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RESUMO 

 

Simira gardneriana é uma Rubiaceae conhecida popularmente como “pereiro-

vermelho”, considerada uma planta endêmica do bioma Caatinga. O objetivo desse 

trabalho foi realizar o estudo fitoquímico da espécie, além de avaliar sua atividade 

citotóxica contra células tumorais. Para isso, foram coletadas as folhas, sementes, 

cascas do caule e frutos de S. gardneriana. Após processamento, o material vegetal 

foi separadamente submetido à maceração e, posteriormente, alguns dos extratos 

obtidos foram fracionados por cromatografia líquida sob vácuo. Os extratos e frações 

obtidos foram avaliados quanto ao seu potencial citotóxico in vitro. Algumas amostras 

foram conduzidas às etapas de isolamento e purificação dos seus constituintes, 

enquanto que as demais foram analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada à 

Espectrometria de massas (CG-EM) ou Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

acoplada a Detector de Arranjos de Diodo (CLAE-DAD). Em geral, as frações e 

extratos de baixa polaridade apresentaram de moderada a elevada atividade 

citotóxica. Entre as amostras testadas, foi observado que a fração hexânica obtida do 

extrato metanólico bruto das sementes, bem como o extrato hexânico bruto obtido das 

cascas apresentaram elevada atividade citotóxica, sobretudo frente às linhagens 

HCT-116 (cólon humano) e HL-60 (leucemia), com percentuais de inibição de 

crescimento celular variando de 76,14 a 97,75%. As análises por CG-EM revelaram a 

presença de hidrocarbonetos de cadeia longa, ésteres metílicos e alguns ácidos 

graxos como sendo os constituintes majoritários dos extratos e frações bioativos. O 

estudo fitoquímico clássico resultou no isolamento e caracterização estrutural de três 

substâncias por meio de Ressonância Magnética Nuclear (RMN): quercetina-3-O-β-

galactosídeo (Sg-1), 1-octacosanol (Sg-2) e harmana (Sg-3). As análises por CLAE-

DAD revelaram a presença de Sg-3 em todos os extratos e frações analisados, 

indicando que o alcaloide harmana seja possivelmente um marcador químico da 

espécie. As substâncias isoladas apresentaram moderada atividade citotóxica, 

sugerindo que elas contribuem, pelo menos em parte, para a atividade observada para 

extratos e frações da planta. Dessa forma, os resultados obtidos demonstraram que a 

espécie S. gardneriana pode ser considerada uma fonte promissora de moléculas 

bioativas, sobretudo na terapia anticâncer. 

 

Palavras-chave: constituintes químicos, citotoxicidade, Rubiaceae, Simira, Caatinga.  



 

ABSTRACT 

 

Simira gardneriana, popularly known as “pereiro-vermelho”, is a Rubiaceae species 

endemic to the Caatinga biome. The aim of this study was to perform a phytochemical 

investigation and to evaluate its cytotoxic activity on tumor cells. For this, leaves, 

seeds, stem-barks and fruits of S. gardneriana were collected. After processing, the 

plant material was separately subjected to maceration, and later some of the extracts 

were fractionated by vacuum liquid chromatography. The extracts and fractions 

obtained were evaluated for their cytotoxic potential in vitro. Some samples were led 

to isolation and purification of its constituents, whereas the other were analyzed by 

Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS) or High Efficiency 

Liquid Chromatography coupled to Diode Array Detector (HPLC-DAD). In general, 

non-polar extracts and fractions showed moderate to high cytotoxicity. Among the 

tested samples, it was observed that the hexane fraction obtained from crude methanol 

extract of seeds and the crude hexane extract obtained from stem-barks showed high 

cytotoxic activity, especially against HCT-116 (human colon) and HL-60 (leukemia) cell 

lines, with cell growth inhibition varying from 76.14 to 97.75%. GC-MS analysis showed 

the presence of long chain hydrocarbons, methyl esters and fatty acids as the major 

constituents of bioactive extracts and fractions. Classic phytochemical study resulted 

in the isolation and structural characterization of three substances by Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR): quercetin-3-O-β-galactoside (Sg-1), 1-octacosanol (Sg-2) and 

harmana (Sg-3). HPLC-DAD analysis revealed the presence of Sg-3 in all extracts and 

fractions, indicating that the harman alkaloid is possibly a chemical marker of the 

species. Isolated compounds were moderately cytotoxic, suggesting that they 

contribute, at least in part, to the cytotoxic activity observed for extracts and fractions. 

