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RESUMO 

 

Melanoma é considerado um dos tipos de câncer de pele mais agressivos, 

apresentando alta capacidade metastática, além de ser resistente à boa parte dos 

quimioterápicos convencionais. Nesse sentido, torna-se necessária a busca por novas 

moléculas que possam ser utilizadas no tratamento dessa doença. O presente estudo 

objetivou avaliar o efeito citotóxico de extratos e frações obtidos das folhas e cascas 

do caule de Cnidoscolus quercifolius, bem como dos seus constituintes químicos 

isolados, em células de melanoma humano (linhagem A2058). Para isso, a 

citotoxicidade foi avaliada através do ensaio do MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-

difenil-2-H-brometo de tetrazólio) e, posteriormente, os extratos e frações com melhor 

perfil de atividade citotóxica foram escolhidos para determinação da sua composição 

química através de análises por CG-EM (cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas) e CLAE-DAD (cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à detector de arranjos de diodo), ou ainda, para o isolamento de seus 

constituintes através de métodos cromatográficos clássicos. Dessa forma, o estudo 

resultou na identificação de diterpenos (sandaracopimaradieno, 13-metil-17-norcaur-

15-eno, caur-16-eno e deidroabietano), triterpenos (lupeol e diplopteno) e flavonoides 

(rutina e apigenina), sendo que alguns desses estão sendo relatados pela primeira 

vez no gênero Cnidoscolus. A fração clorofórmica obtida das cascas do caule 

apresentou o menor valor de CI50 (15,05 ± 1,04 μg/mL), sendo selecionada para a 

etapa de isolamento de seus constituintes químicos, resultando na obtenção dos 

triterpenos cinamato de lupeol, diidrocinamato de lupeol e hexanoato de lupeol, além 

dos diterpenos filacantona e favelanona, já descritos para essa espécie. Entre as 

substâncias isoladas, filacantona e favelanona apresentaram elevado efeito citotóxico, 

sugerindo que a espécie C. quercifolius possa ser considerada uma fonte promissora 

de novas moléculas para o tratamento de melanoma humano. 

 

Palavras-chave: plantas medicinais, citotoxicidade, melanoma, terpenoides, 

flavonoides.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Melanoma is one of the most aggressive types of skin cancer, presenting high 

metastatic capacity and resistance to several conventional chemotherapies. In this 

sense, it is necessary to search for new molecules that can be used in the treatment 

of this disease. This study aimed to evaluate the cytotoxic effect of extracts and 

fractions obtained from leaves and stem-barks of Cnidoscolus quercifolius, as well as 

its isolated chemical constituents, in human melanoma cells (A2058 line). Cytotoxicity 

was assessed by the MTT test (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide), and subsequently the extracts and fractions with better bioactivity profile 

were chosen for the determination of their chemical composition through GC-MS (Gas 

Chromatography coupled to Mass Spectrometry) and HPLC-DAD (High Performance 

Liquid Chromatography coupled to the Diode Array Detector), or for the isolation of its 

constituents through classical chromatographic methods. The study resulted in the 

identification of diterpenes (sandaracopimaradiene, 13-methyl-17-norkaur-15-ene, 

kaur-16-ene and dehydroabietane), triterpenes (lupeol and diplopten) and flavonoids 

(rutin and apigenin), reported for the first time in Cnidoscolus. The chloroform fraction 

obtained from the stem-barks presented the lowest IC50 value (15.05 ± 1.04 μg/ml), 

being selected for the isolation of its chemical constituents. Phytochemical 

investigation resulted in the obtaining of lupeol-3β-O-cinnamoil, lupeol-3β-O-

dihydrocinnamoil, lupeol-3β-O-hexanoil, phylacantone and favelanone, already 

described for this species. Among the isolated compounds, phylacantone and 

favelanone presented relevant cytotoxic effect, suggesting that C. quercifolius could 

be considered a promising source of new molecules for the human melanoma 

treatment. 

 

Keywords: medicinal plants, cytotoxicity, melanoma, tepenoids, flavonoids.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Melanoma é considerado um dos tipos de câncer de pele mais agressivo, cuja 

incidência global é crescente, atingindo principalmente indivíduos brancos e de origem 

não-hispânica. Estima-se que cerca de 200 mil novos casos de melanoma são 

diagnosticados anualmente no mundo, com aproximadamente 65 mil mortes 

associadas (QUEIROLO; PFEFFER, 2017). No Brasil, estima-se seis mil novos casos 

por ano, cuja incidência é estimada em 3,03 casos/100.000 homens e 2,85 

casos/100.000 mulheres, o que corresponde a cerca de 1% de todos os casos de 

câncer no país (BRASIL, 2014). 

 Além dos fatores fenotípicos (cor da pele, olhos e cabelos), a exposição à 

radiação ultravioleta (UV), presença de nevos e o histórico familiar também são fatores 

de risco relacionados ao surgimento do melanoma. Quando diagnosticado 

precocemente, a excisão cirúrgica consegue tratar cerca de 99% dos casos, 

garantindo a sobrevivência do paciente (MARZUKA et al., 2015; FOLETTO; HAAS, 

2014). Entretanto, caso seja diagnosticado tardiamente, o melanoma se torna 

extremamente agressivo e invasivo, com capacidade de atingir outros órgãos, 

principalmente cérebro, pulmões e fígado. Nesses casos, é comum a associação de 

radioterapia e quimioterapia na tentativa de aumentar a eficiência do tratamento 

(ROUSI et al., 2016).  

 A terapia antineoplásica utilizada no tratamento do melanoma geralmente 

envolve a estimulação do sistema de defesa do indivíduo através de imunoterapia com 

citocinas, tais como o interferon α-2β (INFα-2β) e interleucina 2 (IL-2). O uso de 

anticorpos monoclonais como, por exemplo, vemurafenibe e ipilimumabe, também 

tem sido bastante difundido (GRAZIANI et al., 2012; SIMÕES et al., 2015). Esses 

medicamentos têm apresentado resultados relevantes, sobretudo no que se refere à 

sobrevivência sem progressão da doença (SINGH et al., 2017). Entretanto, é 

frequente o surgimento de efeitos indesejáveis com o uso desses fármacos, 

principalmente em altas doses, o que prejudica a adesão ao tratamento 

(BUCHBINDER et al., 2016; PAYNE et al., 2014). Dessa forma, torna-se necessária a 

busca por novas moléculas com atividade antitumoral. 

 Nesse contexto, os produtos naturais têm contribuído de maneira significativa 

para obtenção de compostos com potencial anticâncer, podendo ser aplicados, 

inclusive no tratamento do melanoma (FURMAN-TOCZEK et al., 2016). Considerando 



 

 

27 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

o potencial invasivo e metastático do melanoma cutâneo, substâncias de origem 

natural podem atuar inibindo a migração ou adesão de células cancerosas, através da 

regulação da expressão de um ou mais alvos moleculares específicos, contribuindo 

para a regressão do tumor (ALQATHAMA; PRIETO, 2015). Entre as principais classes 

de metabólitos secundários que foram investigados no tratamento do melanoma, 

destacam-se os flavonoides (LIU-SMITH; MEYSKENS, 2016), alcaloides (SINGH et 

al., 2011; LU et al., 2012) e terpenoides (CHINEMBIRI et al., 2014). 

  No Brasil, representantes de muitas classes de metabólitos têm sido isolados 

de plantas nativas e avaliados quanto ao seu potencial terapêutico. De fato, o Brasil é 

o país com a maior biodiversidade do planeta, apresentando cerca de 45 mil espécies 

vegetais conhecidas, o que corresponde entre 20 e 22% do total de espécies 

existentes no mundo (DUTRA et al., 2016). Essas espécies estão distribuídas em seis 

biomas diferentes, sendo o bioma Caatinga o menos estudado, apesar de englobar 

aproximadamente 9,92% de todo o território nacional (ALVES; SANTOS, 2013). 

 Entre as plantas medicinais nativas da Caatinga, a espécie Cnidoscolus 

quercifolius Pohl merece destaque. Conhecida popularmente como “faveleira”, essa 

planta é utilizada popularmente no combate a hemorroidas, problemas renais, 

doenças oftalmológicas, lesões, fraturas, verrugas, problemas de pele, infecção 

urinária, inflamação do útero, inflamação ovariana e prostática (ALBUQUERQUE et 

al., 2007). Em estudo desenvolvido por Sobrinho et al. (2012b), foi verificado o 

potencial antiproliferativo de extratos das folhas e cascas de C. quercifolius em várias 

linhagens de células tumorais, incluindo adenocarcinoma de cólon humano, 

carcinoma epidermoide de laringe humano e carcinoma mucoepidermoide pulmonar 

humano. A espécie ainda apresenta atividade antinociceptiva (GOMES et al., 2014a), 

anti-inflamatória (GOMES et al., 2014b), antioxidante (SOBRINHO et al., 2011) e 

antibacteriana (SOBRINHO et al., 2012a). Na maioria dos estudos desenvolvidos, as 

atividades farmacológicas observadas foram relacionadas ao teor de compostos 

fenólicos verificados nos extratos, principalmente flavonoides. 

Embora já tenha sido estudada do ponto de vista químico e farmacológico, não 

existem relatos do efeito citotóxico de extratos, frações ou substâncias isoladas dessa 

planta em células de melanoma humano. Sendo assim, o presente estudo objetivou 

investigar o potencial citotóxico da espécie, identificando moléculas que possam ser 

utilizados no tratamento dessa doença. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Realizar estudo fitoquímico e avaliar o potencial citotóxico das folhas e cascas 

do caule de Cnidoscolus quercifolius Pohl em células de melanoma humano. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o efeito citotóxico in vitro de extratos e frações obtidos das diferentes 

partes da planta em células de melanoma humano; 

 Determinar o perfil de seletividade dos extratos e frações obtidos; 

 Realizar a triagem fitoquímica dos extratos e frações obtidos; 

 Determinar o teor de compostos fenólicos e flavonoides totais nos extratos 

e frações obtidos; 

 Identificar e quantificar os constituintes químicos presentes nos extratos e 

frações por meio de CLAE-DAD e CG-EM; 

 Realizar o estudo fitoquímico da fração com melhor perfil de atividade 

citotóxica, isolando e purificando seus constituintes; 

 Determinar a estrutura dos constituintes químicos isolados; 

 Avaliar o potencial citotóxico e o perfil de seletividade dos constituintes 

químicos isolados; 

 Contribuir para o estudo químico e farmacológico de plantas do semiárido 

nordestino, em especial do bioma Caatinga. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Câncer 

  

 Câncer é o nome dado para um conjunto de doenças caracterizadas pelo 

desenvolvimento de tumor maligno. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

uma característica comum a todos os tipos de cânceres é o crescimento autônomo de 

células, com capacidade de invasão de tecidos e órgãos. No Brasil, o número 

estimado de casos para os anos de 2014 e 2015 foi de aproximadamente 576 mil, 

incluindo os casos de pele não melanoma, que é o tipo mais incidente para ambos os 

sexos (182 mil casos novos), seguido de próstata (69 mil), mama feminina (75 mil), 

cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (15 mil) 

(BRASIL, 2014). 

 De modo geral, alterações genéticas e epigenéticas podem resultar no 

desenvolvimento do câncer, promovendo alta capacidade de divisão e maior 

agressividade do tumor. Durante a proliferação das células tumorais, uma massa 

anormal de tecido se desenvolve, cujo crescimento se dá de forma autônoma, 

persistindo mesmo após o término de estímulos que o provocaram como, por 

exemplo, os próprios fatores de crescimento celular (PIETRAS; OSTMAN, 2010). 

 Quando o crescimento da massa tumoral acontece de forma organizada, 

normalmente lento, expansivo e bem delimitado, o indivíduo está diante de um tumor 

benigno. Nesse caso, apesar de não apresentar alta capacidade de invadir tecidos, o 

tumor pode comprimir órgãos e tecidos adjacentes. Por outro lado, os tumores 

malignos apresentam maior grau de autonomia, sendo capazes de invadir tecidos 

vizinhos e provocar metástases. Por ser mais agressivo, esse tipo de tumor consegue 

resistir melhor aos tratamentos disponíveis, podendo provocar a morte do indivíduo 

(BRASILEIRO-FILHO, 2009). A figura 1 (página 32) ilustra as principais diferenças 

entre tumores benignos e malignos. 
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Figura 1. Principais diferenças observadas no desenvolvimento de tumores benignos 

e malignos. 

  

Fonte: adaptado de Brasil (2011). 

 

 O processo que origina o câncer é chamado de oncogênese ou carcinogênese 

e, normalmente, acontece de forma lenta e progressiva, envolvendo uma série de 

fatores genéticos e ambientais. De modo geral, as células cancerosas são uma 

consequência de mutações ou alterações genéticas que ocorrem de forma 

espontânea ou induzidas por agentes cancerígenos (SEVER; BRUGGE, 2015). 

Durante o estágio de iniciação, essas alterações podem ocorrer em genes específicos 

conhecidos como proto-oncogenes, que são inativos em células normais. Uma vez 

estimulados, os proto-oncogenes se transformam em oncogenes, responsáveis pelas 

características que conferem malignidade às células normais. Em seguida, inicia-se o 

estágio de promoção, no qual os agentes oncopromotores atuam sobre células já 

alteradas, conduzindo-as ao estágio de progressão, caracterizado pela multiplicação 

celular excessiva e irreversível (ROBBINS; COTRAN, 2010; BRASIL, 2011) (Figura 2, 

página 33).   

 

 

Tumor benigno Tumor maligno

Células bem diferenciadas (semelhantes às do
tecido normal), estrutura típica do tecido de
origem.

Células anaplásicas (perda da diferenciação
celular), estrutura tecidual atípica.

Crescimento progressivo, com mitoses 
normais.

Crescimento acelerado, com mitoses anormais 
e numerosas.

Massa tumoral delimitada e expansiva, sem 
invasão de tecidos adjacentes.

Massa tumoral pouco delimitada, com invasão 
de tecidos adjacentes.

Não ocorre metástase. Metástase frequentemente presente.
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Figura 2. Etapas envolvidas no processo de carcinogênese. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

 Para garantir sua sobrevivência e proliferação, as células cancerosas adquirem 

habilidades diferenciadas em relação às células normais (Figura 3, página 34). No 

desenvolvimento de tumores malignos, elas podem apresentar proto-oncogenes 

constitutivamente ativos, o que predispõe o processo de carcinogênese, fazendo com 

que haja sustentação da sinalização proliferativa. Além disso, é comum acontecer 

evasão dos agentes supressores de crescimento, uma vez que a expressão de genes 

supressores de tumor é diminuída e a célula adquire autonomia suficiente para 

continuar se multiplicando sem a necessidade de produção de fatores de crescimento 

(HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 As células tumorais podem apresentar também mecanismos de imortalidade 

replicativa, relacionados sobretudo à expressão aumentada de telomerase, uma 

importante enzima do tipo transcriptase reversa que adiciona sequências específicas 

e repetitivas de DNA à extremidade 3’ dos cromossomos, fazendo com que a célula 

não entre em senescência após um número definido de divisões (SHAY; WRIGHT, 

2011). Adicionalmente, células cancerosas conseguem resistir à morte celular com 

facilidade através da regulação da expressão de proteínas pró e anti-apoptóticas 

(HASSAN et al., 2014). Nesse sentido, ocorre um aumento da expressão de proteínas 

anti-apoptóticas (ex.: Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, entre outras) em detrimento da diminuição 

da expressão de proteínas pró-apoptóticas (ex.: Bak, Bax, Bid, caspases, entre outras) 

(WONG, 2011). 

 Para manutenção e progressão do tumor, as células cancerosas estimulam 

ainda a liberação de fatores relacionados à angiogênese como, por exemplo, o Fator 

de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF), possibilitando a criação de novos 
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vasos ao redor da massa tumoral, que passa a receber uma maior quantidade de 

sangue e, consequentemente, de nutrientes necessários para a proliferação celular 

excessiva (LI et al., 2015; GOEL; MERCURIO, 2013). Além dessas características, 

estudos recentes têm demonstrado que as células tumorais são capazes de modular 

o metabolismo celular para obtenção de maior energia (PAVLOVA; THOMPSON, 

2016). 

 

Figura 3. Principais características das células cancerosas no desenvolvimento de 

tumores malignos. 

 

Fonte: adaptado de Hanahan e Weinberg (2011). 

 

3.1.1 Produtos naturais no tratamento do câncer 

 

De modo geral, a terapia anticâncer é baseada em três estratégias: ressecção 

cirúrgica, radioterapia e quimioterapia. A escolha da abordagem terapêutica depende 

sobretudo do tipo de câncer diagnosticado, do estágio evolutivo da doença e das 

condições de saúde do paciente. Na maioria dos casos, a terapia anticâncer é 

realizada por meio da associação de duas ou mais estratégias simultaneamente, na 

tentativa de aumentar a eficiência do tratamento (ALLEN et al., 2017; ZHANG et al., 

2016). 
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A terapia baseada na utilização de fármacos constitui uma das principais 

formas de tratamento do câncer, caracterizada pelo emprego de moléculas capazes 

de destruir as células cancerosas. Entretanto, a maior parte dos agentes 

quimioterápicos atua de forma não-seletiva, atingindo tanto células cancerosas quanto 

células sadias, resultando no surgimento de efeitos adversos potenciais que dificultam 

a adesão ao tratamento, além de prejudicar o funcionamento de órgãos importantes, 

tais como fígado, rins e pulmões (AHUJA et al., 2017). 

Diante dessa problemática, os produtos naturais têm sido considerados uma 

fonte promissora de novos compostos com atividade anticâncer. A diversidade 

estrutural de constituintes químicos produzidos por espécies vegetais confere às 

moléculas obtidas mecanismos de ação inovadores. Em alguns casos, uma única 

molécula é capaz de atuar em dois ou mais alvos diferentes, contribuindo para a 

regressão do tumor em menos tempo e com menor incidência de efeitos adversos 

(SHANMUGAM et al., 2016; RANJAN et al., 2015). 

 De fato, o uso de metabólitos secundários derivados de plantas tem ajudado 

de maneira significativa na descoberta de novos fármacos anticâncer (NIRMALA et 

al., 2011). Ao analisar os novos medicamentos aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA), nos Estados Unidos, entre os anos de 1981 and 2010, Newman 

e Cragg (2012) verificaram que 34% desses fármacos foram obtidos a partir de 

produtos naturais ou derivados semissintéticos, dentre os quais as estatinas, os 

fármacos anticâncer e os imunossupressores merecem destaque. Estudos mais 

recentes têm reafirmado a contribuição dos produtos naturais como fonte de novos 

agentes antitumorais (NEWMAN; CARGG, 2016; HARVEY et al., 2015). 

 Os primeiros agentes anticâncer obtidos de produtos naturais a serem 

introduzidos na clínica foram os alcaloides isolados de Catharanthus roseus G. Don 

(Apocynaceae), conhecidos popularmente como os alcaloides da vinca. Após 

sucessivas etapas de fracionamento do extrato vegetal, vincristina e vimblastina foram 

obtidos e passaram a ser utilizados no tratamento de uma variedade de cânceres, tais 

como linfomas, leucemias, câncer de mama, câncer testicular, sarcoma de Kaposi e 

câncer de pulmão (LU et al., 2012).  

 Os taxanos também constituem um grupo de substâncias obtidas de espécies 

do gênero Taxus com ampla aplicação na terapia antitumoral. O seu principal 

representante é o paclitaxel, comercializado como Taxol®. Atualmente, esse composto 

é utilizado no tratamento de câncer mamário, ovariano e pulmonar. Derivados 
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semissintéticos do paclitaxel como, por exemplo, docetaxel (Taxotere®), foram obtidos 

para utilização no tratamento de diversos tipos de câncer, principalmente câncer de 

mama. Além dos derivados do paclitaxel, compostos derivados da camptotecina e 

podofilotoxina também têm sido investigados quanto à sua atividade antitumoral. 

Esses compostos foram inicialmente obtidos de espécies do gênero Camptotheca e 

Podophyllum, respectivamente, e são utilizados no tratamento de linfomas, câncer 

testicular e de colorretal. Na figura 4, estão representadas as estruturas químicas de 

alguns dos principais compostos obtidos de produtos naturais com atividade 

antitumoral (PRAKASH et al., 2013). 

 

Figura 4. Estrutura química de substâncias obtidas de produtos naturais que são 

utilizadas na terapia anticâncer. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2 Melanoma 

 

 Os melanomas são tumores malignos de pele derivados de melanócitos, 

células especializadas na produção de melanina, um dos pigmentos mais importantes 

do nosso corpo. Apesar de ocorrerem com maior frequência na pele, melanomas 

Vincristina Vimblastina

Paclitaxel Camptotecina Podofilotoxina
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também podem atingir regiões de mucosas (vulva, vagina e reto) ou úvea, a camada 

pigmentada do olho. Embora representem menos de 2% dos casos de câncer de pele, 

eles são responsáveis por 80% da mortalidade dos pacientes portadores da doença 

(MACKIE et al., 2009). No Brasil, estima-se que cerca de 6.000 novos casos de 

melanoma surgem a cada ano, cuja incidência é maior em homens do que em 

mulheres, representando 1% de todos os casos de câncer do país (BRASIL, 2014). 

Esses dados podem estar relacionados com a localização geográfica do país, que 

favorece uma maior exposição à radiação ultravioleta (UV), um dos principais fatores 

de risco para o surgimento da doença, conforme destacado em estudo desenvolvido 

por Schmerling e colaboradores (2011).  

De modo geral, os melanomas são classificados em vários subtipos, de acordo 

com sua origem tecidual, morfologia do tumor, comportamento de propagação e 

infiltração e potencial metastático. Dessa forma, o melanoma pode ser classificado 

como: (a) melanoma de espalhamento superficial, que tende a crescer para fora da 

pele; (b) melanoma nodular, que tende a crescer para baixo, atingindo camadas mais 

profundas pele; (c) melanoma lentigo maligno, que se desenvolve a partir de áreas 

pigmentadas de crescimento lento; (d) melanoma lentiginoso acral, comumente 

encontrado na palma das mãos e na sola dos pés, ou ao redor das unhas (e) 

melanoma amelanótico, que apresenta fraca coloração, eventualmente rosa ou 

vermelho, ou com coloração marrom claro ao redor das bordas (TOBIAS; 

HOCHHAUSER, 2013). 

Na maioria dos casos, a etiologia da doença é multifatorial. A exposição solar 

(sobretudo à radiação UVB) e a suscetibilidade genética (incluindo reparo defeituoso 

do DNA) têm sido relatados como os principais fatores ambiental e genético, 

respectivamente, associados ao risco de iniciação e promoção do melanoma 

(ARMSTRONG; KRICKER, 2009; KRAEMER et al., 1994). As lesões precursoras, 

particularmente os nevos displásicos/atípicos, também podem predispor o 

desenvolvimento da doença (MELAMED et al., 2016).  

O desenvolvimento do tumor é considerado um processo multi-estágio, 

envolvendo fatores genéticos e epigenéticos. Do ponto de vista histopatológico, 

podem ser observadas as seguintes etapas: (a) nevo comum adquirido e nevo 

displásicos; (b) melanoma em fase de crescimento radial, no qual os melanócitos 

sofrem alterações que lhes permitem sobreviver e proliferar; (c) melanoma em fase 

de crescimento vertical, em que as células cancerosas invadem a derme e a 
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hipoderme; (d) melanoma maligno metastático, em que as células eventualmente 

invadem o endotélio e migram para os tecidos distantes (CLARK e al., 1975; CLARK 

et al., 1984; CONDE-PEREZ; LARUE, 2014). A progressão do melanoma cutâneo 

pode ser classificada de acordo com o método de Clark, conforme ilustrado na figura 

5 (CLARK e al., 1975; CLARK et al., 1984). 

 

Figura 5. Estágios de progressão do melanoma cutâneo, de acordo com a 

classificação de Clark. 

 

Fonte: adaptado de Clark e colaboradores (1975 e 1984). 

 

 Embora a classificação de Clark tenha contribuído para o entendimento da 

progressão do melanoma cutâneo, ela não é a mais utilizada. Atualmente, a 

classificação TNM é a mais aceita pela comunidade acadêmica e médica, tendo sido 

implementada pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC) (BALCH et al., 2001; 

BALCH et al., 2009). A classificação TNM é baseada na espessura do tumor primário 

(T, também conhecido como índice de Breslow), presença de células metastáticas nos 

linfonodos vizinhos (N) e localização de metástases no corpo (M), conforme 

apresentado no quadro 1 (página 39). 

O critério T é subdividido em 4 categorias de melanomas (T1 a T4), de acordo 

com a espessura do tumor. Cada categoria é subdividida em 2 subgrupos, que 

representam a presença (a) ou não (b) de ulceração do tumor primário. A taxa de 

sobrevivência diminui com o aumento da espessura do tumor, que pode ser menor na 

presença de ulceração. A classificação N avalia o número de linfonodos vizinhos 

contendo células de melanoma metastático, sendo subdividida em 4 categorias (N0 a 

Epiderme

Derme papilar

Derme reticular

Tecido subcutâneo

Estágios do melanoma

I. Melanoma é encontrado exclusivamente na epiderme

II. Melanoma penetra para a camada mais superficial da

derme (derme papilar)

III. Melanoma penetra para a junção da derme papilar

com a derme reticular

IV. Melanoma penetra a derme reticular

V. Melanoma penetra o tecido subcutâneo
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N3), bem como 3 subgrupos, de acordo com a presença e o tamanho de metástases, 

localizadas ou em trânsito (células metastáticas entre o tumor primário e a região dos 

linfonodos). A classificação M, com 4 categorias, de M0 a M1c, avalia a localização 

de metástases no organismo, bem como o aumento da concentração sérica de lactato 

desidrogenase (LDH) (BALCH et al., 2001). 

 

Quadro 1. Classificação TNM para avaliação da progressão do melanoma. 

Classificação T Espessura do tumor Ulceração e mitoses 

T1 ≤ 1,0 mm a: sem ulceração e mitoses 

b: com ulceração ou mitoses 

T2 1,01 – 2,0 mm a: com ulceração 

b: sem ulceração 

T3 2,01 – 4,0 mm a: com ulceração 

b: sem ulceração 

T4 ≥ 4,0 mm a: com ulceração 

b: sem ulceração 

Classificação N Metástase em linfonodos Tamanho da metástase 

N0 0 - 

N1 1 a: micrometástase 

b: macrometástase 

N2 2 – 3 a: micrometástase 

b: macrometástase 

c: em trânsito, sem nódulo 

metastático 

N3 ≥ 4 - 

Classificação M Sítio (localização) LDH sérico 

M0 0 - 

M1a Tecido subcutâneo e/ou 

linfonodos 

Normal 

M1b Metástase pulmonar e/ou 

visceral 

Normal 

M1c Metástase distante Elevado 

Fonte: adaptado de Wevers (2013). 
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 De acordo com os parâmetros observados para a classificação TNM, quatro 

estágios evolutivos da doença podem ser definidos, conforme demonstrado no quadro 

2. 

 

Quadro 2. Estágios de progressão do melanoma baseado nos critérios adotados pela 

classificação TNM. 

