principais metabólitos secundários da espécie Allamanda blanchetii (WAGNER; 

BLADT, 1996) 

Classe química Sistema eluente Revelador 

Alcaloides 

Tolueno:acetato de etila:dietilamina  

(70:20:10) 

Dragendorff 

Cumarinas 

Tolueno:éter etílico  

(1:1, saturado com ácido acético 10%) 

KOH etanólico 10% 

Derivados 

antracênicos 

Acetato de etila:metanol:água 

 (100:13,5:10) 

KOH etanólico 10% 

Flavonoides e taninos 

Acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético glacial:água  

(100:11:11:26) 

NEU 

Mono e diterpenos 

Tolueno:acetato de etila  

(93:7) 

Vanilina sulfúrica 

Naftoquinonas 

Tolueno:ácido fórmico  

(99:1) 

KOH etanólico 10% 

Triterpenos e 

esteróides 

Tolueno:clorofórmio:etanol 

 (40:40:10) 

Lieberman-

Burchard 
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4.5 Determinação de fenóis totais 

A quantificação espectrométrica de compostos fenólicos é realizada por meio 

de uma variedade de técnicas, todavia, a que utiliza o reagente de Folin-Ciocalteu 

encontra-se entre as mais extensivamente utilizadas. Como pode ser observado na 

Figura 10, o reagente consiste de uma mistura dos ácidos fosfomolibídico e 

fosfotunguístico, no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-se no estado de 

oxidação 6+. Na presença de certos agentes redutores, como os compostos 

fenólicos, por exemplo, o ácido gálico formam-se os chamados molibdênio azul e 

tungstênio azul, nos quais a média do estado de oxidação dos metais está entre 5 e 

6 e cuja coloração permite a determinação da concentração das substâncias 

redutoras, que não necessariamente precisam ter natureza fenólica (SOUSA et al., 

2007). 

 

Figura 10: Reação utilizando reagente de Folin-Ciocalteu na determinação de 

compostos fenólicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A determinação espectrofotométrica dos compostos fenólicos foi realizada de 

acordo com metodologia descrita por Slinkard e Singleton (1977), utilizando-se o 

reagente de Folin-Ciocalteu com adaptações dos volumes. O ácido gálico foi 

utilizado como padrão (ALMEIDA et al., 2011). Para esse teste como mostrado na 

Figura 11 (p.56) foram preparadas soluções do extrato, das frações e do padrão nas 

concentrações de 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L, 250 mg/L, 500 mg/L e 1000 mg/L, 
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utilizando o etanol como solvente. Alíquotas de 40 μL de cada amostra (extrato, 

frações e padrão) foram adicionadas a 3,16 mL de água destilada e 200 μL de 

reagente de Folin-Ciocalteu. A mistura foi agitada e deixada em repouso durante 6 

minutos, antes da adição de 600 μL da solução de carbonato de sódio (Na2CO3) a 

20%. O branco foi preparado utilizando o procedimento descrito anteriormente, mas 

ao invés de utilizar 3,16 mL de água usou-se 3,2 mL e sem a amostra. As soluções 

foram deixadas a 20 °C durante 2 horas e a absorbância de cada solução foi 

determinada em espectrofotometro UV-VIS (Quimis) a 765 nm contra o branco. A 

absorção versus a concentração de cada amostra foi plotada em gráfico e o teor de 

fenóis totais foi expresso como miligramas de equivalentes de ácido gálico por 

grama de amostra (mg EqAG/g) através da curva de calibração com ácido gálico. A 

faixa da curva de calibração foi 50-1000 mg/L. Todas as análises foram realizadas 

em triplicata. 

 

Figura 11: Esquema da determinação de fenóis totais pelo método do reagente 

Folin-Ciocalteu com os extratos e frações de Allamanda blanchetii 
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50        100     150      250     500      1000 

mg/L    mg/L  mg/L   mg/L   mg/L     mg/L 
600 µL 

Na2CO3 

 
2 h, 20° C 

765 nm 

Triplicata Branco: Todos os reagentes sem a amostra 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

57 

 

4.6 Determinação de flavonoides totais 

A técnica baseia-se na medida da absorbância, do complexo formado entre o 

flavonoide e o Alumínio, formando compostos de coloração amarelada (Figura 12). 

O teor de flavonoides totais foi determinado através do método colorimétrico por 

complexação metálica descrito por Zhishen e colaboradores (1999). Neste 

experimento foi utilizado como padrão a (+)-Catequina. Inicialmente como mostrado 

no esquema da Figura 13 (p.58), preparou-se soluções do padrão, extratos e frações 

nas seguintes concentrações: 50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L. Em seguida 300 

μL da solução, dos extratos, frações e do padrão, foi adicionada a 1,5 mL de água 

destilada. Posteriormente, foram adicionados 90 μL de uma solução de NaNO2. 

Após 6 minutos de reação, 180 μL de uma solução de AlCl3.H2O 10% foram 

adicionados à mistura. Após 5 minutos de reação, 600 μL de uma solução de NaOH 

1M foram adicionados à mistura anterior. Finalmente, completou-se o volume com 

330 μL de água destilada e o sistema foi homogeneizado por completo. A 

absorbância foi mensurada contra o branco em 510 nm, em espectrofotômetro. O 

branco utilizado continha todos os reagentes e, no lugar da amostra adicionou-se 

300 μL de água destilada. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de 

catequina por grama de amostra (mg EqC g-1) por meio da interpolação dos dados 

obtidos das amostras na curva padrão com o padrão catequina dissolvido em 

metanol e água nas concentrações descritas anteriormente. As análises foram 

efetuadas em espectrofotômetro UV-VIS Quimis. 

Figura 12: Complexo formado entre o flavonoide e o alumínio 
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Figura 13: Esquema da determinação de flavonoides totais pelo método de 

complexação metálica nos extratos e frações de Allamanda blanchetii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

4.7 Atividade Antioxidante – Sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1- 

picrilhidrazil) e a co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico 

Vários métodos são utilizados para determinar a atividade antioxidante em 

extratos e substâncias isoladas; um dos mais usados consiste em avaliar a atividade 

seqüestradora do radical livre 2,2- difenil-1-picril-hidrazila - DPPH• (Figura 14,p.59), 

de coloração púrpura que absorve a 515 nm. Por ação de um antioxidante (AH) ou 

uma espécie radicalar (R•), o DPPH• é reduzido formando difenil-picril-hidrazina, de 

coloração amarela, com conseqüente desaparecimento da absorção, podendo a 

mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância. 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), Quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, 

menor será a sua CE50 e maior a sua atividade antioxidante (SOUSA et al., 2007). 
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Figura 14 : Sequestro do radical DPPH 

 

Fonte: Neplame Univasf 

O segundo método consiste na descoloração (oxidação) do β-caroteno 

induzida pelos produtos da degradação oxidativa do ácido linoleico (Figura 19, p 65). 

Este método estima a habilidade relativa de compostos antioxidantes presentes em 

extratos de plantas de sequestrar o radical peróxido do ácido linoléico (LOO●), que 

oxida o β-caroteno presente na emulsão (REZENDE 2010). A presença de β-

caroteno pode ser conservada na presença de antioxidantes (Figura 15 e 16, p. 59 e 

60). 

Figura 15: Inibição da auto-oxidação do β-caroteno 

 

 

Fonte: Neplame Univasf 
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Sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazil) 

A atividade antioxidante in vitro dos extratos e frações foi determinada através 

dos métodos de sequestro do radical DPPH (Figura 17, p.61) e da inibição da co-

oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoléico. 

No primeiro ensaio de atividade antioxidante utilizou-se a metodologia de 

sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) descrita por Duarte e 

colaboradores (2006) (Figura 18, p.61). As soluções estoques (1,0 mg/mL) das 

amostras e padrões, ácido ascórbico, butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno 

(BHT), foram preparadas e diluídas até as concentrações finais de 243, 81, 27, 9, 3 e 

1 μg/mL em etanol. A solução de DPPH na concentração de 50 μg/mL foi preparada 

em etanol. Em cada cubeta foi adicionado 1 mL da solução de DPPH e 2,5 mL das 

soluções de diferentes concentrações das amostras e padrões, e deixou-se reagir 

por 30 min à temperatura ambiente.  

 Em seguida, os valores de absorbância foram medido em um 

espectrofotômetro de Ultravioleta UV-Vis a um comprimento de onda a 518 nm e 

convertida em percentagem da atividade antioxidante (AA), utilizando a seguinte 

fórmula: 

100% x
A

AA
AA

controle

amostracontrole   

Onde: 

controleA  = indica a absorbância do controle negativo (1,0 mL DPPH + 2,5 mL EtOH) 

Figura 16: Estruturas do β-caroteno e Ácido Linoleico 
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amostraA = indica a absorbância para a amostra  

Os controles positivos foram as soluções dos padrões (ácido ascórbico, BHA 

e BHT). Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados foram expressos 

em CE50, onde os valores foram calculados por regressão linear.  

 

Figura 17: Esquema da reação pelo método Sequestro do radical DPPH 

 

 

Figura 18: Esquema da avaliação da atividade antioxidante pelo método do 

sequestro do radical livre 2,2-difenil-1- picril-hidrazila (DPPH) dos extratos e frações 

de Allamanda blanchetii 
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Co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico 

Para este experimento (Figura 19, p.63) preparou-se o meio oxidante, no 

qual foram dissolvidos 2 mg de β-caroteno em 10 mL de clorofórmio. A 2 mL desta 

solução foram adicionados 40 mg de ácido linoléico e 400 mg de Tween 40. O 

clorofórmio foi evaporado sob vácuo a 40 °C e 100 mL de água destilada foram 

adicionados. Em seguida, a mistura foi agitada vigorosamente durante 2 minutos, 

conferindo a oxidação do meio. As soluções dos padrões (ácido ascórbico, BHA e 

BHT) e das amostras em estudo foram preparadas em etanol na concentração de 1 

mg/mL. Em seguida transferiu-se 0,120 mL da solução dos padrões/extratos/frações 

para uma cubeta e, logo após adicionou-se 3,0 mL do meio oxidante. A absorbância 

foi medida imediatamente a 470 nm e, em seguida, as amostras foram incubadas 

em banho-maria, a 50 °C, durante 2 horas, quando a absorbância foi medida 

novamente. No controle negativo, os extratos foram substituídos por um volume 

igual de etanol. A porcentagem de atividade antioxidante (%) foi avaliada em termos 

de branqueamento do β-caroteno utilizando a seguinte fórmula: 

 

 onde:  

A0= absorbância inicial da amostra e padrões 

A1= absorbância final da amostra e padrões 

A0
0= absorbância inicial do branco  

A1 
0= absorbância final do branco 
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Figura 19: Esquema da avaliação da atividade antioxidante pelo método da inibição 

da co-oxidação do -carotenodos dos extratos e frações de Allamanda blanchetii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Atividade fotoprotetora  

A atividade fotoprotetora foi avaliada através do método espectrofotométrico 

(VIOLANTE et al., 2009) para determinação do comprimento de onda máximo e da 

absorbância máxima, sendo em seguida calculado o fator de proteção solar (FPS). 

As amostras do extrato e frações das folhas, talos e flores foram diluídos em etanol 

absoluto PA, obtendo-se concentrações de 5, 25, 50 e 100 mg/L, sendo realizada a 

varredura em espectrofotômetro entre os comprimentos de 260 a 400 nm com 

intervalos de 5 nm, utilizando cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico. Para o 

branco utilizou o etanol absoluto. O experimento foi realizado em triplicata. Os 

valores de absorbância foram plotados em gráficos e observados os picos máximos 

de absorção nas regiões do ultravioleta A e B. O FPS in vitro foi calculado 

considerando os intervalos de λ determinados por MANSUR e colaboradores (1986), 

conforme equação seguinte: 

 

 

 

Meio oxidante 
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em que, EE (λ) é o efeito eritemogênico da radiação de comprimento de onda (nm); I 

(λ) é a intensidade da radiação solar no comprimento de onda (λ) nm; Abs (λ) é a 

leitura espectrofotométrica da absorbância da solução no comprimento de onda (nm) 

e FC é o fator de correção igual a 10 (MANSUR, 1986). Os valores de EE (λ) e I (λ) 

utilizados para o cálculo do FPS foram os da literatura. Aplicou-se o fator de diluição 

(Fd) para correção de equivalência dos FPS dos extratos com os valores de 

referência. Os valores de EE (λ) x I são constantes e estão representados na Tabela 

7. 

Tabela 7: Valores de EE (λ) x I (λ) 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 

Fonte: Sayre et al., 1979 
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4.9 MÉTODOS DE ANÁLISE 

4.9.1 Métodos cromatográficos 

Para o fracionamento das amostras em cromatografia de adsorção em coluna 

(CC) foi utilizada sílica gel 60 (70- 230 mesh, ASTM) (MERCK).  Foram utilizadas  

colunas de vidro cilíndricas cujas dimensões variaram de acordo com a quantidade 

de amostra utilizada. As frações foram monitoradas por Cromatografia em Camada 

Delgada Analítica (CCDA) da Silicycle TLC – Aluminum F254.  

As placas foram eluídas com solventes puros ou em misturas binárias, em 

gradiente crescente de polaridade. O indicativo de pureza das amostras foi 

determinada quando observou-se uma única mancha na placa. A revelação das 

substâncias deu-se pela exposição das placas à lâmpada de irradiação ultravioleta 

nos comprimentos de onda 254 e 365 nm e pela utilização de um revelador químico 

(vanilina sulfúrica). 

 

4.9.2 Métodos espectrofotométricos 

Para os métodos espectrofotométricos utilizou-se o espectrofotômetro Nova 

1600 UV de monofeixe, operando em uma faixa de trabalho de 190 a 1000 nm, do 

laboratório de química orgânica da UNIVASF. Através deste método determina-se a 

concentração de uma amostra utilizando a técnica da espectrofotometria ou 

colorimetria. 

 

4.9.3 Métodos espectrométricos 

Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear 

 Para a determinação da estrutura química dos compostos foi utilizado o 

método de espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) de hidrogênio e 

carbono 13, utilizando métodos uni e bidimensionais (COSY, HMQC, HMBC). 

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

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

obtidos em espectrômetro modelo Ascend 400 MHz da Bruker, operando na 

frequência do hidrogênio a 400 MHz e do carbono a 100 MHz, da central de análises 

de fármacos, medicamentos e alimentos (CAFMA), da Univasf. As amostras foram 

preparadas dissolvendo-se pequena quantidade das mesmas no solvente deuterado 

específico, DMSO e CDCl3. Os deslocamentos químicos (δ) foram referenciados 

para RMN 1H pelos picos característicos dos hidrogênios pertencentes às frações 
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não deuteradas deste solvente em relação ao TMS: CDCl3 (δH = 7,26) e DMSO (δH 

= 2,5. Para os espectros de RMN de 13C, em relação ao TMS foi utilizado: CDCl3  

(δC =77,0) e DMSO (δC = 39,5). 