Accordingly, the results obtained demonstrated that S. gardneriana can be considered 

a promising source of bioactive molecules, particularly in anticancer therapy. 

 

Keywords: chemical constituents, cytotoxicity, Rubiaceae, Simira, Caatinga.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais têm contribuído de forma relevante para o processo de 

descoberta de novos fármacos. De fato, o estudo de produtos naturais oferece 

estruturas químicas peculiares, de características únicas, e com possibilidade de 

serem sintetizadas em laboratório ou de serem aprimoradas, fornecendo novos 

modelos moleculares que, eventualmente, podem se tornar candidatos a novos 

fármacos. Nesse sentido, compostos oriundos de plantas, microrganismos e animais 

têm sido uma fonte promissora de produtos farmacêuticos com aplicação em várias 

doenças, incluindo desordens comportamentais, dor, processos inflamatórios, 

doenças cardiovasculares e câncer (CRAGG; NEWMAN, 2013; SHEN, 2015).  

Atualmente, o tratamento do câncer é baseado em ressecção cirúrgica, 

radioterapia e quimioterapia, sendo que todas essas estratégias possuem vantagens 

e desvantagens aos pacientes. A escolha da estratégia terapêutica para o combate 

da doença vai depender do tipo de câncer diagnosticado, do estágio evolutivo da 

doença e das condições de saúde do paciente. De modo geral, a terapia antitumoral, 

na maioria das vezes, é realizada por meio da combinação de duas ou mais 

estratégias terapêuticas, sendo a quimioterapia presente em quase todas as situações 

(SU; FISHER, 2016; TANG et al., 2016). 

A quimioterapia é uma das principais formas de tratamento do câncer e se 

baseia na utilização de fármacos capazes de destruir as células cancerosas, 

preservando a integridade de células normais. Contudo, esse perfil de seletividade 

não é alcançado pela maioria dos agentes quimioterápicos, resultando no 

aparecimento de diversos efeitos colaterais que dificultam a adesão ao tratamento e 

tornam a terapia extremamente desconfortável para os pacientes (GARBE et al., 2016; 

MURAD et al., 2009). 

Nesse sentido, os produtos naturais têm sido utilizados como uma fonte 

promissora de novos agentes anticâncer devido à sua diversidade estrutural, o que 

confere às moléculas obtidas novos mecanismos de ação, podendo contribuir para a 

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

(SHIN et al., 2011; RAVISHANKAR et al., 2013; BOUZAIENE et al., 2016). 
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De fato, as plantas medicinais são utilizadas por diversas comunidades e 

grupos étnicos do Brasil e do mundo para o combate de enfermidades, incluindo o 

câncer. Cerca de 25% dos medicamentos prescritos no mundo são obtidos direta ou 

indiretamente de plantas. Além disso, 49% dos fármacos desenvolvidos entre 1981 a 

2010 foram obtidos a partir de produtos naturais, seja pela obtenção de análogos 

semissintéticos, ou ainda de compostos sintetizados com base na estrutura química 

de compostos que foram inicialmente isolados de plantas (NEWMAN; CRAGG, 2012). 

Por se tratar de um país detentor de uma das maiores biodiversidades do 

planeta, o Brasil assume papel estratégico na busca por novos agentes anticâncer a 

partir de derivados vegetais. Entre as principais famílias botânicas, a família 

Rubiaceae merece destaque, por apresentar inúmeras espécies com potencial 

terapêutico, sendo utilizadas, inclusive, como fonte de moléculas com atividade 

antitumoral, tais como os alcaloides isolados de Uncaria tomentosa, uma das 

principais espécies representantes dessa família (MARTINS; NUNEZ, 2015). 