Estágio T N M 

I Ia 

Ib 

T1a 

T1b-T2a 

N0 

N0 

M0 

M0 

II IIa 

IIb 

IIc 

T2b/T3a 

T3b-T4a 

T4b 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

III IIIa 

IIIb 

IIIc 

T1 a T4b 

T1 a T4a 

T1 a T4b 

N1a-N2a 

N1b-N2b-N2c 

N3 

M0 

M0 

M0 

IV - T1 a T4b N1 a N3 M1 

Fonte: adaptado de Wevers (2013). 

 

 Quando diagnosticado precocemente (estágios I e II), o tratamento do 

melanoma pode ser realizado através de ressecção cirúrgica, sem maiores 

complicações para o paciente. Entretanto, caso a doença seja diagnosticada em 

estágios mais avançados (III e IV), o prognóstico não é favorável e o tumor se torna 

constitutivamente ou adaptativamente resistente aos agentes anticâncer como, por 

exemplo, os fármacos pró-apoptóticos. Nesses casos, a monoterapia com fármacos 

anticâncer convencionais apresenta apenas 4 a 26% de sucesso terapêutico 

(LOCATELLI et al., 2013). Além disso, o tumor se torna resistente à radioterapia (PAK 

et al., 2004; SATYAMOORTHY et al., 2000), desenvolvendo mecanismos de 

angiogênese (MARNEROS, 2009) e adquirindo uma alta capacidade de escapar das 

células do sistema imune, o que justifica a taxa de sobrevivência de 5 anos para 

pacientes com melanoma metastático apenas em 5 a 10% dos casos, com uma 

sobrevivência mediana de 8 meses (HALL et al., 2000; NARDIN et al., 2001). Quando 

o melanoma atinge o estágio IV, são observadas metástases encefálicas em cerca de 

75% dos pacientes, o que constitui uma das principais causas de mortalidade devido 
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à baixa permeabilidade dos fármacos antitumorais à barreira hematoencefálica (HALL 

et al., 2000). 

 

3.2.1 Produtos naturais no tratamento do melanoma 

 

 As opções de tratamento para melanoma metastático têm se expandido nos 

últimos anos e são diretamente influenciadas pelo estágio e tempo de diagnóstico da 

doença. A terapia normalmente envolve o uso de fármacos com diferentes 

mecanismos de ação, incluindo agentes imunomoduladores e, mais recentemente, o 

uso de vacinas (SAIAG et al., 2007; BILIR et al., 2016). 

 As células tumorais costumam se evadir da ação das células do sistema imune 

por diversos mecanismos, principalmente por induzir a expressão de fatores 

imunossupressores e uma maior resistência à apoptose. Por esse motivo, os fármacos 

que são utilizados hoje em dia no tratamento de melanoma atuam no sentido de 

promover uma resposta imune mais efetiva do indivíduo contra as células tumorais. A 

imunoterapia baseada na administração de citocinas (ex.: INFα-2β e IL-2) vem sendo 

muito utilizada (GRAZIANI et al., 2012; SIMÕES et al., 2015). Anticorpos monoclonais 

como, por exemplo, o ipilimumabe, atuam inibindo a proteína CTLA-4 (Cytotoxic T-

Lymphocyte-Associated protein 4), um importante regulador negativo do linfócito T. 

Dessa forma, esse fármaco impede a regulação negativa da ativação dos linfócitos T, 

resultando em potencialização da resposta imune (ativação linfocitária) às células 

cancerosas (SILVA et al., 2015).  

 Além da abordagem imunológica, o uso de inibidores de BRAF e MEK também 

têm sido utilizados no tratamento de melanoma. O gene BRAF é responsável pela 

expressão da proteína B-raf, que participa na regulação da via de sinalização 

MAPK/ERK (Mitogen Activated Protein Kinase/Extracellular Signal-Regulated Kinase), 

responsável por regular a proliferação e diferenciação celular (TANG et al., 2016). 

Vemurafenibe e dabrafenibe são exemplos de fármacos que atuam inibindo essa via 

de sinalização celular. Contudo, grande parte dos pacientes desenvolvem resistência 

ao tratamento conforme a doença evolui. Além disso, a utilização desses 

medicamentos, sobretudo em associação, acabam atuando também em células 

sadias, apresentando sinais de toxicidade relacionados principalmente à função 

hepática, renal e pulmonar (BUCHBINDER et al., 2016; PAYNE et al., 2014). Esses 
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resultados têm despertado o interesse de diversos grupos de pesquisa na busca de 

novas moléculas anticâncer com aplicação no tratamento do melanoma.  

 No que se refere à pesquisa por novas moléculas anticâncer, os produtos 

naturais têm fornecido modelos estruturais com mecanismos de ação inovadores. 

Vimblastina, isolada de Catharanthus roseus, e paclitaxel, isolado de espécies do 

gênero Taxus, são exemplos de compostos com atividade antitumoral obtidos de 

produtos naturais (PRAKASH et al., 2013). Além disso, compostos fenólicos como, 

por exemplo, os flavonoides, também têm demonstrado efeito antitumoral promissor, 

inclusive em linhagens de células de melanoma humano (BATRA; SHARMA, 2013). 

 Os flavonoides são metabólitos secundários comumente encontrados em uma 

variedade de frutas, legumes e plantas medicinais, admitindo diversas possibilidades 

de estruturas químicas e, consequentemente, diferentes atividades farmacológicas 

(AL-JADIDI; HOSSAIN, 2016; HOENSCH; OERTEL, 2015). Do ponto de vista 

químico, os flavonoides são compostos de natureza fenólica, que apresentam o 

núcleo básico do tipo fenilbenzopirona (C6-C3-C6), que pode apresentar diferentes 

padrões de substituição (RAVISHANKAR et al., 2013). De acordo com as 

substituições dos anéis A, B e C de seu esqueleto básico, os flavonoides podem ser 

classificados como chalconas, auronas, flavonas, flavonóis, flavanois, flavanonas, 

flavanonois, isoflavonas, entre outros, conforme demonstrado na figura 6 (página 43). 

 Os flavonoides podem se apresentar ainda de forma poliidroxilada ou 

polimetoxilada. Existem mais de 8000 flavonoides conhecidos, sendo que os mais 

abundantes são derivados de quercetina, catequina e canferol, podendo estar 

conjugados com unidades de açúcar (normalmente glucose, galactose e ramnose) 

através de ligações do tipo C-C ou C-O-C (FIOL et al., 2012; OLSEN et al., 2010). 

Obviamente, essa diversidade estrutural influencia diretamente nas propriedades 

farmacológicas dessas substâncias. 
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Figura 6. Esqueleto básico (C6-C3-C6) e principais classes de flavonoides encontradas 

em espécies vegetais. 

 

Fonte: adaptado de Ravishankar e colaboradores (2013). 

 

No que se refere ao potencial anticâncer dos flavonoides, existem inúmeros 

trabalhos que demonstram a bioatividade desses compostos contra células de 

melanoma murino e humano. Muitos desses flavonoides são adquiridos na dieta, uma 

vez que eles estão presentes em uma quantidade significativa de frutas e legumes. 

Entre os principais flavonoides que contribuem para o tratamento do melanoma, 

destacam-se: fisetina (SYED et al., 2014), quercetina (CAO et al., 2014), apigenina 

(CAO et al., 2016), luteolina (RUAN et al., 2012), diosmina (ALVAREZ et al., 2008), 

galangina (ZHANG et al., 2013), crisina (SPOERLEIN et al., 2013), canferol (MOON 

et al., 2010) e seus derivados. A estrutura química dos principais flavonoides 

estudados para o tratamento de melanoma se encontra na figura 7 (página 44). 
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Figura 7. Estrutura química dos principais flavonoides relatados na literatura por 

apresentarem atividade citotóxica contra linhagens de células de melanoma murino 

e/ou humano. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Além dos flavonoides, uma grande diversidade de terpenoides tem sido 

investigada quanto ao seu potencial citotóxico frente a diferentes linhagens de células 

de melanoma (LU et al., 2012; LEANDRO et al., 2012; BANG et al., 2013). Em estudo 

recente desenvolvido por Fallahian e colaboradores (2017), foi avaliado o efeito 

citotóxico de um novo diterpeno tetraidroingenol isolado de Euphorbia erythradenia 

(Euphorbiaceae) em células de melanoma. Foi verificado que o diterpeno induz a 

parada do ciclo celular das células tumorais na fase G2/M, além de induzir a apoptose 

dessas células através da redução da expressão de proteínas anti-apoptóticas (ex.: 

Bcl-2) e aumento da expressão de proteínas pró-apoptóticas (ex.: Bax). Além disso, o 

efeito antiproliferativo do diterpeno também foi relacionado à regulação da expressão 

Apigenina Quercetina Fisetina

Luteolina Diosmina

Galangina Crisina Canferol
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de proteínas que fazem parte dos pontos de checagem do ciclo celular, tais como as 

proteínas p53, p21 e CDK-1. 

 Um estudo desenvolvido com a espécie Croton sphaerogynus, também 

pertencente à família Euphorbiaceae, demonstrou que extratos ricos em diterpenos 

do tipo abietano possuem efeito antiproliferativo frente a diferentes linhagens de 

células tumorais, incluindo células de melanoma (MOTTA et al., 2013). Além disso, 

Kim e colaboradores (2012) avaliaram o efeito antiproliferativo do diterpeno khaweol 

em células de melanoma. A substância também apresentou efeito antimetastático, 

relacionado à regulação da expressão de metaloproteinases e VEGF. 

 

3.3 Considerações sobre a família Euphorbiaceae 

 

 A família Euphorbiaceae é uma das famílias de angiospermas mais extensas, 

complexas e de maior importância econômica no mundo. É constituída por cerca de 

317 gêneros e 8 mil espécies, distribuídas em cinco subfamílias: Phyllanthoideae, 

Oldifieldioideae, Acalyphoideae, Crotonoideae e Euphorbioideae (OLIVEIRA, 2013).  

 Em relação à sua distribuição fitogeográfica, as espécies de Euphorbiaceae 

estão situadas em regiões tropicais e temperadas do planeta, principalmente nos 

continentes africano e americano. Essas plantas podem se apresentar na forma de 

ervas, arbustos, árvores e trepadeiras. Uma das características mais marcantes das 

euforbiáceas é a produção de látex de aspecto incolor ou leitoso. Essas espécies 

também são conhecidas pela presença de raízes tuberosas, que servem como 

matéria-prima para produção de farinhas, como é o caso da mandioca (Manihot 

esculenta Crantz), também conhecida como aipim ou macaxeira (HIROTA et al., 

2010). 

 Entre os principais gêneros da família Euphorbiaceae, destaca-se o gênero 

Euphorbia, com cerca de 1500 espécies, seguido por Croton (700), Phyllanthus (400), 

Acalypha (400), Macaranga (250), Antidesma (150), Drypetes (150), Tragia (150), 

Jatropha (150) e Manihot (150) (CRONQUIST, 1981). No Brasil, Euphorbiaceae é 

considerada uma das principais famílias botânicas, com cerca de 1.000 espécies, 

distribuídas em 80 gêneros, que se situam em praticamente todos os biomas 

existentes no país (SATIRO; ROQUE, 2008). 

 No bioma Caatinga, Euphorbiaceae é considerada a segunda família de maior 

representatividade em número de espécies, com pelo menos 17 destas consideradas 
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endêmicas do bioma (SANTOS et al., 2005). Essas espécies assumem um papel 

fundamental no desenvolvimento econômico da região do semiárido nordestino, por 

se destacarem no setor alimentício, ornamental, madeireiro e industrial (OLIVEIRA, 

2013). Além disso, muitas das espécies de Euphorbiaceae endêmicas da Caatinga 

apresentam propriedades medicinais, sendo amplamente utilizadas pela comunidade 

local no controle e combate a diversas doenças (BIJEKAR; GAYATRI, 2014). 

 Do ponto de vista químico, as euforbiáceas se destacam pela diversidade de 

metabólitos secundários que são produzidos. A maioria das espécies estudadas 

apresentam os terpenoides (especialmente os diterpenos) como os principais 

compostos biologicamente ativos (VASAS; HOHMANN, 2014), seguido pelos 

alcaloides e compostos fenólicos, sobretudo os flavonoides (SHARMA; JANMEDA, 

2014). 

 

3.4 Aspectos químicos e farmacológicos do gênero Cnidoscolus 

  

 Apesar de ser pouco conhecido e de possuir um número reduzido de espécie, 

Cnidoscolus Pohl é considerado um dos gêneros de maior importância para a família 

Euphorbiaceae devido à diversidade de moléculas que são produzidas por seus 

representantes, além dos diversos usos medicinais, muitos dos quais já foram 

comprovados cientificamente. Trata-se de um gênero de distribuição neotropical, que 

engloba cerca de 70 espécies, encontradas principalmente no Brasil e no México 

(WEBSTER, 1994; GORDILLO et al., 2002). 

 Somente no Brasil, o gênero Cnidoscolus é representado por 42 espécies, 

distribuídas em diferentes ambientes geográficos, tais como Amazônia, Cerrado, Mata 

Atlântica e Caatinga. As espécies de Cnidoscolus normalmente se apresentam na 

forma de ervas, arbustos e árvores de médio porte. Uma das principais características 

dessas plantas é a presença de tricomas urticantes espalhados por praticamente 

todas as suas partes vegetativas, capazes de causar dor forte e localizada quando 

estimuladas (MELO; SALES, 2008; WURDACK; DAVIS, 2009). 

 Diversas espécies de Cnidoscolus têm sido descritas quanto às suas 

aplicações etnobotânicas, constituintes químicos e atividades farmacológicas, tais 

como C. aconitifolius, C. chayamansa, C. multilobus, C. quercifolius, C. urens, C. 

infestus, C. pubescens and C. souzae. Essas espécies são conhecidas por 

apresentarem diversos usos na medicina popular, incluindo: antisséptico, antitumoral, 
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anti-inflamatório, e para o tratamento de reumatismo, infecções urinárias e desordens 

estomacais e hepáticas (AGRA et al., 2007; AGRA et al., 2008; ALBUQUERQUE et 

al., 2007).  

 Embora um número limitado de espécies tenha sido estudado até o momento, 

avaliações farmacológicas revelaram uma grande diversidade de efeitos promovidos 

por extratos, frações ou compostos isolados de Cnidoscolus, através de modelos in 

vivo e in vitro. Entre as principais atividades investigadas, destacam-se o potencial 

antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, hipoglicemiante, hepatoprotetor, 

hipocolesterolêmico e citotóxico das espécies. Os estudos farmacológicos realizados 

com extratos, frações ou compostos isolados de Cnidoscolus são apresentados no 

quadro 3 (página 48).  
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Quadro 3. Atividades farmacológicas descritas para extratos, frações e constituintes químicos isolados de espécies de Cnidoscolus.  

Espécie Parte da 

planta 

Extrato, fração ou 

composto 

Modelo 

experimental 

Dose ou 

concentração 

Efeito 

farmacológico 

Referência 

C. aconitifolius Folhas Fração clorofórmica In vivo 5, 10, 50, 100, 150 

e 200 mg/kg 

Hipoglicemiante (SAMUEL et al., 2014) 

Suplementação 

dietética 

In vivo 10 e 20% Antianêmico (OYAGBEMI et al., 

2008) 

Hepatoprotetor e 

nefroprotetor 

(OYAGBEMI; 

ODETOLA, 2013) 

Extrato etanólico In vivo 100, 500 e 1000 

mg/kg 

Hepatoprotetor (OYAGBEMI; 

ODETOLA, 2010) 

In vitro 20 mg/mL Antibacteriano (AWOYINKA et al., 

2007) 

In vitro 20 mg/mL Antimicrobiano (OYAGBEMI et al., 

2011) 

In vitro 10 a 2000 µg/mL Acaricida (NUMA et al., 2015) 

In vivo 100 e 200 mg/kg Antinociceptivo e 

anti-inflamatório 

(SAMUEL et al., 2011) 

Extrato aquoso In vivo 100, 250, 500 e 

750 mg/kg 

Hepatoprotetor (SABA et al., 2010) 

In vitro ND Antioxidante (KUTI; KONURU, 2004) 
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Extrato metanólico In vivo 100 e 200 mg/kg Hepatoprotetor (ADARAMOYE et al., 

2011; ADARAMOYE; 

ALUKO, 2010) 

Extrato orgânico* In vitro ND Antioxidante (KUTI; KONURU, 2004) 

C. chayamansa Folhas Extrato acetato de 

etila 

In vitro 33 mg/mL Antioxidante (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

In vivo 2 mg e 500 mg/kg Anti-inflamatório (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

Decocto In vitro ND Antioxidante (KUTI; KONURU, 2004) 

Extrato etanólico In vivo 500 mg/kg Cardioprotetor (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

In vitro 33 mg/mL Antioxidante (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

In vivo 2 mg e 500 mg/kg Anti-inflamatório (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

Extrato hexânico In vitro 33 mg/mL Antioxidante (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

In vivo 2 mg e 500 mg/kg Anti-inflamatório (GARCÍA-RODRÍGUEZ 

et al., 2014) 

Infuso In vivo ND Hipoglicemiante (SOTO et al., 2015) 
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Extrato metanólico In vitro 10, 100, 500, 1000, 

2500 e 5000 µg/mL 

Antioxidante (LOARCA-PIÑA et al., 

2010) 

125, 250, 500 e 

1000 µg 

Antimutagênico (LOARCA-PIÑA et al., 

2010) 

In vivo 10, 40 and 70 

mg/kg 

Antidiabético (LOARCA-PIÑA et al., 

2010) 

0.5, 1 e 1,5 g/kg Hipoglicemiante (FIGUEROA-

VALVERDE et al., 2009) 

50 e 100 mg/kg Hipocolesterolêmico Miranda-Velasquez et 

al. (2010) 

Extrato orgânico* In vitro ND Antioxidante (KUTI; KONURU, 2004) 

C. multilobus Folhas Extrato aquoso In vitro ND Antibacteriano (ROSAS-PIÑÓN et al., 

2012) 

Extrato etanólico In vitro ND Antibacteriano (ROSAS-PIÑÓN et al., 

2012) 

C. quercifolius 

(sin. C. 

phyllacanthus) 

Folhas Extrato etanólico In vivo 100, 200 e 400 

mg/kg 

Antinociceptivo (GOMES et al., 2014a) 

Anti-inflamatório (GOMES et al., 2014b) 

Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 
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Cascas Fração acetate de 

etila 

In vitro 31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

Fração 

diclorometânica 

In vitro 31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

Fração hexânica In vitro 31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

Fração metanólica In vitro 31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

Extrato metanólico In vitro 31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

Cascas 

do caule 

Extrato etanólico In vivo 100, 200 e 400 

mg/kg 

Antinociceptivo (GOMES et al., 2014a) 

Anti-inflamatório (GOMES et al., 2014b) 

C. phyllacanthus Cascas 

do caule 

Lupeol-3β-O-

nanoato (29) 

In vitro ND Citotóxico (PAULA et al., 2016) 

Lupeol-3β-O-

cinamato (30) 

In vitro ND Citotóxico (PAULA et al., 2016) 
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Lupeol-3β-O-

diidrocinamato (31) 

In vitro ND Citotóxico (PAULA et al., 2016) 

Deoxofavelina (39) In vitro ND Citotóxico  (PAULA et al., 2016) 

Favelina metil éter 

(34) 

In vitro ND Citotóxico (PAULA et al., 2016) 

C. souzae Raiz Extrato etanólico In vitro ND Antioxidante (ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014) 

In vivo 1 mg/kg Antinociceptivo e 

anti-inflamatório 

(ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014) 

7-deoxinimbidiol 

(42) 

In vitro ND Antioxidante (ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014) 

In vivo 0,1 mg/kg Antinociceptivo e 

anti-inflamatório 

(ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014) 

C. urens Partes 

aéreas 

Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

Folhas Fração proteica In vivo 0,02 a 0,18 μg/μL Pró-coagulante e 

fibrinogenolítico 

(MENEZES et al., 2014) 

Raiz Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 
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25 a 7000 µg/mL Antioxidante (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

C. infestus Partes 

aéreas 

Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo  (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante  (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

Raiz Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante  (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

C. pubescens Folhas Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

Raiz Extrato metanólico In vitro 50 µg/mL Antiproliferativo (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012b) 

31,25 a 2000 

µg/mL 

Antibacteriano (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2012a) 

25 a 7000 µg/mL Antioxidante  (PEIXOTO-SOBRINHO 

et al., 2011) 

Fonte: autoria própria. ND: não descrito. * Extrato preparado com etanol/acetona/água/ácido acético (40:40:20:0.1). 
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 O gênero Cnidoscolus ainda é pouco explorado do ponto de vista químico. 

Contudo, os estudos fitoquímicos envolvendo espécies desse gênero revelam uma 

grande diversidade de moléculas, distribuídas em diferentes partes da planta. 

Flavonoides, triterpenos e diterpenos representam as principais classes de 

metabólitos secundários isolados de Cnidoscolus, conforme demonstrado no quadro 

4 (página 55). 

 Um estudo realizado com a espécie C. texanus resultou no isolamento de 26 

compostos, incluindo 15 flavonoides (1-15) (Figura 8, página 58). Yuan e 

colaboradores (2007) prepararam o extrato etanólico das partes aéreas da planta que, 

logo em seguida, foi fracionado com o auxílio de solventes orgânicos, dando origem 

às frações acetato de etila e n-butanol. Da fração acetato de etila, os flavonoides 1-8 

foram isolados, enquanto que 9-15 foram isolados da fração n-butanol. A maior parte 

desses flavonoides foi obtida na forma glicosilada, derivados de aromadendrina (1-2), 

naringenina (3-7) e apigenina (8-10). Nesses casos, a unidade de glucopiranosídeo 

normalmente se encontra ligada ao carbono 7 (C-7) da porção aglicona. Além disso, 

é comum encontrar unidade de ácido cumárico como substituinte da porção 

glicosídica, sobretudo nas posições 3’’, 4’’ e 6’’, sugerindo que esse padrão de 

substituição para os flavonoides glicosilados de C. texanus possa ser observado em 

outras espécies do gênero.  

 Assim como os flavonoides, cumarinas e derivados do ácido cinâmico também 

foram obtidos a partir do estudo fitoquímico realizado com C. texanus. Cumarinas (16-

18) e derivados do ácido cinâmico (19-21) foram isolados da fração acetato de etila, 

utilizando coluna de sílica gel, seguido por etapas sucessivas de separação por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), com coluna do tipo semi-preparativa 

(YUAN et al., 2007). 

 Esteroides também foram encontrados em espécies de Cnidoscolus (figura 8, 

página 58). O composto β-sitosterol (22), por exemplo, foi encontrado em C. 

phyllacanthus sin. C. quercifolius (PAULA et al., 2016), C. multilobus, (DELGADO et 

al., 1994) e C. vitifolius (BRUM et al., 1998). Estigmasterol (23), um outro importante 

esteroide, foi isolado de C. phyllacanthus (PAULA et al., 2016) e C. vitifolius (BRUM 

et al., 1998). Além desses, daucosterol (24) foi relatado em C. texanus. (YUAN et al., 

2007). 
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Quadro 4. Metabólitos secundários isolados de espécies de Cnidoscolus.  

Estrutura Composto Espécie Parte da planta Referência 

(1) Aromadendrina-7-O-(4”-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(2) Aromadendrina-7-O-(3”,6”-di-O-p-E-cumaroil-β-

glucopiranosídeo) 

C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(3) Naringenina-7-O-(4”-O-p-Z-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(4) Naringenina-7-O-(4”-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(5) Naringenina-7-O-(3”-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(6) Naringenina-7-O-(6”-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(7) Naringenina-7-O-(3”,6”-di-O-p-E-cumaroil-β-

glucopiranosídeo) 

C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(8) Apigenina-7-O-(6”-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(9) Apigenina-7-O-(3”,6”-di-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(10) Apigenina-7-O-(4”,6”-di-O-p-E-cumaroil-β-glucopiranosídeo) C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(11) Mangaslina C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(12) Quercetina-3-neohesperidosídeo C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(13) Canferol-3-O-α-ramnosil-(1→2)-O-[α-ramnosil-(1→6)]-β-

glucopiranosídeo 

C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(14) Kaempferol-3-neoesperidosídeo C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(15) Rutina C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(16) 6-hidroxi-7-metoxicumarina C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 
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(17) 6-metoxi-7-hidroxicumarina C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(18) 5,7-dimetoxi-6-hidroxicumarina C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(19) Ácido 3-(4-etoxi-fenil)-2-propenoico C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(20) Ácido p-cumárico C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(21) Ácido ferúlico C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(22) β-Sitosterol C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

C. vitifolius Cascas do caule (BRUM et al., 1998) 

C. multilobus Partes aéreas (DELGADO et al., 1994) 

(23) Daucosterol C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(24) Estigmasterol C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

C. vitifolius Cascas do caule (BRUM et al., 1998) 

(25) Moretenol 3-acetato C. multilobus Partes aéreas (DELGADO et al., 1994) 

(26) Moretenona C. multilobus Partes aéreas (DELGADO et al., 1994) 

(27) Lupeol-3-acetato C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

C. multilobus Partes aéreas (DELGADO et al., 1994) 

(28) Lupeol C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (LEMOS et al., 1991) 

C. multilobus Partes aéreas (DELGADO et al., 1994) 

(29) Lupeol-3β-O-nanoato C. vitifolius Cascas do caule (BRUM et al., 1998) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

(30) Lupeol-3β-O-cinamato C. phyllacanthus Cascas do caule (LEMOS et al., 1991) 
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C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

C. vitifolius Cascas do caule (BRUM et al., 1998) 

(31) Lupeol-3β-O-diidrocinamato C. phyllacanthus Cascas do caule (LEMOS et al., 1991) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

C. vitifolius Cascas do caule (BRUM et al., 1998) 

(32) Germanicol-3-acetato C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(33) Germanicol C. texanus Partes aéreas (YUAN et al., 2007) 

(34) Favelina metil éter (filacantona) C. phyllacanthus Cascas do caule (ENDO et al., 1991a) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (LEMOS et al., 1991) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

(35) Favelina C. phyllacanthus Cascas do caule (ENDO et al., 1991a) 

(36) Favelol C. phyllacanthus Cascas do caule (OHTA et al., 1994) 

(37) Isofavelol C. phyllacanthus Cascas do caule (OHTA et al., 1994) 

(38) Favelona C. phyllacanthus Cascas do caule (OHTA et al., 1994) 

(39) Deoxofavelina C. phyllacanthus Cascas do caule (ENDO et al., 1991a) 

C. phyllacanthus Cascas do caule (PAULA et al., 2016) 

(40) Favelanona C. phyllacanthus Cascas do caule (ENDO et al., 1991b) 

(41) Neofavelanona C. phyllacanthus Cascas do caule (ENDO et al., 1992) 

(42) 7-deoxinimbidiol C. souzae Raiz (ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014) 

Fonte: autoria própria. 
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 Assim como nos demais gêneros da família Euphorbiaceae, os terpenoides 

constituem a principal classe de metabólitos secundários relatados para o gênero 

Cnidoscolus. A literatura reporta o isolamento de triterpenos (25-36) e diterpenos (34-

42) de diversas espécies, incluindo C. phyllacanthus (PAULA et al., 2016; LEMOS et 

al., 1991), C. texanus (YUAN et al., 2007), C. vitifolius (BRUM et al., 1998) e C. 

multilobus (DELGADO et al., 1994). Entre os triterpenos relatados, foram isolados: 

derivados de moretenol (25-26), de lupeol (27-31) e de germanicol (32-33).  