 As multiplicidades das bandas de RMN 1H foram indicadas segundo as 

convenções: s (singleto), d (dubleto), dd (duplo dubleto), t (tripleto), q (quarteto), m 

(multipleto). 

 

4.10 ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS  

4.10.1 Isolamento e purificação de Ab-01, Ab-02  e Ab-04 

 A fração acetato de etila das folhas (6,08 g) de Allamanda blanchetii (AbF-

AcOEt) foi submetida à cromatografia em coluna (CC) em sílica gel (77,9 g) 

denominada C1-AcOEt-F. Esta técnica é muito utilizada para isolamento de produtos 

naturais e purificação de produtos de reações químicas. As fases estacionárias 

mais utilizadas são sílica e alumina (DEGANI,1998). Utilizou-se como eluentes: 

hexano (Hex), clorofórmio (CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e metanol (MeOH), em 

ordem crescente de polaridade, conforme demostrado na Tabela 8 (p.66), foram 

coletadas no total 132 frações. Até a fração 10 foram coletados 100 mL em seguida 

foram coletados 50  mL cada fração. 

 As frações 31 a 33 apresentaram a formação de alguns cristais, das quais 

após recristalização seguida de filtração foi obtida a substância 1 (Ab-01) com 

massa de 30 mg. 

 As frações 22 e 23 apresentaram a formação de um precipitado. Utilizou-se 

clorofórmio para solubilizar as impurezas. A amostra foi deixada em repouso para 

sedimentar e após filtração simples foi obtida a substância 2 (Ab-02) com massa de 

9,7 mg. As frações 72 a 84 apresentaram a formação de um precipitado. Utilizou-se 

metanol para solubilizar as impurezas. A amostra foi deixada em repouso para 

sedimentar e após filtração simples foi obtida a substância 4 (Ab-04) com massa de 

22 mg. 

 

 

  

 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

67 

 

Tabela 8: Fracionamento cromatográfico da coluna C1-AcOEt-F  da fração acetato 

de etila das folhas 

 

FRAÇÕES SISTEMA DE SOLVENTE PROPORÇÃO % 

1-7 Hex 100 

8-16 Hex: AcOEt 95:5 

17-33 Hex: AcOEt 90:10 

34-38 Hex: AcOEt 85:15 

39-49 Hex: AcOEt 80:20 

50-55 Hex: AcOEt 70:30 

56-65 Hex: AcOEt 60:40 

66-72 Hex: AcOEt 50:50 

73-83 AcOEt: CHCl3 60:40 

84-92 AcOEt: CHCl3 70:30 

93-97 AcOEt: CHCl3 80:20 

98-102 AcOEt: CHCl3 90:10 

103-110 AcOEt: 100 

111-115 AcOEt: MeOH 97:3 

116-120 AcOEt: MeOH 94:6 

121-125 AcOEt: MeOH 91:9 

126-132 AcOEt: MeOH 88:12 

 

 As frações foram reunidas após serem comparadas através de cromatografia 

em camada delgada analítica (CCDA). Os métodos cromatográficos são os 

procedimentos de separação e isolamento mais utilizados na atualidade. A 

cromatografia em camada delgada (CCD) é uma técnica utilizada para fins de 

análise, tanto de extratos brutos quanto para avaliar o resultado de um processo de 

separação. Eventualmente, utiliza-se também a CCD para fins preparativos, usando-

se nesse caso, camada suporte de maior espessura, que comporta uma quantidade 

maior de amostra (SIMÕES, 2001). 
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4.10.2  Isolamento e purificação de Ab-03  

  Após análise por CCDA das frações da coluna C1-AcOEt-F, as frações de 01 

a 132 foram reunidas de acordo com o perfil cromatográfico. A fração 53 á 71 

apresentou perfil cromatográfico semelhante na qual foram reunidas em uma única 

fração; essa fração apresentou alguns precipitados sugerindo que substâncias 

importantes estivessem presentes. Com o objetivo de purificar e isolar possíveis 

metabólitos uma segunda coluna da fração 53-71 (1,9 g) foi realizada (CC2-AcOEt-

F). A cromatografia em coluna (CC) foi realizada utilizando 57,5 g de sílica gel. 

Utilizou-se como eluentes; Hexano (Hex), acetato de etila (AcOEt) e metanol 

(MeOH) conforme demonstrado na Tabela 9. Foram coletadas no total 680 frações 

em vidros de penicilina de 10 mL, o volume coletado foi de aproximadamente 5 mL. 

Tabela 9: Fracionamento cromatográfico da coluna: CC2-AcOEt-F da fração acetato 

de etila das folhas 

FRAÇÕES SISTEMA DE SOLVENTE PROPORÇÃO% 

1-40 Hex 100 

41-68 Hex: AcOEt 95:5 

69-117 Hex: AcOEt 90:10 

118-180 Hex: AcOEt 88:12 

181-206 Hex: AcOEt 85:15 

207-230 Hex: AcOEt 80:20 

231-256 Hex: AcOEt 75:25 

257-282 Hex: AcOEt 70:30 

283-332 Hex: AcOEt 65:35 

333-353 Hex: AcOEt 60:40 

354-372 Hex: AcOEt 55:45 

373-414 Hex: AcOEt 50:50 

415-434 Hex: AcOEt 45:55 

435-454 Hex: AcOEt 40:60 

455-475 Hex: AcOEt 35:65 

476-496 Hex: AcOEt 30:70 

497-518 Hex: AcOEt 25:75 

519-550 Hex: AcOEt 20:80 

Continua... 
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Continuação da Tabela 9  

FRAÇÕES SISTEMA DE SOLVENTE PROPORÇÃO% 

551-575 Hex: AcOEt 15:85 

576-597 Hex: AcOEt 5:95 

598-618 AcOEt 100 

619-632 AcOEt: MeOH 90:10 

633-650 AcOEt: MeOH 80:20 

651-670 AcOEt: MeOH 70:30 

671-680 AcOEt: MeOH 60:40 

 

 As frações foram reunidas após serem comparadas através de cromatografia 

em camada delgada analítica (CCDA), a fração 294 á 315 apresentou perfil 

cromatográfico semelhante e foram reunidas em um única fração; apresentando   

um precipitado branco. As impurezas foram solubilizadas em metanol e a fração foi 

filtrada em seguida, permanecendo apenas a substância de interesse denominada 

substância 3 (Ab-03) com 15 mg.  

 As quatro substâncias obtidas da fração acetato de etila das folhas foram 

submetidas a análise por RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais para caracterização 

estrutural, as análises foram realizadas pela CAFMA (Central de Análise de 

Fármacos, Medicamentos e Alimentos) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF). O isolamento das substâncias Ab-01, Ab-02, Ab-03 e Ab-04 

encontra-se descrito no Fluxograma 2 (p.70). 
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Fluxograma 2: Isolamento das substâncias Ab-01, Ab-02, Ab-03 e Ab-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

Coluna C1-AcOEt-F 

Fração Acetato de Etila das Folhas 

Extrato 6,08 g 

132 frações 

CCDA; reunião das frações  

Fração 22-23 Fração 31-33 

Ab-02 (9,7 mg) Ab-01 (30 mg) 

Fração 53-71 

Coluna CC2-AcOEt-F Extrato 1,9 g 

Sílica 77,9 g 

Sílica 57,5 g 

680 frações 

CCDA; reunião das frações  

Fração 294-315 

Ab-03 (15 mg) 

Fração 72-84 

Ab-04 (22 mg) 
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4.10.3 Isolamento e purificação de Ab-05 e Ab-06 

A fração acetato de etila dos talos (1,8 g) de Allamanda blanchetii foi 

submetida à cromatografia em coluna (CC) (Figura 20, p.73) em sílica gel (118,0 g) 

denominada C1-AcOEt-T. Utilizou-se como eluentes: hexano (Hex), acetato de etila 

(AcOEt) e metanol (MeOH), em ordem crescente de polaridade, conforme 

demostrado na Tabela 10. Foram coletadas 79 frações, as frações foram coletadas 

em vidros de penicilina de 10 mL, cada fração foi coletada com um volume de 5 mL, 

aproximadamente. 

Tabela 10: Fracionamento cromatográfico da coluna: C1-AcOEt-T da fração acetato 

de etila dos talos 

FRAÇÕES SISTEMA DE SOLVENTE PROPORÇÃO% 

1-5 Hex 100 

6-10 Hex: AcOEt 95:5 

11-17 Hex: AcOEt 90:10 

18-22 Hex: AcOEt 85:15 

23-25 Hex: AcOEt 80:20 

26-30 Hex: AcOEt 75:25 

31-37 Hex: AcOEt 70:30 

38-42 Hex: AcOEt 65:35 

43-47 Hex: AcOEt 60:40 

48-52 Hex: AcOEt 55:45 

53-55 Hex: AcOEt 50:50 

56-57 Hex: AcOEt 45:55 

58-59 Hex: AcOEt 40:60 

60-62 Hex: AcOEt 35:65 

63-65 Hex: AcOEt 25:75 

66-69 Hex: AcOEt 15:85 

70-71  AcOEt 100 

72-73 MeOH :AcOEt 15:85 

74-79 MeOH :AcOEt 30:70 
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As frações foram reunidas após serem comparadas através da cromatografia 

em camada delgada analítica (CCDA). As frações 24 à 27 e 39 à 41 apresentaram 

perfis cromatográficos semelhantes sendo reunidas originando duas novas frações. 

As novas frações apresentaram precipitados sedimentados no recipiente ao qual 

estavam armazenados. A parte impura das amostras foi solubilizada e filtrada em 

seguida, permanecendo apenas a substância de interesse. A fração 24-27 deu 

origem a substância 5 (Ab-05) com 72 mg e a  fração 39-41 deu origem a  

substância 6  (Ab-06) com 26 mg; 

As duas substâncias obtidas da fração acetato de etila dos talos foram 

submetidas a análise por RMN de 
1
H e 

13
C uni e bidimensionais para caracterização 

estrutural. As análises foram feitas pela CAFMA (Central de Análise de Fármacos, 

Medicamentos e Alimentos) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF). O isolamento das substâncias Ab-05 e Ab-06 encontra-se descrito no 

Fluxograma 3. 

Fluxograma 3: Isolamento das substâncias Ab-05 e Ab-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

Extrato 1,8 g Sílica 118,0 g 

Fração Acetato de Etila dos talos 

Coluna C1-AcOEt-T 

79 frações 

CCDA; reunião das frações  

Fração 24-27 Fração 39-41 

Ab-05 (72,0 mg) Ab-06 (26,0 mg) 
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Figura 20: Coluna cromatográfica para isolamentos de substâncias 

  

 

4.11 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA  

As amostras Ab-EtOH, Ab-CHCl3, Ab-AcOEt e Ab-MeOH das folhas; Ab-EtOH 

e Ab-MeOH dos talos; AbFl-EtOH e AbFl-DCM das flores de Allamanda blanchetii 

foram submetidas à atividade antibacteriana (Figura 21). 

Figura 21: Avaliação da atividade antibacteriana pelo método CIM e CBM 

 

CIM 

CBM 
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Para avaliação da atividade antibacteriana, as cepas bacterianas de 

referência, utilizadas neste estudo, foram obtidas do Instituto Nacional de Controle 

de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ-BRASIL). Os microrganismos usados 

foram os seguintes: Enterococcus faecalis (ATCC 19433), Escherichia coli (25922), 

Salmonella enterica (ATCC 10708), Serratia marcescens (ATCC 13880) e 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923). A avaliação da atividade antibacteriana foi 

determinada através de dois métodos: Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Bactericida Mínima (CBM). 

O efeito antibacteriano foi avaliado pelo método de microdiluição conforme 

recomendado pelo Comitê Nacional para Padrões de Laboratórios Clínicos. 

Inicialmente, uma solução estoque de 25 mg/mL do extrato e frações foi preparada 

utilizando uma solução aquosa de DMSO a 20% (v/v). Foi transferido 200 μL desta 

diluição para a microplaca contendo 200 μL de caldo de Muller-Hinton. Em seguida, 

foram realizadas diluições em série, resultando em concentrações de 12500, 6250, 

3120, 1560, 780, 390 e 195 μg/mL. 

O inóculo contendo 5 x 105 UFC mL-1 (na escala de 0,5 de McFarland) foi 

adicionado a cada poço. Foram reservados poços em microplaca para o controle de 

esterilidade do caldo, o crescimento bacteriano e a ação antimicrobiana de 

referência (Gentamicina). Para a Gentamicina foi usada uma concentração inicial de 

1,6 mg/mL, que foi diluída para concentrações de 0,8, 0,4, 0,2, 0,1, 0,05, 0,025, 

0,0125 μg/mL. As microplacas foram incubadas em condições de aerobiose por 18- 

24 horas, a 37 °C, quando 10 μL de 2,3,5-trifenil-tetrazólio 2% (CTT) foram 

adicionados a cada poço para detectar a mudança de cor do CTT (incolor) para o 

vermelho, refletindo o metabolismo bacteriano ativo. A CIM foi definida como a 

concentração mais baixa da amostra que visivelmente inibiu o crescimento 

bacteriano. 

Para determinar a CBM, alíquotas de 10 μL foram retiradas de cada um dos 

poços do ensaio anterior, contendo os extratos, e transferidas para placas de Petri 

contendo ágar Muller-Hinton. As placas foram incubadas durante 24 horas a 37 °C. 

O surgimento de colônia de bactéria para uma dada concentração indica que essa 

não foi capaz de matar 99,9% ou mais do inóculo bacteriano utilizado. Os ensaios 

foram realizados em triplicata.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Partição do extrato etanólico de Allamanda blanchetii 

A preparação dos extratos vegetais visa o isolamento dos constituintes 

químicos. A quantidade de cada fração, obtida durante o fracionamento do extrato  

etanólico das folhas (Figura 22), talos e flores, da espécie estudada encontra-se 

descrita nos Fluxogramas 4, 5 e 6 (p. 77 e 78). Os seguintes extratos e frações  

obtidos foram : EEB-Folhas (frações: AbF-Hex; AbF-CHCl3; AbF-AcOEt; AbF-

MeOH); EEB-Talos (frações: AbT-Hex; AbF- CHCl3 ; AbT-AcOEt; AbT-MeOH) e os 

extratos das flores (AbFl-EtOH e AbFl-DCM). As flores não foram submetidas a 

partição devido ao seu  baixo rendimento. Em seguida os extratos e frações foram 

submetidos a triagem fitoquímica, testes de quantificação de fenóis e flavonoides 

totais, avaliação das atividades antioxidante, antibacteriana e fotoprotetora com as 

frações cujo rendimento permitiu análise e processos cromatográficos. 