As espécies de Simira, outro importante gênero da família Rubiaceae, também 

têm sido amplamente estudadas do ponto de vista químico e farmacológico. No Brasil, 

espécies desse gênero são encontradas em todas as regiões do país, principalmente 

nos estados do Amazonas, Pará, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. No semiárido nordestino, 

especificamente no bioma Caatinga, o gênero está representado por seis espécies e, 

dentre estas, Simira gardneriana é a única endêmica. Apesar de não ser utilizada na 

medicina popular, extratos e frações obtidos das folhas e sementes dessa espécie 

têm apresentado resultados promissores no que se refere ao seu potencial 

antioxidante, fotoprotetor, antimicrobiano e citotóxico (MENEZES, 2014; FERRAZ et 

al., 2016).  

Entretanto, os estudos envolvendo a espécie S. gardneriana ainda são 

preliminares, o que torna a espécie pouco estudada, principalmente do ponto de vista 

químico, já que apenas duas substâncias foram isoladas dessa planta até o momento 

(MENEZES, 2014), fazendo-se necessária a continuação do estudo fitoquímico e 

farmacológico da espécie, explorando melhor as partes vegetativas que ainda não 

foram estudadas. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

Realizar estudo fitoquímico e avaliar o potencial citotóxico das folhas, 

sementes, cascas do caule e frutos (verdes e secos) de Simira gardneriana M.R.V. 

Barbosa & Peixoto. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter extratos e diferentes frações das folhas, sementes, cascas do caule e 

frutos (verdes e secos) de Simira gardneriana; 

 Avaliar o potencial citotóxico de extratos, frações e substâncias isoladas da 

planta frente a linhagens de células tumorais; 

 Realizar o estudo fitoquímico dos extratos e frações que apresentarem 

atividade citotóxica promissora; 

 Isolar, purificar e identificar os constituintes químicos da espécie; 

 Avaliar o perfil de seletividade dos compostos isolados frente à linhagem de 

células não-tumorais; 

 Identificar marcadores químicos nos extratos e frações obtidos através de 

técnicas hifenadas; 

 Contribuir para o estudo químico de plantas do semiárido nordestino, em 

especial do Bioma Caatinga. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Produtos naturais 

 

Os produtos naturais foram considerados a principal fonte de diversidade 

química de matérias-primas durante o processo de descoberta de novos fármacos ao 

longo do século passado. Historicamente, as indústrias farmacêuticas utilizam 

extratos de plantas para produzir formulações terapêuticas relativamente 

rudimentares. Entretanto, com o advento de novos antibióticos em meados do século 

XX, as formulações farmacêuticas contendo compostos purificados se tornaram cada 

vez mais comuns. As áreas terapêuticas de doenças infecciosas e oncologia se 

beneficiaram dessa numerosa classe de drogas, capazes de interagir com muitos 

alvos específicos dentro da célula (MISHRA; TIWARI, 2011).  

Dentre os produtos naturais mais utilizados na pesquisa de novos 

medicamentos, as plantas constituem importante fonte de compostos com 

diversificados tipos de atividade farmacológica, especialmente aquelas que são 

utilizadas na medicina tradicional. Substâncias como paclitaxel (Taxol®), artemisinina, 

ácido acetilsalicílico e morfina, por exemplo, foram descobertas através de estudos 

envolvendo plantas medicinais e revolucionaram a medicina, oferecendo novas 

possibilidades de tratamento em períodos da história em que as alternativas 

terapêuticas eram restritas (CRAGG; NEWMAN, 2013). 

Muitas das propriedades conferidas às plantas são justificadas por princípios 

ativos produzidos pelo seu metabolismo secundário, compostos estes conhecidos 

como metabólitos secundários. Nesses organismos, tais compostos são sintetizados 

de forma complexa, através de uma rota metabólica alternativa que utiliza toda a 

maquinaria enzimática que a planta possui, sendo capaz de realizar reações 

orgânicas que dificilmente seriam reproduzidas em laboratório. Uma vez produzidos, 

os metabólitos secundários constituem um mecanismo próprio de defesa do vegetal, 

atuando em alvos moleculares específicos de seus predadores ou para modular seu 

próprio metabolismo (MAZID et al., 2011; TIWARI; RANA, 2015), sendo que a 

quantidade e os tipos de metabólitos produzidos dependem de uma interface química 

entre as plantas e o ambiente circundante (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

Assim sendo, estes metabólitos despertam grande interesse do setor industrial 

em diversas áreas, como a farmacêutica, a alimentícia e a cosmética. A possibilidade 
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de explorar o mercado de medicamentos de origem natural é bastante atrativa para a 

indústria, pois este setor tem crescido muito, representando considerável parcela de 

seu rendimento anual. Estas podem encontrar nas plantas medicinais novas 

estruturas químicas e, diante disso, desenvolver fármacos que serão possíveis 

alternativas terapêuticas, apresentando, em muitos casos, maior eficácia e segurança 

do que as moléculas que já estão disponíveis no mercado (GOMES et al., 2013). 