 Quanto à presença de diterpenos no gênero, foram verificados núcleos 

estruturais únicos (34-41) (figura 8, página 58), ou seja, encontrados apenas nesse 

gênero, especificamente na espécie C. quercifolius (PAULA et al., 2016; LEMOS et 

al., 1991; ENDO et al.,1991a; ENDO et al., 1991b; ENDO et al., 1992), que será 

descrito no tópico seguinte. Além desses, também foi descrito o isolamento do 

diterpeno 7-deoxinimbidiol (42), realizado por meio de fracionamento bioguiado do 

extrato etanólico obtido das raízes de C. souzae, utilizada tradicionalmente para o 

tratamento de dor e inflamação (ZAPATA-ESTRELLA et al., 2014). 

 

Figura 8. Estrutura química dos metabólitos secundários isolados de espécies do 

gênero Cnidoscolus. O nome e origem de cada composto estão descritos no quadro 4. 
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3.5 Aspectos químicos e farmacológicos da espécie Cnidoscolus quercifolius 

 

 Cnidoscolus quercifolius Pohl (sin. C. phyllacanthus) é uma planta medicinal 

conhecida popularmente como “favela”, “faveleira” ou “urtiga-branca”, endêmica do 

Brasil e do bioma Caatinga. A espécie é encontrada com maior frequência no Nordeste 

do país, principalmente nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Piauí, além do estado de Minas Gerais, situado na região Sudeste 

(figura 9). 

 

Figura 9. Distribuição fitogeográfica da espécie C. quercifolius pelo Brasil. 

 

Fonte: http://floradobrasil.jbrj.gov.br 

 

 C. quercifolius se apresenta sob a forma de arbusto ou árvore de pequeno a 

médio porte, marcada pela presença de tricomas urticantes distribuídos por toda a 

planta, assim como ocorre em outras espécies do gênero (figura 10, página 62). 

Também é considerada uma produtora de látex, de aspecto leitoso, utilizada inclusive 

para fins medicinais. No Brasil, o decocto das cascas de C. quercifolius é utilizado 

para o tratamento de infecções, problemas estomacais, dor, inflamação e como 

cicatrizante (OLIVEIRA et al., 2011; GOMES et al., 2014a). Assim como as demais 
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espécies estudadas nesse gênero, os usos populares de C. quercifolius foram 

validados através de estudos científicos.  

 

Figura 10. Fotografias das diferentes partes vegetativas da espécie C. quercifolius. 

(A): planta inteira. (B): flor. (C): folhas. (D): cascas do caule, após coleta. (E): frutos. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O efeito antinociceptivo do extrato etanólico das cascas do caule e das folhas 

da favela foi avaliado em camundongos, através de diferentes modelos experimentais. 

Durante o teste de nocicepção induzida por ácido acético, o extrato das cascas (100, 

200 e 400 mg/kg, i.p.) reduziu o número de contorções em 83, 81 e 88%, 

(A) (A)

(B) (C)

(D) (E)
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respectivamente, enquanto que o extrato das folhas (100, 200 e 400 mg/kg, i.p.) 

apresentou 71, 79 e 98% de atividade, respectivamente. Durante o teste da formalina, 

os extratos reduziram o tempo de lambida da pata na primeira e na segunda fase do 

teste, porém, o efeito foi mais significativo na segunda fase (dor inflamatória) para 

ambos. No teste da placa quente, foi observado que os extratos aumentaram o tempo 

de latência na dose de 400 mg/kg, quando comparados ao grupo controle negativo, 

sugerindo que o efeito antinociceptivo dos extratos esteja relacionado a mecanismos 

centrais (GOMES et al., 2014a). Os mesmos extratos foram avaliados quanto ao seu 

potencial anti-inflamatório através dos testes de edema de pata e peritonite induzidos 

por carragenina. Em ambos os testes, os extratos inibiram significativamente (p<0.01) 

o edema de pata e a migração leucocitária promovidos pela administração da 

carragenina (GOMES et al., 2014b). 

 Ensaios farmacológicos in vitro também foram realizados com extratos e 

compostos isolados de C. quercifolius. Peixoto-Sobrinho e colaboradores (2012a) 

avaliaram a atividade antimicrobiana da espécie, constatando que o extrato bruto e a 

fração diclorometano das cascas do caule apresentam atividade contra cepas de 

Staphylococcus sp. e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). O 

mesmo grupo de pesquisa (PEIXOTO-SOBRINHO et al., 2011) investigou o potencial 

antioxidante da espécie através dos métodos do sequestro do radical DPPH e do 

poder redutor do ferro. Contudo, os resultados demonstraram que a espécie não 

apresenta atividade antioxidante significativa. 

 No que diz respeito ao potencial antitumoral, C. quercifolius tem demonstrado 

resultados promissores. Diferentes extratos obtidos da planta apresentaram atividade 

citotóxica contra as linhagens de adenocarcinoma de cólon humano (HT-29), 

carcinoma epidermoide de laringe humano (Hep-2), carcinoma mucoepidermoide 

pulmonar humano (NCI-H292), leucemia pró-mielocítica (HL-60) e adenocarcinoma 

mamário (MCF-7) (PAULA et al., 2016; PEIXOTO-SOBRINHO et al., 2012b). Além 

disso, alguns compostos isolados da planta também foram investigados quanto ao 

seu potencial citotóxico.  Lupeol-3β-O-nanoato (29), deoxofavelina (39) e favelina metil 

éter (34) apresentaram relevante atividade citotóxica contra as linhagens HL-60, MCF-

7 e NCI-H292, com valores de CI50 entre 1,6 a 15,6 µg/mL, indicando que C. 

quercifolius pode ser considerada uma importante fonte de moléculas anticâncer. 

 Todas essas atividades farmacológicas podem ser justificadas pela presença 

de metabólitos bioativos, com estruturas extremamente peculiares, apresentando 
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esqueletos únicos. Estudos fitoquímicos realizados anteriormente resultaram no 

isolamento de novos diterpenos benzocicloheptenos tricíclicos (34-39), denominados 

de favelinas, uma referência ao nome popular da espécie (ENDO et al., 1991a; 

LEMOS et al., 1991; PAULA et al., 2016). Endo e colaboradores (1991b) relataram o 

isolamento de favelanona (40) e neofavelanona (41), novos derivados com esqueleto 

ciclopropano tetracíclico e ciclobuteno tetracíclico, respectivamente. Os detalhes a 

respeito do isolamento desses constituintes podem ser verificados na figura 8 (página 

58) e no quadro 4 (página 55). Até o momento, os diterpenos 34-41 foram relatados 

exclusivamente em C. quercifolius (sin C. phyllacanthus), indicando que esses 

compostos possam ser considerados marcadores quimiotaxonômicos da planta. 

 

3.6 Ensaios de citotoxicidade 

 

 Considerando a problemática do câncer e a grande quantidade de produtos de 

origem natural disponíveis para serem estudados quanto ao seu potencial antitumoral, 

a busca por novas moléculas com atividade citotóxica tem sido realizada de forma 

sistemática, por meio de ensaios de bioprospecção com extratos, frações e compostos 

isolados de espécies selecionadas, ou seja, que já possuam alguma indicação de uso 

como antitumoral. Inicialmente, esses ensaios de bioprospecção são realizados in 

vitro, empregando metodologias rápidas, sensíveis e de boa reprodutibilidade (SILVA 

et al., 2017).  

 Nesse sentido, a busca por novos agentes anticâncer tem envolvido o uso de 

técnicas automatizadas e validadas, empregando normalmente cultura de células, 

sobretudo aquelas provenientes de linhagens tumorais humanas. Além disso, o uso 

de protocolos experimentais in vitro possibilita a seleção rápida de bioprodutos para 

as etapas posteriores do desenvolvimento de fármacos e medicamentos, que 

geralmente envolvem o uso de animais (ROGERO et al., 2003).  

Apesar de recente, essa estratégia, denominada HTS (High Throughput 

Screening), vem sendo cada vez mais utilizada por diversos grupos de pesquisa para 

o fornecimento de moléculas ou modelos moleculares que possam ser considerados 

candidatos a novos fármacos antitumorais. De fato, o emprego dessas técnicas tem 

auxiliado as indústrias farmacêuticas na obtenção de protótipos de fármacos, 

economizando tempo de pesquisa e recursos financeiros durante o processo de 

desenvolvimento de novos medicamentos (MACARRON et al., 2011). 
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Entre os principais métodos empregados para avaliação do potencial citotóxico 

de produtos naturais, destaca-se o método do MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-

2-H-brometo de tetrazólio). Trata-se de um método colorimétrico rápido e sensível, 

frequentemente utilizado para avaliação da citotoxicidade e da proliferação celular. 

Nesse ensaio, o sal tetrazólio (MTT, de coloração amarelada) é acumulado nas 

células por endocitose e, posteriormente, sofre a ação de enzimas desidrogenases 

mitocondriais, que reduzem o anel tetrazólio, resultando na formação de cristais de 

formazan, que apresentam coloração arroxeada (figura 11). Esses cristais tendem a 

se acumularem em compartimentos endossomais e/ou lisossomais, sendo depois 

transportados ao meio extracelular por exocitose. Considerando que a endocitose é 

um mecanismo fundamental de células viáveis, o ensaio do MTT tem sido comumente 

utilizado para determinar a viabilidade celular mediante tratamento com alguma 

amostra de interesse. Desse modo, a quantidade de formazan produzido é 

proporcional ao número de células viáveis, indicando uma baixa citotoxicidade do 

composto (MOSMAN, 1983). 

 

Figura 11. Reação de conversão do sal tetrazólio (MTT), de cor amarela, para cristais 

formazan, de coloração roxa, através de enzimas do tipo desidrogenase mitocondrial 

expressas em células metabolicamente ativas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.7 Métodos empregados na determinação estrutural de produtos naturais 

 

 Atualmente, existem inúmeras técnicas disponíveis para análise de produtos 

naturais, sobretudo de compostos isolados a partir de extratos vegetais. Essas 

técnicas analíticas têm contribuído para a identificação e/ou elucidação estrutural de 

compostos já conhecidos ou compostos inéditos, respectivamente, fornecendo 
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informações imprescindíveis para viabilização das etapas posteriores do processo de 

descoberta de novos fármacos como, por exemplo, os estudos farmacológicos in vitro 

e in vivo. Entre os principais métodos de análise de compostos bioativos obtidos de 

plantas, destacam-se a espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN) e a 

espectrometria de massas (EM) (BROSS-WALCH et al., 2005), descritos a seguir. 

 A ressonância magnética nuclear consiste em um método espectroscópico que 

se dedica ao estudo da interação entre a radiação eletromagnética (REM) com a 

matéria, influenciada pela incidência de um campo magnético externo. De modo geral, 

a REM compreende uma onda com duas componentes, sendo uma de natureza 

elétrica, e a outra de natureza magnética, que variam de modo perpendicular entre si. 

Sendo assim, a interação da REM com a matéria pode ocorrer pela sua componente 

elétrica ou pela sua componente magnética, sendo esta última de interesse para a 

RMN. Consequentemente, na RMN, a interação se dá com o campo magnético, e não 

com o campo elétrico, como costuma ocorrer com outras técnicas de análise de 

compostos orgânicos, tais como a espectroscopia por infravermelho e radiação 

ultravioleta (PAVIA et al., 2010). 

 O componente magnético observado na RMN é uma característica própria de 

alguns átomos, tais como 1H e 13C, que devem possuir massa ou número atômico 

ímpar. Nessas condições, esses átomos apresentam um estado de spin nuclear ideal, 

capazes de promover um campo magnético próprio, orientado de forma aleatória na 

molécula. Ao aplicar um campo externo, ocorre o alinhamento do spin nuclear, de 

modo que este pode se apresentar paralelo ou contrário ao campo, sendo que cada 

um desses estados fundamentais apresenta um nível energético diferente. Na RMN, 

ocorre ainda a aplicação de ondas na região de radiofrequência, sob a forma de 

pulsos, que promovem a inversão dos spins nucleares orientados de forma paralela 

ao campo (menor nível energético) para a forma contrária (maior nível energético). Ao 

retornar ao seu estado fundamental de menor energia, o núcleo acaba liberando a 

energia absorvida, que é detectada pelo aparelho de RMN e posteriormente registrada 

no espectro de RMN sob a forma de sinais espectrais. A energia absorvida também 

pode ser influenciada pelos átomos vizinhos, o que fornece informações relevantes 

para a determinação estrutural do composto em análise (NASCIMENTO; BLOCH-

JUNIOR, 2001; PAVIA et al., 2010). 

  Enquanto que a RMN investiga diferentes núcleos com propriedade magnética, 

a EM se concentra na análise da massa molecular e do perfil de fragmentação de um 
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composto submetido à uma energia de ionização específica. De fato, a EM consiste 

em uma técnica analítica em que as moléculas presentes em uma amostra são 

convertidas em íons em fase gasosa, que posteriormente são separados no 

espectrômetro de massas de acordo com sua razão de massa (m) sobre a carga (z), 

m/z. Sendo assim, além de fornecer a massa molecular do composto, essa técnica 

também fornece a massa dos diferentes fragmentos obtidos com a quebra da 

molécula, permitindo a detecção de grupos químicos que auxiliam na determinação 

estrutural do composto (BOUSLIMANI et al., 2014). 

 Uma das grandes vantagens da EM é a versatilidade da técnica, que pode ser 

empregada para análise de compostos presentes em diferentes matrizes, além de 

permitir o interfaciamento com outras técnicas analíticas, tornando os métodos de 

análise cada vez mais sensíveis e precisos (LANÇAS, 2009). Essas características 

estão relacionadas sobretudo à complexidade do espectrômetro de massas, que 

admite uma série de variações, conforme o tipo de análise que se deseja realizar. Na 

verdade, o espectrômetro de massas é constituído por uma fonte de ionização, um 

separador ou filtro de massas/cargas e um detector de massas. Apesar de existirem 

muitas estratégias de separação e detecção, a etapa de ionização é a que apresenta 

maior versatilidade, uma vez que o tipo de ionização a ser utilizado dependerá da 

natureza da matriz que será analisada (MORAES; LAGO, 2003).   

 

3.8 Uso de técnicas hifenadas na análise de produtos naturais 

 

 O processo de isolamento e purificação de substâncias bioativas a partir de 

extratos vegetais normalmente envolve uma série de etapas, que nem sempre 

resultam na obtenção de um composto em quantidade suficiente para realização das 

análises de caracterização estrutural, muito menos para a posterior avaliação da 

atividade farmacológica. Nesse contexto, grupos de pesquisa em produtos naturais 

têm utilizado técnicas cada vez mais sensíveis e seletivas para análise de matrizes de 

alta complexidade, identificando compostos bioativos já conhecidos, sem a 

necessidade de realizar todos os processos clássicos de separação, isolamento e 

purificação dessas moléculas (PATEL et al., 2010). 

 Isso só é possível graças à utilização de técnicas hifenadas, que consistem no 

acoplamento de dois ou mais métodos analíticos, com funções complementares 

(separação e detecção dos constituintes químicos, por exemplo), garantindo uma 
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melhor eficiência e rapidez quando comparadas às técnicas de separação e 

identificação estrutural convencionais. A principal vantagem das técnicas hifenadas 

consiste na utilização de pequena quantidade de amostra, sem exigir, 

necessariamente, um grau de pureza elevado, diferentemente das demais técnicas 

espectroscópicas como, por exemplo, a RMN (PHALKE; KAVADE, 2013). 

 Entre as técnicas hifenadas mais comumente empregadas na análise de 

extratos vegetais, destacam-se a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (CG-EM) e a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à detector de 

arranjos de diodo (CLAE-DAD), que serão abordadas ao longo deste trabalho. 

 A técnica de CG-EM é amplamente utilizada para determinação quali-

quantitativa de misturas contendo substâncias voláteis e termicamente estáveis nas 

temperaturas que são empregadas durante o processo de separação cromatográfica. 

A compatibilidade entre as condições cromatográficas do cromatógrafo a gás com o 

sistema a vácuo necessário para o funcionamento do espectrômetro de massas torna 

a combinação dessas duas técnicas relativamente simples, o que tem contribuído para 

sua utilização na identificação de constituintes químicos de misturas complexas, como 

é o caso dos extratos vegetais (CHIARADIA et al., 2008). 

 O cromatógrafo a gás convencional é constituído por um sistema regulador de 

fluxo do gás, que é responsável por arrastar a amostra injetada no aparelho até a 

coluna cromatográfica, onde ocorre a separação dos constituintes químicos presentes 

na amostra. A coluna é mantida a temperatura elevada, que varia em função do 

método, mas que normalmente é crescente, até completa volatilização dos compostos 

da amostra (figura 12, página 69). Em seguida, cada substância é conduzida ao 

sistema de detecção de massas, processada, e os dados são registrados com o 

auxílio de softwares. Cada aparelho pode possuir ainda uma ou mais bibliotecas de 

dados espectrais, que auxiliam na identificação estrutural do composto por 

comparação da massa molecular e do perfil de fragmentação observados. Entre as 

características importante para as análises por CG-EM, destacam-se o fluxo para 

coluna cromatográfica, com manutenção do sistema sob vácuo, além de uma 

separação cromatográfica eficiente dos analitos que compõem a amostra 

(RODRIGUES et al., 2006). 
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Figura 12. Esquema representativo do sistema de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM). 

 

Fonte: http://www.biomedicinabrasil.com 

 

Embora existam várias técnicas de ionização desses analitos, uma das mais 

empregadas em CG-EM consiste no método de ionização por impacto de elétrons 

(IE), também chamado de ionização por impacto eletrônico (RODRIGUES et al., 

2006). Nesse tipo de ionização, as moléculas são separadas pela coluna 

cromatográfica e, posteriormente, conduzidas até a fonte de ionização, onde são 

bombardeadas por elétrons gerados por um filamento de tungstênio ou rênio. O 

bombardeamento de elétrons ocorre em alta velocidade e com elevado nível 

energético, promovendo a formação de fragmentos moleculares, que na verdade são 

íons detectáveis pelo aparelho e que compõem o espectro de massas do composto 

analisado (CHIARADIA et al., 2008).  

Assim como a CG-EM, a técnica de CLAE-DAD vem sendo cada vez mais 

utilizada para a determinação quali-quantitativa de constituintes químicos presentes 

em extratos vegetais. A obtenção de cromatogramas como fingerprint (impressão 

digital) de extratos e frações tem contribuído, inclusive, para verificação da 

autenticidade de matérias-primas vegetais, além de auxiliar na identificação e 

quantificação de marcadores farmacológicos dessas espécies, correlacionando o teor 

de compostos de interesse com a resposta terapêutica obtida (BOLIGON; ATHAYDE, 

2014).  

Entretanto, essa técnica apresenta um nível de informação estrutural limitado, 

uma vez que o detector DAD não fornece muitas informações sobre os grupos 
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químicos que compõem as moléculas de interesse, sendo necessária a utilização de 

padrões analíticos (amostras autênticas) para comparação dos espectros UV obtidos, 

além de outros parâmetros cromatográficos como, por exemplo, o tempo de retenção 

apresentado pelo seu pico correspondente. Ainda assim, a técnica tem conquistado 

espaço na análise de produtos naturais por envolver uma abordagem rápida, sensível 

e, principalmente, reprodutível, podendo ser empregada para análise de diferentes 

tipos de matrizes (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 2006). 

Em contraste com a cromatografia gasosa, na cromatografia líquida, os 

equipamentos são normalmente dispostos de forma modular, sendo possível realizar 

a substituição ou adição de módulos de acordo com a necessidade do analista. De 

modo geral, um aparelho de CLAE apresenta os seguintes compartimentos: sistema 

de fase móvel sistema de injeção, bomba, coluna cromatográfica, detector (DAD, por 

exemplo) e um computador acoplado para recebimento e processamento dos dados 

(figura 13). O solvente, também conhecido como eluente, é conduzido à coluna 

cromatográfica com o auxílio da bomba, que controla o fluxo de solvente durante toda 

a análise. Ao mesmo tempo, a amostra é introduzida por meio de uma válvula de 

injeção e arrastada para a coluna, na qual ocorre a separação cromatográfica. Em 

seguida, os analitos são conduzidos ao detector e os picos obtidos para cada 

substância são registrados na forma de um cromatograma (LANÇAS, 2009). 

 

Figura 13. Esquema representativo do sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector de arranjos de diodo (CLAE-DAD). 

 

Fonte: http://www.biomedicinabrasil.com 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Coleta e processamento do material vegetal 

 

 As folhas e as cascas do caule de Cnidoscolus quercifolius Pohl foram 

coletadas no município de Petrolina-PE, em uma área de Caatinga, localizada nas 

dependências da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Semiárido – 

Embrapa Semiárido (latitude 09°03’55,30’’’, longitude 040°20’06,90’’’ e altitude de 

374 m), em fevereiro de 2013. O material foi identificado pelo engenheiro florestal Dr. 

Viseldo Ribeiro de Oliveira, funcionário da Embrapa Semiárido. Uma exsicata da 

espécie foi depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob número de registro 19202 (figura 

14, página 73). 

 O material vegetal (folhas e cascas) foi submetido à secagem em estufa com 

circulação de ar, em temperatura média de 40 °C, durante 72 horas. Após a secagem, 

o material foi pulverizado em moinho mecânico, separadamente, obtendo-se o pó das 

folhas (482 g) e das cascas do caule (1.481 g).  
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Figura 14. Exsicata da espécie Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiaceae), 

coletada no município de Petrolina-PE, em fevereiro de 2013. 

 

Fonte: Gomes (2014c). 
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4.2 Obtenção dos extratos 

 

 O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva, 

separadamente (folhas e cascas do caule), em recipiente de ácido inoxidável, 

utilizando etanol 95% como solvente. Sucessivas extrações foram realizadas, 

renovando-se o solvente a cada 72 horas. Posteriormente, a solução extrativa foi 

filtrada e concentrada em evaporador rotativo sob pressão reduzida, em temperatura 

média de 50 °C, resultando em 63 e 392 g de extrato etanólico bruto das folhas (EEB-

Folhas, 13,07%) e cascas do caule (EEB-Cascas, 26,46%), respectivamente. 

 Após a obtenção do EEB-Cascas, foi observada a formação de um precipitado 

branco que, em seguida, foi lavado com metanol. O sobrenadante foi removido e, após 

secagem completa do solvente, foi verificada a presença de cristais (26 mg) de 

coloração branca, solúveis em clorofórmio. Dessa forma, os cristais foram codificados 

como Cq-1/2 (figura 15), separados e submetidos às análises espectroscópicas para 

caracterização estrutural, bem como aos ensaios de citotoxicidade. 

 

Figura 15. Esquema de obtenção dos extratos etanólicos brutos das folhas (EEB-

Folhas) e cascas (EEB-Cascas) de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.3 Fracionamento dos extratos por cromatografia líquida sob vácuo (CLV) 

 

 Após sua obtenção, uma parte do EEB-Folhas (15 g) e do EEB-Cascas (50 g) 

foi submetida à cromatografia líquida sob vácuo, separadamente, empregando sílica 

gel 60 como fase estacionária. O procedimento foi realizado com o auxílio de funil de 

vidro apropriado, de 10 cm de diâmetro, acoplado a uma bomba de vácuo, conforme 

ilustrado na figura 16. A proporção de extrato utilizada para a sílica foi de 1:10 (m/m), 

de modo que 150 e 500 g do adsorvente foram necessários para o fracionamento de 

EEB-Folhas e EEB-Cascas, respectivamente. Hexano, clorofórmio, acetato de etila e 

metanol foram utilizados como fase móvel, em ordem crescente de polaridade, 

resultando na obtenção das respectivas frações, conforme demonstrado na figura 17 

(página 76). 

 

Figura 16. Fotografias do aparato utilizado na etapa de fracionamento por 

cromatografia líquida sob vácuo. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 17. Fluxograma de obtenção das diferentes frações (A) a partir dos extratos 

etanólico brutos das folhas (EEB-Folhas) e cascas (EEB-Cascas), bem como o 

rendimento (B) calculado para cada fração. Hex: hexano, CHCl3: clorofórmio, AcOEt: 

acetato de etila, MeOH: metanol. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

4.4 Avaliação do efeito citotóxico 

 

 Após a sua obtenção, extratos e frações das diferentes partes da planta foram 

submetidos ao ensaio de citotoxicidade, conforme descrito adiante. Os mesmos 

protocolos foram adotados para a avaliação do efeito citotóxico dos constituintes 

químicos isolados. Os ensaios de citotoxicidade foram realizados na Universidade de 

La Rochelle, na França; enquanto que a determinação do índice de seletividade foi 

realizada em colaboração com o Laboratório de Oncologia Experimental da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

4.4.1 Cultura de células 
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 O efeito citotóxico dos extratos, frações e compostos obtidos de C. quercifolius 

foi investigado sobre a linhagem celular A2058 (ATCC® CRL-11147). A linhagem 

A2058 compreende células de melanoma epitelial aderente humano, altamente 

invasivo e resistente a drogas anticâncer, derivado de células metastáticas de 

linfonodos, obtidas de um paciente do sexo masculino de 43 anos de idade. As células 

foram cultivadas em frascos de 75 cm2 até confluência (figura 18), em temperatura de 

37 °C, utilizando o meio de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos (penicilina e 

estreptomicina) (Dominique Dutscher®, France), em atmosfera umidificada a 5% de 

CO2.  

 

Figura 18. Frascos contendo meio de cultura com células tumorais (A) e fotografia de 

células de melanoma (linhagem A2058) em confluência (B), retirada a partir de 

visualização em microscópio óptico (aumento 100x). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.4.2 Ensaio de citotoxicidade 

 

 A atividade citotóxica das amostras foi determinada pelo método do MTT, 

descrito por Mossman (1983), cujo protocolo está esquematizado na figura 19 (página 

79). As amostras foram solubilizadas em DMSO (dimetilsulfóxido) a 200 mg/mL (para 

extratos e frações) e 20 mg/mL (para compostos isolados), e diluídos em meio de 

cultura até obtenção de concentrações que variaram de 25 a 400 μg/mL (para extratos 

e frações) e de 5 a 80 μg/mL (para compostos isolados).  

(A) (B)
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As células confluentes foram tripsinizadas e centrifugadas a 1500 g, durante 5 

minutos. O sobrenadante contendo tripsina foi descartado e o precipitado celular foi 

suspenso em meio de cultura para obtenção da suspensão celular a 4.104 células/mL. 

Inicialmente (T0), 50 μL das soluções diluídas dos extratos, frações ou substâncias 

isoladas foram depositadas em microplaca estéril de 96 poços. Em seguida, foram 

adicionados 50 μL da suspensão celular. Dessa forma, a concentração final dos 

extratos/frações nos poços variou de 12,5 a 200 μg/mL, enquanto que a concentração 

final para os compostos isolados variou de 2,5 a 40 μg/mL.  Posteriormente, as 

microplacas foram incubadas durante 72 horas, sob as condições descritas no tópico 

anterior. Além disso, foi realizado o registro fotográfico das células submetidas aos 

diferentes tratamentos. 

Após esse período de incubação (T72), foram adicionados 30 μL de uma 

solução de MTT (5 mg/mL) em cada poço, permitindo que as células viáveis 

metabolizassem o sal tetrazólio em cristais de formazan, após 04 horas de incubação. 