Figura 22: Partição do extrato etanólico por cromatografia em coluna a vácuo 
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Fluxograma 4: Fluxograma da obtenção e fracionamento do extrato etanólico das 

folhas de Allamanda blanchetii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 5 : Fluxograma da obtenção e fracionamento do extrato etanólico dos 

talos de Allamanda blanchetii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal seco e 

pulverizado (Folhas) (339,25 g) 

 

Solução extrativa  

 

(AbF-EtOH) (49,8808 g) 

 

(49,8808 g) 

 

(AbF-Hex) 

(0,1469 g) 

 

(AbF- CHCl3) 

(3,6182 g) 

 

 

(AbF-AcOEt) 

(6,4887g) 

(AbF-MeOH) 

(38,8917g) 

Maceração exaustiva 

com etanol 

Concentração em 

rotavapor 

Partição através de cromatografia a vácuo 

Material vegetal seco e 

pulverizado (Talos) (303,0 g) 

 

Solução extrativa  

 

(AbT-EtOH) (17,3965 g) 

 

(49,8808 g) 

 

(AbT-Hex) 

(0,0548 g) 

 

(AbF- CHCl3) 

(0,5203 g) 

 

 

(AbF-AcOEt) 

(2,7598g) 

(AbF-MeOH) 

(12,5407g) 

Partição através de cromatografia a vácuo 

Concentração em 

rotavapor 

Maceração exaustiva 

com etanol 
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Fluxograma 6: Fluxograma da obtenção dos extratos das flores de Allamanda 

blanchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pequenas quantidades nas frações menos polares indicam que os 

metabólitos presentes em A. blanchetii são bastante polares. As frações metanólicas 

dos talos e folhas apresentaram os maiores rendimentos. 

 

5.2 Perfil fitoquímico preliminar dos extratos e frações de Allamanda blanchetii 

A triagem fitoquímica preliminar (Figura 23, p.80) foi realizada como método 

de análise qualitativa que permite identificar os possíveis constituintes químicos 

presentes na planta. Ela fornece dados sobre as principais classes de metabólitos 

secundários presentes no extrato vegetal. Nos resultados obtidos, a partir da triagem 

fitoquímica, foi possível observar para o extrato e as frações das folhas que dos 

metabólitos investigados, as classes que apresentaram maior expressividade foram 

alcalóides, cumarinas, mono, sesqui e diterpenos (Tabela 11, p.79). 

 

 

 

Material vegetal seco e pulverizado 

(Flores) (13,9g) 

 

Solução extrativa  

 

(AbFl-EtOH) (4,1283g) 

 

 (AbFl-DCM) 

(0,6516g) 

 

Maceração com DCM 

Concentração em rotavapor 

Resíduo vegetal 

 
Maceração com EtOH 

Solução extrativa  

 

Concentração em rotavapor 
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Tabela 11: Identificação das principais classes de constituintes no extrato etanólico 

e frações  das folhas e nos extratos diclorometânico e etanólico das flores 

Classe química 
AbF-

EtOH 

AbF-

Hex 

AbF-

CHCl3 

AbF-

AcOEt 

AbF-

MeOH 

EtOH-

flores 

DCM-

Flores 

Alcaloides +++ ++ + +++ + + + 

Antocianinas - - ++ - + + - 

Antraquinonas +++ - ++ + - + - 

Derivados 

antracênicos 
+ - ++ + - 

- - 

Flavonoides +++ - - +++ + + + 

Cumarinas ++ + + ++ + + + 

Lignanas + + - + - - - 

Mono, sesqui e 

diterpenos 
++ + - ++ + 

+ + 

Taninos 

condensados 
- - - - + 

- - 

Naftoquinonas ++ + - + - - - 

Triterpenos e 

esteróides 
++ + ++ ++ + 

- ++ 

Saponinas +++ - - +++ - - - 

Xantinas - + - - - - + 

(-): ausência do constituinte, (+) presença do constituinte, (++): presença moderada do 

constituinte, (+++): presença elevada do constituinte. 
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Figura 23: Triagem Fitoquímica Preliminar 

 

No extrato e frações dos talos podemos observar que a fração acetato de 

etila apresentou resultados positivos para a maioria das classes de metabólitos 

investigados (Tabela 12, p.81), enquanto a fração hexânica apresentou em sua 

maior parte resultados negativos para a presença de constituintes. No estudo 

realizado por Joselin e colaboradores (2012), onde foi realizada a análise fitoquímica 

preliminar com as flores de Allamanda blanchetii, pode-se destacar a presença de 

terpenos e esteróides no extrato etanólico. O presente estudo também apresentou 

resultado positivo para essa classe de metabólitos no extrato diclorometano das 

flores.  

Foram observados resultados positivos para triterpenos e esteróides na 

fração acetato de etila das folhas e talos, estando de acordo com o isolamento de 

triterpenos da fração acetato de etila destes extratos. No estudo realizado por 

Navarro (2005) a classe de metabólitos terpenos e esteróides foi identificada no 

extrato etanólico bruto das raízes, caule, folhas e flores de Allamanda blanchetii, 

enquanto que no presente trabalho foi identificada a presença moderada de 

triterpenos e esteróides para o extrato etanólico bruto das folhas. 

O Ácido Ursólico, Plumericina, β-Sitosterol e Estigmasterol isolados no 

presente estudo também foram identificados na análise fitoquímica do extrato 

etanólico realizado por Navarro (2005). A Plumericina foi identificada nas raízes, o 

ácido e os dois esteróides foram identificados nas raízes, caules, flores e folhas.  
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Tabela 12: Identificação das principais classes de constituintes no extrato etanólico 

e frações dos talos 

Classe química 
AbT-

EtOH 
AbT-Hex 

AbT-

CHCl3 

AbT-

AcOEt 

AbT-

MeOH 

Alcaloides + - ++ +++ + 

Cumarinas ++ - ++ +++ ++ 

Derivados 

antracênicos 
+ ++ +++ +++ + 

Flavonoides +++ - + +++ - 

Antocianinas - ++ ++ - - 

Antraquinonas - - + +++ + 

Lignanas - - ++ + - 

Mono, sesqui e 

diterpenos 
+ + + ++ + 

Taninos 

condensados 
- - - - - 

Naftoquinonas ++ - + +++ ++ 

Triterpenos e 

esteróides 
+ - + +++ - 

Saponinas + - + +++ - 

(-): ausência do constituinte, (+) presença do constituinte, (++): presença moderada do 

constituinte, (+++): presença elevada do constituinte. 

5.3 Determinação de fenóis e flavonoides totais de Allamanda blanchetii 

   Observou-se que a fração acetato de etila dos talos (AbT-AcOEt) apresentou 

a maior quantidade de compostos fenólicos, com 151,23 ± 0,012 mg EqAG/g em 

comparação com todos os extratos e frações analisados. No estudo realizado por 

Navarro (2005) grupos fenólicos foram identificados no perfil fitoquímico do extrato 

etanólico das flores, folhas, raizes e caules de A. blanchetii. No presente estudo a 

quantidade de fenóis totais no extrato etanólico bruto das flores foi de  42,23 ± 

0,0012. Observa-se que o extrato etanólico das folhas e talos apresentaram resultado 

significativo para a presença de compostos fenólicos, e que os componentes desta 

classe, após a partição, ficaram concentrados nas frações acetato de etila. 
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 Na espécie em estudo já foi quantificado o flavonóide rutina nas flores de 

Allamanda blanchetii no trabalho de Bonomini e coloboradores, (2009) onde 

realizou-se um estudo com três espécies do gênero Allamanda por CLAE.  Concluiu-

se que a principal classe de metabólitos encontrados nas flores das três espécies do 

gênero Allamanda estudadas, são os flavonoides, e destes a rutina está presente 

como um dos compostos majoritários. A rutina também foi identificada nas flores no 

estudo fitoquímico de Navarro (2005). Na quantificação de flavonoides totais, 

destacou-se a fração AbT-AcOEt dos talos com 139,36 ± 0,021 mg EqC/g. Este 

resultado corrobora com a triagem fitoquímica avaliada neste estudo, onde foi 

detectada forte presença de flavonóides na fração acetato de etila das folhas e talos 

de A. blanchetii.  

 O teor de fenóis e flavonoides totais das amostras estudadas encontram-se 

descritos na Tabela 13.  

Tabela 13: Determinação de fenois e flavonoides totais dos extratos e frações das 

folhas, talos e flores de A. blanchetii 

 

Amostra 
Fenóis totais 
(mg EqAG/g) 

Flavonoides  totais 
(mg EqC/g) 

AbF-EtOH 
63,23 ± 0,004 3,0 ± 0,001 

AbF-Hex 
ND ND  

AbF-CHCl3 
ND 2,32 ± 0,009 

AbF-AcOEt 
48,57 ± 0,006 44,06 ± 0,020 

AbF-MeOH 
24,90 ± 0,004 20,27 ± 0,013 

AbT-EtOH 
53,57 ±  0,015 38,61 ± 0,007  

AbT-Hex 
ND ND 

AbT-CHCl3 
ND ND 

Continua... 
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Continuação da Tabela 13 

Amostra 
Fenóis totais 
(mg EqAG/g) 

Flavonoides  totais 
(mg EqC/g) 

AbT-AcOEt 
151,23 ± 0,012  139,36 ± 0,021 

AbT-MeOH 
28,90 ± 0,005   8,0 ± 0,004  

Ab Flores- EtOH 
42,23 ±0,0012 ND 

Ab Flores – DCM 
ND 32,09 ± 0,004 

           *nd: não determinado 

 

5.4 Atividade antioxidante – sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1- 

picrilhidrazil) e a co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico 

Em relação às atividades antioxidantes dos extratos e frações da espécie 

Allamanda blanchetii verificou-se que no método do sequestro do radical DPPH, o 

extrato etanólico bruto das folhas e as frações metanólica e acetato das folhas de A. 

blanchetii apresentaram os melhores resultados com valores de CE50 27,85 ± 0,72; 

31,14 ± 10,74 e 34,14 ± 1,35, respectivamente, quando comparada com as outras 

frações e extratos testados. Na triagem fitoquímica (Tabela 11, p. 79) o extrato 

etanólico das folhas apresentou forte presença de flavonoides, o que pode estar 

relacionado com a atividade antioxidante apresentada por este extrato, pois 

compostos como flavonóides, de natureza fenólica, são citados na literatura como 

agentes aintioxidantes.  

A fração acetato de etila dos talos apresentou bom resultado no método 

DPPH com valor de CE50 22,05 ± 2,16. Este resultado pode estar relacionado com a 

presença do Ácido Ursólico, um triterpeno isolado da fração AcOEt das folhas, e do 

Ácido Oleánolico, isolado da fração AcOEt dos talos, substâncias que são descritas 

na literatura como agentes antioxidantes (NUNES, 2013). O ácido oleanólico foi 

identificado no estudo fitoquímico de Navarro (2005) no EEB das folhas, caules, 

flores e raízes da espécie. Este resultado para a fração AcOEt dos talos também  

corrobora com o observado durante a quantificação de compostos fenólicos (Tabela 

13, p. 82) onde a mesma fração apresentou os maiores valores para o teor de fenóis 

e flavonóides totais com o seguintes valores 151,23 ± 0,012 e 139,36 ± 0,021, 

respectivamente. 
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No método do β-caroteno as frações clorofórmica e acetato de etila das folhas 

foram as amostras que apresentaram a melhor porcentagem de inibição de 45,63 ± 

6,48 e 44,36 ± 6,48, respectivamente. Os extratos das flores não apresentaram 

nenhuma atividade antioxidante significativa. 

Os resultados da atividade antioxidante dos extratos e frações das folhas, 

talos e flores para o modelo de sequestro do radical DPPH e da Co-oxidação do 

sistema β-caroteno/ácido linoleico estão apresentados na Tabela 14.  

Tabela 14: Atividade antioxidante in vitro dos extratos etanólicos e das frações das 

folhas, talos e flores de A. blanchetii 

Amostra 

DPPH 

(CE50, µg/mL) 

β-caroteno 

(% AA) 

AbF-EtOH 
27,85 ± 0,72 12,91 ± 1,82 

AbF-Hex 
ND ND 

AbF-CHCl3 
111,9 ± 3,36 45,63 ± 6,48 

AbF-AcOEt 
34,40 ± 1,35 44,36 ± 13,06 

AbF-MeOH 
31,14 ± 10,74 ND 

AbT-EtOH 61,6 ± 1,85 17,51 ± 3,05 

AbT-Hex ND ND 

AbT-CHCl3 ND ND 

AbT-AcOEt 22,05 ± 2,16 23,35 ± 4,09 

AbT-MeOH 
71,06 ± 1,06 6,59 ± 3,96 

Ab Fl- EtOH 
124,8± 5,64 7,45 ± 5,36 

Ab Fl- DCM 
ND 0,99 ± 2,03 

Ácido ascórbico 
3,65 ± 0,08 10,61 ± 2,28 

BHA 
4,28 ± 0,10 97,67 ± 0,98 

BHT 
9,56 ± 1,09 70,68 ± 2,49 

*nd: não determinado. Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de 

regressão linear com 95% de nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para 
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se obter 50% de uma estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como 

média ± desvio padrão (n = 3). 

 No estudo realizado por Sharmin e colaboradores (2013), com as folhas de 

Allamanda blanchetii, a fração tetracloreto de carbono foi a que apresentou melhor 

atividade antioxidante pelo método DPPH comparada às demais frações, o que 

também foi correlacionado ao conteúdo de compostos fenólicos totais, que foi 

determinado pela utilização do reagente Folin-Ciocalteu, a mesma fração apresentou 

maior quantidade de compostos fenólicos (21,08 ± 0,41). 

5.5 Avaliação da Atividade Fotoprotetora 

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

como filtros solares, devido à ação fotoprotetora (VIOLANTE, 2009). A Tabela 15 

mostra os resultados  de FPS na região UVB para os extratos e frações das folhas, 

talos e flores de Allamanda blanchetii. A fração acetato de etila dos talos apresentou 

melhor resultado de FPS na concentração de 100mg/L com valor de 6,09 ± 0,91 

quando comparada as demais frações e extratos.  

 

Tabela 15: Valores do FPS dos extratos e frações das folhas, flores e talos de 

Allamanda blanchetii 

Atividade Fotoprotetora Flores 

Concentração 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

AbFl-EtOH * 0,73 ± 0,18 1,69 ± 0,42 3,6 ± 0,73 

AbFl-DCM 0,30 ± 0,1 0,82 ± 0,08 1,85 ± 0,08 3,4 ± 0,23 

 Atividade Fotoprotetora Folhas  

Concentração 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

AbF-EEB 0,19 ± 0,06 1,16 ± 0,32 2,66 ± 0,46 4,7 ± 1,15 

AbF-CHCl3 0,17 ± 0,06 0,42 ± 0,26 0,94 ± 0,22 1,14 ± 0,13 

AbF-AcOEt 0,30 ± 0,05 1,27 ± 0,23 2,58 ± 0,3 4,9 ± 0,33 

AbF-MeOH 0,41 ± 0,06 1,33 ± 0,23 2,53 ± 0,09 4,6 ± 0,1 

Continua... 