No Brasil, o uso das plantas tem origem na cultura indígena, africana e 

europeia. Pode-se citar este país como exemplo de imensa biodiversidade, possuindo 

várias zonas climáticas que incluem o trópico úmido no Norte, o semiárido no Nordeste 

e áreas temperadas no Sul. As diferenças climáticas contribuem para as diferenças 

ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas chamadas biomas. Dentre os 

diversos biomas brasileiros tem-se a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Mata Atlântica, 

o Pantanal, a Caatinga e o Manguezal. O Brasil é o país com maior potencial para 

pesquisa com espécies vegetais, pois detém a maior e mais rica biodiversidade do 

planeta, distribuída nestes seis biomas, porém esta vasta biodiversidade é muito 

pouco conhecida em relação aos estudos químicos e biológicos (NEWMAN, 2017; 

VALLI et al., 2013; NOLDIN et al., 2006). 

O bioma Caatinga, exclusivamente brasileiro, é o principal ecossistema da 

região Nordeste, ocupando os estados da Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Minas Gerais e é uma zona 

biogeográfica que abrange 4440 espécies de plantas com 16,8% de endemismo, 

possuindo assim importante fonte de recursos naturais. Alguns estudos vêm 

mostrando as potencialidades dessas espécies endêmicas como fonte de compostos 

bioativos (GANEN; DRUMMOND, 2010). 

 

3.2 Aspectos químicos e farmacológicos da família Rubiaceae 

 

A família Rubiaceae Juss., descrita primeiramente em 1789, pelo francês 

Antoine Laurent de Jussieu, tem seu nome derivado do gênero Rubia L., do latim 

rubium, que faz referência à tinta vermelha produzida pelas raízes de plantas deste 

gênero, utilizadas tradicionalmente para tingir tecidos (CRONQUIST, 1981). 

Desde sua descrição original, a família tem passado por algumas mudanças 

quanto à delimitação taxonômica. Segundo Gomes (1996) este fato deve-se à elevada 

riqueza e variedade de caracteres morfológicos. Entretanto, apesar do número de 
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gêneros e espécies sofrerem certa variação, conforme o autor consultado, constitui 

uma das maiores famílias de Angiospermas. 

A família Rubiaceae representa a quarta maior família do grupo das 

angiospermas, apresentando distribuição cosmopolita composta com cerca de 650 

gêneros e 13.000 espécies distribuídas principalmente nas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo, com poucos representantes nas áreas temperadas e frias. 

Além disso, Rubiaceae é dividida em três subfamílias (Cinchonoideae, Ixoroideae e 

Rubioideae). No Brasil, são reportados 110 gêneros e cerca de 2.000 espécies, 

correspondendo a uma das principais famílias da flora nacional e ocorrendo como um 

importante elemento em quase todas as formações naturais (DELPRETE, 1999).                   

Essa família compreende predominantemente plantas lenhosas e a maioria das 

espécies está restrita aos trópicos (ROBBRECHT, 1988). Embora compreenda um 

grande número de espécies de morfologia variada, Rubiaceae forma um grupo 

taxonômico muito bem definido. Seu caráter monofilético é facilmente reconhecido 

através de suas folhas simples, inteiras e opostas, estípulas interpeciolares e flores 

geralmente actinomorfas, isostêmones, simpétalas, com ovário geralmente ínfero. 

Estudos compreendendo somente dados moleculares, ou associados com dados 

morfológicos e fitoquímicos (BREMER; STRUWE, 1992), reforçam o monofiletismo da 

família. 