Em seguida, o meio de cultura foi removido com o auxílio do pipetador automático 

Eppendorf epMotion 5070 (Eppendorf®, França), e os cristais de formazan foram 

solubilizados em 200 μL de DMSO. As microplacas foram novamente colocadas em 

estufa, a 37 °C, durante 5 minutos, para auxiliar na solubilização dos cristais de 

formazan. Finalmente, a leitura da absorbância de cada poço foi realizada em 550 nm, 

utilizando o leitor de microplacas VERSAmax (Molecular Devices®, França).  

 O percentual de inibição de crescimento celular (IC%) foi calculado através da 

seguinte equação: 

 

IC% = 100 – [(Aa – Ab) / (Ac – Ab)] x 100 

 

Considerando que: Aa representa a absorbância dos poços contendo células 

tratadas com as amostras (extratos, frações ou compostos isolados); Ab representa a 

absorbância de poços vazios (branco) e Ac representa a absorbância dos poços 

contendo apenas as células cultivadas em meio de cultura + 1% de DMSO, 

concentração final do solvente utilizado para diluição das amostras em cada poço.  

Após obtenção dos resultados em IC%, os dados foram convertidos em 

concentração inibitória média (CI50) e expressos como média ± erro padrão da média. 

Todos os resultados foram realizados em triplicata, em três experimentos 

independentes.  
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Figura 19. Representação esquemática do ensaio de citotoxicidade realizado com extratos, frações e compostos isolados de C. 

quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.4.3 Índice de seletividade (IS) 

 

 Para determinação do índice de seletividade (IS) das amostras, foi utilizada a 

linhagem celular não tumoral L929 (fibroblasto murino), cedida pelo Instituto Nacional 

do Câncer (Estados Unidos). Essas células também foram cultivadas em meio DMEM, 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, e mantidas em 

estufa a 37 °C e atmosfera contendo 5% de CO2. As amostras foram diluídas em 

DMSO, resultando em solução estoque de 10 mg/mL (extratos e frações) e 1 mg/mL 

(compostos isolados) e foram avaliadas em concentrações únicas de 50 µg/mL 

(extratos e frações) e 5 µg/mL (compostos isolados). Posteriormente, a citotoxicidade 

foi avaliada pelo método do MTT, conforme descrito no item anterior, sendo possível 

calcular o percentual de inibição de crescimento celular (IC%). Dessa forma, o cálculo 

do IS foi definido pela equação abaixo: 

 

IS = CI%A2058 / CI%L929 

 

 Considerando que: CI%A2058 representa a média do percentual de inibição de 

crescimento celular obtido para a linhagem tumoral (A2058) na concentração de 

50 μg/mL (extratos e frações) ou 5 μg/mL (compostos isolados); CI%L929 representa a 

média do percentual de inibição do crescimento obtido para a linhagem não tumoral 

(L929) na concentração de 50 μg/mL (extratos e frações) ou 5 μg/mL (compostos 

isolados). Sendo assim, a amostra é considerada seletiva quando apresenta um efeito 

citotóxico maior para as células tumorais do que para as células não tumorais, 

devendo apresentar valores de IS > 1,0 (BADISA et al., 2006). Koch e colaboradores 

(2005) ressaltam, inclusive, que moléculas com IS < 2,0 ainda são consideradas 

tóxicas para as células sadias. 

 

4.5 Triagem fitoquímica 

 

 A triagem fitoquímica dos extratos e frações foi realizada por cromatografia em 

camada delgada analítica (CCDA), de acordo com a metodologia descrita por Wagner 

e Bladt (1996), com adaptações. Extratos e frações foram diluídos em clorofórmio (1 

mg/mL) e, posteriormente, aplicados em placas de CCDA (4 x 5 cm, suporte de 

alumínio contendo sílica como fase estacionária) com o auxílio de capilar (figura 20). 
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Em seguida, as placas foram eluídas com sistemas de solventes indicados para cada 

classe de metabólito secundário investigada. Para observação dos resultados, 

também foram utilizados reveladores para cada classe de metabólito investigada, 

além da visualização das placas em câmara de radiação UV, em comprimentos de 

onda de 254 e 365 nm.  

 

Figura 20. Registro fotográfico da triagem fitoquímica realizada com extratos e frações 

de C. quercifolius. (A): preparação se placas de Cromatografia em Camada Delgada 

Analítica (CCDA). (B): aplicação das amostras sobre as placas, com o auxílio de 

capilar. (C) e (D) representam as placas contendo as amostras antes e após eluição 

e revelação com reagentes específicos, respectivamente.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

A presença dos constituintes foi avaliada de acordo com a intensidade das 

manchas (spots) observados sobre as placas, em comparação com amostras 

autênticas, sempre que possível. As classes de metabólitos investigadas foram: 

alcaloides, antraquinonas, flavonoides, cumarinas, derivados do ácido cinâmico, 

derivados antracênicos, lignanas, naftoquinonas, triterpenos e esteroides, 

monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos. A relação dos sistemas de eluição e 

reveladores utilizados para detecção de cada classe de metabólito secundário está 

descrita no quadro 5 (página 82). 

(A) (B)

(C)
(D)
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Quadro 5. Sistemas de eluição e reveladores utilizados triagem fitoquímica de 

extratos e frações de C. quercifolius. 

Classe química Sistema de eluição Revelador 

Alcaloides AcOEt Dragendorff 

Antraquinonas Éter de petróleo:AcOEt: Ác. Fórmico 

(75:25:1) 

Ácido 

fosfomolíbdico 

Cumarinas Tolueno:Éter etílico  

(1:1, saturado com ác. acético 10%) 

KOH 10% 

Derivados antracênicos AcOEt:MeOH:H2O 

(100:13,5:10) 

KOH 10% 

Derivados do ácido 

cinâmico 

AcOEt:Ác. fórmico:Ác. acético:H2O 

(100:11:11:26) 

NEU/PEG 

Flavonoides AcOEt:Ác. fórmico:Ác. acético:H2O 

(100:11:11:26) 

NEU/PEG 

Lignanas CHCl3:MeOH:H2O 

(70:30:4) 

Vanilina sulfúrica 

Mono/sequi/diterpenos Tolueno:AcOEt  

(93:7) 

Vanilina sulfúrica 

Naftoquinonas Tolueno:Ác. Fórmico  

(99:1) 

KOH 10% 

Triterpenos e esteroides Tolueno:CHCl3:EtOH  

(40:40:10) 

Liebermann-

Burchard 

Fonte: adaptado de Wagner e Bladt (1996). 

 

4.6 Determinação do teor de compostos fenólicos 

 

 O teor de fenóis totais foi mensurado através do método colorimétrico que 

utiliza o reagente de Folin-Ciocalteu (Sigma Aldrich®), conforme descrito por Slinkard 

e Singleton (1977), com adaptações. Inicialmente, 40 μL de uma solução de extratos 

e frações (1000 μg/mL, em água destilada) foi adicionada a 3,16 mL de água destilada 

e 200 μL do reagente de Folin-Ciocalteu, sendo misturados logo em seguida. 

Posteriormente, foram adicionados 600 μL de uma solução estoque de Na2CO3 

(20%, m/v) e misturados bem. As soluções finais foram deixadas em repouso, à 
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temperatura ambiente, durante 2 horas. Ao final do processo, a absorbância de cada 

solução foi determinada em espectrofotômetro (QUIMIS®, Brasil) em 756 nm. A 

mistura de todos os reagentes, com exceção das soluções dos extratos ou frações, 

foi considerada como o branco, e os resultados foram plotados em um gráfico que 

correlaciona a absorbância da amostra com sua concentração. O ácido gálico foi 

utilizado como padrão, sendo submetido aos mesmos procedimentos das amostras 

em análise para construção da curva de calibração. Desse modo, o teor de compostos 

fenólicos dos extratos e frações de C. quercifolius foi expresso como mg de 

equivalentes de ácido gálico por grama de amostra (mg EqAG/g), através da curva de 

calibração do ácido gálico (y = 0,0011x + 0,0025; R2 = 0,999). A curva de calibração 

foi obtida em concentrações que variaram de 50 a 1000 μg/mL. Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata. 

 

4.7 Determinação do teor de flavonoides 

 

 O teor de flavonoides totais foi determinado através do método colorimétrico 

por complexação metálica previamente descrito (ZHISHEN et al., 1999). Inicialmente, 

300 μL dos extratos e frações (1000 μg/mL, em água destilada) foram adicionados a 

1,5 mL de água destilada. Em seguida, foram adicionados 90 μL de uma solução de 

NaNO2 (5%, m/v). Após 6 minutos de reação, 180 μL de uma solução de AlCl3.H2O 

(10%, m/v) foram adicionados à mistura. Após 5 minutos de reação, 600 μL de uma 

solução de NaOH 1M foram adicionados à mistura anterior. Por fim, completou-se o 

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

Para realização desse teste, o flavonoide (+)-Catequina (Sigma Aldrich®) foi utilizado 

como padrão analítico. A absorbância das amostras foi mensurada contra o branco 

(todos os reagentes, exceto a solução de extrato ou fração) em 510 nm, em 

espectrofotômetro (QUIMIS®, Brasil), imediatamente após a obtenção da mistura final. 

Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de catequina por grama de 

amostra (mg EqC/g) por meio de comparação com a curva de calibração da catequina, 

obtida em concentrações que variaram de 50 a 1000 μg/mL (y = 0,0029x + 0,0049; R2 

= 0,998). Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 
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4.8 Análise de extratos e frações por CLAE-DAD 

 

 Para determinação do perfil químico de C. quercifolius, foram realizadas 

análises por CLAE-DAD. Nessa etapa, extratos brutos (EEB-Folhas e EEB-Cascas) e 

frações de maior polaridade (AcOEt e MeOH de folhas e cascas) foram solubilizados 

em metanol (grau CLAE), com o auxílio de banho em aparelho de ultrassom durante 

15 minutos, obtendo-se soluções a 10 mg/mL. Após o preparo, as amostras foram 

filtradas e analisadas em aparelho CLAE Shimadzu® (figura 21-A, página 86), com 

detector DAD, coluna Eclipse plus C18 (4,6 x 250 mm, 5 μm) da Agilent®, e coluna de 

guarda Zorbax® (4,6 x 12,5 mm, 5 μm), mantidas a 37 °C. A fase móvel foi composta 

por ácido fórmico 0,1% (solvente A) e acetonitrila (solvente B), cujo gradiente está 

demonstrado na tabela 1. As análises foram realizadas obedecendo ao fluxo de 1 

mL/min, durante 70 minutos. O volume de injeção das amostras foi de 50 μL para 

extratos e frações, e 10 μL para os padrões analíticos utilizados (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Gradiente da fase móvel utilizada para as análises por cromatografia líquida 

de alta eficiência acoplada à detector de arranjos de diodo (CLAE-DAD) de extratos e 

frações de C. quercifolius. 

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

0 100 0 

50 40 60 

60 40 60 

70 100 0 

Fonte: autoria própria. 

 

 Alguns padrões analíticos de ácidos fenólicos e flavonoides comumente 

encontrados em espécies vegetais foram utilizados, tendo sido analisados pelo 

mesmo método empregado para os extratos e frações, registrando-se o tempo de 

retenção (TR) e os comprimentos de onda de absorção máxima (λmax) para cada 

substância. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os cromatogramas 

foram registrados em 254 ou 320 nm, sendo que a identificação das substâncias foi 

realizadas por comparação do TR e λmax dos picos com os valores verificados para os 

padrões analíticos. A lista completa dos padrões utilizados, assim como dos valores 

de TR e λmax observados para cada um é apresentada na tabela 2.  
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Tabela 2. Padrões analíticos utilizados durante as análises por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência acoplada à Detector de Arranjos de Diodo (CLAE-DAD), bem como 

os valores de tempo de retenção (TR) e comprimentos de onda de absorção máxima 

(λmax) verificados para cada um deles. 

Padrão analítico TR (min) λmax (nm) 

Ácido clorogênico 2,58 326 

Ácido tânico 3,25 268 

Galocatequina 3,40 270 

Ácido protocatecuico 5,04 260 / 293 

Ácido clorogênico 12,19 324 

Ácido cafeico 16,80 323 

Epicatequina 18,10 276 

Epigalocatequina 18,44 273 

Ácido p-cumárico 21,60 309 

Rutina 22,73 256 / 354 

Escopoletina 23,58 297 / 343 

Fisetina 28,17 247 / 350 

Resveratrol  29,79 293 

Quercetina 32,54 254 / 370 

Apigenina 36,00 267 / 337 

Naringenina 35,95 288 

Crisina 44,97 267 / 313 

Fonte: autoria própria. 

 

 Todas as análises por CLAE-DAD foram realizadas na Central de Análise de 

Fármacos, Medicamentos e Alimentos (CAFMA) da UNIVASF. 
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Figura 21. Aparelho de cromatografia líquida de alta eficiência acoplado à detector de arranjos de diodo (CLAE-DAD) (A) e aparelho 

de ressonância magnética nuclear (RMN) (B) utilizados no desenvolvimento do dessa estudo. (C) e (D) representam a central de 

análises do laboratório de RMN e os solventes deuterados utilizados, respectivamente. 

 

Fonte: imagens do NEPLAME. 

(B)

(C)

(D)

(A)
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4.9 Análise de frações e compostos isolados por CG-EM 

 

 A determinação dos constituintes químicos presentes nas frações de menor 

polaridade (Hex-Folhas e Hex-Cascas) foi realizada por CG-EM, utilizando um 

cromatógrafo a gás Shimadzu® (QP -2010) interfaciado com um espectrômetro de 

massas, empregando-se as seguintes condições cromatográficas: coluna 

Phenomenex® ZB-5MS Zebron (30,0 m x 0,25 mm x 0,25 mm), utilizando gás hélio 

(99,999%) transportado com um fluxo constante de 1,1 mL/min, volume de injeção de 

1,0 μL, split 1:40 injetor, temperatura do injetor de 240 °C; modo de impacto de 

elétrons a 70 eV; temperatura da fonte de íon de 280 °C. A temperatura do forno foi 

programada de 100 °C (isotérmico durante 5 min), com um aumento de 10 °C/min até 

250 °C (isotérmico durante 5 min) e 10 °C/min até atingir 280 °C (isotérmica durante 

15 min). Uma mistura de hidrocarbonetos lineares (C9H20 - C40H82) foi injetada sob as 

mesmas condições que as amostras em análise, e a identificação dos compostos se 

deu por comparação dos espectros de massas obtidos com os espectros 

apresentados pelo banco de dados do equipamento (Wiley7lib e NIST08lib) 

(CARVALHO et al., 2013). O composto foi considerado como identificado quando 

apresentou índice de similaridade maior ou igual a 90%. Além disso, foi proposto o 

perfil de fragmentação dos principais constituintes identificados, tais como diterpenos 

e triterpenos.  

 

4.10 Isolamento e purificação de Cq-3, Cq-4 e Cq-5 

 

 Por ter apresentado o melhor perfil de atividade citotóxica nos ensaios 

farmacológicos (conforme descrito na seção de resultados), a fração clorofórmica 

obtida das cascas do caule (CHCl3-Cascas) foi selecionada para a etapa de 

isolamento e purificação dos constituintes químicos. Sendo assim, a fração CHCl3-

Cascas (12 g) foi submetida à CLV, utilizando sílica gel 60 (240 g), obedecendo a 

proporção de 1 g de amostra para 20 g de adsorvente. Como fase móvel, foram 

utilizados hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, sozinhos ou em mistura 

binária, em ordem crescente de polaridade, resultando em seis subfrações 

(codificadas de A à F), conforme apresentado na tabela 3 (página 88). Posteriormente, 

as subfrações obtidas foram levadas ao aparelho evaporador rotativo para retirada do 

solvente, sendo possível calcular o rendimento de cada uma delas. 
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Tabela 3. Fracionamento cromatográfico da fração clorofórmica das cascas do caule 

de C. quercifolius (CHCl3-Cascas) por cromatografia líquida sob vácuo. 

Subfração Eluente Proporção 

(%) 

Quantidade de 

solvente (L) 

Massa 

(g) 

Rendimento 

(%) 

A Hexano 100 3,0 0,03 0,25 

B Hexano:CHCl3 50:50 3,0 5,97 49,75 

C CHCl3 100 2,0 2,61 21,75 

D CHCl3:AcOEt 50:50 2,0 1,45 12,08 

E AcOEt 100 1,0 0,09 0,75 

F MeOH 100 1,0 0,42 3,50 

Fonte: autoria própria. 

 

 A subfração B (2,7 g) foi submetida à cromatografia em camada delgada 

preparativa (CCDP), empregando sílica gel 60 (2-25 μm), com indicador de 

fluorescência (Merck®). As cromatoplacas foram preparadas manualmente, utilizando 

placas de vidro como suporte, com dimensões de 20 x 20 cm. Cada cromatoplaca foi 

preparada com 20 g de sílica suspensa em 45 mL de água destilada. Em seguida, as 

placas foram mantidas em estufa, a 105 °C, durante 2 horas. Foram aplicados cerca 

de 100 mg da subfração B por cromatoplaca, resultando no total de 27 placas de 

CCDP.  

Após a aplicação da amostra, as placas foram mantidas em cuba de vidro 

contendo 100 mL do eluente (hexano e acetato de etila, 92,5:7,5 v/v). Após a eluição, 

as placas foram retiradas da cuba e visualizadas em câmara de UV, nos comprimentos 

de onda de 254 e 365 nm. Baseado na fluorescência das substâncias observadas, 

regiões distintas das placas foram raspadas, separadas, colocadas em contato com 

clorofórmio e, logo após, mantidas em banho ultrassom durante 30 minutos para 

extração dos compostos.  As soluções extrativas foram então filtradas e concentradas 

em evaporador rotativo, resultando em três grupos de compostos, denominados de 

B1 (146 mg), B2 (526 mg) e B3 (24 mg). 

 Após análise por CCDA, foi verificado que B1, B2 e B3 ainda continham 

impurezas. Dessa forma, cada grupo foi purificado através de uma nova CCDP, com 

cromatoplacas preparadas conforme descrito anteriormente. Para o grupo B1, foi 

utilizada a mistura de hexano e acetato de etila (98:2 v/v) como eluente, enquanto 
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para os grupos B2 e B3, foi mantido o sistema de solvente contendo hexano e acetato 

de etila na proporção de 92,5:7,5 (v/v). Em virtude da quantidade de amostra, o grupo 

B1 foi aplicado em duas placas e o grupo B2 foi aplicado em 5 placas. Após a eluição, 

as placas foram visualizadas em câmara de UV e os compostos de interesse foram 

separados conforme descrito anteriormente, resultando no isolamento de três 

substâncias: Cq-3 (91 mg, obtido do grupo B1), Cq-4 (402 mg, obtido do grupo B2) e 

Cq-5 (12 mg, obtido do grupo B3). 

 As substâncias isoladas foram submetidas aos ensaios farmacológicos e à 

análise por RMN para posterior determinação estrutural. O esquema completo de 

obtenção dos compostos está apresentado na figura 22 (página 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Figura 22. Esquema de obtenção dos compostos Cq-3, Cq-4 e Cq-5. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.11 Determinação estrutural por RMN 

 

 Após o isolamento e purificação, os compostos (Cq-1/2, Cq-3, Cq-4 e Cq-5) 

foram encaminhados para o Laboratório de RMN, localizado na CAFMA. Os 

experimentos de RMN foram realizados em aparelho Bruker AscendTM 400 (figura 21-

B, página 86), operando a 400 MHz para RMN de 1H e a 100 MHz para 13C. As 

amostras foram solubilizadas em clorofórmio (CDCl3) (Tedia®, Brasil). Os 

deslocamentos químicos foram expressos em ppm (δ) e as multiplicidades dos sinais 

CHCl3-Cascas
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Sílica gel 60

A 

(0,03 g)

Hex (3L)

Hex/CHCl3 (3L)

B
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D 
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F 

(0,42 g)
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(526 mg)
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Purificação por CCDP
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observados nos espectros foram definidos segundo a convenção: s (singleto), sl 

(singleto largo), d (dubleto), dd (duplo dubleto), t (tripleto), q (quarteto) ou m 

(multipleto). Os deslocamentos químicos (δ) foram referenciados para RMN de 1H e 

13C pelos sinais característicos dos átomos de hidrogênios pertencentes às frações 

não deuteradas do solvente em relação ao TMS (CHCl3, δH = 7,24 e δC = 77,0). As 

constantes de acoplamento (J) foram calculadas com base nos deslocamentos 

químicos de cada sinal e na frequência do aparelho, adotando a unidade de medida 

em hertz (Hz).  

 

4.12 Análise e processamento dos dados 

 

 A análise e processamento dos dados obtidos com os ensaios farmacológicos 

foram realizados com o auxílio do programa GraphPad Prism® versão 6.0. Os 

resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (n = 3) e a CI50 foi 

calculada a partir da análise de regressão não linear, com intervalo de confiança de 

95%, sendo definida como a concentração necessária para inibir em 50% o 

crescimento celular, considerado um efeito máximo equivalente a 100%. Os espectros 

de RMN foram processados com o auxílio do programa MestReNova®, sendo os 

valores de deslocamento químico fornecidos pela marcação manual dos picos, e a 

constante de acoplamento calculada também com base na marcação manual. Os 

cromatogramas obtidos com as análises por CLAE-DAD e CG-EM foram processados 

através do programa Origin® versão 8.0 e LCSolution 1.0 (Shimadzu®, Japão). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação do efeito citotóxico de extratos e frações 

 

 Para investigação do efeito citotóxico de extratos e frações de C. quercifolius, 

foi utilizada a linhagem celular A2058, proveniente de células de melanoma humano, 

de caráter invasivo, metastático e multirresistente. As células foram tratadas por um 

período de 72 horas, com diferentes concentrações (12,5 a 200 μg/mL) e, 

posteriormente, submetidas ao ensaio do MTT. Na tabela 4, estão representados os 

resultados obtidos para todas as amostras analisadas. Apenas a fração hexânica das 

cascas do caule não foi avaliada em virtude do baixo rendimento obtido para esta 

amostra. 

  

Tabela 4. Efeito citotóxico de extratos e frações de C. quercifolius em células de 

melanoma humano (A2058). Valores de CI50 (μg/mL) estão expressos como média ± 

e.p.m., enquanto que o índice de seletividade (IS) está expresso em valores absolutos. 

ND: não determinado devido à quantidade insuficiente de amostra. NC: não calculado 

devido à baixa atividade citotóxica. 

Parte da planta Extrato/fração CI50 (μg/mL ) IS 

 

 

Folhas 

EEB 65,73 ± 1,06 7,52 

Fração Hex > 200 NC 

Fração CHCl3 158,1 ± 1,12 1,42 

Fração AcOEt 16,65 ± 1,07 3,90 

Fração MeOH > 200 NC 

 

 

Cascas do caule 

EEB 15,52 ± 1,01 2,01 

Fração Hex ND ND 

Fração CHCl3 15,05 ± 1,04 0,93 

Fração AcOEt 28,51 ± 1,05 1,75 

Fração MeOH > 200 NC 

Fonte: autoria própria. 

 

Entre as amostras obtidas das folhas, AcOEt-Folhas e EEB-Folhas foram 

consideradas as mais efetivas, com valores de CI50 equivalentes a 16,65 e 65,73 
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μg/mL, respectivamente. As fotomicrografias apresentadas na figura 23 (página 95) 

endossam o potencial citotóxico dessas amostras, tendo em vista que, após 72 horas 

de tratamento, foi observada uma redução significativa no número de células tumorais 

em função da concentração testada. Além disso, AcOEt-Folhas e EEB-Folhas também 

se mostraram seletivas, apresentando índice de seletividade de 3,90 e 7,52, 

respectivamente, o que sugere uma maior citotoxicidade às células tumorais em 

relação às células não tumorais (linhagem L929, fibroblasto murino).  

 Quanto às amostras obtidas das cascas do caule, EEB-Cascas, CHCl3-Cascas 

e AcOEt-Cascas apresentaram elevada citotoxicidade, com CI50 entre 15,05 e 28,51 

μg/mL. Entretanto, essas amostras foram consideradas menos seletivas em 

comparação com EEB-Folhas e AcOEt-Folhas, uma vez que o índice de seletividade 

variou de 0,93 a 2,01. Para Koch e colaboradores (2005), amostras com índice de 

seletividade inferior a 2,0 são consideradas não seletivas, conferindo maior toxicidade 

às células não tumorais. 

 Apesar de atuarem de forma não seletiva, as fotomicrografias também 

revelaram uma redução significativa do número de células tumorais em função das 

concentrações testadas para EEB-Cascas e CHCl3-Cascas, consideradas as 

amostras de maior bioatividade. Adicionalmente, foi observado que a partir da 

concentração de 50 μg/mL, CHCl3-Cascas foi capaz de induzir alterações na 

morfologia das células em comparação com o grupo controle, sendo possível observar 

a formação de agregados celulares, característicos de corpos apoptóticos (figura 24, 

página 96). Isso sugere que a fração possa estar promovendo seu efeito citotóxico 

mediante indução da apoptose.  
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Figura 23. Células de melanoma humano (A2058) após 72 horas de tratamento com extrato etanólico bruto (EEB-Folhas) e fração 

acetato de etila (AcOEt-Folhas) obtida das folhas de C. quercifolius, em diferentes concentrações (100x). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 24. Células de melanoma humano (A2058) após 72 horas de tratamento com extrato etanólico bruto (EEB-Cascas) e fração 

clorofórmica (CHCl3-Cascas) obtida das cascas de C. quercifolius, em diferentes concentrações (100x). As setas indicam regiões de 

alteração da morfologia celular, com possível formação de corpos apoptóticos. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 De fato, a indução da apoptose configura uma estratégia promissora para 

obtenção de novos fármacos anticâncer, podendo ser aplicados no tratamento de 

melanoma cutâneo (MAHMOUDI et al., 2015; LOOI et al., 2013; SYED et al., 2014). 

A indução da apoptose de células tumorais pode ocorrer por meio do aumento da 

expressão de proteínas pró-apoptóticas, tais como BAK, BAD, BID, citocromo C ou 

caspases efetores, principalmente a caspase-3; ou ainda, através da diminuição de 

proteínas anti-apoptóticas como, por exemplo, proteínas da família Bcl, tais como Bcl-

xL e Bcl-2 (figura 25, página 98). Essas proteínas estão normalmente envolvidas na 

via intrínseca da apoptose, também conhecida como via mitocondrial (ROBBINS; 

COTRAN et al., 2010). 

 Além da via intrínseca, a apoptose também pode ser induzida através da via 

extrínseca, caracterizada pela ativação de receptores Fas associados ao domínio de 

morte (FAAD). Esses receptores possuem atividade autocatalítica e, uma vez 

estimulados, acabam promovendo a ativação do domínio de morte, responsável por 

converter a pró-caspase-8 em caspase-8 ativa. Esta, por sua vez, é conhecida como 

caspase iniciadora, sendo responsável pela formação de caspases efetoras como, por 

exemplo, a caspase-3. As caspases efetoras, também chamadas de executoras, 

causam a morte celular por diferentes mecanismos, incluindo a promoção da 

fragmentação do DNA, ativação de proteases que alteram a morfologia celular, 

desestabilização de organelas importantes para manutenção da sobrevida celular, ou 

ainda, a promoção da fragmentação celular (ELMORE, 2007). 