 

 

Continuação da Tabela 15 
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                           Atividade Fotoprotetora Talos  

Concentração 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

AbT-EEB 0,33 ± 0,03 1,15 ± 0,16 2,62 ± 0,26 4,9 ± 0,46 

AbT-CHCl3 0,16 ± 0,02 0,13 ± 0,13 0,50 ± 0,5 0,63 ± 0,62 

AbT-AcOEt 0,44 ± 0,08 1,76 ± 0,17 3,15 ± 0,63 6,09 ± 0,91 

AbT-MeOH 0,03 ± 0,04 0,68 ± 0,18 1,7 ± 0,23 3,6 ± 0,35 

 

Este resultado para o FPS corrobora com resultados anteriores como a 

presença de compostos fenólicos quantificados, visto que a fração acetato de etila 

dos talos apresentou valores mais significativos para a presença desses compostos, 

e o menor valor de CE50 na atividade antioxidante pelo método DPPH. Os gráficos 

do FPS dos extratos e frações são demonstrados na Figura 24 (p.87 e 88). As 

frações clorofórmica das folhas e talos, e os extratos etanólico e diclorometânico das 

flores apresentaram os menores resultados para o FPS.  

Plantas que possuem constituintes como flavonoides, carotenoides, terpenos 

e tocoferóis, contribuem para a prevenção contra os efeitos nocivos da radiação 

ultravioleta (UV) (VIOLANTE et. al, 2008). No presente estudo foram isolados cinco 

triterpenos das frações acetato de etila das folhas e talos o que pode ter contribuído 

para o resultado do FPS apresentado pela fração acetato de etila  dos talos. Apesar 

de não terem sido isolados flavonoides, neste estudo, a triagem fitoquímica também 

evidenciou forte presença desta classe nas frações AbF-AcOEt e AbT-AcOEt 

(Tabelas 11 e 12, p.79 e 81).    
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Figura 24: Gráficos do fator de proteção solar (FPS) do extrato e frações das folhas  

talos  e flores de Allamnada blanchetii 
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O valor do FPS consiste na razão entre o tempo de exposição à radiação 

ultravioleta necessário para produzir eritema na pele protegida pelo protetor solar e o 

tempo, para o mesmo efeito, com a pele desprotegida (MELQUIADES et al., 2007). 

De  acordo com a Resolução RDC nº 30 de 1º de junho de 2012 (BRASIL, 2012) um 

produto adequado para utilização em cosméticos com a finalidade de fotoproteger, 

deve apresentar um FPS igual ou superior a 6. Sendo assim, somente a amostra, 

AbT-AcOEt a 100 mg/L pode ser considerada promissora quanto ao seu potencial 

fotoprotetor. 

Quanto ao valor de absorção espectrofotométrico referente às folhas e talos 

de Allamanda blanchetii (Figura 25, p. 89, 90 e 91), AbT-EtOH e a fração AbT-AcOEt 

demonstraram comprimentos de onda máximo na região UVB. A fração AbF-AcOEt 

obteve absorção máxima na faixa de UVA. As frações MeOH e CHCl3  das folhas e  

talos, e os extratos EEB das folhas e flores demonstraram comprimentos de onda 

máximo na região UVC. 

Continuação da Figura 24 
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Figura 25: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm dos extratos e 
frações de Allamanda blanchetii 

 

 

 

Acetato de etila -Folhas

200 250 300 350 400 450
0.0

0.5

1.0

1.5
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

Acetato de etila - Talos

200 250 300 350 400 450
0.0

0.5

1.0

1.5
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

EEB - Folhas

200 250 300 350 400 450
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

EEB - Talos

200 250 300 350 400 450
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

90 

 
 

               

                                                            

              

Clorofórmica - Folhas

200 250 300 350 400 450
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
ia

 

Clorofórmica - Talos

200 250 300 350 400 450
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

Diclorometânica - Flores

200 250 300 350 400 450
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
ia

 

Continuação da Figura 25 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

91 

 

 

 
 

Metanólica - Folhas

200 250 300 350 400 450
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

Metanólica - Talos

250 300 350 400 450
-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)
A

b
s
o

r
b

â
n

c
i
a

 

Etanólica - Flores

250 300 350 400 450

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6
5 mg/L

25 mgL

50 mg/L

100 mg/L

Comp.onda (nm)

A
b

s
o

r
b

â
n

c
ia

 

Continuação da Figura 25 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

92 

 

5.6 Avaliação da Atividade Antibacteriana 

A avaliação da atividade antibacteriana foi determinada através de 

microdiluição seriada: Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Bactericida Mínima (CBM). Na atividade antibacteriana, resultados mostrados nas 

Tabelas 16 e 17 (p.94 e 95), as frações clorofórmica, acetato de etila e o extrato 

etanólico bruto das folhas apresentaram os menores valores em relação aos demais 

extratos e frações testadas em relação a CIM. A concentração inibitória mínima da 

amostra AbF-EtOH foi de 0,78 mg/mL, para a bactéria Escherichia coli e o mesmo 

valor foi observado para a amostra AbF-CHCl3 frente a bactéria Enterococcus 

faecalis. Um valor de CIM ainda menor (0,195 mg/mL) foi observado para a  amostra 

AbF-AcOEt frente a bactéria Enterococcus faecalis. 

 O extrato etanólico dos talos e o extrato DCM das flores apresentaram 

concentração inibitória mínima de 1,56 mg/mL, frente a bactéria Serratia marcescens 

e a bactéria Escherichia coli respectivamente. A concentração bactericida mínima do 

extrato etanólico das folhas (AbF-EtOH) destacou-se entre as demais com a 

concentração de 1,56 mg/mL para a bactéria Enterococcus faecalis. 

   No estudo da atividade antimicrobiana pelo método de difusão de disco da 

espécie Allamanda blanchetii realizada por SHARMIN e colaboradores (2013) a 

zona mais alta de inibição (13,0 mm) foi mostrada pela fração tetracloreto de 

carbono contra a bactéria Staphylococcus aureus. No estudo da atividade 

antimicrobiana pelo método da Concentração Inibitória Mínima (CIM) realizada por 

NAVARRO (2005), a fração DCM do caule de A. blanchetti, inibiu somente uma cepa 

fúngica, Microsporum canis, com halo de inibição de 10 mm de diâmetro. 

A maioria dos extratos e frações não foi capaz de matar o crescimento 

bacteriano da maior parte das linhagens de bactérias testadas; apresentando 

inibição apenas na maior concentração testada (12,5 mg/mL) para o CBM, vale 

destacar os extratos etanólicos das folhas e talos que apresentaram os melhores 

resultados para os dois testes.  

Foi utilizada como parâmetro para avaliação da ação a razão entre CBM/CIM 

para os extratos e frações testados. Quando esta razão foi ≤ 2, as frações ativas 

foram consideradas bactericidas, quando a razão foi >2, bacteriostáticas e se a 

razão foi  ≥ 16, as frações foram consideradas sem ação (ALVES et al.,2016). 
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A avaliação das amostras utilizando a relação entre CBM/CIM proposta por Alves 

et al. (2016) revelou que a maior parte dos extratos e frações testados apresentaram 

ação bactericida. O extrato etanólico (Ab-EtOH) das folhas e talos de A. blanchetii  

apresentou ação bactericida contra as bacterias Enterococcus faecalis, Salmonela 

choleraesuis e Staphylococcus aureus. A fração clorofórmica  (AbF-CHCl3) 

apresentou ação bacteriostática e a fração acetato de etila (AbF-AcOEt) ação 

bactericida contra Escherichia coli. A fração metanólica (AbF-MeOH) apresentou 

ação bactericida contra  Enterococcus faecalis. O extrato etanólico das flores (AbFl-

EtOH) apresentou ação bactericida frente a Staphylococcus aureus. O extrato DCM 

das flores apresentou ação bactericada frente as bactérias Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis e Salmonela choleraesuis.  Os resultados estão 

demonstrados na Tabelas 16 e 17.  

Dentre as bactérias mais sensíveis aos extratos e frações testados, está a 

Serratia marcescens que pertence a Família Enterobacteriaceae é uma 

enterobactéria gram negativa, que pode ser responsável por infecções do trato 

respiratório, trato urinário, bacteremias e conjuntivites (RIBEIRO & AGUIAR, 2010), a 

Enterococcus faecalis, o gênero Enterococcus compreende bactérias Gram-positivas 

que habitam o trato gastrointestinal de humanos e de vários outros animais, sendo 

também encontradas em solo, água e alimentos (NACHTIGALL et al., 2013). As 

duas espécies mais importantes, E. faecium e E. faecalis, estão frequentemente 

implicadas a infecções em animais e humanos imunocomprometidos, como 

bacteremia, septicemia, infecções do trato urinário, infecções de feridas, meningites 

e endocardite (CAMPOS et al., 2013), e a  Escherichia coli que é uma bactéria gram-

negativa, anaeróbia facultativa pertencente à Família Enterobactereacea. No 

entanto, aproximadamente, 10% são patogênicas, podendo causar infecções 

intestinais e infecções extra-intestinais (SANTOS et al., 2009). 
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Tabela 16: Atividade antibacteriana das frações AbF-EtOH, AbF-CHCl3, AbF-AcOEt 

e AbF-MeOH das folhas de Allamanda blanchetii e do padrão Gentamicina 
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Tabela 17: Atividade antibacteriana das frações AbT-EtOH, AbT-MeOH, AbFl-EtOH 

e AbFl-DCM dos talos e flores de Allamanda blanchetii e do padrão Gentamicina 
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5.7 IDENTIFICAÇÃO ESTRUTURAL DAS SUBSTÂNCIAS  

5.7.1 Identificação Estrutural Ab-01 

A substância Ab-01, isolada da fração acetato de etila das folhas, apresentou-

se como um cristal branco (30 mg) solúvel em clorofórmio. Os dados obtidos 

sugerem que se trata de uma mistura com perfil espectral de esqueleto esteroidal, 

cuja estrutura foi confirmada por Espectroscopia de RMN 1H e 13C uni e 

bidimensionais e por comparação com dados existentes na literatura. 

O espectro de RMN 13C da mistura Ab-01 apresentou 65 sinais, sendo 

considerados da amostra principal apenas 48. Destes 48 sinais, 10 foram 

considerados sinais duplos, totalizando 58 sinais para a mistura Ab-01. (Figura 27, 

p.100). 

O espectro de RMN 13C apresentou valores de deslocamentos δC 12,05 e 

19,05 ppm que são característicos de carbonos de metilas de esteróides. Foram 

observados em δC 138,31 e 129,30 ppm sinais característicos dos átomos de 

carbono da ligação dupla exocíclica entre C-20 e C-21, do estigmasterol, e os 

deslocamentos δC 33,97 e 26,12 C-20 e C-21 ppm para o β-Sitosterol, confirmando a 

presença da mistura dos esteróides. Os sinais em δC 140,75 e 121,72 ppm foram 

atribuídos aos carbonos da ligação dupla entre C-5 e C-6 dos esteróides β-Sitosterol 

e Estigmasterol. Foi observado ainda um sinal em δC 71,83 ppm atribuído ao 

carbono carbinólico C-3. 

Através da análise do espectro de RMN 1H (Figura 29, p. 102), foi possível 

observar um conjunto de absorções entre δH 2,00 e 0,68 ppm, comuns de 

hidrogênios metilênicos e metílicos de triterpenos e esteróides. Neste espectro foi 

detectada a presença de um hepteto em  δH 3,52 ppm referente ao hidrogênio 

carbinólico H-3, dois duplos dubletos em  δH 5,02 e 5,16 ppm referentes á 

hidrogênios olefínicos na posição H-20 e H-21 indicando a presença do 

Estigmasterol. Além desses sinais, pode ser verificado também, um dubleto em δH 

5,35 ppm (J= 4,8, 1H) referente ao hidrogênio olefínico na posição H-6. O espectro 

de RMN 1H apresenta ainda valores em δH 0,69 δH 0,78;  δH 0,85;  δH 0,86;  δH 0,91 e 

δH 1,03 ppm, que são característicos de metilas de triterpenos e esteróides.   

 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

97 

 

A comparação dos dados espectroscópicos obtidos com dados descritos na 

literatura permitiu confirmar que Ab-01 tratava-se da mistura constituída pelos 

fitoesteróides, β-Sitosterol e Estigmasterol, cujas estruturas estão mostradas na 

(Figura 26, p.99). Através da integração dos hidrogênios olefínicos observamos que 

se trata de uma mistura onde o β-Sitosterol é o composto majoritário e está na 

proporção de 7:3 aproximadamente. A diferenciação de um esteróide do outro, deve-

se a dupla ligação do estigmasterol entre C-20 e C-21 que foi confirmada pela 

presença de duplos dubletos na região de δH 5,16 ppm. A presença destes dois 

esteróides já foi relatada na fração hexânica do extrato etanólico das folhas e caules 

de A. blanchetti (NAVARRO, 2005). 

O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 31, p.104) apresenta 11 sinais 

para carbonos metínicos, 11 sinias para carbonos metilênicos e 6 sinais para 

carbonos metílicos, os demais sinias que não aparaecem no espectro de DEPT são 

atribuídos a carbonos não hidrogenados. 

 

Os espectros de RMN bidimensionais, COSY, HSQC e HMBC, auxiliaram na 

correlação inequívoca dos dados. O espectro de correlação HSQC (Figura 34, 

p.106) apresenta as correlações de hidrogênio e carbono a uma ligação entre δH 

3,52 e δC 71,83 ppm; δH 5,16 e δC 138,31 ppm; δH 5,02 e δC 129,30 ppm. O espectro 

HMBC (Figura 35, p.107) apresenta as correlações a longa distância entre o 

hidrogênio  δH 5,02 ppm e os carbonos  δC 138,31 e δC 51,25 ppm a duas ligações e 

com o carbono δC 40,48 ppm a três ligações; δH 5,16 ppm e os carbonos δC 

129,30,31 e δC 40,48 ppm a duas ligações e com o carbono δC 51,25 ppm a três 

ligações. 

Os 2 fitoesteróides encontrados na mistura Ab-01 constituem-se metabólitos 

secundários comumente presentes em plantas. Dados da literatura revelam que o β-

sitosterol é um composto que vem se destacando pela sua significativa importância 

na produção de fármacos esteroidais, como hormônios (NAVARRO, 2005). 