 É importante destacar também que o potencial antiproliferativo de C. 

quercifolius tem sido avaliado em outras linhagens de células tumorais. Em estudo 

desenvolvido por Peixoto-Sobrinho e colaboradores (2012b), por exemplo, foi 

verificado que o extrato metanólico bruto das cascas do caule e das folhas de C. 

quercifolius apresentou efeito citotóxico em linhagens de adenocarcinoma de cólon 

humano (HT-29), carcinoma epidermoide de laringe humano (Hep-2) e carcinoma 

mucoepidermoide pulmonar humano (NCI-H292). Contudo, não foi realizada a 

determinação do perfil de seletividade para essas linhagens. 

 Outras espécies do gênero Cnidoscolus já foram investigadas quanto ao seu 

potencial antiproliferativo, incluindo C. urens, C. infestus e C. pubescens (PEIXOTO-

SOBRINHO et al., 2012b), demonstrando que não apenas a espécie C. quercifolius, 

mas o gênero Cnidoscolus, de modo geral, pode ser considerado uma fonte 

promissora de compostos com potencial antitumoral.  



 

 

98 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Figura 25. Representação das vias de indução da apoptose: via intrínseca 

(mitocondrial) e via extrínseca (relacionada à ativação do receptor Fas, associado ao 

domínio de morte FAAD). 

 

Fonte: Robbins e Cotran (2010). 

 

5.2 Triagem fitoquímica 

 

 Uma vez avaliado o efeito citotóxico de extratos e frações de C. quercifolius, 

deu-se início às etapas de caracterização dos constituintes químicos presentes na 

planta que pudessem justificar a atividade farmacológica observada. Sendo assim, foi 

realizada a triagem fitoquímica para as principais classes de metabólitos secundários, 

objetivando determinar o perfil fitoquímico preliminar dos extratos e frações.  

 A triagem fitoquímica foi realizada de acordo com o método descrito por 

Wagner e Bladt (1996), utilizando placas de CCDA, além de sistemas de eluição e 

reveladores próprios para cada classe de metabólito secundário investigada. Entre as 

principais classes identificadas nos extratos e frações das folhas, destaca-se a 

presença de flavonoides em EEB e frações de maior polaridade (AcOEt e MeOH), 

além de mono, sesqui e diterpenos em EEB e frações de menor polaridade (Hex e 

Via intrínseca (mitocondrial) Via extrínseca
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CHCl3), conforme demonstrado na tabela 5. Antraquinonas, derivados antracênicos, 

lignanas, triterpenos e esteroides também foram detectados. 

 

Tabela 5. Identificação das principais classes de metabólitos secundários presentes 

em extratos e frações das folhas de C. quercifolius. EEB: extrato etanólico bruto. Hex: 

fração hexânica. CHCl3: fração clorofórmica. AcOEt: fração acetato de etila. MeOH: 

fração metanólica. (-) representa ausência do constituintes, enquanto que (+), (++) e 

(+++) representam presença leve, moderada e intensa do constituinte, 

respectivamente. 

Classe química Folhas 

EEB Hex CHCl3 AcOEt MeOH 

Alcaloides - - - - - 

Antraquinonas - + ++ - - 

Flavonoides + - - + ++ 

Cumarinas - - - - - 

Derivados de ácido cinâmico - - - - - 

Derivados antracênicos + - - ++ - 

Lignanas + - + + - 

Mono/sesqui/diterpenos + ++ +++ - - 

Triterpenos e esteroides + - + - - 

Fonte: autoria própria. 

 

 Em relação ao extrato e às frações das cascas do caule, apenas os alcaloides 

não foram detectados. A fração CHCl3 apresentou a maior diversidade de 

constituintes, incluindo antraquinonas, flavonoides, cumarinas, derivados 

antracênicos, derivados do ácido cinâmico, lignanas, mono, sesqui e diterpenos, 

triterpenos e esteroides. De modo geral, as classes de metabólitos encontradas em 

maior quantidade foram cumarinas, flavonoides, derivados do ácido cinâmico, mono, 

sesqui e diterpenos (tabela 6, página 100).  
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Tabela 6. Identificação das principais classes de metabólitos secundários presentes 

em extratos e frações das cascas do caule de C. quercifolius. EEB: extrato etanólico 

bruto. Hex: fração hexânica. CHCl3: fração clorofórmica. AcOEt: fração acetato de 

etila. MeOH: fração metanólica. (-) representa ausência do constituintes, enquanto 

que (+), (++) e (+++) representam presença leve, moderada e intensa do constituinte, 

respectivamente. 

Classe química Cascas do caule 

EEB Hex CHCl3 AcOEt MeOH 

Alcaloides - - - - - 

Antraquinonas - + ++ - - 

Flavonoides + - ++ ++ + 

Cumarinas ++ - +++ ++ - 

Derivados de ácido cinâmico + - ++ ++ - 

Derivados antracênicos + - + ++ - 

Lignanas + - + ++ - 

Mono/sesqui/diterpenos + + +++ - - 

Triterpenos e esteroides + - ++ - - 

Fonte: autoria própria 

 

 A presença de terpenoides em boa parte dos extratos e frações corrobora os 

estudos fitoquímicos já realizados com essa espécie, que relatam o isolamento e/ou 

identificação de diterpenos e triterpenos, considerados os principais metabólitos 

produzidos por C. quercifolius (PAULA et al., 2016; LEMOS et al., 1991; ENDO et al., 

1991a; OHTA et al., 1994; ENDO et al., 1991b; ENDO et al., 1992). Entretanto, outras 

espécies do gênero também são conhecidas pela produção de flavonoides, 

principalmente na sua forma glicosilada ou conjugada com unidades de ácido 

cinâmico e derivados (YUAN et al., 2007). 

 

5.3 Determinação do teor de fenóis e flavonoides 

 

 Considerando os resultados obtidos na triagem fitoquímica, os quais revelaram 

presença significativa de flavonoides e outros constituintes de natureza fenólica 

(cumarinas, lignanas e derivados do ácido cinâmico, por exemplo), realizou-se a 
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determinação do teor de fenóis e flavonoides totais através de métodos 

espectrofotométricos.  

 O teor de compostos fenólicos foi determinado através do teste que utiliza o 

reagente de Folin-Ciocalteau (SLINKARD; SINGLETON, 1977), uma mistura dos 

ácidos fosfomolíbdico e fosfotunguístico, nos quais o molibdênio e o tungstênio se 

encontram no estado de oxidação 6+ (com coloração amarela) e que, na presença de 

agentes redutores, como os compostos fenólicos, adquirem o estado de oxidação 5+, 

com coloração azul. Dessa forma, a mudança de coloração permite quantificar o teor 

de compostos fenólicos em uma amostra por espectrofotometria, empregando um 

ácido fenólico como padrão (ácido gálico). A reação de oxirredução ocorre em meio 

básico e está representada na figura 26, utilizando como exemplo o ácido gálico.  

 

Figura 26. Reação de redução do molibdênio, componente do reagente de Folin-

Ciocalteau, pelo ácido gálico, padrão utilizado na determinação de fenóis totais. 

 

Fonte: Oliveira e colaboradores (2009). 

 

 Nesse teste, foi verificado que EEB-Folhas apresentou o maior teor de 

compostos fenólicos (95,61 ± 2,78 mg EqAG/g), seguido por MeOH-Folhas e AcOEt-

Folhas (81,97 ± 2,92 e 62,88 ± 3,44 mg EqAG/g, respectivamente). De modo geral, o 

extrato e as frações obtidas das cascas do caule apresentaram baixo teor de 

compostos fenólicos (figura 27, página 102). As frações hexânicas das folhas e das 

cascas não foram analisadas devido à quantidade insuficiente de amostra. 
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Figura 27. Determinação do teor de fenóis totais (mg EqAG/ g) de extratos e frações 

obtidos das folhas (A) e cascas do caule (B) de C. quercifolius. Os resultados são 

expressos como média ± DP (n =3).  

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A determinação do teor de flavonoides nos extratos e frações foi realizada por 

meio do método de complexação desses componentes com Al3+, fornecendo um 

complexo de coloração vermelha, conforme ilustrado na figura 28. Dessa forma, a 

intensidade da coloração é proporcional à quantidade de complexo formada e, 

consequentemente, de flavonoides presentes na amostra. Para esse teste, o 

flavonoide catequina foi utilizado como padrão. 

 

Figura 28. Reação de complexação da catequina com Al3+, durante o teste de 

quantificação de flavonoides totais. 

 

Fonte: adaptado de Peixoto-Sobrinho e colaboradores (2012). 
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 Na determinação de flavonoides totais, foi verificado que as frações AcOEt-

Folhas e AcOEt-Cascas apresentaram maior teor desses compostos, com 193,4 ± 

7,59 e 76,70 ± 2,08 mg EqC/g, respectivamente (figura 29). Esses resultados 

justificam, pelo menos em parte, o efeito citotóxico observado para ambas as frações, 

uma vez que o papel dos flavonoides no tratamento de melanoma cutâneo é bem 

descrito na literatura (SAK, 2013; PIANTELLI et al., 2006; PARK; KIM, 2015). 

Entretanto, o efeito citotóxico verificado para a espécie não pode ser totalmente 

justificado pela presença desses constituintes, tendo em vista que outras frações 

também se mostraram bioativas (ex.: CHCl3-Cascas, com CI50 de 15,05   1,04 μg/mL), 

mas não apresentaram teor de flavonoides significativo, sugerindo que outras classes 

de metabólitos secundários também possam estar envolvidas no efeito farmacológico 

verificado para a espécie.  

 

Figura 29. Determinação do teor de flavonoides totais (mg EqC/ g) de extratos e 

frações obtidos das folhas (A) e cascas do caule (B) de C. quercifolius. Os resultados 

são expressos como média ± DP (n =3). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

5.4 Identificação de compostos por CLAE-DAD 

 

 Apesar dos métodos colorimétricos serem amplamente utilizados para 

quantificação de compostos fenólicos, especialmente flavonoides, os protocolos 

experimentais envolvidos não são sensíveis o suficiente para determinar a estrutura 

química das substâncias presentes em um extrato vegetal, o que está diretamente 

relacionado à sua bioatividade. Nesse sentido, foram escolhidos os extratos e as 
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frações de maior polaridade (AcOEt e MeOH) para as análises por CLAE-DAD, que 

permitem uma verificação mais precisa da natureza desses compostos, possibilitando 

inclusive a identificação de substâncias através da comparação de parâmetros 

cromatográficos (ex.: tempo de retenção) e do espectro UV entre os constituintes 

presentes nos extratos e as amostras autênticas (padrões analíticos).  

 As análises realizadas com o extrato e frações das folhas revelaram a presença 

de 19 substâncias, dentre as quais foi possível identificar a presença de rutina em 

EEB-Folhas e MeOH-Folhas, e de apigenina em todas as amostras (incluindo AcOEt-

Folhas). Na figura 30 (página 105), são apresentados os cromatogramas das 

amostras, registrados em 320 nm, bem como os espectros de absorção UV dos 

padrões analíticos e dos seus picos correspondentes no extrato e frações. 

Apesar de vários compostos não terem sido identificados, os demais picos 

apresentaram tempos de retenção próximos aos dos padrões utilizados (tabela 2, 

página 85), além de espectros de absorção UV característicos de flavonoides e ácidos 

fenólicos, sendo possível inferir que os demais constituintes químicos se tratavam de 

derivados de quercetina, apigenina, crisina, fisetina e ácidos fenólicos. A relação dos 

picos principais identificados nos cromatogramas, bem como os tempos de retenção 

e valores de absorção máxima do espectro UV, estão demonstrados na tabela 7 

(página 106). 
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Figura 30. Cromatogramas (320 nm) obtidos após análises por CLAE-DAD para extrato (A) e frações AcOEt (B) e MeOH (C) obtidas 

das folhas de C. quercifolius. (D) e (E) representam os espectros de absorção UV de rutina e apigenina, respectivamente, e seus 

picos correspondentes nas amostras. Os números (1-19) representam os constituintes químicos presentes nas amostras, e estão 

descritos na tabela 7. 

 

(A) (B) (C)

(D) (E)
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Tabela 7. Análise de extrato e frações das folhas de Cnidoscolus quercifolius por 

CLAE-DAD.  Em negrito, estão destacados os compostos identificados com base no 

tempo de retenção (TR) e nas bandas de absorção máxima (λmax) do espectro de 

ultravioleta. 

Pico TR (min) λmax (nm) Composto 

1 2,46 264 / 345 Derivado de quercetina 

2 3,47 259 Derivado de ácido fenólico 

3 20,29 255 / 353 Rutina 

4 21,58 265 / 345 Derivado de quercetina 

5 39,88 267 / 332 Apigenina 

6 21,63 266 / 297 Derivado de ácido fenólico 

7 23,80 322 Derivado de ácido fenólico 

8 33,67 287 Derivado de ácido fenólico 

9 33,80 299 Derivado de ácido fenólico 

10 35,36 288 / 312 Derivado de crisina 

11 35,94 267 / 332 Derivado de apigenina 

12 36,89 289 / 317 Derivado de crisina 

13 40,60 240 / 350 Derivado de fisetina 

14 41,86 268 / 341 Derivado de apigenina 

15 43,54 312 Derivado de ácido fenólico 

16 45,26 268 / 331 Derivado de apigenina 

17 45,78 267 / 335 Derivado de apigenina 

18 46,88 267 / 344 Derivado de apigenina 

19 47,53 334 Derivado de ácido fenólico 

Fonte: autoria própria.  

 

 Em relação às análises do extrato e frações das cascas, foi observada a 

presença de sete constituintes químicos principais (figura 31, página 107), não sendo 

possível a identificação de nenhum deles, com base nos padrões analíticos 

analisados. Entretanto, os picos codificados como 1, 2 e 6 (tabela 8, página 108) 

apresentaram tempo de retenção e bandas de absorção UV similares aos observados 

para os flavonoides galocatequina e apigenina, sugerindo que se tratavam de 

derivados desses compostos. 
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Figura 31. Cromatogramas (254 nm) obtidos após análises por CLAE-DAD para 

extrato (A) e frações AcOEt (B) e MeOH (C) obtidas das cascas do caule de C. 

quercifolius. Os números (1-7) representam os constituintes químicos presentes nas 

amostras, e estão descritos na tabela 8. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 Além dos derivados de galocatequina e de apigenina, foi verificada também a 

presença de compostos com espectros de absorção UV característicos de ácidos 

fenólicos, apresentando uma única banda de absorção entre 245 e 260 nm (HOLSER, 

2012). Vale ressaltar que o método analítico utilizado apresentou capacidade de 

separação cromatográfica satisfatória para extratos e frações de matrizes diferentes 

(folhas e cascas), podendo ser empregado futuramente para monitoração da 

qualidade de matéria-prima ou derivado vegetal provenientes dessa espécie. 

 

(A) (B)
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Tabela 8. Análise de extrato e frações das cascas do caule de Cnidoscolus 

quercifolius por CLAE-DAD.  TR: tempo de retenção. λmax: bandas de absorção 

máxima do espectro de ultravioleta. 

Pico TR (min) λmax (nm) Composto 

1 2,46 276 Derivado de galocatequina 

2 3,49 275 Derivado de galocatequina 

3 50,04 260 Derivado de ácido fenólico 

4 50,71 248 Derivado de ácido fenólico 

5 55,71 258 Derivado de ácido fenólico 

6 56,89 269 / 332 Derivado de apigenina 

7 63,33 245 Derivado de ácido fenólico 

Fonte: autoria própria. 

 

5.5 Identificação de compostos por CG-EM 

 

 Para avaliação da composição química das frações hexânicas obtidas das 

folhas e cascas (Hex-Folhas e Hex-Cascas), foram realizadas análises por CG-EM. 

Essa técnica se baseia na identificação de substâncias através da massa molecular e 

do perfil de fragmentação fornecido pela espectrometria de massas, logo após sua 

separação em coluna cromatográfica apropriada, utilizando uma fase gasosa como 

fase móvel, diferentemente do que se utiliza em CLAE. Nesse sentido, os constituintes 

são separados em função da facilidade de volatilização de cada um deles (PAVIA et 

al., 2010). 

 O cromatograma obtido para Hex-Folhas revelou a presença de 49 picos, dos 

quais 30 foram identificados, correspondendo a 80,09% da composição química total 

da fração (figura 32, página 109). Entre os compostos identificados, 0,83% se 

tratavam de derivados de carotenoides, 46,66% eram hidrocarbonetos de cadeia 

longa ou derivados, e 32,60% da composição correspondiam ao triterpeno esqualeno, 

considerado o constituinte majoritário da amostra (tabela 9, página 111).  
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Figura 32. Cromatograma obtido após análise por CG-EM da fração hexânica das 

folhas de C. quercifolius.  

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Os carotenoides consistem em um grupo de pigmentos produzidos por 

inúmeras espécies vegetais e que apresentam diversas aplicações terapêuticas, 

sendo considerados, por exemplo, importantes agentes antioxidantes (UENOJO et al., 

2007). Nesse estudo, foram identificados dois derivados carotenoídicos: β-ionona 

(0,26%) e diidroactinidiolida (0,57%). Os espectros de massas dessas substâncias 

são mostrados na figura 33 (página 115).  

Um grupo de enzimas denominadas carotenoides dioxigenases é produzido por 

plantas, cianobactérias e animais, sendo responsável por clivar duplas ligações 9,10 

(9’-10’) de vários carotenoides, liberando produtos de degradação, tais como α-ionona 

e β-ionona, também conhecidos como norisoprenoides. Além de reações enzimáticas, 

a foto ou auto-oxidação também podem induzir a degradação dos carotenoides (figura 

34, página 117). A β-ionona é considerada o principal produto de degradação do β-

caroteno, enquanto que α-ionona, linalool e outros aldeídos de natureza terpênica e 
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cetonas podem ser produzidos pela degradação de outros tipos de carotenoides. 

Esses produtos de degradação também desempenham papel importante para os 

vegetais, sendo responsáveis pelo aroma de determinadas espécies, além de 

participar do processo de senescência das flores (LIMA et al., 2004; UENOJO et al., 

2007). 
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Tabela 9. Identificação dos constituintes químicos das frações hexânicas das folhas (Hex-Folhas) e cascas do caule (Hex-Cascas) 

de C. quercifolius por CG-EM. TR: tempo de retenção. ND: não detectado. 

Classe química Composto Hex-Folhas Hex-Cascas 

TR (min) Teor (%) TR (min) Teor (%) 

Derivados de carotenoides β-ionona 22,84 0,26 ND ND 

 Diidroactinidiolida 24,41 0,57 ND ND 

Identificado (%) - 0,83 - ND 

Hidrocarbonetos e derivados 1-trideceno ND ND 19,45 0,28 

 Tetradecano 19,80 0,56 19,82 3,00 

 2,3,7-trimetil-decano ND ND 22,27 0,12 

 2-metil-tetradecano ND ND 22,37 0,13 

 3-metil-tetradecano ND ND 22,65 0,13 

 2-metil-hexadecan-1-ol ND ND 23,48 0,21 

 Pentadecano 23,81 0,99 23,82 1,99 

 5-metil-pentadecano ND ND 25,83 0,29 

 2-metil-pentadecano ND ND 26,29 0,24 

 3-metil-pentadecano 26,53 0,18 26,55 0,59 

 3-hexadeceno ND ND 26,82 0,26 

 1-hexadeceno ND ND 27,37 1,85 

 Hexadecano 27,67 2,93 27,70 7,48 

 3-hexil-1,1,2-trimetil-ciclobutano ND ND 27,84 0,15 



 

 

112 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

 2,6,10-trimetil-pentadecano 29,45 0,56 29,45 0,15 

 1-ciclohexil-decano 29,69 0,17 ND ND 

 1-decil-ciclopentano ND ND 29,70 0,19 

 2-metil-hexadecano ND ND 30,03 0,17 

 2-metil-heptadecano ND ND 30,29 0,11 

 2-fenil-dodecano ND ND 31,07 0,26 

 Heptadecano 31,36 1,79 31,37 3,01 

 2,6,10,14-tetrametil-pentadecano 31,52 1,40 31,51 0,50 

 7-metil-hexadecano ND ND 32,94 0,75 

 4-etil-heptadecano 33,15 0,26 ND ND 

 3-metil-heptadecano 33,85 0,24 33,87 0,46 

 1-octadeceno ND ND 34,61 1,88 

 Octadecano ND ND 34,89 3,89 

 2,6,10,14-tetrametil-hexadecano 35,11 1,15 ND ND 

 4-ciclohexil-tridecano 37,00 0,18 ND ND 

 Hexadecan-1-ol 37,48 0,54 ND ND 

 Nonadecano 38,22 1,69 38,24 0,91 

 Octasano 40,26 0,18 ND ND 

 3-metil-nonadecano 40,52 0,19 ND ND 

 2-metil-eicosano ND ND 40,53 0,36 

 1-tricoseno 41,20 0,21 47,23 0,83 
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 1-nonadeceno ND ND 41,21 1,06 

 Eicosano 41,43 1,85 41,65 0,68 

 Octadecan-1-ol 43,91 0,17 ND ND 

 Heneicosan-1-ol ND ND 44,28 0,32 

 Heneicosano 44,48 1,46 44,49 2,36 

 7-hexil-eicosano ND ND 46,60 0,19 

 Docosano 47,41 1,34 47,43 3,22 

 7-hexil-docosano ND ND 52,19 0,14 

 Pentacosano 60,43 5,69 55,35 2,96 

 Nonacosano 55,52 3,09 ND ND 

 Hexacosano 62,83 1,79 58,02 1,09 

 Heptacosan-1-ol 67,06 0,55 60,31 0,60 

 Tetracontano 69,27 9,59 64,99 1,09 

 Tetratetracontano 73,27 8,09 ND ND 

Identificado (%) - 46,66 - 43,90 

Diterpenos Sandaracopimaradieno ND ND 39,63 7,53 

 13-metil-17-norcaur-15-eno ND ND 41,65 0,68 

 Caur-16-eno ND ND 42,66 4,38 

 Deidroabietano ND ND 42,89 0,24 

Identificado (%) - ND - 12,83 

Triterpenos Esqualeno 63,09 32,60 63,03 4,65 
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 Lupeol ND ND 69,18 2,15 

 Diplopteno ND ND 73,35 0,20 

Identificado (%) - 32,60 - 7,00 

Total identificado (%)  80,09  63,73 

 Fonte: autoria própria. 
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Figura 33. Espectros de massas obtidos para os derivados carotenoídicos 

identificados na fração hexânica das folhas de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Entretanto, de acordo com Havaux (2013), esses derivados também podem ser 

produzidos quando a espécie vegetal se encontra em situação de estresse oxidativo, 

uma vez que os carotenoides são facilmente degradados na presença de agentes 

oxidantes, tais como as espécies reativas de oxigênio. Em estudo desenvolvido por 

Ramel e colaboradores (2012), foi verificado que a formação de produtos de oxidação 

dos carotenoides é um sinal de estresse oxidativo, frequentemente associado à 

presença do oxigênio singleto (O2
.). De fato, a expressão de enzimas responsáveis 

pela degradação dos carotenoides, como as próprias carotenoides dioxigenases, 

pode ser regulada positivamente em função de uma maior exposição do vegetal a este 

radical. Isso sugere que a espécie C. quercifolius pode ter sido coletada em um 

momento de seu ciclo vegetativo de maior estresse oxidativo, justificando a presença 

desses metabólitos na fração hexânica das folhas. 

Um resumo da rota biossintética, bem como o perfil de fragmentação proposto 

para β-ionona e diidroactinidiolida são apresentados na figura 34 (página 117). 
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Inicialmente, uma molécula de α-caroteno é utilizada pela enzima carotenoide 

dioxigenase como substrato, produzindo α-ionona e 10’-apo-β-10’-carotenal, que em 

seguida, sofre novamente a ação da enzima, liberando β-ionona (m/z 192). No 

espectro de massas (figura 33, página 115), foi verificado que a β-ionona sofre a perda 

de um radical metila por meio de uma segmentação α adjacente à ligação dupla 

anelar, produzindo um cátion relativamente estável, atribuído ao fragmento em m/z 

177, compatível com o pico base.  

Em situação de estresse oxidativo, a molécula da β-ionona é facilmente oxidada 

a 5,6-epoxi-β-ionona, que sofre rearranjo com perda de 28 unidades de massa 

atômica (u.m.a.), dando origem a diidroactinidiolida (m/z 180) (UENOJO et al., 2007; 

LIMA et al., 2004). Esta, por sua vez, é fragmentada, de modo que ocorre a ruptura 

do anel lactônico da molécula, liberando um fragmento em m/z 111, compatível com 

o pico base observado no espectro de massas. 
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Figura 34. Rota biossintética e proposta de fragmentação dos derivados 

carotenoídicos β-ionona e diidroactinidiolida. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Em relação à análise de Hex-Cascas, o cromatograma obtido (figura 35) 

apresentou 74 picos, dos quais 46 foram identificados, correspondendo a 63,77% da 

composição química da amostra. A maioria dos compostos se tratava de 

hidrocarbonetos de cadeia longa ou derivados (43,90%), seguido de diterpenos 

(12,83%) e triterpenos (7,0%). Derivados carotenoídicos não foram identificados na 

amostra. Os constituintes químicos majoritários de Hex-Cascas foram o 

hidrocarboneto hexadecano (7,48%) e o diterpeno sandaracopiramadieno (7,53%).  

 

Figura 35. Cromatograma obtido após análise por CG-EM da fração hexânica das 

cascas do caule de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Diferentemente de Hex-Folhas, o triterpeno esqualeno foi encontrado em 

menor quantidade em Hex-Cascas, com 4,65%. Entretanto, foi observada a presença 

de outros triterpenos na amostra, tais como o diplopteno (0,20%) e o lupeol (2,15%). 

Os espectros de massas obtidos para os triterpenos identificados são apresentados 

na figura 36 (página 119).  
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Figura 36. Espectros de massas obtidos para os triterpenos identificados nas frações 

hexânicas das folhas e cascas do caule de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Na verdade, o esqualeno é considerado o precursor desses triterpenos, 

conforme o resumo da rota biossintética apresentado na figura 37 (página 120). 

Apesar de ser um triterpeno de cadeia aberta, as insaturações da molécula permitem 

a sua ciclização, que inicia com a formação do 2,3-epoxi-esqualeno, posteriormente 
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convertido em triterpenos com esqueletos básicos específicos, tais como o lupeol e o 

diplopteno, que pertencem à classe dos lupanos (SIMÕES et al., 2010). 

 

Figura 37. Rota biossintética simplificada dos triterpenos diplopteno e lupeol, e perfil 

de fragmentação proposto para o esqualeno. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 No espectro de massas do esqualeno (figura 36, página 119), os fragmentos 

de maior estabilidade são os de m/z 69 (pico base) e 81, já descritos na literatura como 

fragmentos característicos dessa molécula (OYUGI et al., 2011), cujo pico do íon 

molecular possui m/z 410, compatível com a fórmula molecular C30H50. Para os 

triterpenos lupeol e diplopteno, os dados fornecidos pelos espectros de massas 

contribuíram significativamente para caracterização dessas moléculas, através do 

pico correspondente à massa molecular (m/z 426 e 410, respectivamente) e da 

intensidade relativa dos pico em m/z 191 e 218 (CARVALHO et al., 2010; BEZERRA 

et al., 1994), considerados os fragmentos de maior estabilidade para esses 

compostos. Além desses, foram propostas as fragmentações resumidas na figura 38. 

 

Figura 38. Proposta de fragmentação dos triterpenos lupeol e diplopteno, identificados 

na fração hexânica das cascas do caule de C. quercifolius.  

 

Fonte: autoria própria. 
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 Um outro aspecto interessante observado em Hex-Cascas foi a identificação 

de diterpenos do tipo abietano (deidroabietano, 0,24%), pimarano 

(sandaracopimaradieno, 7,53%) e caureno (caur-16-eno, 4,38%; 13-metil-17-norcaur-

15-eno, 0;68%), relatados pela primeira vez nesse gênero.  

 A figura 39 apresenta o espectro de massas do sandaracopimaradieno, bem 

como o perfil de fragmentação proposto para a molécula. O pico observado em m/z 

257 foi atribuído ao fragmento obtido após desmetilação do composto, originando um 

cátion radical relativamente estável. O pico base em m/z 137 é originado após a 

segmentação do anel B desse fragmento, resultando também na formação de um 

cátion radical estável, por se tratar de um carbocátion terciário. 

 

Figura 39. Espectro de massas e fragmentação proposta para o diterpeno 

sandaracopimaradieno, identificado da fração hexânica das cascas do caule de C. 

quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Na figura 40 (página 123), estão representados o espectro de massas e o perfil 
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de uma metila, originando um cátion radical estável em m/z 255, compatível com o 

fragmento do pico base. Esse fragmento sofre a perda do grupamento isopropil, 

fornecendo um pico em m/z 213. Além disso, foi proposta a segmentação do anel A, 

originando um fragmento em m/z 185 que, em seguida, sofre uma nova segmentação, 

fornecendo um novo fragmento em m/z 159. Outras fragmentações foram propostas 

e estão sumarizadas na figura. 

 

Figura 40. Espectro de massas e fragmentação proposta para o diterpeno 

deidroabietano, identificado da fração hexânica das cascas do caule de C. 

quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 No espectro de massas do diterpeno caur-16-eno, foi observado o pico do íon 

molecular em m/z 272, compatível com a fórmula molecular C20H32. Após ionização, 

esse diterpeno também sofre desmetilação, fornecendo um fragmento estável em m/z 

257. Em seguida, o anel C sofre uma segmentação do tipo retro Diels-Alder, 

produzindo um alceno neutro e um cátion radical de um dieno, registrado com m/z 

229, e considerado relativamente estável, por se tratar de um carbocátion terciário. 

Rearranjos de hidrogênio foram propostos no perfil de fragmentação do composto, 

originando fragmentos em m/z 187, 147, 213 e 133, conforme demonstrado na figura 

41 (página 5). Além disso, a segmentação do anel D do diterpeno (m/z 272), seguida 

por uma etapa de rearranjo de hidrogênios, com liberação subsequente do anel C, 

conduziu à formação de um cátion radical estável de m/z 105, que se deve à formação 

do íon metiltropílio, também chamado de carbocátion benzila. Este, por sua vez, 

rearranja-se de modo espontâneo para formar o íon tropílio em m/z 91, que apresenta 

deslocalização aromática, sendo considerado o fragmento mais estável do espectro 

(pico base).   

Para o diterpeno 13-metil-17-norcaur-15-eno, a fragmentação se inicia com a 

perda da metila ligada a C-13, gerando um fragmento relativamente estável em m/z 

257. Esse fragmento sofre uma série de rearranjos, que resulta na fragmentação dos 

anéis A, B e C do diterpeno, originando um cátion radical em m/z 229 que, 

posteriormente, sofre uma etapa de eliminação, liberando um novo cátion radical em 

m/z 119. O fragmento em m/z 257 pode ainda sofrer segmentação apenas do anel B 

que, ao rearranjar os hidrogênios restantes, libera um novo fragmento em m/z 134. 

Este, por sua vez, sofre perda de um grupo metil, liberando novamente um cátion 

radical em m/z 119. A formação do fragmento correspondente ao pico base do 

espectro (m/z 79) ocorre mediante a segmentação do último cátion radical registrado 

com m/z 119, justificando o perfil de fragmentação do composto, conforme ilustrado 

na figura 42 (página 126). Além disso, o fragmento em m/z 257 pode sofrer 

segmentação apenas do anel A que, após etapa de rearranjo de hidrogênios, elimina 

os fragmentos em m/z 163 e 55. 
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Figura 41. Espectro de massas e fragmentação proposta para o diterpeno caur-16-

eno, identificado da fração hexânica das cascas do caule de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 42. Espectro de massas e fragmentação proposta para o diterpeno 13-metil-

17-norcaur-15-eno, identificado da fração hexânica das cascas do caule de C. 

quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.6 Determinação estrutural de Cq-1/Cq-2 

 

 Durante o processo de obtenção de EEB-Cascas, foi observada a formação de 

um sólido branco. O precipitado formado foi separado do extrato, lavado sucessivas 

vezes com metanol, resultando na formação de cristais brancos (26 mg), solúveis em 

CHCl3, denominado de Cq-1/2. Em seguida, a amostra foi analisada por CCDA, 

apresentando um único spot quando submetida à câmara de radiação UV, no 

comprimento de onda de 254, com fator de retenção (Rf, retention factor) de 0,85 

(eluente: hexano/acetato de etila 95:5). A placa foi revelada com solução de vanilina 

sulfúrica (1%, m/v), apresentando um spot de cor púrpura, sugerindo que se tratava 

de um composto de natureza terpênica (figura 43). 

 

Figura 43. Registro fotográfico do aspecto físico de Cq-1/2, com formação de cristais 

brancos (A), e placa de CCDA contendo Cq-1/2 (eluente: hexano/acetato de etila 

95:5), submetida à câmara de radiação UV em 254 nm (B) ou após revelada com 

vanilina sulfúrica (C). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O espectro de RMN de 13C-BB (Broadband) registrou uma série de sinais na 

região de carbonos alifáticos, bem como um grupo de sinais na região de carbonos 

aromáticos, muitos dos quais se apresentaram de forma dobrada, levando a crer que 

Cq-1/2 se tratava de uma mistura de duas substâncias, denominadas a partir de então 

como Cq-1 e Cq-2 (figura 46, página 134). Baseado na análise por CCDA descrita na 

figura acima, foi possível inferir ainda que os compostos da mistura provavelmente 

Cq-1/2
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apresentavam estruturas químicas muito semelhantes, uma vez que foi observado um 

único contorno sobre a placa visualizada na câmara de radiação UV (254 nm) e, 

posteriormente, revelada com vanilina sulfúrica, considerada um revelador universal 

para compostos orgânicos. 

 Após análise dos espectros de RMN de 13C-BB (figura 46, página 134) e suas 

expansões (figuras 47 e 48, páginas 135 e 136), em comparação com o espectro de 

RMN de 13C-DEPT 135° (figura 49, página 137), foi verificada a presença de 11 sinais 

para carbonos não hidrogenados, 14 sinais para carbonos metínicos (CH), 14 sinais 

para carbonos metilênicos e 10 sinais para carbonos metílicos (CH3). Foi registrada a 

presença de um sinal dobrado em δC 81,0, característico de carbono carbinólico, além 

de dois sinais dobrados em δC 109,4 e 150,9, característico de carbonos olefínicos. 

Esses dados espectrais sugeriram que Cq-1 e Cq-2 se tratavam de dois derivados de 

lupeol. Adicionalmente, verificaram-se dois sinais para carbonos carbonílicos (δC 

172,8 e 166,9), levando a crer que os compostos presentes na mistura seriam ésteres 

de lupeol. 

 Esses espectros demonstraram também a presença de sinais na região de 

aromáticos, sendo seis sinais para carbonos metínicos (δC 128,3; 128,1; 128,5; 128,9; 

130,1 e 126,2, todos dobrados, com alguns atribuídos para mais de um átomo de 

carbono), e dois sinais para carbonos não hidrogenados (δC 140,6 e 134,6), sugerindo 

a presença de dois anéis aromáticos do tipo monossubstituído, provavelmente um 

anel para cada derivado de lupeol presente na mistura. Além disso, foram observados 

dois sinais para carbonos metínicos em δC 144,3 e 118,9, característicos de carbonos 

olefínicos próximos a um sistema aromático, possivelmente presentes em uma das 

substâncias da mistura. 

 O espectro de RMN de 1H (figura 50, página 138) e suas expansões (figuras 51 

e 52, páginas 139 e 140) demonstraram a presença de sinais na região de aromáticos 

(multipleto em δH 7,53; 7,39; 7,38; 7,29; 7,20 e 7,19), atribuídos aos hidrogênios do 

anel aromático monossubstituído; de olefínicos (singletos em δH 4,70 e 4,58) 

atribuídos ao hidrogênios ligados ao carbono metilênico presente na estrutura do 

lupeol; de hidrogênios ligados a carbonos carbinólicos (δH 4,63 e 4,48 dd); e de 

alifáticos (região de congestionamento de sinais entre δH 0,6 e 2,0), característicos 

dos demais hidrogênios que compõem o esqueleto de triterpenos do tipo lupano. 

Também foram observados dois sinais para hidrogênios olefínicos próximos a sistema 

aromático, sendo estes dubletos em δH 7,67 e 6,45, com J = 16 Hz, sugerindo que 



 

 

129 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

esses núcleos estariam acoplando em posição trans (E). Esses dados espectrais são 

compatíveis com a estrutura do ácido cinâmico, comumente encontrado em espécies 

de Cnidoscolus (YUAN et al., 2017; LEMOS et al., 1991; BRUM et al., 1998; PAULA 

et al., 2016).  

 O espectro de RMN de 1H revelou também a presença de dois tripletos com δH 

2,96 e 2,63, atribuídos a hidrogênios alifáticos vicinais, em região de desproteção, que 

estariam diretamente ligados aos carbonos registrados em δC 31,1 e 36,3, 

respectivamente, de acordo com as informações apontadas pelo espectro 

bidimensional de correlação heteronuclear direta (1H-13C), HSQC (figura 53, página 

141). Nesse caso, foi proposto que Cq-1 e Cq-2 se tratavam de ésteres de lupeol 

ligados a unidades de cinamato e diidrocinamato, provavelmente na posição C-3 da 

unidade terpênica, conforme demonstrado na figura 44. 

 

Figura 44. Unidades estruturais de Cq-1 e Cq-2, isolados de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O espectro bidimensional de correlação homonuclear (1H-1H) COSY confirmou 

a presença dos dois derivados de ácido cinâmico na mistura, por meio das correlações 

observadas entre δH 7,67 e 6,45 (H-7’ e H-8’ da unidade de cinamato), e entre δH 2,96 

e 2,63 (H-7’ e H-8’ da unidade de diidrocinamato), conforme demonstrado na figura 

54 (página 142).  

 O espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1H-13C) HMBC (figura 

55, página 143) possibilitou correlacionar os átomos de hidrogênio e carbono a duas 
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(2JCH) e três (3JCH) ligações, auxiliando na atribuição dos sinais observados para as 

unidades de cinamato e diidrocinamato, conforme mostrado nas expansões espectrais 

apresentadas na figura 56 (página 144). Além disso, através desse experimento, foi 

possível confirmar o posicionamento das unidades de cinamato e diidrocinamato em 

C-3 através da correlação observada entre os hidrogênios ligados aos carbonos 

carbinólicos (δH 4,63 e 4,48 dd) e os carbonos carbonílicos (δC 172,8 e 166,9) a três 

ligações (figura 55, página 143). Com base nos dados espectrais apresentados e nas 

informações da literatura, foi possível identificar Cq-1 e Cq-2 como lupeol-3β-O-

cinamato (cinamato de lupeolila) e lupeol-3β-O-diidrocinamato (diidrocinamato de 

lupeolila) (figura 45), já descritos na espécie C. quercifolius (PAULA et al., 2016; 

LEMOS et al., 1991). Entretanto, esta foi a primeira vez em que todas as correlações 

necessárias para atribuição inequívoca dos sinais de RMN 1H e 13C foram mostradas, 

incluindo a definição da posição das unidades de cinamato e diidrocinamato. Todos 

os dados espectrais obtidos estão compilados na tabela 10 (página 131). 

 

Figura 45. Estrutura química de Cq-1 e Cq-2, isolados de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 10. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) de Cq-1 e Cq-2, bem como os dados obtidos com os 

experimentos de RMN 2D (HSQC e HMBC), em CDCl3. Os deslocamentos químicos (δH e δC) estão expressos em ppm, enquanto 

que as constantes de acoplamento (J, entre parênteses) estão expressas em Hz. 2JCH e 3JCH representam as correlações 

heteronucleares verificadas a duas ou três ligações. CL: cinamato de lupeol. DL: diidrocinamato de lupeol. 

Posição Cq-1 Cq-2 Literatura* 

(CL/CD) HSQC HMBC HSQC HMBC 

13C 1H 2JCH
 3JCH

 13C 1H 2JCH
 3JCH

 13C 

C          

4 37,8 - H-23, H-24  37,8 - H-23, H-24  37,9 

8 40,9 - H-26 H-27 40,9 - H-26 H-27 40,9 

10 37,0 - H-27 H-26 37,1 - H-27 H-26 37,1 

14 42,8 - H-25  42,8 - H-25  42,3 

17 43,0 - H-28  43,0 - H-28  43,0 

20 150,9 - H-19, H-30 H-18 150,9 - H-19, H-30 H-18 150,9 

1’ 134,6 - H-8’ H-3’/5’ 140,6 - H-8’ H-7’ 134,6/140,6 

9’ 166,9 - H-7’ H-8’, H-3 172,8 - H-7’ H-8’, H-3 166,8/172,7 

CH          

3 81,0 4,63 dd  

(10,4 e 5,2) 

H-2 H-23, H-24 81,0 4,48 dd 

(10 e 5,6) 

H-2 H-23, H-24 81,0 

5 55,3 0,84 m  H-23, H-24, 

H-25 

55,4 0,84 m  H-23, H-24, 

H-25 

55,4/55,5 
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9 50,3 1,30 m  H-25, H-26 50,3 1,30 m  H-25, H-26 50,4 

13 38,0 1,66 m  H-27 38,0 1,66 m  H-27 38,81 

18 48,3 1,37 m H-19 H-28 48,3 1,33 m H-19 H-28 48,3 

19 48,0 2,38 m  H-30 48,0 2,38 m  H-30 48,0 

7’ 144,3 7,67 d (16)   - -   144,3 

8’ 118,9 6,45 d (16) H-7’  - -   118,9 

2’/6’ 128,3 7,53 m   128,1 7,19 m   128,3/128,0 

3’/5’ 128,5 7,28 m   128,9  7,38 m   128,5/128,9 

4’ 130,1 7,39 m  H-2’/6’ 126,2 7,20 m   130,1/126,2 

CH2          

1 38,4 1,73 e 0,98 m  H-25 38,3 1,73 e 0,98 m  H-25 38,4 

2 23,7 1,60 e 1,58 m   23,8 1,60 e 1,58 m   23,7/23,9 

6 18,2 1,50 e 1,30 m   18,1 1,50 e 1,30 m   18,2 

7 34,2 1,39 m  H-26 34,2 1,39 m  H-26 34,3 

11 20,9 1,41 e 1,25 m   20,9 1,41 e 1,25 m   20,9 

12 25,1 1,66 e 1,09 m   25,1 1,66 e 1,09 m   25,1 

15 27,4 1,64 e 1,03 m  H-27 27,4 1,64 e 1,03 m  H-27 27,5 

16 35,6 1,50 e 1,47 m  H-28 35,6 1,50 e 1,47 m  H-28 35,6 

21 29,8 1,92 e 1,34 m   29,8 1,92 e 1,34 m   29,9 

22 40,0 1,39 e 1,21 m  H-28 40,0 1,39 e 1,21 m  H-28 40,0 

29 109,4 4,70 s; 4,58 s      109,4 4,70 s; 4,58 s      109,4 
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7’ - -   31,1 2,96 t H-8’  31,1 

8’ - -   36,3 2,63 t H-7’  36,2 

CH3          

23 27,9 0,90 s  H-23 28,0 0,78 s  H-23 27,9/28,1 

24 16,5 0,95 s  H-24 16,7 0,82 s  H-24 16,5/16,7 

25 16,1 0,84 s   16,2 0,89 s   16,2 

26 15,9 1,04 s   15,9 1,06 s   16,0 

27 14,5 0,95 s  H-15 14,5 0,97 s  H-15 14,5 

28 18,0 1,00 s   18,0 0,81 s   18,0 

30 19,3 1,69 s  H-19, H-29 19,3 1,68 s  H-19, H-29 19,3 

Fonte: autoria própria. *Dados espectrais comparados com os valores obtidos por Lemos e colaboradores (1991). 
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Figura 46. Espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 47. Expansão A do espectro de RMN de 13C (100 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 48. Expansão B do espectro de RMN de 13C (100 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 49. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° (100 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 50. Espectro de RMN de 1H (400 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 51. Expansão A do espectro de RMN de 1H (400 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 52. Expansão B do espectro de RMN de 1H (400 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 53. Espectro de RMN de 1H-13C (HSQC, 400 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3.  

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 54. Espectro de RMN de 1H-1H (COSY, 400 MHz) e expansões (A e B) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. As principais 

correlações estão destacadas nos espectros. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 55. Espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) e expansão A da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. A principal 

correlação da expansão é mostrada no espectro. 

 

Fonte: autoria própria. 

HMBC

Expansão A

Cq-1

Cq-2

H

O
H

HO H

3JCH



 

 

144 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Figura 56. Expansões B e C do espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) da mistura Cq-1/Cq-2, obtido em CDCl3. As principais 

correlações das expansões estão representadas nos espectros. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.7 Determinação estrutural de Cq-3 

 

 A substância Cq-3 (91 mg) foi isolada a partir do fracionamento de CHCl3-

Cascas, sendo obtida na forma de um sólido amorfo, de coloração branca, solúvel em 

clorofórmio. A análise por CCDA revelou um único spot, após visualização em câmara 

de radiação UV, no comprimento de onda de 254 nm. A placa de CCDA foi eluída com 

hexano e acetato de etila (95:5), e o composto apresentou Rf equivalente a 0,95. Em 

seguida, a mesma placa foi revelada em solução de vanilina sulfúrica 1% (m/v), na 

qual foi verificada uma única mancha de coloração púrpura, sugerindo que o composto 

se tratava de um terpenoide. 

 O espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz, CDCl3) registrou um total de 36 linhas 

espectrais de maior intensidade (figura 59, página 150), sendo dois sinais atribuídos 

a carbonos olefínicos (δC 150,9 e 109,4), um sinal característico de carbono carbinólico 

(δC 80,5) e um sinal para carbono carbonílico de éster (δC 173,7), semelhantes aos 

dados espectrais verificados para o lupeol, sugerindo que o composto Cq-3 também 

se tratava de um éster de lupeol. Após análise das expansões do espectro de RMN 

de 13C-BB (figura 60, página 151) e DEPT 135° (figuras 61 e 62, páginas 152 e 153), 

foi observado que a molécula apresentava 7 sinais para carbonos não hidrogenados, 

6 para carbonos metínicos, 15 para carbonos metilênicos, e 8 sinais para carbonos 

metílicos.  

 Além dos sinais característicos da unidade de lupeol, os espectros revelaram 

ainda a presença de um sinal a mais para carbono metílico (δC 13,9) e quatro sinais 

para carbonos metilênicos (δC 34,8; 24,8; 31,3 e 22,3) na região de alifáticos, 

sugerindo a presença de uma cadeia lateral aberta na molécula. Dessa forma, foram 

propostas as unidades estruturais apresentadas na figura 57 (página 146).  
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Figura 57. Unidades estruturais de Cq-3, isolado de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) permitiu identificar os sinais 

característicos do esqueleto lupano (figuras 63 e 64, páginas 154 e 155), tais como os 

singletos largos observados em δH 4,68 e 4,57, atribuídos aos hidrogênios olefínicos 

ligados a C-29. Também foi registrado um sinal de duplo dubleto em δH 4,47 (J = 4,0 

e 8,0 Hz), atribuído ao hidrogênio ligado ao carbono carbinólico (C-3), indicando que 

esta seria a região de esterificação da molécula. Adicionalmente, foi observada uma 

série de sinais em região de hidrogênios alifáticos (região de congestionamento de 

sinais entre δH 0,75-1,65), os quais puderam ser atribuídos após análise do espectro 

de RMN bidimensional HSQC (figura 65, página 156). 

 No espectro bidimensional de correlação homonuclear (COSY), foram 

verificadas correlações importantes, sobretudo aquela atribuída ao acoplamento 

vicinal entre H-2’ (δH 2,28 t) e H-3’ (1,62 m), conforme demonstrado na expansão do 

espectro (figura 66, página 157). A posição da cadeia lateral em C-3 foi confirmada 

com base no acoplamento a três ligações (3JCH) observado entre o sinal 

correspondente ao hidrogênio ligado ao carbono carbinólico (H-3, δH 4,47 dd) e o 

carbono carbonílico (δC 173,7), conforme demonstrado pelo espectro bidimensional 

de correlação heteronuclear HMBC (figura 67, página 158). 

 Os dados espectrais obtidos, aliado às informações fornecidas pela literatura, 

possibilitaram a identificação de Cq-3 como sendo o lupeol-3β-O-hexanoato (figura 

58, página 147), identificado pela primeira vez em C. quercifolius. Contudo, essa 

substância já foi descrita em outra espécie do gênero (C. vitifolius), em estudo 
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desenvolvido por Brum e colaboradores (1998). A compilação de todos os dados 

espectrais é apresentada na tabela 11 (página 148). 

 

Figura 58. Estrutura química do composto Cq-3, isolado de C. quercifolius. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 11. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) de Cq-3, uni 

e bidimensionais (HSQC e HMBC), em CDCl3. Os deslocamentos químicos (δH e δC) 

estão expressos em ppm, enquanto que as constantes de acoplamento (J, entre 

parênteses) estão expressas em Hz. 2JCH e 3JCH representam as correlações 

heteronucleares verificadas a duas ou três ligações. 

Posição Cq-3 Literatura* 

(HL) HSQC HMBC 

13C 1H 2JCH
 3JCH

 13C 

C      

4 37,8 - H-23, H-24  37,8 

8 40,8 - H-26 H-27 40,8 

10 37,0 - H-1, H-25  37,1 

14 42,8 - H-27 H-18, H-26 42,8 

17 43,0 - H-28  43,0 

20 150,9 - H-19, H-30 H-18 151,0 

1’ 173,7 - H-2’ H-3, H-3’ 173,7 

CH      

3 80,5 4,47 dd  

(4,0 e 8,0) 

 H-23, H-24 80,6 

5 55,3 0,76 m  H-23, H-24, 

H-25 

55,3 

9 50,3 1,29 m  H-25, H-26 50,3 

13 38,0 1,65 m  H-27 38,0 

18 48,2 1,35 m H-19 H-28 48,3 

19 48,0 2,38 m H-18 H-29, H-30 48,0 

CH2      

1 38,3 0,98 m  H-25 38,3 

2 23,7 1,62 m   23,4 

6 18,2 1,52 m   18,2 

7 34,2 1,39 m  H-26 34,2 

11 20,9 1,41 e 1,0 m   20,9 

12 25,0 1,74 e 1,08 m   25,1 

15 27,4 1,65 e 1,05 m  H-27 27,4 
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16 35,5 1,49 e 1,46 m  H-28 35,5 

21 29,8 1,91 e 1,25 m   29,8 

22 40,0 1,38 e 1,20 m  H-19, H-28 40,0 

29 109,4 4,68 e 4,57 sl  H-19 e H-30 109,3 

2’ 34,8 2,28 t H-3’  34,8 

3’ 24,8 1,62 m H-2’, H-4’  24,8 

4’ 31,3 1,30 m H-3’, H-5’  31,3 

5’ 22,3 1,25 m H-4’, H-6’  22,3 

CH3      

23 27,9 0,83-0,86 s  H-24 27,9 

24 16,6 0,83-0,86 s  H-3, H-23 16,6 

25 16,2 0,83-0,86 s   16,2 

26 15,9 0,94 s   15,9 

27 14,5 1,02 s   14,5 

28 18,0 0,83-0,86 s   18,0 

30 19,3 1,68 s  H-19, H-29 19,3 

6’ 13,9 0,78 s H-5’  13,9 

Fonte: autoria própria. *Dados espectrais comparados com os valores obtidos por 

Brum e colaboradores (1998) para o hexanoato de lupeol (HL). 
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Figura 59. Espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 60. Expansão do espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 61. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° (100 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 62. Expansão do espectro de RMN de 13C-DEPT 135° (100 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 63. Espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 64. Expansão do espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 65. Espectro de RMN de 1H-13C (HSQC, 400 MHz) do composto Cq-3, obtido em CDCl3.  

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 66. Espectro de RMN de 1H-1H (COSY, 400 MHz) e expansão obtidos para Cq-3, em CDCl3. As principais correlações estão 

destacadas nos espectros. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 67. Espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) e expansão obtidos para o composto Cq-3, em CDCl3. As principais 

correlações da expansão são mostradas no espectro. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.8 Determinação estrutural de Cq-4 

 

 O fracionamento cromatográfico de CHCl3-Cascas também resultou na 

obtenção do composto Cq-4 (402 mg), obtido na forma de cristais de coloração 

amarela, em forma de agulha (figura 65, solúveis em clorofórmio. A análise de Cq-4 

por CCDA foi realizada em placa cromatográfica eluída com hexano e acetato de etila 

(95:5), e revelou a presença de um único spot, com Rf de 0,66 e intensa fluorescência 

em ambos os comprimentos de onda (254 e 365 nm), quando visualizada na câmara 

de radiação UV, sugerindo a presença de um sistema cromóforo na estrutura do 

composto. Quando revelada com solução de vanilina sulfúrica (0,1% m/v), verificou-

se a presença de uma única mancha de coloração púrpura (figura 68), indicando que 

o composto apresentava natureza terpenoídica, provavelmente um terpeno aromático. 

 

Figura 68. Aspecto físico (A) e análise por CCDA (hexano e acetato de etila, 95:5) de 

Cq-4, visualizado em câmara de radiação UV em 254 (B) e 365 (C) nm, e após 

revelação com vanilina sulfúrica 1% (D). 

 

Fonte: autoria própria. 
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 O espectro de RMN de 13C-BB (CDCl3, 400 MHz) revelou a presença de 19 

linhas espectrais (figura 72, página 167) que, por comparação com o espectro de 

DEPT-135° (figura 73, página 168), puderam ser classificados em 7 carbonos não 

hidrogenados (C), 4 carbonos metínicos (CH), 4 carbonos metilênicos (CH2) e 4 

carbonos metílicos (CH3). Entre esses, foram observados dois sinais para carbonos 

olefínicos (δC 147,9 e 125,7), um sinal para carbono sp2 oxigenado (δC 161,0), além 

de sinais para carbonos não hidrogenados (δC 124,8, 136,4 e 129,7) e carbonos 

monoidrogenados (δC 131,3 e 113,0), também localizados na região de aromáticos, 

sugerindo a presença de um anel aromático na estrutura de Cq-4.  