Os dados de RMN 1H e RMN 13C de Ab-01 e dados da literatura para os 

esteróides encontram-se descritos na Tabela 18 (p. 98). 
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Tabela 18: Dados espectroscópicos de RMN 13C e 1H para Ab-01,Estigmasterol e  

β-Sitosterol, dados comparativos com a literatura (CHATURVEDULA & PRAKASH, 

2012) 

 

Carbono 

 

Ab-01a 

 

Literatura 

 

1
H 

 

Ab-01b 

 

Literatura 

 

1
H 

      C δC   δC  

5 140,75 140,7  140,75 140,7  

10 36,52 36,5  36,52 36,5 

13 42,23 42,2  42,23 42,3  

      CH      

3 71,83 71,8 3,52 (1H, 

hept) 

71,83 71,8 3,52(1H, 

hept) 

6 121,72 121,7 5,35 (1H,d) 121,72 121,7 5,35(1H,d) 

8 31,88 31,9  32,42 31,9 

9 50,16 50,1  50,18 50,1 

14 56,78 56,8  56,88 56,8  

17 55,98 55,9  56,09 56,0  

18 40,48 40,5  36,15 36,1  

20 138,31 138,3 5,16(1H,dd) 33,97 -  

21 129,30 129,2 5,02(1H,dd) 26,12 -  

22 51,25 51,2  45,86 45,8  

25 29,61 -  29,19 29,1  

     CH2      

1 37,27 37,2  37,27 37,2  

2 31.92 31,6  31,64 31,6  

4 42,34 42,3  42,28 42,3  

7 31.88 31,9  32,42 31,9  

11 21,22 21,1  21,10 21,1  

12 39,70 39,7  39,79 39,8  

15 24,47 24,4  24,31 24,3  

16 28,91 28,9  28,25 28,2  

20 - -  33,97 33,9  

21 - -  26,12 26,0  

23 25,40 23,49  23,09 23,0  

Continua... 
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Continuação da Tabela 18 

 

Carbono 

 

Ab-01a 

 

Literatura 

 

1
H 

 

Ab-01b 

 

Literatura 

 

1
H 

      CH3      

19 21,09 21,2  18,79 18.8  

24 12,24 12,0  11,99 12,0  

26 19,39 19,8  19,82 19,8  

27 19,05 19,0  19,05 19,0  

28 19,39 19,4  18,99 19,4  

29 12,05 12,0  11,86 11,9  

 

 

 

 

Figura 26: Estruturas identificadas em Ab-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab-01b Ab-01a 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

100 

 

Figura 27: Espectro RMN de 13C de Ab-01 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 28: Expansão do Espectro de RMN 13C de Ab-01 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 29: Espectro Integração de RMN 1H de Ab-01 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 30: Expansão do Espectro RMN 1H de Ab-01 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

δH 5,35 

δH 5,16 
δH 5,02 

δH 3,52 
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Figura 31: Espectro RMN 13C DEPT 135º de Ab-01 (CDCl3, 100 MHz ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 32: Expansão do Espectro RMN 13C DEPT 135º de AB-01 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 32: Expansão do Espectro RMN 13C DEPT 135º de Ab-01 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 33: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-01 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 34: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC de Ab-01(CDCl3, 100 e 400 
MHz) 
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Figura 35: Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-01 (CDCl3, 100  e 400 
MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Identificação Estrutural Ab-02 

A substância Ab-02 (9,7 mg), isolada da fração acetato de etila das folhas, 

apresentou-se como precipitado branco sendo analisado por Espectroscopia de 

RMN, apresentando solubilidade em Clorofórmio deuterado (CDCl3). 

Foram observados no espectro de RMN 13C (Figura 38, p.111) a presença de 

12 sinais em região protegida, todos referentes a carbonos sp3, sendo que a um 

destes sinais de deslocamento químico δC 29,82 ppm, claramente mais intenso que 

os demais, foi atribuído a sete carbonos totalizando assim 19 carbonos para a 

substância. Um sinal em δC 63,32 ppm, característico de carbono ligado a um grupo 

químico oxigenado, indicou que, na cadeia carbônica saturada, havia a função 

orgânica álcool. O espectro de RMN 13C DEPT 135° não apresentou sinais para 

carbonos monohidrogenados (CH), indicando se tratar de uma cadeia aberta sem 

ramificações. Podemos observar ainda um sinal em δC 14,33 ppm, relacionado a 

presença de um grupo metila no final da cadeia carbônica. 
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O espectro de RMN 1H (Figura 40, p.113) mostra poucos sinais, confirmando 

a simplicidade estrutural da molécula. Podemos evidenciar o sinal em H 3,61 ppm 

(1H, tripleto) e os demais sinais entre 0,8 e 1,6 ppm. 

O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 43, p.115) não apresenta sinais 

para carbonos metínicos, apresentando 6  sinias para carbonos metilênicos no qual 

um deslocamento mais intenso foram atribuídos mais 12 sinais  e 1 sinal para 

carbonos metílicos. 

 

A partir dos dados obtidos de RMN 13C e 1H (Tabela 19, p. 109) foi possível 

propor a estrutura de um álcool, de cadeia linear, que foi denominado Nonadecan-1-

ol (Figura 36) de fórmula molecular C19H40O. 

 

 

 

Figura 36: Estrutura do Álcool Nonadecan-1-ol  Ab-02 

Foi realizada a determinação do ponto de fusão (p.f.) da substância isolada 

utilizando um aparelho de microdeterminação Microquímica, provido de placa 

aquecedora modelo MQAPF-302. A determinação foi feita a uma velocidade de 

aquecimento de 1 ºC. A substância Ab-02 apresentou ponto de fusão igual a 63 ºC, 

corroborando com o ponto de fusão encontrado no banco de dados Scifinder para o 

álcool nodecan-1-ol que é de 63,3 ºC. 
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Tabela 19: Dados espectroscópicos de RMN 13C e 1H para Ab-02 Nonadecan-1-ol 

 

 

 

 

Carbono Ab-02 

δC 

Ab-02 

δH 

              CH2  

1 63,32               3,61 (2H ;tripleto ) 

2 33,00              1,54 (2H; quinteto) 

3 32,13 1,22 (26H; multipleto) 

4 29,90 1,22 (26H; multipleto) 

5 29,86 1,22 (26H; multipleto) 

6 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

7 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

8 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

9 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

10 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

11 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

12 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

13 29,82 1,22 (26H; multipleto) 

14 29,80 1,22 (26H; multipleto) 

15 29,63 1,22 (26H; multipleto) 

16 29,57 1,22 (26H; multipleto) 

17 25,93 1,22 (26H; multipleto) 

18 22,90 1,22 (26H; multipleto) 

                 CH3  

19 14,33                0,85(3H; tripleto) 
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As correlações bidimensionais apresentadas no espectro de HSQC (Figura 

46, p.117) mostram o acoplamento a uma ligação entre o hidrogênio δH 3,61 ppm e o 

carbono  δC 63,32 ppm; δH 1,54 ppm e o carbono  δC 33,00 ppm; δH 3,61 ppm  e o 

carbono  δC 14,33 ppm. O espectro de HMBC (Figura 47, p.118) mostra os 

acoplamentos entre o hidrogênio δH 3,61 ppm com o carbono  δC 33,00 ppm a duas 

ligações; δH 0,85 ppm com o carbono  δC 22,90 ppm a duas ligações; δH 1,22 ppm 

(C14) com o carbono δC 14,33 ppm a três ligações. O espectro de COSY (Figura 45, 

p.117) mostra a correlação entre os hidrogênios δH 3,61 ppm e δH 1,54 ppm; não 

foram encontrados, na literatura, dados de RMN para a substância Ab-02. As 

Figuras 37 e 42 (p.110 e 114) mostram o perfil espectral para a substância 

Nonadecan-1-ol presente no banco de dados Scifinder, corroborando com o 

espectro obtido para a Ab-02, assim como o ponto de fusão, que também auxiliou na 

identificação da substância. 

 

 

 

 

Figura 37: Espectro de RMN 13C da substância  Nonadecan-1-ol: banco de dados 

Scinfinder 
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Figura 38: Espectro de RMN 13C de Ab-02 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 39: Expansão do Espectro de RMN 13C de Ab-02 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 40: Espectro de RMN 1H Ab-02 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 41: Expansão do Espectro de RMN 1H Ab-02 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Espectro de RMN 1H da substância Nonadecan-1-ol: banco de dados 

Scinfinder 
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Figura 43: Espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-02 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 44: Expansão do Espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-02 (CDCl3, 100 

MHz) 
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Figura 45: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-02 (CDCl3,  400 MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C - HSQC de Ab- 02 (CDCl3, 
100  e 400 MHz) 
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Figura 47: Expansão do Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC  de Ab-02 (CDCl3, 
100  e  400 MHz) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Identificação Estrutural Ab-03 

A amostra Ab-03, obtida da fração acetato de etila das folhas (Figura 48), 

apresentou-se como um sólido branco amorfo (15 mg) no qual foi analisado por 

Espectroscopia de RMN 1H e 13C uni e bidimensionais, apresentando solubilidade 

em clorofórmio deuterado (CDCl3). 

 

Figura 48: Substância Ab-03 

                                                           

Fonte: Autora 
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O espectro de RMN 13C (Figura 50, p. 124) exibe 13 sinais na região de 

carbono insaturado ou carbonílico, 2 sinais na região de carbono sp3 oxigenado e 30 

sinais para carbonos saturados (expansão Figura 53, p.127), totalizando 45 linhas 

espectrais, para a amostra Ab-03.  

O espectro de RMN 1H (Figura 52, p. 124) mostra sinais múltiplos na região 

de hidrogênios olefínicos e aromáticos, sinais entre δH 3,0 e 4,0 ppm referentes a 

hidrogênios ligados a carbonos oxigenados e um grupo de sinais compreendidos 

entre δH 0,5 e 2,0 ppm, que denotam um padrão comumente encontrado em núcleos 

triterpênicos. O espectro de RMN 13C apresentou sinais em δC 183,33 ppm, 

correspondente a carbono de grupo carboxilíco, e em δC 79,0 ppm relativo a carbono 

hidroximetínico comumente presente em ácidos triterpênicos. 

No espectro de RMN 1H (Figura 52, p. 124) observa-se também um 

deslocamento químico em δH 2,0 ppm referente a uma metila e uma absorção como 

um singleto em δH 3,7 ppm, característico de metoxila. Também foram registrados 

sinais na região de desproteção (acima de 5 ppm), e  absorções referentes a 

hidrogênios olefínicos. É possível observar um sinal singleto referente ao hidrogênio 

em δH 7,37 ppm e um quarteto de dubletos  na faixa de  δH 7,10 ppm. 

Os dados analisados sugerem uma mistura de duas substâncias, um núcleo 

triterpênico, de esqueleto oleanano, e um iridóide já identificado no gênero 

Allamanda, isolado da espécie Allamanda blanchetii da fração acetato de etila obtida 

do extrato etanólico das raízes (NAVARRO, 2005). 

As estruturas do esqueleto oleanano e do iridóide, propostas para Ab-03, 

foram baseadas em dados da literatura para as substâncias Ácido Oleanólico e 

Plumericina. Os dados obtidos para Ab-03 estão de acordo com os valores descritos 

para o triterpeno pentacíclico e para o iridóide (Tabelas 20 e 21, p.121 e 122). 

O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 56, p.130)  apresenta  13 sinais 

para carbonos metínicos, apresentando 10  sinias para carbonos metilênicos e 8 

sinal para carbonos metílicos do qual deste uma metila é atribuída a presença do 

grupo químico metoxila. 
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A partir da análise dos dados de RMN 13C e 1H (Tabelas 20 e 21, p.121 e 122) 

foi possível identificar as estruturas para Ab-03 (Figura 49), Ab-03a foi identificada 

como um triterpeno pentacíclico de esqueleto oleanano de fórmula molecular 

C30H48O3, Ácido Oleanólico; Ab-03b foi identificada como o iridóide Plumericina, de 

fórmula molecular C15H14O6. 

A plumericina constitui um importante iridóide que já foi isolado de diversas 

espécies da família Apocyanaceae, podendo ser considerada um marcador químico 

para a família. A sua significância se deve a diversos estudos farmacológicos 

realizados, onde são relatadas atividades moluscida, antibacteriana e antifúngica da 

Plumericina e Isoplumericina (HAMBURGER et al.,1991). 

 

 

Figura 49: Identificação Estrutural Substância Ab-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                       Ab-03-a                                                                       Ab-03-b 

 

Durante a análise do espectro de RMN 13C (Figura 50, p.124), os 15 

carbonos, diferentes dos sinais comumente encontrados para núcleos triterpênicos 

(30 carbonos), foram relacionados a Plumericina. Destes deslocamentos químicos, 

destacam-se 2 sinais de carbonila de grupamento éster, em δC 166,68 e 168,11 

ppm. Os sinais em δC 104,60; 102,26 e 80,28 ppm foram atribuídos a carbonos sp3 

oxigenados. 
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Tabela 20: Valores de deslocamentos químicos (δ) para RMN 1H e 13C para o 

composto Ab-03b (CDCl3, 400 e 100 MHz) e dados da literatura para a plumericina  

(NAVARRO, 2005) 

Ab-03b 

δC 

Ab-03b 

δH 

Plumericina δC 

LITERATURA 

        C  C 

4 109,33  109,68 

8 104,60  104,82 

11 127,39  127,73 

12 168,11  171,30 

15 166,68  167,20 

      CH  CH 

1 102,26 5,50 102,51 

3 152,72 7,37 152,94 

5 38,38 3,95 38,66 

6 126,34 5,58 126,64 

7 141,08 5,98 141,32 

9 53,68 3,37 53,91 

10 80,28 5,04 80,56 

13 145,35 7,10 145,49 

      CH3  CH3 

14 16,10 2,03 16,29 

MeO-15 51,68 3,7 51,40 
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Tabela 21: Valores de deslocamentos químicos (δ) para RMN 1H e 13C para o 

composto Ab-03a (CDCl3, 400 MHz 100 MHz) e dados da literatura para o Ácido 

Oleanólico (SANTOS, 2010)  

 Ab-03a 

δC 

Ab-03a 

δH 

Ácido Oleanólico  δC 

C  C 

4 38,72  38,8 

8 39,22  39,6 

10 37,04  37,0 

13 143,57  144,9 

14 41,54  41,2 

17 46,48  48,1 

20 30,65  30,6 

28 183,33  180,0 

CH   

3 79,0 3,14 78,8 

5 55,16 0,67 55,5 

9 47,58 1,47 47,5 

12 122,59 5,21 122,7 

18 40,91 2,74 41,3 

CH2   

1 38,34 0,90; 1,52 38,8 

2 27,13 1,64; 1,53 27,3 

6 18,25 1,47; 1,30 18,4 

7 32,56 1,69; 1,51 33,0 

11 22,87 1,89; 1,53 23,3 

Continua... 
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Continuação da Tabela 21 

Ab-03a 

δC 

Ab-03a 

δH 

Ácido Oleanólico  δC 

CH2   

15 27,64 0,99; 1,65 28,2 

16 23,36 1,82; 1,82 - 

19 45,83 1,54; 1,10 45,8 

21 33,75 1,31; 0,84 33,8 

22 32,40 1,37; 1,70 32,3 

   CH3    

23 28,06 0,92 28,1 

24 15,52 0,71 15,6 

25 15,29 0,81 15,3 

26 17,10 0,64 16,9 

27 25,91 1,06 26,0 

29 33,04 0,83 33,1 

30 23,55 0,85 21,2 
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Figura 50: Espectro total de RMN 13C de Ab-03 (CDCl3,100 MHz) 
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Figura 51: Expansão do Espectro de RMN 13C de Ab-03 (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

126 

 

Figura 52: Espectro total de RMN 1H de Ab-03 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 53: Expansão 1 do Espectro de RMN  1H  de Ab-03 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 54: Expansão 2 do Espectro de RMN 1H de Ab-03 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 55: Expansão 5 Espectro de  RMN  1H  deAb-03 (CDCl3, 400 MHz) 
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        Figura 56: Espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-03 (CDCl3, 100 MHz ) 
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Figura 57: Expansão do Espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-03 (CDCl3, 100 

MHz) 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

132 

 

Os espectros bidimensionais são utilizados para confirmação da 

caracterização estrutural da molécula. As correlações bidimensionais apresentadas 

no espectro de HSQC (Figura 58, p. 136) mostram os acoplamentos entre 

hidrogênio e carbono a uma ligação. O hidrogênio  δH 5,58 ppm com o carbono   δC 

126,34 ppm; O hidrogênio  δH 5,50 ppm com o carbono δC 102,26 ppm; O hidrogênio  

δH 7,37 ppm com o carbono   δC 152,72 ppm; O hidrogênio  δH 7,10 ppm com o 

carbono δC 145,35 ppm; O hidrogênio  δH 5,98 ppm com o carbono  δC 141,08 ppm; 

O hidrogênio δH 5,21 ppm com o carbono δC 122,59 ppm; O hidrogênio  δH 5,04 ppm 

com o carbono δC 80,28 ppm; O hidrogênio δH 3,14 ppm com o carbono δC 79,0 

ppm. Todas as correlações entre os hidrogênios e seus respectivos carbonos estão 

descritos na (Tabela 22, p 133). 