No espectro de RMN de 1H (figura 74, página 169), foram observados dois 

sinais para singleto em δH 7,62 e 6,59, ambos com integral para um hidrogênio, 

compatíveis com os hidrogênios ligados aos carbonos monoidrogenados do anel 

aromático. Essas informações sugeriram que a primeira unidade estrutural de Cq-4 

seria um anel aromático do tipo tetrassubstituído, conforme demonstrado na figura 69. 

 Os espectros de RMN de 13C-BB e DEPT-135° apresentaram também sinais 

na região de carbonos alifáticos, sendo três carbonos metilênicos (δC 43,2; 40,3 e 

25,3), um metínico (δC 51,4) e um carbono não hidrogenado (δC 38,5), compatível com 

um anel cicloexano tetrassubstituído. Três sinais para carbonos metílicos (δC 29,0; 

20,8 e 15,8) também foram observados, sugerindo a presença de três metilas na 

molécula. Dentre essas, duas metilas geminais foram consideradas diretamente 

ligadas ao carbono não hidrogenado do cicloexano (δC 38,5), originando a unidade 

estrutural representada na figura 69, que é comum a diversos tipos de terpenoides 

produzidos por espécies vegetais. 

 

Figura 69. Unidades estruturais presentes em Cq-4.  

 

Fonte: autoria própria. 
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 A presença do cicloexano com o padrão de substituição sugerido foi confirmada 

através do espectro de RMN de 1H, no qual foi verificado a presença de multipletos 

em região de hidrogênios alifáticos (δH 1,44 – 2,34), atribuídos aos hidrogênios ligados 

aos carbonos metilênicos, além da presença de dois singletos em δH 1,12 e 0,75 (3H), 

atribuídos aos hidrogênios das metilas (figura 75, página 170). Essas informações 

também foram confirmadas pelos dados espectrais fornecidos no espectro 

bidimensional de correlação heteronuclear direta, HSQC (figura 76, página 171). 

 O espectro de RMN de 13C-BB revelou ainda a presença de um sinal em 

δC 201,5, compatível com carbonila de cetona, além de um sinal para carbono 

metilênico em δC 42,6, provavelmente situada ao lado do carbono carbonílico. O 

espectro de RMN de 1H demonstrou a presença de sinais em δH 3,02 (d, J = 5,6, 1H) 

e 3,01 (d, J = 6,4, 1H), correspondentes aos hidrogênios ligados ao carbono em 

δC 42,6. Esses hidrogênios estariam provavelmente acoplando com o hidrogênio em 

δH 2,36 (m), diretamente ligado ao único carbono metínico do anel cicloexano 

(δC 51,4). Adicionalmente, foi verificado que um dos carbonos olefínicos da molécula 

(δC 147,9) estaria fazendo parte do anel cicloexano, tratando-se portanto, de um 

carbono não hidrogenado, diretamente ligado ao carbono olefínico em δC 125,7 (CH).  

O espectro de RMN de 1H apresentou um sinal para singleto em 6,29 (1H), 

compatível com o hidrogênio olefínico ligado ao carbono em δC 125,7, que estaria 

fazendo parte de um sistema de ressonância. Portanto, a dupla ligação estaria entre 

o anel cicloexano e o anel aromático, justificando os deslocamentos químicos 

observados. Essas informações deram origem a hipótese de que um terceiro anel 

estaria presente na molécula (entre o anel aromático e o cicloexano), devendo se 

tratar de um cicloepteno, conforme demonstrado na figura 70 (página 162).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Figura 70. Estrutura básica sugerida para Cq-4. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Para finalizar a estrutura do composto, o sinal em δC 55,5 foi atribuído ao 

carbono de uma metoxila ligada ao anel aromático; enquanto que o sinal em δC 15,8 

foi atribuído a uma metila, que também estaria ligada ao anel aromático. No espectro 

de RMN de 1H, foram observados dois singletos em δH 3,87 e 2,18 (3H), compatível 

com os hidrogênios da metoxila e da metila, respectivamente. A posição dessas 

grupos, bem como a confirmação da estrutura do composto foi possível graças aos 

espectros bidimensionais de correlação homonuclear (COSY) e heteronuclear a longa 

distância (HMBC). 

 No espectro COSY (figura 77, página 172), foi observada uma correlação entre 

H-8 (δH 3,01/3,02) e H-9 (δH 2,36), além das correlações entre os hidrogênios do anel 

cicloexano (H-12, H-13 e H-14). O espectro de correlação heteronuclear HMBC (figura 

78, página 173) revelou uma série de correlações importantes, que auxiliaram na 

determinação estrutural. Foram observadas correlações entre os hidrogênios 

aromáticos (H-1 e H-4) e os demais carbonos do anel, confirmando o padrão de 

substituição inicialmente proposto. Além disso, verificou-se uma correlação entre H-1 

e C-7 (carbono carbonílico) a três ligações (3JCH), definindo a posição da função 

cetona na estrutura de Cq-4. Também foram observadas correlações entre o 

hidrogênio olefínico (H-11, δH 6,29) e alguns carbonos do anel aromático (C-4 e C-6) 

e do anel cicloexano (C-10, C-9 e C-12), a duas ou três ligações, confirmando a 

presença de um anel cicloepteno entre o anel aromático e o anel cicloexano da 

molécula. 

 O espectro HMBC também foi útil para determinação da posição dos grupos 

metoxila e metila presentes na molécula (figura 79, página 174). Uma correlação entre 
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os hidrogênio da metoxila (C-19, δH 3,87) e o carbono sp2 oxigenado (δC 161,0) foi 

observada a três ligações (3JCH), confirmando a posição deste grupamento na posição 

C-3 do terpenoide. Também foi verificada uma correlação a duas ligações (2JCH) entre 

os hidrogênios do grupo metila (H-18, δH 2,18) e o carbono em δC 124,8, confirmando 

a posição do substituinte na posição C-2 do composto. Outras correlações foram 

verificadas entre esses hidrogênios e os carbonos C-1 e C-3, a três ligações. 

Finalmente, a posição das metilas do cicloexano foi determinada através da 

correlação de seus hidrogênios (δH 1,12 s; δH 0,75 s) com o carbono C-15 (δC 38,5), 

a duas ligações (2JCH). 

 Os dados espectrais obtidos, em conjunto com as informações fornecidas pela 

literatura, possibilitaram a identificação da substância Cq-4 como sendo o bis-nor-

diterpeno filacantona (figura 71), isolado pela primeira vez por Lemos e colaboradores 

(1991) e, mais recentemente, por Paula e colaboradores (2016), da espécie C. 

quercifolius.  

 

Figura 71. Estrutura química do composto Cq-4, isolado de C. quercifolius.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

Também conhecida como favelinha-metil-éter, a filacantona foi uma das 

primeiras substâncias a serem isoladas dessa planta e, até o momento, não existem 

relatos de outras espécies que apresentem esse constituinte em sua composição, 

sendo portanto, considerada de ocorrência exclusiva em C. quercifolius. Apesar da 

substância já ter sido relatada, o presente estudo possibilitou a verificação de 

correlações espectrais que jamais haviam sido descritas para esse composto, 

principalmente aquelas observadas no espectro HMBC, conforme demonstrado na 

tabela 12 (página 165). Isso possibilitou a determinação estrutural do composto com 
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atribuição inequívoca de todos os sinais espectrais, servindo de base para o 

desenvolvimento de outros estudos que envolvam o isolamento e a investigação das 

propriedades físicoquímicas e farmacológicas dessa substância. 
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Tabela 12. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) de Cq-4, uni e bidimensionais (HSQC e HMBC), em CDCl3. 

Os deslocamentos químicos (δH e δC) estão expressos em ppm, enquanto que as constantes de acoplamento (J, entre parênteses) 

estão expressas em Hz. 2JCH e 3JCH representam as correlações heteronucleares verificadas a duas ou três ligações.  

Posição Cq-4 Literatura* (filacantona) 

HSQC HMBC HSQC HMBC 

13C 1H 2JCH
 3JCH

 13C 1H 2JCH
 3JCH

 

C         

2 124,8 - H-18 H-4 124,9 - H-18 H-4 

3 161,0 - H-4 H-1, H-18, H-19 160,9 - H-4 H-18, H-19 

5 136,4 -  H-1 136,4 -   

6 129,7 -  H-4, H-11 129,9 -  H-4, H-8 

7 201,5 - H-8 H-1, H-9 201,4 -   

10 147,9 - H-9, H-11 H-8 147,8 -  H-8 

15 38,5 - H-9, H-14, 

H-16, H-17 

H-8 38,5 - H-16, H-17 H-8 

CH         

1 131,3 7,62 s  H-18 131,4 7,63 s  H-18 

4 113,0 6,59 s  H-11 113,1 6,59 s   

9 51,4 2,36 m H-8 H-11, H-16,  

H-17 

51,4 2,37 d (5,6) H-8 H-16, H-17 

11 125,7 6,29 s  H-4, H-9 125,7 6,3 s  H-4 
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CH2         

8 42,6 3,02 d (5,6); 

3,01 d (6,4) 

H-9  42,7 3,02 d (5,6)   

12 40,3 2,34 m; 2,30 m   40,3 2,31 d (5,3)   

13 25,3 1,75 m; 1,66 m H-14  25,2 1,67 m   

14 43,2 1,44 m  H-9, H-16, H-17 43,2 1,46 m  H-17 

CH3         

16 20,8 0,75 s  H-9, H-17 20,9 0,76 s  H-17 

17 29,0 1,12 s  H-16 29,1 1,13 s  H-16 

18 15,8 2,18 s  H-1 15,7 2,19 s   

MeO (19) 55,5 3,87 s   55,5 3,88 s   

Fonte: autoria própria. *Dados espectrais comparados com os valores obtidos por Paula e colaboradores (2016). 
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Figura 72. Espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) do composto Cq-4, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 73. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° (100 MHz) do composto Cq-4, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 74. Espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-4, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 75. Expansão do espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-4, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 76. Espectro de RMN de 1H-13C (HSQC, 400 MHz) do composto Cq-4, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 77. Espectro de RMN de 1H-1H (COSY, 400 MHz) e expansão obtidos para Cq-4, em CDCl3. As principais correlações estão 

destacadas nos espectros. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 78. Espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) e expansão obtidos para o composto Cq-4, em CDCl3. As principais 

correlações da expansão são mostradas no espectro. 

 

Fonte: autoria própria. 

H3CO

OH

1
2

3

4

5

6 7 8

9

10

11 12 13

14

15

16
1718

19

H-1

C-18

C-5

C-3

C-7

H-4

C-11

C-6

C-3

H3CO

O

H

1

2

3
4

5

6 7 8

9

1011

12 13

14

15

16
1718

19

H-11

C-10

C-6

C-4

C-9

C-12

3JCH

2JCH

Espectro HMBC

Expansão A

H3CO

O

H

1

2

3
4

5

6 7 8

9

1011

12 13

14

15

16
1718

19



 

 

174 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Figura 79. Expansão (B) do espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) obtido para o composto Cq-4, em CDCl3. As principais 

correlações da expansão são mostradas no espectro. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.9 Determinação estrutural de Cq-5 

 

 O fracionamento de CHCl3-Cascas também resultou no isolamento de Cq-5 

(12,5 mg). Essa substância foi obtida na forma de cristais transparentes, solúveis em 

clorofórmio. Após sua obtenção, a substância foi analisada em paca de CCDA, 

empregando o mesmo eluente utilizado na análise dos demais compostos isolados 

(hexano e acetato de etila, 95:5). Esta análise revelou a presença de um único spot, 

com fluorescência aparente apenas em 254 nm, e Rf calculado para 0,25 (eluente: 

hexano e acetato de etila, 95:5). Depois de revelada em solução de vanilina sulfúrica 

1% (m/v), também foi observada uma única mancha de coloração púrpura escura 

sobre a placa, sugerindo que se tratava de mais um terpenoide (figura 80). 

 

Figura 80. Análise por CCDA (hexano e acetato de etila, 95:5) de Cq-5, visualizado 

em câmara de radiação UV em 254 (A), e após revelação com vanilina sulfúrica 1% 

(B). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O espectro de RMN de 13C-BB (figuras 83 e 84, páginas 181 e 182) revelou a 

presença de 19 sinais, localizados na região de carbonos aromáticos (δC 162,4; 133,8; 

132,4; 125,3; 128,8 e 107,0) e na região de carbonos alifáticos (δC 55,8; 47,9; 39,9; 
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39,2; 34,5; 30,1; 29,8; 29,1; 22,0; 17,7; 16,5), levando a crer que o composto Cq-5 

também se tratava de um bis-nor-diterpeno, com presença de anel aromático.  

A análise do espectro de RMN de 13C- DEPT-135° (figura 85, página 183), em 

comparação com o espectro de RMN de 13C-BB, revelou a presença de 8 sinais para 

carbonos não hidrogenados, 4 carbonos metínicos, 3 carbonos metilênicos e 4 

carbonos metílicos. Entre esses, também foi observado um sinal para carbono sp2 

oxigenado (δC 162,4), além de sinais semelhantes aos observados para o composto 

Cq-4 (δC 133,8; 132,4; 128,8; 125,3 e 107,0), sugerindo a presença de um anel 

aromático como unidade estrutural de Cq-5.  

No espectro de RMN de 1H (figuras 86 e 87, páginas 184 e 185), foi observado 

um singleto largo em 7,41 (1H), bem como um dubleto em δH 7,74 (1H), com constante 

de acoplamento (J) equivalente a 0,8, que estariam acoplando a longa distância, 

provavelmente em posição para. Esses dados espectrais sugerem que, conforme 

observado em Cq-4, o anel aromático presente em Cq-5 também seria do tipo 

tetrassubstituído (figura 81, página 177).  

Semelhante ao observado em Cq-4, o espectro de RMN de 13C também revelou 

sinais para carbonos na região de alifáticos, sendo três metilênicos (δC 22,0; 17,7 e 

34,5), um metínico (δC 47,9) e um não hidrogenado (δC 39,2), além de dois sinais 

característicos de metilas geminais (δC 29,1 e 30,1), sugerindo a presença de um anel 

cicloexano tetrassubstituído. No espectro de RMN de 1H (figura 88, página 186), 

verificou-se a presença de multipletos na região de hidrogênios alifáticos (δH 1,11 – 

3,06), além de dois singletos em δH 1,06 (3H) e 1,08 (3H), atribuídos aos hidrogênios 

das metilas geminais.  

 Apesar de apresentar sinais muito semelhantes àqueles verificados para Cq-4, 

a substância Cq-5 demonstrou linhas espectrais diferentes que puderam determinar a 

estrutura do composto. O espectro de RMN de 13C-BB revelou a presença de dois 

sinais em δC 194,8 e 194,1, compatíveis com carbonilas de cetona. Além disso, não 

foram observados sinais para carbonos olefínicos. Contudo, dois sinais para carbonos 

metínicos foram evidenciados, apresentando deslocamento químico de 39,9 e 47,9 

(ppm). No espectro de RMN de 1H (figura 88, página 186), foram observados dois 

sinais para dubleto em δH 2,40 (1H, d, J = 5,2 Hz) e 1,80 (1H, d, J = 5,2 Hz), que 

estariam diretamente ligados aos carbonos metínicos mencionados, conforme as 

informações fornecidas pelo espectro bidimensional de correlação heteronuclear 

direta, HSQC (figura 89, página 187). O sinal em δH 2,40 (1H, d, J=5,2 Hz) sugeriu 
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que o hidrogênio correspondente estaria localizado em região próxima a uma das 

carbonilas da molécula, justificando a desproteção observada para este núcleo. O 

mesmo foi verificado para o sinal correspondente a um dos hidrogênios do anel 

cicloexano, em δH 3,06. Essas informações levaram a crer que a substância Cq-5 se 

tratava de um derivado tetracíciclo, com presença de um anel ciclopropano, também 

pertencente à classe dos bis-nor-diterpenos, conforme demonstrado na figura 81.  

 

Figura 81. Unidades estruturais presentes em Cq-5. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A estrutura tetracíclica proposta para Cq-5 foi confirmada através dos espectros 
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espectro de RMN de 1H-1H (COSY), foi verificada uma correlação entre os hidrogênios 

em δH 2,40 (H-8, d, J = 5,2 Hz; 1H) e 1,80 (H-9, d, J = 5,2 Hz; 1H), justificando a 

presença do anel ciclopropano na estrutura da molécula (figura 90, página 188). Além 

disso, o espectro HMBC (figuras 91 e 92, páginas 189 e 190) mostrou correlações a 

longa distância (3JCH) entre esses hidrogênios (H-8 e H-9) e os carbonos carbonílicos 

(C-7 e C-11). Correlações entre os hidrogênios aromáticos (H-1 e H-4) e os carbonos 
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carbonílicos também foram observadas, definindo a posição das carbonilas na 

molécula e, juntamente com o espectro HSQC, auxiliando na atribuição dos sinais 

espectrais. O espectro HMBC apresentou ainda correlações que já tinham sido 

observadas para o composto Cq-4, tais como: as correlações entre os hidrogênios da 

metoxila (H-19, δH 3,95 s, 3H) e o carbono sp2 oxigenado (C-3, δC 162,4); e as 

correlações entre os hidrogênios da metila (H-18, δH 2,28 s, 3H) e os carbonos 

aromáticos em δC 128,8 (C-1); 133,8 (C-2) e 162,4 (C-3), confirmando a posição dos 

grupos metila e metoxila na molécula (figura 92, página 190). 

 Os dados espectrais obtidos, em comparação com as informações fornecidas 

pela literatura, possibilitaram a identificação do composto Cq-5 como sendo o bis-nor-

diterpeno tetracíclico denominado de favelanona (figura 82), já relatado para essa 

espécie em trabalho realizado por Endo e colaboradores (1991).  

 

Figura 82. Estrutura química da substância Cq-5, isolada de C. quercifolius 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Esse composto foi relatado uma única vez para a espécie C. quercifolius, tendo 

sido obtido através de sucessivas etapas de fracionamento do extrato hexânico das 

cascas do caule, seguido por um processo de separação utilizando CLAE-DAD. No 

presente trabalho, a metodologia de obtenção do composto é considerada de fácil 

execução e reprodutível, uma vez que o procedimento foi realizado inúmeras vezes, 

sempre resultando na obtenção do mesmo composto. Além disso, a união das 

informações obtidas por diferentes experimentos de RMN possibilitou a atribuição 

inequívoca dos sinais espectrais, descritos detalhadamente na tabela 13 (página 179).  
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Tabela 13. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) de Cq-5, uni e bidimensionais (HSQC e HMBC), em CDCl3. 

Os deslocamentos químicos (δH e δC) estão expressos em ppm, enquanto que as constantes de acoplamento (J, entre parênteses) 

estão expressas em Hz. 2JCH e 3JCH representam as correlações heteronucleares verificadas a duas ou três ligações.  

Posição Cq-5 Literatura* (favelanona) 

HSQC HMBC HSQC HMBC 

13C 1H 2JCH
 3JCH

 13C 1H 2JCH
 3JCH

 

C         

2 133,8 - H-18 H-4 133,8 - H-18 H-4 

3 162,4 -  H-1, H-18, H-19 162,5 -  H-1, H-18,  

H-19 

5 132,4 -  H-1 132,5 -  H-1 

6 125,3 -  H-4, H-8 125,4 -  H-4 

7 194,1 -  H-1, H-9 194,8 -  H-1 

10 39,2 -   39,3 -   

11 194,8 -  H-4, H-9 194,1 -  H-4, H-9 

15 29,8 - H-9, H-16, 

H-17 

H-8 29,8 - H-9, H-16, 

H-17 

H-8 

CH         

1 128,8 7,74 d (0,8)  H-18 128,9 7,74 d (1,0)  H-18 

4 107,0 7,41 sl   107,1 7,40 s   

8 39,9 2,40 d (5,2)  H-12 40,0 2,40 d (5,4)  H-12 
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9 47,9 1,80 d (5,2)  H-16, H-17 48,0 1,80 d (5,4)  H-16, H-17 

CH2         

12 22,0 3,06 m; 1,51 m   22,1 3,02 m; 1,52 m   

13 17,7 1,46 m; 1,44 m   17,8 1,47 m   

14 34,5 1,28 m; 1,11 m  H-9, H-12, H-16, 

H-17 

34,6 1,27 m  H-9, H-12,  

H-16, H-17 

CH3         

16 29,1 1,06 s H-9 H-17 29,2 1,06 s  H-17 

17 30,1 1,08 s  H-16 30,2 1,08 s  H-16 

18 16,5 2,28 s  H-1 16,5 2,28 s  H-1 

MeO (19) 55,8 3,95 s   55,9 3,95 s   

Fonte: autoria própria. *Dados espectrais comparados com os valores obtidos por Endo e colaboradores (1991). 
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Figura 83. Espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) do composto Cq-5, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 84. Expansão do espectro de RMN de 13C-BB (100 MHz) do composto Cq-5, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 85. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° (100 MHz) do composto Cq-5, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 86. Espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-5, obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 87. Expansão do espectro de RMN de 1H (400 MHz) do composto Cq-5 (hidrogênios aromáticos), obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 88. Expansão do espectro de RMN de 1H-1H (400 MHz) do composto Cq-5 (região de alifáticos), obtido em CDCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 89. Espectro de RMN de 1H-13C (HSQC, 400 MHz) do composto Cq-5, obtido em CDCl3.  

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 90. Espectro de RMN de 1H-1H (COSY, 400 MHz) e expansão obtidos para Cq-5, em CDCl3. As principais correlações estão 

destacadas nos espectros. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 91. Espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) obtido para o composto Cq-5, em CDCl3.  

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 92. Expansões (A e B) do espectro de RMN de 1H-13C (HMBC, 400 MHz) obtido para o composto Cq-5, em CDCl3. As 

principais correlações da expansão são mostradas no espectro. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.10 Avaliação do efeito citotóxico dos compostos isolados 

 

 Após obtenção, os compostos isolados (Cq-1/Cq-2, Cq-3, Cq-4 e Cq-5) também 

foram investigados quanto ao seu potencial citotóxico, frente à linhagem de melanoma 

humano A2058. Nesse teste, as substâncias Cq-4 (filacantona) e Cq-5 (favelanona) 

apresentaram elevada atividade, com valores de CI50 equivalentes a 30,19 e 18,31 

µg/mL, respectivamente (tabela 14). O índice de seletividade calculado para a 

substância Cq-4 foi de 2,75, superior ao que foi demonstrado pela sua fração de 

origem (CHCl3-Cascas), sugerindo que o composto isolado consegue ser mais 

seletivo do que a própria fração. Todavia, quando avaliada sob as mesmas condições, 

a fração apresentou menor valor de CI50 (15,05 µg/mL) em relação aos compostos 

isolados, levando a crer que as substâncias possam estar atuando de forma sinérgica, 

conferindo maior efeito citotóxico para CHCl3-Cascas.  

  

Tabela 14. Efeito citotóxico de compostos isolados de C. quercifolius em células de 

melanoma humano (A2058). Valores de CI50 (μg/mL) estão expressos como média ± 

e.p.m., enquanto que o índice de seletividade (IS) está expresso em valores absolutos. 

NC: não calculado devido à baixa atividade citotóxica. ND: não determinado devido à 

quantidade insuficiente de amostra. 

Composto CI50 (μg/mL) IS 

Cq-1/Cq-2 > 40 NC 

Cq-3 > 40 NC 

Cq-4 30,19 ± 1,01 2,75 

Cq-5 18,31 ± 0,028 ND 

Fonte: autoria própria.  

 

Assim como verificado para CHCl3-Cascas, o registro fotográfico das células 

tratadas com Cq-4 e Cq-5 permitiu verificar que, além de reduzirem significativamente 

o número de células presentes no meio de cultura, esses compostos também induzem 

alterações na morfologia celular, apresentando uma maior frequência de células 

fragmentadas ou com formação de corpos apoptóticos, mesmo nas menores 

concentrações utilizadas (figura 93, página 192). 
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Figura 93. Células de melanoma humano (A2058) após 72 horas de tratamento com Cq-4 (filacantona) e Cq-5 (favelanona), isolados 

das cascas do caule de C. quercifolius, em diferentes concentrações (100x). As setas indicam regiões de alteração da morfologia 

celular, com possível formação de corpos apoptóticos. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Em estudo desenvolvido por Paula e colaboradores (2016), foi observado que 

o diterpeno filacantona apresentou efeito citotóxico significativo para linhagens de 

células de leucemia pró-mielocítica humana (HL-60) e de carcinoma pulmonar 

humano (NCI-H292), com valores de CI50 iguais a 1,6 e 10,5 µg/mL, respectivamente. 

No mesmo estudo, foi verificado que o diterpeno não apresentou atividade contra a 

linhagem de adenocarcinoma mamário humano (MCF-7). Os autores avaliaram ainda 

o efeito citotóxico da mistura composta pelos triterpenos cinamato de lupeol e 

diidrocinamato de lupeol, demonstrando que esses constituintes também foram 

inativos contra as linhagens de células tumorais. Além disso, a seletividade das 

substâncias isoladas não foi determinada. 

 Endo e colaboradores (1991) descreveram o isolamento do diterpeno 

favelanona pela primeira vez, bem como seu efeito citotóxico frente à linhagem 

leucêmica murina P-388, tendo apresentado valor de CI50 equivalente a 24,9 μg/mL, 

superior ao que foi verificado no presente estudo para a linhagem A2058 (melanoma 

humano). 

Os demais compostos isolados (Cq-1/Cq-2 e Cq-3) foram considerados inativos 

frente à linhagem celular testada, apresentando valores de CI50 superiores a 40 µg/mL, 

a máxima concentração avaliada. Contudo, o efeito citotóxico dos compostos isolados 

de C. quercifolius em células de melanoma humano está sendo relatado pela primeira 

vez, assim como o perfil de seletividade desses constituintes, o que subsidiará o 

desenvolvimento de novos estudos com essa espécie, voltados à obtenção de 

moléculas para o tratamento de melanoma.  

  

5.11 Importância quimiotaxonômica do estudo 

 

 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a identificação de 

componentes nunca relatados para o gênero Cnidoscolus, tais como os diterpenos 

sandaracopimaradieno, 13-metil-17-norcaur-15-eno, caur-16-eno e deidroabietano; e 

os triterpenos diplopteno e hexanoato de lupeol. Dessa forma, o estudo fitoquímico 

realizado com extratos e frações das folhas e cascas do caule de C. quercifolius 

contribuiu não apenas para o fornecimento de informações a respeito da composição 

química da espécie, mas também do gênero como um todo.  

 Os diterpenos macrocíclicos, presentes nas plantas como derivados 

oxigenados ou esterificados em uma ou mais posições, têm sido encontrados em 
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espécies da família Euphorbiaceae com frequência, cuja diversidade estrutural vem 

sendo correlacionada aos efeitos farmacológicos observados em diferentes modelos 

experimentais (CATENI et al., 2003). No gênero Cnidoscolus, as únicas espécies que 

apresentam relatos de isolamento de diterpenos são C. quercifolius (sin. C. 

phyllacanthus) e C. souzae. 

 O fracionamento bioguiado realizado com o extrato etanólico das raízes de C. 

souzae, uma planta medicinal nativa da península Yucatan, resultou na identificação 

do diterpeno 7-deoxinimbidiol como o constituinte majoritário responsável pelas 

propriedades antinociceptiva e anti-inflamatória da espécie (ZAPATA-ESTRELLA et 

al., 2014). 

 Estudos fitoquímicos realizados previamente resultaram no isolamento de 

novos diterpenos benzocicloeptenos das cascas do caule de C. quercifolius, que 

foram nomeados “favelinhas”, fazendo referência ao nome popular da espécie no 

Brasil (favela). Filacantona (favelinha-metil-éter), favelina e deoxofavelina foram 

isoladas por Endo e colaboradores (1991a) e Lemos e colaboradores (1991). 

Recentemente, Paula e colaboradores também relataram o isolamento de filacantona 

e deoxofavelina. 

 A investigação fitoquímica de C. quercifolius foi continuada por Ohta e 

colaboradores (1994), que relataram o isolamento de três novos derivados 

benzocicloeptenonas: favelol, isofavelol e favelona. Além disso, Endo e colaboradores 

(1992) reportaram o isolamento de um novo derivado tetracíclico ciclopropano, 

denominado pelos autores de favelanona. O mesmo grupo de pesquisa já havia 

reportado o isolamento de um novo derivado tetracíclico ciclobuteno, denominado de 

neofavelanona (1991b). 

 Assim como descrito neste trabalho, os demais estudos fitoquímicos 

envolvendo a espécie C. quercifolius resultaram no isolamento de diterpenos a partir 

de extratos obtidos das cascas do caule da espécie. Até o presente momento, esses 

diterpenos, pertencentes à classe dos bis-nor-diterpenos, foram relatados 

exclusivamente nessa espécie, sugerindo que esses compostos possam ser 

considerados os marcadores químicos da planta. Acredita-se que a espécie possua 

rotas biogenéticas próprias, capazes de sintetizar diterpenos com unidades estruturais 

únicas, e que possivelmente estejam contribuindo para sua bioatividade.  

 Na figura 94 (página 196), é apresentado o perfil de ocorrência dos compostos 

isolados e dos principais compostos identificados nesse trabalho para a espécie C. 
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quercifolius, em comparação com outras espécies do mesmo gênero que foram 

estudadas até o momento. Com base nas informações da figura, é possível verificar 

que filacantona e os triterpenos cinamato de lupeol e diidrocinamato de lupeol foram 

os compostos isolados com maior frequência em C. quercifolius, levando a crer que 

essas substâncias possam ser consideradas marcadores químicos da espécie. Além 

disso, a presença de lupeol e seus derivados esterificados parece ser comum em 

espécies de Cnidoscolus, sugerindo que essa subclasse de triterpenos possa ser 

considerada um marcador quimiotaxonômico do gênero. 

 O lupeol já foi isolado das espécies C. quercifolius (LEMOS et al., 1991), C. 

texanus (YUAN et al., 2007) e C. multilobus (DELGADO et al., 1994). Além disso, 

acetato e nanoato de lupeol já foram relatados para C. quercifolius (PAULA et al., 

2016), C. texanus (YUAN et al., 2007), C. multilobus (DELGADO et al., 1994) e C. 

vitifolius (BRUM et al., 1998). No presente estudo, o isolamento do hexanoato de 

lupeol é descrito pela primeira vez no gênero, corroborando a hipótese de que a 

presença de derivados esterificados do lupeol é uma característica química comum a 

essas espécies. 
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Figura 94. Perfil de ocorrência dos principais compostos isolados e/ou identificados no presente estudo, verificado para espécies do 

gênero Cnidoscolus que já foram estudadas do ponto de vista químico.  

 

Fonte: autoria própria. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo investigou o potencial citotóxico de Cnidoscolus quercifolius 

em células de melanoma humano. Os resultados obtidos demonstraram que tanto as 

folhas quanto as cascas do caule da espécie apresentaram efeito citotóxico 

significativo contra a linhagem A2058. As amostras com maior efeito citotóxico foram 

as frações acetato de etila, obtida das folhas, e a fração clorofórmica, obtida das 

cascas do caule. Contudo, foi verificado que as amostras obtidas das folhas 

apresentaram maior seletividade para as células tumorais, em comparação com as 

amostras obtidas das cascas do caule. 

 As análises por CLAE-DAD possibilitaram a identificação dos flavonoides 

apigenina e rutina nos extratos e frações de maior polaridade (acetato de etila e 

metanólica). Além disso, foi sugerida a presença de outros derivados flavonoídicos, 

tais como derivados de quercetina, fisetina, crisina, apigenina e canferol. O elevado 

teor de compostos fenólicos e de flavonoides, verificado principalmente em extratos e 

frações das folhas, podem justificar o efeito farmacológico observado para essas 

amostras. 

 As análises por CG-EM revelaram a presença de hidrocarbonetos de cadeia 

longa, derivados carotenoídicos, triterpenos e diterpenos, nas frações hexânicas 

obtidas das folhas e cascas do caule da espécie. Entre os principais compostos 

identificados, destacam-se os triterpenos esqualeno, lupeol e diplopteno, além dos 

diterpenos sandaracopimaradieno, caur-16-eno, 13-metil-17-norcaur-15-eno e 

deidroabietano, identificados pela primeira vez no gênero Cnidoscolus. 

 O estudo fitoquímico realizado com a fração clorofórmica das cascas do caule 

resultou no isolamento de lupeol-3β-O-cinamato (Cq-1), lupeol-3β-O-diidrocinamato 

(Cq-2), lupeol-3β-O-hexanoato (Cq-3), filacantona (Cq-4) e favelanona (Cq-5). Esses 

compostos também foram avaliados quanto ao seu efeito citotóxico, sendo que as 

substâncias Cq-4 e Cq-5 apresentaram os menores valores de CI50. Além disso, Cq-

4 apresentou melhor perfil de seletividade do que a sua fração de origem. Dessa 

forma, a presença desses terpenoides pode justificar, pelo menos em parte, o efeito 

citotóxico observado para a espécie. 

 Nesse contexto, este trabalho contribuiu para o estudo químico e farmacológico 

da espécie Cnidoscolus quercifolius, considerada uma fonte promissora de moléculas 

bioativas no tratamento de melanoma humano. 
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Apêndice 1: certificado de participação em congresso nacional. 
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Apêndice 2: certificado de apresentação de trabalho em congresso nacional. 
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Apêndice 3: resumo expandido publicado em congresso nacional (IV EBIT). 
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RESUMO – O presente estudo objetivou investigar o potencial antiproliferativo do extrato 

etanólico e frações obtidas das folhas de Cnidoscolus quercifolius. Além disso, o perfil químico 

das amostras bioativas foi analisado por CLAE-DAD. O efeito antiproliferativo foi avaliado 

pelo método do MTT e demonstrou que o extrato etanólico e a fração acetato de etila 

apresentam um melhor perfil de atividade, com valores de CI50 em torno de 59,29 e 16,07 µg/mL, 

respectivamente. Esse resultado pode ser justificado, pelo menos em parte, pela presença do 

flavonoide rutina e de picos com parâmetros cromatográficos característicos de compostos 

fenólicos, conforme demonstrado pelas análises por CLAE-DAD. Contudo, outros estudos 

deverão ser realizados no intuito de isolar e avaliar a atividade antiproliferativa desses 

componentes. 

 

Palavras-chaves: câncer, plantas medicinais, Caatinga, flavonoides, compostos fenólicos. 

 

ABSTRACT – This study aimed to investigate the antiproliferative potential of ethanol extract 

and fractions obtained from the leaves of Cnidoscolus quercifolius. In addition, the chemical 

profile of bioactive samples was analyzed by HPLC-DAD. The antiproliferative effect was 

evaluated by the MTT assay, and showed that the ethanol extract and ethyl acetate fraction 

exhibit high activity (IC50 of 59.29 and 16.07 µg/ml, respectively). This result can be explained, 

at least in part, by the presence of the flavonoid rutin and peaks with characteristic 

chromatographic parameters of phenolic compounds, as demonstrated by HPLC-DAD analysis. 

However, other studies should be performed in order to isolate and evaluate the 

antiproliferative activity of these components. 

 

Keywords: cancer, medicinal plants, Caatinga, flavonoids, phenolic compounds. 



 

 

217 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

1. INTRODUÇÃO 

O melanoma é um dos tipos de tumores mais agressivos, cuja progressão celular evolui rapidamente, 

uma vez que as células cancerosas apresentam uma alta capacidade metastática e costumam ser resistentes 

aos quimioterápicos convencionais. Nesse sentido, os produtos naturais têm contribuído significativamente 

no fornecimento de novos agentes anticâncer, com mecanismos de ação diversificados, inclusive para o 

tratamento do melanoma (Costa-Lotufo et al., 2010). 

C. quercifolius (Euphorbiaceae) é uma planta medicinal amplamente distribuída no bioma Caatinga, 

sendo conhecida popularmente como “favela” ou “faveleira”. Em estudos farmacológicos realizados 

anteriormente, foi verificado o potencial antinociceptivo, anti-inflamatório e antiproliferativo da espécie. 

Entretanto, não existem relatos do efeito antiproliferativo da planta em células de melanoma humano, 

considerado um dos tipos de câncer mais incidentes na região Nordeste do país em virtude da frequente 

exposição solar (Sobrinho et al., 2012; Paula et al., 2016). Desse modo, esse trabalho objetivou avaliar o 

efeito antiproliferativo de extrato e frações obtidos das folhas de C. quercifolius frente à linhagem de células 

de melanoma humano, além de determinar o perfil fitoquímico cromatográfico das amostras testadas através 

de análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector de Arranjos de Diodo (CLAE-

DAD). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 As folhas de C. quercifolius foram coletadas, secas em estufa com circulação de ar (45-50 °C, durante 

07 dias) e pulverizadas em moinho mecânico. O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à 

maceração em etanol absoluto, resultando em 63 g de extrato etanólico bruto (Cq-EEB). Uma parte do extrato 

(15 g) foi submetida à Cromatografia Líquida sob Vácuo (CLV), utilizando sílica gel 60 e os solventes 

hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, em ordem crescente de polaridade. Após evaporação do 

solvente, foram obtidas as respectivas frações: Cq-Hex (0,16 g), Cq-CHCl3 (2,0 g), Cq-AcOEt (2,0 g) e Cq-

MeOH (10 g).  

A atividade antiproliferativa do extrato e frações foi avaliada pelo ensaio do MTT, conforme descrito 

por Mossman (1983). Para isso, foi utilizada a linhagem A2058 (ATCC® CRL-11147) de células de 

melanoma humano. As células (4 x 104 céls/mL) foram cultivadas em meio DMEM, suplementado com 10% 

de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, mantidas em estufa (37 °C, com atmosfera contendo 5% de CO2), 

durante 72 horas de tratamento com o extrato e frações de C. quercifolius (12,5 a 200 µg/mL). Os resultados 

foram convertidos em concentração de inibição de 50% do crescimento celular (CI50) por meio de análise de 

regressão não-linear, realizada com auxílio do software GraphPad Prism® 6.0. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata e os resultados foram expressos como média ± e.p.m (erro padrão da média).  

Após a realização dos testes farmacológicos, Cq-EEB e Cq-AcOEt foram analisados por CLAE-

DAD, em cromatógrafo líquido Shimadzu® (LC-20 AT) equipado com um detector de arranjo de diodos 

(SPD-M20A). Foi utilizada uma coluna Agilent® C-18, com pré-coluna Zorbax. Os extratos (10 mg/mL) 

foram analisados à temperatura de 37 ºC, com fluxo de injeção de 1 mL.min-1 e volume de injeção de 50 µL, 

sendo o tempo de análise de 70 min e a fase móvel constituída de dois solventes:ácido fórmico 0,1% e 

acetonitrila, em eluição gradiente. A identificação dos compostos foi realizada com base na comparação do 

de tempo de retenção e comprimentos de onda de absorção máxima de padrões analíticos disponíveis no 

laboratório. As análises foram realizadas em triplicata. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entre as amostras avaliadas no ensaio do MTT, Cq-EEB e a fração Cq-AcOEt apresentaram o 

melhor perfil de atividade antiproliferativa, com valores de CI50 de 59,29 e 16,07 µg/mL, 

respectivamente, conforme demonstrado na tabela 1. Esses resultados corroboram com o estudo que foi 

desenvolvido por Paula et al. (2016), no qual foi observado que extratos brutos obtidos das cascas da 

mesma espécie apresentaram atividade citotóxica frente às linhagens tumorais HL-60 (leucemia) e 

MCF-7 (câncer de mama), assim como seus constituintes isolados, sugerindo que C. quercifolius possa 

ser considerada uma promissora fonte de moléculas anticâncer.  

 

Tabela 1 - Atividade antiproliferativa de extratos e frações obtidos das folhas de C. quercifolius frente 

à linhagem de células de melanoma humano (A2058). Os resultados são expressos como média da 

concentração inibitória de 50% do crescimento celular (CI50) ± e.p.m. (n=3). 

Amostra Cq-EEB Cq-Hex Cq-CHCl3 Cq-AcOEt Cq-MeOH 

CI50 (µg/mL) 59,29 ± 8,27 >200 159,25 ± 13,86 16,07 ± 2,18 120,37 ± 25,09 

 

 Por apresentarem uma melhor atividade antiproliferativa, Cq-EEB e Cq-AcOEt foram 

escolhidos para serem analisados por CLAE-DAD. As análises revelaram a presença de quatro 

componentes majoritários em Cq-EEB, dos quais foi possível identificar o flavonoide rutina. Para Cq-

AcOEt, os cromatogramas obtidos demonstraram um perfil químico diferente do que foi observado para 

Cq-EEB, o que pode ter influenciado no efeito antiproliferativo apresentado pela fração. Apesar de 

nenhum composto ter sido identificado em Cq-AcOEt, a maioria das substâncias apresentaram um perfil 

de absorção na região UV característico de compostos fenólicos. Os cromatogramas obtidos para Cq-

EEB e Cq-AcOEt são apresentados na figura 1. 

 

Figura 1 – Cromatogramas obtidos para Cq-EEB e Cq-AcOEt após análise por CLAE-DAD.  
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4. CONCLUSÃO 

Em resumo, Cq-EEB e Cq-AcOEt apresentaram melhor atividade antiproliferativa. As 

análises por CLAE-DAD demonstraram a presença de rutina em Cq-EEB e de picos 

característicos de compostos fenólicos em Cq-AcOEt. Dessa forma, o efeito antiproliferativo 

observado pode ser atribuído, pelo menos em parte, à presença desses constituintes.  
 

5. REFERÊNCIAS 

COSTA-LOTUFO, LV. et al. A contribuição dos Produtos naturais como fonte de novos fármacos 

anticâncer: Estudos no Laboratório Nacional de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Ceará. 

Rev. Vir. Quím., v. 2, n. 1, p. 47-58, 2010. 

PAULA, AC. et al. Constituintes Químicos e Atividade Citotóxica de Cnidoscolus phyllacanthus. Rev. Vir. 

Quim., v. 8, n. 1, p. 231-241, 2016. 

SOBRINHO, TJSP. et al. Antiproliferative activity of species of the genus Cnidoscolus against HT-29, Hep-

2 and NCI-H292 cells. Mol. Clin. Pharmacol., v. 3, p. 55-61, 2012. 

MOSSMAN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival:application to proliferation and 

cytotoxicity assays. J. Immunol. Met., v. 65, p. 55-63, 1983.  

 

6. AGRADECIMENTOS 

 Os autores agradecem à FACEPE e ao CNPq pelo suporte financeiro. 

 



 

 

220 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Apêndice 4: certificado de participação em congresso regional. 
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Introdução 

Cnidoscolus quercifolius Pohl (sinonímia: C. phyllacanthus) é uma 

Euphorbiaceae amplamente distribuída no bioma Caatinga, sendo conhecida 

popularmente como “urtiga-branca”, “favela” ou “faveleira”. Na medicina popular, C. 

quercifolius é utilizada no combate à inflamações uterina, ovariana e prostática 

(Albuquerque et al., 2007).  

Estudos farmacológicos realizados nos últimos anos demonstraram que a 

espécie apresenta atividade antinociceptiva, anti-inflamatória e antiproliferativa 

(Gomes et al. 2014, Sobrinho et al., 2012). Entretanto, ainda existem poucos estudos 

químicos e farmacológicos com a espécie, sobretudo os estudos voltados para a 

terapia anticâncer. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil 

fitoquímico e a atividade citotóxica de extratos e frações obtidos das folhas de C. 

quercifolius frente a diferentes linhagens de células tumorais. 

 

Métodos 

 

Coleta e processamento do material botânico 
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As folhas de Cnidoscolus quercifolius Pohl foram coletadas no município de 

Petrolina, Pernambuco, no Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (UNIVASF), em uma área de Caatinga localizada nas 

dependências da instituição. O material coletado foi comparado com uma exsicata que 

está depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF), registrada sob o número 

19202. Após a coleta, o material foi submetido à secagem em estufa com ar circulante, 

em temperatura entre 45 e 50 °C, durante 7 dias. Após secagem, o material foi 

pulverizado em moinho de facas, resultando no pó seco. 

 

Obtenção de extratos e frações 

 O material vegetal (folhas) seco e pulverizado (482 g) foi submetido à extração 

por maceração exaustiva com etanol absoluto, obtendo-se 63 g de extrato etanólico 

bruto (Cq-EEB) após evaporação do solvente. Posteriormente, 15 g do EEB foi 

submetido à Cromatografia Líquida sob Vácuo (CLV), utilizando diferentes solventes 

orgânicos, em ordem crescente de polaridade, obtendo-se as frações hexânica (Cq-

Hex, 0,16 g), clorofórmica (Cq-CHCl3, 2 g), acetato de etila (Cq-AcOEt, 2 g) e 

metanólica (Cq-MeOH, 10 g), respectivamente. 

 

Perfil fitoquímico  

 O extrato e frações foram aplicados em placas de Cromatografia em Camada 

Delgada Analítica (CCDA) e eluídos em sistemas de solventes específicos para cada 

classe de metabólito secundário investigada, conforme metodologia descrita por 

Wagner e Bladt (1996). Reveladores específicos e padrões analíticos foram utilizados 

para garantir uma melhor interpretação dos resultados.  

 

Avaliação da atividade citotóxica 

 A atividade citotóxica do extrato e frações (50 µg/mL, em DMSO) foi avaliada 

pelo ensaio do MTT, conforme descrito por Mossman (1983). As linhagens tumorais 

utilizadas, HCT-116 (cólon humano), SF295 (glioblastoma) e HL60 (leucêmica) foram 

cultivadas em meio RPMI 1640, suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% 

de antibióticos, mantidas em estufa a 37 °C e atmosfera contendo 5% de CO2. As 

células foram plaqueadas nas concentrações de 0,7 x 105, 0,1 x 106, 0,3 x 106 céls/mL 

para as linhagens HCT-116, SF295 e HL-60, respectivamente. As placas foram 

incubadas com as amostras por 72 horas sob as mesmas condições. Ao término 
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deste, as mesmas foram centrifugadas e o sobrenadante removido. Em seguida, 

foram adicionados 150 µL da solução de MTT (sal de tetrazolium), e as placas foram 

incubadas por 3h. Após a incubação, as placas foram novamente centrifugadas para 

retirada da solução de MTT. A absorbância foi lida após dissolução do precipitado de 

formazan com 150 µL de DMSO, em espectrofotômetro, no comprimento de onda de 

595 nm. Os resultados foram expressos como percentual de inibição de crescimento 

celular (%IC).  

 

Análise estatística 

 Para análise dos dados, foi utilizado o programa GraphPad Prism 6.0. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Todos os testes foram 

realizados em triplicata.  

 

Resultados e Discussão 

 O perfil fitoquímico cromatográfico revelou a presença de antraquinonas, 

flavonoides, derivados antracênicos, lignanas, monoterpenos, sesquiterpenos, 

diterpenos, triterpenos e esteroides nas amostras (Tabela 1). O resultado foi mais 

expressivo para Cq-CHCl3, que apresentou spots de coloração intensa característica 

para a presença de mono, sesqui e diterpenos.   

 

Tabela 1 – Caracterização fitoquímica de extratos e frações obtidos das folhas de C. 

quercifolius por CCDA. 

Classe química Cq-EEB Cq-Hex Cq-CHCl3 Cq-AcOEt Cq-MeOH 

Alcaloides - - - - - 

Antraquinonas - + ++ - - 

Cumarinas - - - - - 

Derivados 

Antracênicos 

+ - - ++ - 

Derivados 

Cinâmicos 

- - - - + 

Flavonoides + - - - ++ 

Lignanas + - + + - 
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Mono, sesqui e 

diterpenos 

+ ++ +++ - - 

Naftoquinonas - - - - - 

Saponinas - - - - - 

Triterpenos e 

esteroides 

+ - + - - 

 (-) não detectado; (+) fraca presença; (++) moderada presença; (+++) forte presença. 

 

 Quanto ao potencial citotóxico das amostras, Cq-AcOEt demonstrou um melhor 

perfil de atividade, tendo apresentado elevada atividade gente a linhagem HL-60, com 

88,92 ± 6,59% de inibição de crescimento (Tabela 2). Além disso, a mesma fração 

apresentou atividade citotóxica moderada frente as linhagens HCT-116 e SF295, com 

41,67 ± 2,26 e 58,11 ± 3,20% de inibição de crescimento, respectivamente. As demais 

amostras testadas foram consideradas pouco ativas. 

 

Tabela 2 – Atividade citotóxica in vitro de extratos e frações (50 µg/mL) obtidos das 

folhas de C. quercifolius frente às linhagens de células tumorais humanas de cólon 

retal (HCT-116), glioblastoma (SF295) e leucemia (HL-60). 

Amostra 

(50 µg/mL) 

Linhagem celular (%IC) 

HCT-116 SF295 HL-60 

Cq-EEB -1,85 ± 8,80 37,08 ± 3,44 -8,79 ± 1,28 

Cq-Hex 16,33 ± 14,15 28,56 ± 0,74 -8,38 ± 5,39 

Cq-CHCl3 -2,38 ± 3,10 20,97 ± 7,37 -3,77 ± 3,61 

Cq-AcOEt 41,67 ± 2,20 58,11 ± 3,20 88,92 ± 6,59 

Cq-MeOH 9,58 ± 1,76 29,14 ± 4,01 22,25 ± 9,15 

Os resultados são expressos como média de percentual de inibição celular (%IC) ± 

desvio padrão (n=3). 

 

Conclusão 

 Os resultados obtidos sugerem que a fração Cq-AcOEt é a mais bioativa entre 

as amostras avaliadas, apresentando uma maior atividade citotóxica, o que pode ser 

justificado pela presença de lignanas e derivados antracênicos, conforme verificado 

pelo perfil fitoquímico cromatográfico.  
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Apêndice 7: certificado de participação em congresso regional. 
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cUniversidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brazil  

 

Abstract 

Background: Cnidoscolus is a genus belonging to the Euphorbiaceae family, distributed in 

South America countries, such as Mexico and Brazil, that includes several species widely used 

in folk medicine. However, the genus is not sufficiently exploited from a chemical and 

pharmacological point of view. 

Hypothesis/purpose: this paper aims to present a systematic review of known pharmacological 

and chemical aspects from Cnidoscolus, an important genus for South America research groups 

on medicinal plants. In this article, we highlight the importance of Cnidoscolus species in the 

search for new bioactive molecules. 

Study Design: a systematic review was conducted in order to collect chemical and 

pharmacological informations on species of this genus in the last 25 years.  
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Methods: literature search was performed through specialized databases (PUBMED, LILACS, 

SCIELO, Science Direct and Web of Science) using different combinations of the following 

keywords: Cnidoscolus, phytochemistry, pharmacological activity. For the selection of the 

manuscripts, two independent investigators (RGOJ and CAAF) first selected the articles 

according to the title, then to the abstract and finally through an analysis of the full-text 

publication. All selected manuscripts were analyzed for year of publication, country where the 

research was performed, reported plant species, isolated chemical compounds and evaluated 

biological activities. 

Results: Most of the studies involving Cnidoscolus were conducted by research groups located 

in Brazil, Nigeria and Mexico. Regarding the annual evolution of the publications, a larger 

number of articles published in 2014 were observed. Flavonoids, triterpenes and diterpenes 

represent the main classes of secondary metabolites that have been isolated from Cnidoscolus. 

In terms of the pharmacological investigations, C. aconitifolius, C. chayamansa and C. 

quercifolius are considered the most studied species, with different pharmacological activities. 

Conclusion: all findings indicate that Cnidoscolus is an important genus of the Euphorbiaceae 

family. However, considering its chemical and pharmacological importance, the studies 

developed with Cnidoscolus species are still limited, representing an opportunity to investigate 

new bioactive molecules. 

Keywords: Euphorbiaceae; Cnidoscolus; secondary metabolites; biological activities. 

 

 

 

 

 



 

 

230 Oliveira-Júnior, R. G. Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) em células de melanoma humano 

Apêndice 9: capítulo de livro aceito para publicação em Phytochemistry – Natural 

Products and Cancer. 

 

Flavonoids: Promising Natural Products For Treatment of Skin Cancer (Melanoma) 

Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior; Christiane Adrielly Alves Ferraz; Mariana Gama e Silva, Érica Martins de Lavor, Larissa 

Araújo Rolim, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida* 

Center for Studies and Research of Medicinal Plants, Federal University of San Francisco Valley, 56.304-205, Petrolina, 

Pernambuco, Brazil 

Audrey Fleury, Laurent Picot 

Faculty of Science and Technology, University of La Rochelle,  UMRi CNRS 7266 LIENSs, La Rochelle, France 

Jullyana de Souza Siqueira Quintans, Lucindo José Quintans Júnior 

Departament of Physiology, Federal University of Sergipe (DFS/UFS), 49.100-000, São Cristóvão, Sergipe, Brazil 

 

*Correspondence: Jackson R.G.S. Almeida, Federal University of San Francisco Valley, 56.304-205, Petrolina, PE, Brazil. E-

mail: jackson.guedes@univasf.edu.br; Phone/Fax: +55-87-21016862 

 

Abstract 

Melanoma is the most malignant skin cancer type, has got one of the fastest increasing incidence rates of all cancer in the 

world. When belatedly diagnosed, melanoma is extremely invasive and metastatic. Although there are effective drugs used to 

treat melanoma, some cell lines have proven resistant to chemotherapy. In this context, several research groups on natural 

products have investigated the anticancer effect of new natural molecules in the treatment of melanoma. Flavonoids have shown 

to play an important role in chemoprevention and inhibition of the proliferation, migration and invasion of melanoma cells. In 

this chapter, we present a systematic review performed through a literature search over a period of 20 years, using specialized 

databases. Analysis of all selected manuscripts demonstrated that at least 97 flavonoids have already been investigated for the 

treatment of melanoma using in vitro or in vivo models. Most of the bioactive flavonoids belong to the classes of flavones 

(38%), flavonols (17.5%) or isoflavonoids (17.5%).  Apigenin, diosmin, fisetin, luteolin and quercetin were considered the 

most studied flavonoids for melanoma treatment. In general, flavonoids have shown to be a promising source of molecules 

with great potential for the treatment of melanoma. 
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