As correlações bidimensionais apresentadas no espectro de HMBC (Figura 

60, p. 138) mostram os acoplamentos entre hidrogênio e carbono a duas e três 

ligações; podemos observar os seguintes acoplamentos: δH 3,95 ppm acoplando 

com os carbonos δC 141,08 ppm a três ligações e com o carbono δC 109,33 ppm a 

duas ligações; δH 3,37 ppm acoplando com os carbonos δC 141,08 e δC 38,38 ppm a 

três ligações e com o carbono δC 104,60 ppm a duas ligações; δH 3,7 ppm acoplando 

com o carbono δC 166,68 ppm a três ligações; δH 2,03 ppm acoplando com os 

carbonos δC 145,35 ppm a duas ligações e com o carbono δC 127,39 ppm a três 

ligações; δH 5,04 ppm acoplando com o carbono δC 168,11 ppm a três a ligações; δH 

5,50 ppm acoplando com os carbonos δC 104,60 e δC 80,28 ppm a três ligações e  

δC 53,68 ppm a duas ligações; δH 5,58 ppm acoplando com o carbono δC 141,08 

ppm a duas ligações; δH 5,98 ppm com os carbonos δC 38,38 e  δC 53,68 ppm a três 

ligações e com δC 126,34 e δC 104, 60 ppm a duas ligações. Todas as correlações 

entre os hidrogênios e seus respectivos carbonos estão descritos na (Tabela 23, p 

135).  

O espectro de correlação 1H x 1H – COSY (Figura 63, p.141) apresenta os 

acoplamentos entre hidrogênios vizinhos; observam-se os principais acoplamentos 

para a substância Ab-03; o hidrogênio δH 3,37 ppm acoplando com os hidrogênios 

δH 3,95 e δH 5,50 ppm; e o hidrogênio δH 5,58 ppm com o δH 5,97 ppm. 
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Tabela 22: Deslocamento químico de RMN 13C e seus respectivos hidrogênios 

mostrados pelo espectro de HSQC para Ab-03a e Ab-03b 

Substância Ab-

03a 

δC 

HSQC 

δH 

Substância Ab-

03b 

δC 

HSQC 

δH 

δC δH δC δH 

1 38,34 0,90; 1,52 1 102,26 5.50 

2 27,13 1,64; 1,53 3 152,72 7,37 

3 79,0 3,14 4 109,33  

4 38,72  5 38,38 3,95 

5 55,16 0,67 6 126,34 5,58 

6 18,25 1,47; 1,30 7 141,08 5,98 

7 32,56 1,69; 1,51 8 104.60  

8 39,22  9 53,68 3,37 

9 47,58 1,47 10 80,28 5,04 

10 37,04  11 127,39  

11 22,87 1,89; 1,53 12 168,11  

12 122,59 5,21 13 145,35 7,10 

13 143,57  14 16,10 2,03 

14 41,54  15 166,68  

15 27,64 0,99; 1,65 MeO-

15 

51,68 3,7 

16 23,36 1,82; 1,82   

17 46,48    

18 40,91 2,73   

 

 
Continua.. 
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Substância Ab-

03a 

δC 

HSQC 

δH 

Substância Ab-

03b 

δC 

HSQC 

δH 

19 45,83 1,10; 1,54   

20 30,65    

21 33,75 1,31; 0,84   

22 32,40 1,37; 1,70   

23 28,06 0,92   

24 15,52 0,71   

25 15,29 0,81   

26 17,10 0,64   

27 25,91 1,06   

28 183,33    

29 33,04 0,83   

30 23,55 0,85   

Continuação da Tabela 22 
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Tabela 23: Deslocamento químico de RMN 13C e seus respectivos hidrogênios 

mostrados pelo espectro de HMBC para Ab-03b 

Substância Ab-03b 

δC 

HMBC 

δH 

HMBC 

δH 

δC 2JCH 3JCH 

1 102,26   

3 152,72   

4 109,33 3,95; 7,37  

5 38,38  3,37; 5,98 

6 126,34 5,98  

7 141,08 5,58 3,95; 3,37 

8 104.60 3,37; 5,97 5,50 

9 53,68 5,50 5,97 

10 80,28  5,50; 7,10 

11 127,39  2,03 

12 168,11  5,04; 7,10 

13 145,35   

14 16,10   

15 166,68  3,7; 7,37 

MeO-15 51,68   
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Figura 58: Espectro de correlação total 1H x 13C - HSQC de Ab- 03 (CDCl3, 100  e 
400 MHz) 
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Figura 59: Espectro total de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-03 (CDCl3, 100  e 
400 MHz) 
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Figura 60: Expansão 1 do Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-03 
(CDCl3, 100 MHz e 400 MHz) 
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Figura 61: Expansão 2 do  Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-03 
(CDCl3, 100 MHz e 400 MHz) 
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Figura 62: Espectro total de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-03 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 63: Expansão do Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-03 (CDCl3,  

400 MHz) 
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5.7.4 Identificação Estrutural Ab-04 

A substância Ab-04, isolada da fração acetato de etila das folhas, apresentou-

se como um sólido branco amorfo (22 mg) no qual foi analisado por Espectroscopia 

de RMN 1H e 13C uni e bidimensionais, apresentando solubilidade em DMSO 

deuterado. 

Os espectros de RMN 1H (Figura 67, p.148) e de RMN 13C (Figura 65, p.146) 

de Ab-04 exibem um perfil de uma estrutura triterpênica. A análise do espectro de 

RMN 13C permitiu identificar a presença de 30 sinais. Foi observada a presença de 

dois sinais para carbonos sp2 em δC 138,06 e 124,44 ppm correspondentes a 

carbonos de ligação dupla endocíclica, a presença do sinal de carbonila de ácido 

carboxílico em δC 178,20 ppm e também do sinal de carbono carbinólico em δC 76,68 

ppm. 

No espectro de RMN 1H observam-se sinais na região de δH 0,70-1,04 ppm 

correspondentes aos deslocamentos químicos das metilas com multiplicidades de 

singletos e dubletos. Pelo espectro de RMN 1H e expansões (Figura 68, p. 149) 

observa-se um singleto largo, em δH 5,13 ppm, relativo ao hidrogênio ligado ao 

carbono sp2 da dupla ligação endocíclica trissubstituída e um sinal quinteto em δH 

3,02 ppm característico de hidrogênio carbinólico. 

O espectro de RMN 1H apresenta ainda o grupo de sinais entre δH 0,67 e 2,51 

ppm, sobrepostos e de multiplicidades variadas, caracterizando a estrutura 

hidrocarbonada do triterpeno, com destaque para seis sinais em δH 0,67 (s, 1H), δH 

0,74 (s, 3H), δH 0,81 (d, 3H, J=8,0 Hz), δH 0,86 (s, 3H), δH 0,90 (d, 3H, J=8,0 Hz) e δH 

1,04 (s, 6H). Este dados juntamente com o dubleto presente em δH 2,12 ppm com 

constante de acoplamento J=12,0 Hz, são sinais norteadores da classe e sugerem a 

estrutura de um esqueleto ursano. O sinal em δH 4,33 ppm (d,J=5,2 Hz, 1H)  foi 

atribuído ao hidrogênio da hidroxila.O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 69, 

p.150) apresenta 7 sinais para carbonos metínicos, apresentando 9  sinias para 

carbonos metilênicos e 7 sinais para carbonos metílicos. 

Após comparação dos dados obtidos experimentalmente com os dados da 

literatura (Tabela 24, p.144), foi possível identificar Ab-04 como sendo o Ácido 

Ursólico (Figura 64, p.146). O espectro de correlação 1H x 1H – COSY (Figura 70, p. 
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151) mostra as correlações entre hidrogênios vizinhos,  δH 4,33 e δH 3,02 ppm; δH 

5,13 e δH 1,85 ppm; δH 3,02 e δH 1,4 ppm. O espectro de correlação 1H x 13C – HSQC 

(Figura 71, p.152) mostra as correlações de carbono e hidrogênio a uma ligação 

entre δC 54,63 (C-5) e δH 0,66 (H-5); δC 46,86 (C-9) e δH 1,46 (H-9); δC 23,15(C-27)  e δH 

1,04 (H-27); δC 16,79 (C-26) e δH 0,71(H-26). As demais correlações a uma ligação 

encontram-se na Tabela 24 (p.144). 

O Ácido Ursólico pertence à classe dos triterpenos, sendo esta classe 

amplamente distribuída no reino vegetal, e têm sido frequentemente isolado como 

mistura isomérica com o Ácido Oleanólico (VASCONCELOS et al.,2006). O Ácido 

Ursólico já foi isolado do extrato EtOH da fração DCM das flores de Allamanda 

blanchetii, e em virtude de sua ação antineoplásica, demonstrada em estudos 

anteriores, a presença deste composto na composição química da A. blanchetii e A. 

shottii, induz a ele a provável responsabilidade pelo efeito antileucêmico 

demonstrado por esta planta nos resultados farmacológicos realizados por Navarro 

(2005).  

O Ácido Ursólico um triterpenóide pentacíclico pertencente ao grupo dos 

Ursanos, é conhecido também pelos nomes de urson, prunol, micromerol e malol, 

sendo “ácido (3β)-3-hidroxi-urs-12-en-28-oico” o seu nome denominado pela IUPAC. 

Este ácido é utilizado como aditivos em bebidas, alimentos e em cosméticos 

(LEUNG, FOSTER, 1996). 

Este triterpeno pentacíclico possui atividades farmacológicas distintas e 

algumas delas semelhantes às apresentadas pelo seu isómero, o Ácido Oleanólico. 

O seu potencial antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano, antidepressivo,  

antitumoral, tem sido estudado nos últimos tempos (NUNES, 2013). 

Foi realizada a determinação do ponto de fusão (p.f.) da substância isolada 

em um aparelho de microdeterminação Microquímica, provido de placa aquecedora 

modelo MQAPF-302. A determinação foi feita a uma velocidade de aquecimento de 

1 ºC, a substância Ab-04 apresentou ponto de fusão igual a 259 ºC corroborando 

com o ponto de fusão para o Ácido Ursólico  encontrado na literatura 257º- 259 ºC 

(CSUK et al.,2011). 
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Tabela 24: Valores de deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H e 13C para o 

composto Ab-04 (DMSO, 400 e  100 MHz) e dados da literatura para o Ácido 

Ursólico, LEITE &COLABORADORES (2001)  

Ab-04 

δC 

Ab-04 

δH 

Ácido Ursólico  

δC 

C  C 

4 38,37  36,3 

8 38,26  39,4 

10 38,29  38,2 

13 138,06  138,2 

14 41,51  41,6 

17 46,69  46,8 

28 178,20  178,2 

CH   

3 76,68 3,02; 4,33 d(OH) 76,8 

5 54,63 0,66s 54,8 

9 46,86 1,46 47,0 

12 124,44 5,13 s 124,6 

18 52,23 2,12 d 52,4 

19 38,08 1,31 38,5 

20 38,08 2,5 38,4 

CH2   

1 38,09 2,5; 0,87 38,3 

2 27,40 0,98; 1,78 27,0 

6 17,87 1,44; 1,28 18,0 

7 32,56 1,41; 1,28 32,7 

 

Continua .. 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

145 

 

 

Ab-04 

δC 

Ab-04 

δH 

Ácido Ursólico  

δC 

CH2   

11 22,72 1,85; 1,85 22,8 

15 26,86 1,44; 1,44 27,5 

16 23,67 1,51; 1,93 23,8 

21 30,05 1,42; 1,28 30,2 

22 36,19 1,54; 1,51 36,5 

   CH3    

23 28,13 0,89 s 28,2 

24 15,11 0,88 15,2 

25 15,98 0,81 s 16,1 

26 16,79 0,71 s 16,9 

27 23,15 1,04 s 23,3 

29 16,91 0,78 d 17,0 

30 20,97 0,91 d 21,0 

Continuação da tabela 24 
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Figura 64: Substância Ab-04; Ácido Ursólico 

 

Figura 65: Espectro de RMN 13C de Ab-04 (DMSO, 100 MHz) 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

147 

 

Figura 66: Expansão do espectro de RMN 13C de Ab-04 (DMSO, 100 MHz) 
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                 Figura 67: Espectro de RMN 1H de Ab-04 (DMSO, 400 MHz) 
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     Figura 68: Expansão do espectro de RMN 1H de Ab-04 (DMSO, 400 MHz) 
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           Figura 69: Espectro de RMN 13C DEPT135º  de Ab-04 (DMSO, 100 MHz) 
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 Figura 70: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-04 (DMSO, 400 MHz) 
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Figura 71: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC de Ab-04 (DMSO, 100 e 400 
MHz) 
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Figura 72: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C – HSQC de Ab-04 (DMSO, 

100  e 400 MHz) 
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Figura 73: Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-04 (DMSO, 100  e 400 
MHz) 
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Figura 74: Expansão 1 do espectro de correlação 1H x 13C - HMBC  de Ab-04 
(DMSO, 100 e 400 MHz) 
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5.7.5 Identificação estrutural Ab-05 

A amostra Ab-05, obtida da fração acetato de etila dos talos, apresentou-se 

como um sólido (72 mg) no qual foi analisado por Espectroscopia de RMN  1H e 13C 

uni e bidimensionais, apresentando solubilidade em clorofórmio. 

O espectro de RMN 13C (Figura 76, p. 160) apresentou 80 linhas espectrais. 

Alguns sinais não foram considerados para a amostra principal, e outros foram 

associados a mais de um carbono. A quantidade de sinais indicaticam que a 

amostra possui mais de uma substância, sendo assim considerada como uma 

mistura terpênica, de acordo com o padrão espectral observado. A avaliação dos 

espectros de RMN 13C permitiu verificar a presença de um sinal em δC 79,22 ppm 

característico de carbono metínico oxigenado, e dois sinais em δC 109,5 ppm (CH2) 

e δC 151,02 ppm (C), que foram atribuídos a sinais de carbonos de ligação dupla 

dissubstituida e terminal, sinais típicos referentes aos carbonos olefínicos do 

esqueleto triterpênico lupano. Foram observados ainda sinais em δC 121,8 e 145,3 

ppm correspondentes a ligação dupla entre os carbonos C-12 e C-13, deslocamento 

característico para o triterpeno β-Amirina, componente majoritário da mistura, além 

daqueles em δC 124,5 e 139,7 ppm, referentes a ligação dupla dos carbonos C-12 e 

C-13, que foram atribuídos a dupla ligação do triterpeno α-Amirina também presente 

na mistura. 

O espectro de RMN 1H (Figura 78, p. 162), revela vários sinais protegidos 

entre δH 0,8 e 1,4 ppm correspondentes a grupos metílicos e metilênicos. O 

multipleto em δH 3,14 corresponde ao hidrogênio H-3, sugerindo que o grupo 

hidroxila esteja ligado ao C-3, presente em todos os componentes da mistura. Os 

tripletos em δH 5,11 e 5,05 ppm, correspondem aos hidrogênios olefínicos H-12 

presentes na α e β-Amirina respectivamente, e os dois singletos em δH 4,6  e 4,5 

ppm correspondem aos hidrogênios olefínicos H-29 do Lupeol. Observou-se um 

sinal em δH 1,61 ppm indicativo de hidrogênios de grupos metílicos ligados a 

carbono insaturado. O espectro de RMN 1H (Figura 79, p. 163), e suas expansões 

exibiram um grande número de sinais na região entre δH 0,69 e 1,06 ppm, sendo 

que nessa faixa foram observados sete singletos em  δH 0,72; 0,76; 0,80; 0,87; 0,90; 

0,93 e 1,06 ppm, que foram atribuídos a hidrogênios de grupos metílicos ligados a 

átomos de carbono saturados. 
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 O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 81,p.165) apresenta 8 sinais 

para carbonos metínicos, apresentando 12  sinias para carbonos metilênicos e 8 

sinais para carbonos metílicos.A análise dos dados de RMN e comparação com os 

dados existentes na literatura permitiram identificar Ab-05 como a mistura dos 

triterpenos β-Amirina (majoritário), α-Amirina e Lupeol (Figura 75). Os dados de 

RMN 1H e RMN 13 C de Ab-05 assim como os descritos na literatura para o Lupeol, 

α-Amirina e β-Amirina encontram-se na Tabela 25 (p. 158). Os espectros uni e 

bidimensionais contribuíram para a confirmação das estruturas. 

Figura 75: Estruturas de Ab-05a, Ab-05b e Ab-05c 

                                                 

 

 

Ab-05b (β-amirina) 

Ab-05a (α-amirina) 

Ab-05c (Lupeol) 
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Tabela 25: Valores de deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H e 13C para o 

composto Ab-05 (CDCl3, 400 e 100 MHz) e dados da literatura (GONÇALVES, 2011) 

           α-amirina    Ab-05a   β-amirina           Ab-05b  Lupeol             Ab-05c 

C               δC δC        δC δC        δC δC 

4                  38,8 38,7 38,8 38,7 38,8 38,7 

8                 40,0 38,7 38,7 38,7 40,7 - 

10                 36,9 37,6 37,6 37,1 37,2 37,1 

13               140,0 139,7 145,3 145,3 * * 

14                 42,2 41,8 41,8 41,8 42,7 41,8 

17                 33,7 33,9 32,5 32,6 42,9 41,8 

20                     * * 31,3 31,2 150,8 151,02 

CH      

3                   79,4 79,22 79,0 79,22 78,9 79,22 

5                   55,2 55,3 55,3 55,4 55,2 55,3 

9                   47,3 47,4 47,7 47,8 50,4 50,5 

12               124,6 124,5 121,8 121,8 * * 

13                      * * * * 38,1 38,2 

18                 59,1 59,2 47,3 47,8 48,8 48,4 

19                 39,7 39,6 * * 48,8 48,1 

20                 39,6 39,6 * * * * 

CH2      

1                   38,6 38,8 38,6 38,9 38,6 38,7 

2                   27,4 27,6 27,4 27,5 27,4 27,4 

6                   18,3 18,5 18,5 18,6 18,2 18,5 

7                   32,7 32,8 32,7 32,1 34,4 34,4 

 

 
Continua... 
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           α-amirina    Ab-05ª   β-amirina           Ab-05b  Lupeol             Ab-05c 

CH2      

11                 17,4 17,6 23,6 23,5 20,9 21,1 

12                     * * * * 25,0 26,20 

15                 26,6 26,7 26,2 26,3 27,4 27,4 

16                 26,6 26,7 27,1 27,09 35,5 35,7 

19                    * * 46,6 46,9 * * 

21                 31,2 31,4 34,7 34,9 29,7 29,6 

22                 41,5 41,7 37,2 37,3 40,0 40,1 

29                      * * * * 109,3 109,5 

CH3      

23                 28,2 28,3 28,2 28,2 28,0 28,1 

24                 15,6 15,8 15,5 15,7 15,4 15,5 

25                 15,6 15,8 15,6 15,8 16,1 16,1 

26                 16,9 16,3 16,9 16,9 15,9 15,8 

27                 23,3 23,4 26,0 - 14,5 14,4 

28                 28,1 28,9 28,0 28,6 18,0 18,1 

29                 23,3 23,8 33,3 33,5 * * 

30                 21,4 21,6 23,7 23,8 19,3 19,5 

Continuação da Tabela 25 
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Figura 76: Espectro de RMN 13C de Ab-05 (CDCl3, 100MHz) 
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Figura 77: Expansão do espectro de RMN 13C de Ab-05 (CDCl3, 100 MHz) 
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         Figura 78: Espectro de RMN de 1H de Ab-05 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

163 

 

Figura 79: Expansão 1 do espectro de RMN de 1H de Ab-05 (CDCl3, 400 MHz) 
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      Figura 80: Expansão 2 do espectro de RMN 1H de Ab-05 (CDCl3, 400 MHz) 
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Figura 81: Espectro de RMN 13C DEPT135º de Ab-05 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 82: Expansão 1 do espectro de RMN 13C DEPT135º Ab-05 (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 83: Expansão 2 do espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-05 (CDCl3, 100 

MHz) 
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        Figura 84: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-05 (CDCl3,  400 MHz) 
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Figura 85: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC  de Ab-05 (CDCl3, 100  e 400 

MHz) 
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Figura 86: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C – HSQC de Ab-05 (CDCl3, 

100  e 400 MHz) 
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Figura 87: Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-05 (CDCl3, 100  e 400 

MHz) 
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Figura 88: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C - HMBC AB-05 (CDCl3, 100 

e 400 MHz) 
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5.7.6 Identificação estrutural Ab-06 

A substância Ab-06, isolada da fração acetato de etila dos talos, apresentou-

se como um sólido (26 mg) que foi analisado por Espectroscopia de RMN 1H e 13C 

uni e bidimensionais, apresentando solubilidade em DMSO deuterado. 

Os espectros de RMN 13C e DEPT 135 º (Figuras 90 e 94, p.176 e 180) 

mostram um total de 44 sinais para a substância Ab-06 sendo considerada da 

amostra principal apenas 30 sinais, caracterizando a estrutura de um triterpeno. No 

espectro de RMN 13C observa-se dois sinais característicos da ligação dupla C-12 e 

C-13, de triterpeno de esqueleto oleanano, em δC 121,4 e 143,7 ppm, um sinal em 

δC 178,5 ppm correspondente a carbonila de grupo ácido carboxílico, e um sinal em  

δC 76,7 ppm,  relativo a carbono hidroximetínico.  

O espectro de RMN 1H (Figura 92, p. 178) mostra sinais em δH 5,14 ppm 

característico de hidrogênio olefínico atribuído ao H-12, δH 2,9 ppm característico de 

hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila, um sinal em δH 2,74 ppm atribuído ao C-

18, e um grupo de sinais entre δH 0,85 e 1,0 ppm referentes as metilas de 

triterpenos.O espectro de RMN 13C DEPT 135 º (Figura 94, p.180) apresenta 5 sinais 

para carbonos metínicos, apresentando 10  sinias para carbonos metilênicos e 7 

sinais para carbonos metílicos. 

Com a análise dos espectros e comparação com dados da literatura foi 

possível identificar Ab-06 como o triterpeno Ácido Oleanólico (Figura 89, p.174). O 

Ácido Oleanólico é um triterpeno amplamente encontrado em plantas na forma livre 

e glicosilada. Há relatos na literatura de sua ampla atividade biológica, onde 

destaca-se  atividade hipoglicêmica, hipolipidêmica, hepatoprotetora, anti-

inflamatória, antiviral, antioxidante, anticarcinogênica entre outras (FLORES, 2013). 

Os valores de deslocamentos químicos para Ab-06 comparados com os dados da 

literatura para o ácido oleanólico estão descritos na Tabela 26 (p.174). 

O Ácido Oleanólico é descrito na literatura por possuir potencial antioxidante, 

uma vez que o grupo ácido é um capturador de radicais livres devido, entre outros 

fatores, à sua capacidade sequestradora de espécies reativas de oxigênio (NUNES, 

2013). 
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Figura 89: Estrutura de Ab-06 Ácido Oleanólico 

A obtenção do ponto de fusão (p.f.) da substância isolada foi realizada em um 

aparelho de microdeterminação Microquímica, provido de placa aquecedora modelo 

MQAPF-302. A determinação foi feita a uma velocidade de aquecimento de 1 ºC, a 

susbtância Ab-06 apresentou ponto de fusão igual a 282 ºC, corroborando com o 

ponto de fusão para o ácido oleanólico encontrado na literatura que é na faixa de 

282º - 288 ºC.  

Tabela 26: Valores de deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H e 13C para o 

composto Ab-06 (DMSO, 400  e 100 MHz) e dados da literatura (SANTOS, 2010) 

Ab-06 

δC 

Ab-06 

δH 

Ácido Oleanólico   

δC 

C  C 

4 38,2  38,8 

8 39,1  39,6 

10 38,07  37,0 

13 143,7  144,9 

14 41,5  41,2 

17 46,6  48,1 

20 30,2  30,6 

28 178,5  180,0 

Continua... 
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Ab-06 

δC 

Ab-06 

δH 

Ácido Oleanólico   

δC 

CH   

3 76,7 2,9 78,8 

5 54,7 0,69 55,5 

9 47,0 1,48 47,5 

12 121,4 5,14 122,7 

18 40,7 2,74 41,3 

CH2   

1 38,06 0,88; 1,5 38,8 

2 27,4 1,0; 1,6 27,3 

6 17,95 1,30; 1,5 18,4 

7 33,2 1,14; 0,86 33,0 

11 23,2 1,0; 0,88 23,3 

15 27,1 0,98; 1,63 28,2 

16 23,3 1,5; 1,8 - 

19 45,5 1,03; 1,60 45,8 

21 32,6 0,87; 1,31 33,8 

22 32,3 1,24; 1,58 32,3 

   CH3    

23 28,1 0,89 28,1 

24 15,9 0,68 15,6 

25 15,1 0,85 15,3 

26 16,9 0,74 16,9 

27 25,54 1,09 26,0 

29 32,7 0,87 33,1 

30 21,04 0,91 21,2 

Continuação da Tabela 26 
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Figura 90: Espectro de RMN 13C de Ab-06 (DMSO, 100 MHz) 
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Figura 91: Expansão do espectro de RMN 13C de Ab-06 (DMSO, 100 MHz) 
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                   Figura 92: Espectro de RMN 1H de Ab-06 (DMSO, 100 MHz) 
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Figura 93: Expansão do espectro de RMN 1H de Ab-06 (DMSO, 100 MHz) 
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Figura 94: Espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-06 (DMSO, 100 MHz) 
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Figura 95: Expansão do espectro de RMN 13C DEPT 135º de Ab-06 (DMSO, 100 

MHz) 
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Figura 96: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-06 (DMSO, 400 MHz); 

Expansão do espectro de correlação 1H x 1H - COSY de Ab-06 (DMSO,  400 MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SILVA, G. S. F. S. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de Allamanda 
blanchetii A.DC. (Apocynaceae) 

183 

 

Figura 97: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC de Ab-06 (DMSO, 100  e 400 

MHz); Expansão do espectro de correlação 1H x 13C - HSQC de Ab-06 (DMSO, 100 

e 400 MHz) 
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Figura 98: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-06 (DMSO, 

100 e 400 MHz); Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC de Ab-06 (DMSO, 100 e 

400 MHz) 
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6. CONCLUSÕES 

Durante o estudo realizou-se uma triagem fitoquímica com os extratos e frações 

das folhas, talos e flores de Allamanda blanchetii, ao qual revelou a presença de 

cumarinas, alcalóides, triterpenos e esteroides, mono, sesqui e diterpenos na 

maioria das amostras. Foram realizadas cromatografias em coluna com as frações 

acetato de etila das folhas e talos, no qual foram identificadas 9  substâncias: Ab-01, 

mistura de Estigmasterol e β-Sitosterol; Ab-02, Nonadecan-1-ol; Ab-03, mistura de 

Plumericina e Ácido Oleánólico; Ab-04, Ácido Ursólico; Ab-05, mistura de β-amirina, 

α-Amirina e Lupeol, e Ab-06, Ácido Oleánolico.  

 Verificou-se que a fração acetato de etila dos talos apresentou maior quantidade 

de compostos fenólicos (151,23 ± 0,012 mg EqAG/g) e de flavonoides totais (139,36 

± 0,021 mg EqAC/g).Na avaliação da atividade antioxidante, foi possível verificar que 

de todos os extratos e frações testados, verificou-se que a fração AbT- AcOEt 

também foi a que apresentou melhor resultado com valor de CE50 22,05 ± 2,16, ou 

seja, a menor concentração capaz de reduzir 50% dos radicais livres do meio. No 

método da inibição da co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico, as frações 

AbF-CHCl3  e AbF-MeOH foram as que apresentaram a melhor atividade 45,63 ± 

6,48 e 44,36 ± 13,06, respectivamente. 

Na atividade antibacteriana a concentração inibitória mínima foi de 0,78 

mg/mL, da amostra AbF-EtOH frente a bactéria Escherichia coli e da amostra AbF-

CHCl3 para a bactéria Enterococcus faecalis; e de 0,195 mg/mL da amostra AbF-

AcOEt para a bactéria Enterococcus faecalis. O extrato etanólico dos talos e o 

extrato DCM das flores apresentaram concentração inibitória mínima de 1,56 mg/mL, 

para as bactérias Serratia marcescens e Escherichia coli, respectivamente.  A 

concentração bactericida mínima do extrato etanólico das folhas destacou-se entre 

as demais amostras com a concentração de 1,56 mg/mL para a bactéria 

Enterococcus faecalis. A avaliação das amostras utilizando a relação entre CBM/CIM  

revelou que a maior parte dos extratos e frações testados apresentaram ação 

bactericida. 
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Na atividadade fotoprotetora somente a amostra AbT-AcOEt pode ser 

considerada promissora quanto ao seu potencial fotoprotetor, pois está de acordo 

com a Resolução RDC nº 30 de 1º de junho de 2012 (BRASIL, 2012) como um 

produto adequado para utilização em cosméticos. 

Apesar de já existirem estudos na literatura com a espécie Allamanda 

blanchetii este estudo apresenta novos resultados que contribuem para o 

conhecimento quimiotaxonômico do gênero Allamanda e da família Apocynaceae. 
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8. APÊNDICES 

XI Reunião Regional da FeSbe 

 

TEOR DE FLAVONÓIDES E FENÓIS TOTAIS DAS PARTES AÉREAS DE 

Allamanda blanchetii A. DC. 1Silva, G.S.F.S.; 1Guimarães, A.L.; 1Sousa, I.; 
1Rodrigues, J.D.S.; 1Almeida, J.R.G.S.; 1Araújo, E.C.C.1Universidade Federal do 

Vale do são Francisco, Petrolina-PE. 

 
Introdução: Os flavonóides constituem uma importante classe de polifenóis, 
presentes em relativa abundância entre os metabólitos secundários de vegetais, sua 
presença nos vegetais parece estar relacionada com funções de defesa e de atração 
de polinizadores. O entendimento sobre os metabólitos presentes em espécies 
vegetais é de extrema importância para o desenvolvimento de pesquisas que 
utilizam plantas e outros produtos naturais, visto que muitas das características, 
propriedades químicas e efeitos medicinais estão associados à presença ou não de 
determinados grupos químicos. Allamanda blanchetii pertencente à família 
Apocynaceae, é uma espécie arbustiva, endêmica da caatinga. Muitos gêneros 
desta família são relatados na literatura devido a importantes atividades 
terapêuticas. No gênero Allamanda já foram encontrados diversos grupos químicos 
de expressiva atividade farmacológica, sendo necessário mais estudos sobre os 
metabólitos presentes nesta espécie, que apresenta poucos relatos na literatura. 
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo quantificar o teor de compostos 
fenólicos presentes nos extratos das partes aéreas de A. blanchetii.  
Métodos: A espécie foi coletada na localidade Caboclo, município de Afrânio-PE e 
uma exsicata encontra-se depositada no HVASF. As partes aéreas foram secas e 
moídas, separadamente. As folhas e talos foram submetidos à extração com etanol 
e as flores à extração com diclorometano seguido de etanol. Os extratos etanólicos, 
das folhas e talos, foram submetidos a fracionamento em sílica resultando nas 
frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e metanólica. O teor de fenóis totais 
foi medido utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e o padrão ácido gálico, o 
resultado deste experimento foi expresso em miligramas de equivalente de ácido 
gálico por grama da amostra (mg EqAG/g). O teor de flavonoides totais foi 
determinado através da reação com o cloreto de alumínio usando como padrão o 
flavonóide catequina. O resultado deste ensaio foi expresso em miligramas de 
equivalentes de catequina por grama da amostra (mg EqC/g). Todos os ensaios 
foram realizados em triplicata. 
Resultados: Para este estudo foram analisados os extratos etanólicos das folhas e 
talos, suas respectivas frações e os extratos, etanólico e diclorometânico, das flores 
de Allamanda blanchetii. Os resultados demonstram que a fração acetato de etila 
tanto das folhas quanto dos talos apresentaram valores significativos no teor de 
flavonóides e fenóis totais em comparação com as outras frações, apresentando os 
seguintes valores, respectivamente: AbFolhas-AcOEt 44,06±0,020 (teor de 
flavonóides) e 48,57±0,006 (teor de fenóis); AbTalos-AcOEt 139,36±0,021 (teor de 
flavonóides) e 151,23±0,012 (teor de fenóis). As flores não apresentaram resultado 
significante. 
Conclusão: Estes resultados estão de acordo com a triagem fitoquímica preliminar 
realizada anteriormente, onde foi verificada a presença de flavonóides nas frações 
acetato de etila dos talos e folhas de A. blanchetii.  Sugerindo o estudo desta fração 
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para isolamento destes metabólitos já que, segundo a literatura, um grande número 
de flavonóides já foi isolado do gênero Allamanda.  
Apoio Financeiro: CAPES/BN 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
X Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

V Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco – PLAMEVASF 
 

TRIAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

Allamanda blanchetii A. DC.  

GEISIANE SUILA FEITOSA DOS SANTOS SILVA1; AMANDA L. GUIMARÃES1; 

INAIARA DE SOUSA1; JOANA D.S. RODRIGUES1, JACKSON ROBERTO G. S. 

ALMEIDA1; EDIGÊNIA  C. C. ARAÚJO1 

1Universidade Federal do Vale do são Francisco, Petrolina-Pe. 
 
Introdução: A espécie Allamanda blanchetii A. DC., pertencente a família 
Apocynaceae, é uma espécie arbustiva, endêmica da caatinga. Muitos gêneros 
desta família são relatados na literatura devido a importantes atividades 
terapêuticas. No gênero Allamanda já foram encontrados diversos grupos químicos 
de expressiva atividade farmacológica, sendo necessário mais estudos sobre A. 
blanchetii que apresenta poucos relatos na literatura. Objetivos: Este trabalho tem 
como objetivo analisar os perfis de metabólitos secundários e avaliar o potencial 
antioxidante in vitro dos extratos das partes aéreas de A. blanchetii. Métodos: As 
partes aéreas foram secas e moídas, as folhas foram submetidas à extração com 
etanol e as flores foram submetidas à extração com diclorometano e etanol. O 
extrato etanólico das folhas foi submetido a fracionamento em sílica resultando nas 
frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e metanólica. A triagem fitoquímica, 
dos extratos e frações, foi realizada em placas de CCDA. A atividade antioxidante 
das amostras foi avaliada usando os métodos do sequestro do radical DPPH e 
inibição da auto-oxidação do β-caroteno, tendo como padrões o ácido ascórbico, 
BHA e BHT. As análises foram feitas em triplicata. Resultados: Entre os metabólitos 
investigados foram identificados em maior quantidade e na maioria das amostras a 
presença de alcalóides, cumarinas e mono e sesquiterpenos. O extrato etanólico 
bruto das folhas e a fração metanólica das folhas de A. blanchetii apresentaram os 
melhores resultados no método do sequestro do radical DPPH com valores de CE50 
27,85±0,72 e 31,14±10,74, respectivamente. No método do β-caroteno a fração 
clorofórmica das folhas apresentou uma porcentagem de inibição de 45,63±6,48. Os 
extratos das flores não apresentaram nenhuma atividade antioxidante significativa. 
Conclusão: Os resultados obtidos revelam um potencial antioxidante do extrato 
etanólico bruto e da fração metanólica das folhas de A. blanchetii, que pode estar 
relacionado com as classes de metabólitos identificadas nestas amostras.  
 
Palavras-chave: Allamanda blanchetii, Apocynaceae, atividade antioxidante. 
 
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, BNB. 
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ATIVIDADE FOTOPROTETORA IN VITRO  DE Allamanda blanchetii A.DC. 

(APOCYNACEAE) 

Geisiane Suila Feitosa dos Santos Silva1; Edigênia Cavalcante da C. Araújo2
 ; Joana 

D’arc de Sousa Rodrigues1;  Victor Eliu Queiroz Santos2 ; Jackson Roberto Guedes da 

Silva Almeida2 

1 Colegiado Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido, Campus 
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2 Colegiado de Ciências Farmacêuticas, Campus Petrolina, Av. José de Sá 

Maniçoba, s/n- Centro, Petrolina –PE CEP 56304-917 

INTRODUÇÃO  

  A luz solar é importante para o nosso organismo e é responsável pelo 

bronzeamento. Porém o excesso de exposição solar pode comprometer a 

saúde da pele, sendo os raios ultravioleta (UV) os maiores responsáveis pelas 

alterações fotocutâneas. As lesões podem ser reduzidas principalmente 

através do uso de filtros solares. Têm-se realizado vários estudos para 

investigar a capacidade de fotoproteção de extratos vegetais (PINTO et al., 

2013). 

 Desta forma, vários extratos e óleos de plantas têm sido utilizados em 

produtos cosméticos como filtros solares, devido à ação fotoprotetora 

(VIOLANTE et al., 2009). 

 Os efeitos bioquímicos da radiação solar sobre a pele são causados, 

principalmente pelas radiações UVA e UVB.  A UVA, por ser mais penetrante, 

atinge a derme profunda, tornando-se o principal responsável pelo 

fotoenvelhecimento, tem ação fotosensibilizante e é a responsável pelo 

bronzeamento direto. Já a radiação UVB, apesar da penetração da pele ser 

menor, pode chegar até a derme papilar e com isto provocar alterações às 

fibras de elastina e de colágeno, tem ação eritematosa, responsável pelo 

bronzeamento indireto e tem ação carcinogênica (RIBEIRO,2006). 

Entende-se por radiação ultravioleta a região do espectro 

eletromagnético emitido pelo sol compreendido entre comprimentos de ondas 

de 200 a 400 nm, que por sua vez, subdividem-se em três: ultravioleta C ou 

UVC (200-290nm), que não chega à superfície terrestre; ultravioleta B ou UVB 

(290-320nm); ultravioleta A (320-400nm) (MELQUIADES et al., 2007). 
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MÉTODOS  

A atividade fotoprotetora foi avaliada através do método 

espectrofotométrico (VIOLANTE et al., 2009) para determinação do 

comprimento de onda máximo e da absorbância máxima, sendo em seguida 

calculado o fator de proteção solar (FPS). As amostras das folhas, talos e flores 

foram diluídos em etanol absoluto PA, obtendo-se concentrações de 5, 25, 50 e 

100 mg/L, sendo realizada a varredura em espectrofotômetro entre os 

comprimentos de 260 a 400 nm com intervalos de 5 nm, utilizando cubetas de 

quartzo de 1 cm de caminho óptico. Para o branco utilizou o etanol absoluto. O 

experimento foi realizado em triplicata. Os valores de absorbância foram 

plotados em gráficos e observados os picos máximos de absorção nas regiões 

do ultravioleta A e B. O FPS in vitro foi calculado considerando os intervalos de 

λ determinados por (MANSUR et al., 1986), conforme equação abaixo: 

*Este trabalho descreve apenas o extrato e as frações que obtiveram melhores 

resultados 

 

 

FC = fator de correção igual a 10; 

EE (λ) = 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 absorbância da solução do filtro solar 

no comprimento de onda (nm)  

 

Os valores de EE (λ) x I são constantes e estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores de EE (λ) x I (λ) previamente determinados para o cálculo do 

FPS 

 

                  Fonte: (SAYRE et al.,1979.) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O valor do FPS consiste na razão entre o tempo de exposição à 

radiação ultravioleta necessário para produzir eritema na pele protegida pelo 

protetor solar e o tempo, para o mesmo efeito, com a pele desprotegida 

(MELQUIADES et al., 2007). De acordo com a Resolução RDC nº 30 de 1º de 

junho de 2012 (BRASIL, 2012) um produto adequado para utilização em 

cosméticos com a finalidade de fotoproteger deve apresentar um FPS igual ou 

superior a 6. 

 

A tabela 2 mostra os resultados  de FPS para o extrato Etanólico e as 

frações acetatos  das folhas e  talos de Allamanda blanchetii, as frações 

acetato dos talos e folhas apresentaram melhores resultados na concentração 

de 100mg/L  com valores (6,09±0,91) e (4,98±0,33) respectivamente, o extrato 

etanólico bruto dos talos e folhas também apresentaram os melhores 

resultados comparada as demais frações (4,86±0,46) e (4,68±1,15) . 
*o estudo das demais frações não é mostrado no presente resumo 

 

Tabela 2: Valores do FPS do extrato etanólico e da fração acetato das folhas e 

talos de Allamanda blanchetii 

AMOSTRAS  CONCENTRAÇÕES    

 5mg/L 25mg/L 50mg/L  100mg/L 

AbF-EtOH 0,193456±0,064 1,15747±0,32 2,658025±0,46 4,688658±1,15 

AbF-AcOEt 0,303095±0,05 1,273913±0,23 2,579105±0,3 4,986827±0,33 

AbT-EtOH 0,333244±0,3 1,152748±0,156 2,62324±0,26 4,866925±0,46 

AbT-AcOEt 0,444424±0,08 1,757663±0,175 3,14988±0,628 6,099263±0,91 

 

Estes resultados de FPS podem está relacionados com a presença de 

compostos fenólicos quantificados no estudo fitoquímico da Espécie Allamanda 

blhanchetii, visto que as folhas e talos apresentaram valores mais significativos 

para a presença desses compostos (48,57 ± 0,006 mg EqAG/g) e   (151,23 ± 

0,012 mg EqAG/g) respectivamente. Sendo assim, somente a amostra, AbT-

AcOEt pode ser considerada promissora quanto ao seu potencial fotoprotetor. 

Quanto ao valor de absorção espectrofotométrica referente às folhas e 

talos de Allamanda blanchetii (Figura 1), a fração AbT-AcOEt  demonstrou 

maior absorção  na região UVB, a fração AbF-AcOEt obteve absorção máxima 

na faixa de UVA. 
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Figura 1: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm da 

fração acetato de etila das folhas e talos de Allamanda blanchetii 
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CONCLUSÕES 

O estudo da atividade fotoprotetora do extrato e frações de Allamanda 

blanchetii contribui para o conhecimento da sua fitoquímica; norteamento os 

estudos posteriores, a fração acetato dos talos apresentou melhor resultado 

para quantificação do valor de FPS, sugerindo que possíveis substâncias 

presentes sejam responsáveis por essa atividade; e que possam ser isoladas 

desta fração.  
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