Espécies de Rubiaceae são notáveis também pela sua importância econômica, 

exemplificadas pelo café (espécies de Coffea L., principalmente C. arabica L. e C. 

canephora Pierre ex Froehn., com pouca produção para C. liberica W. Bull ex Hiern.); 

quinina (Cinchona spp.), um fármaco usado no tratamento da malária; ipeca 

[Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson], usada como amebicida, emética e 

expectorante; Rubia tinctorum L., da qual se extrai um corante comumente chamado 

de “madder”; Uncaria spp., fonte de tanino para curtição de couros; Gardenia L., usada 

na indústria de perfumes; e várias espécies ornamentais dos gêneros Asperula L. f., 

Galium L., Gardenia L., Hamelia Jacq., Houstonia L., Ixora L., Mussaenda L., Nertera 

Banks & Solander, Pentas Benth., Randia L., Rondeletia L., Serissa commerson ex 

Jussieu, Warszewiczia klotzsch, entre outros (HEYWOOD et al., 2007). 

Do ponto de vista farmacológico, as espécies de Rubiaceae podem ser 

consideradas uma fonte promissora de compostos bioativos. A literatura relata os 

efeitos antimalárico (ADJETEY et al., 2007), antimicrobiano (WONG et al., 2015), 

hipoglicemiante, anti-hipertensivo (KAROU et al., 2011), citotóxico (OLIVEIRA et al., 
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2013), antioxidante (ROSA et al., 2010) e anti-inflamatório (MANDAL et al., 2003) de 

extratos e frações obtidos de plantas que pertencem a esta família.  

As atividades biológicas verificadas em espécies da família Rubiaceae são 

justificadas pela presença de metabólitos secundários bioativos, tais como alcaloides 

indólicos, antraquinonas, diterpenos, triterpenos, taninos, saponinas e flavonoides 

(KALA, 2015). Na espécie Rytigynia nigerica, por exemplo, uma investigação 

fitoquímica identificou a presença de taninos, saponinas, ácidos fenólicos, esteroides 

e flavonoides em extratos da planta. Um resultado semelhante foi verificado para 

Rytigynia umbellulata, na qual foram identificados alcaloides, flavonoides, taninos e 

saponinas (GLORY et al., 2011).  

 Embora a fitoquímica desta família apresente uma grande diversidade de 

constituintes químicos, os alcaloides compõem a classe de metabólitos secundários 

que mais se destaca em espécies de Rubiaceae (Figura 1, página 30). Na subfamília 

Ixoroideae, o gênero Coffea é considerado um dos mais importantes do ponto de vista 

econômico, principalmente a espécie Coffea arabica, conhecida popularmente por 

café, cuja metilxantina cafeína representa um dos seus principais componentes. Essa 

substância atua como estimulante do sistema nervoso central, bem como 

vasoconstrictor, broncodilatador e diurético (ALMOG et al., 2014). 

 Na subfamília Cinchonoideae, espécies do gênero Cinchona são uma 

importante fonte de quinina, alcaloide isolado em 1820 por Pelletier e Caventou, e que 

por cerca de 200 anos foi a única substância ativa utilizada no tratamento da malária, 

sendo considerado o composto protótipo para o desenvolvimento dos antimaláricos 

sintéticos que são comercializados atualmente (PELLETIER; CAVENTOU, 1820; 

VIEGAS et al., 2006). Além deste alcaloide, mais de 50 novas substâncias foram 

isoladas de espécies do gênero Uncaria, como por exemplo, a espécie Uncaria 

tomentosa, conhecida popularmente como “unha-de-gato”, sendo esta uma das 

plantas medicinais mais utilizadas no Brasil (HEITZMAN et al., 2005). A literatura tem 

relatado que os alcaloides isolados dessa planta possuem atividade imunoestimulante 

e antitumoral (LEMAIRE et al., 1999; MARTINS; NUNEZ, 2015). 
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Figura 1. Estrutura química de alguns dos principais alcaloides isolados de espécies 

da família Rubiaceae.  

Fonte: adaptado de Martins e Nunez (2015). 
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O gênero Psychotria, pertencente à subfamília Rubioideae, apresenta espécies 

que produzem compostos com atividade sobre o sistema nervoso central, tal como 

Psychotria viridis, conhecida como “ayahuasca”. Essa espécie é utilizada em 

cerimônias religiosas em associação com Banisteriopsis caapi, uma planta da família 

Malpighiaceae (FREEDLAND; MANSBACH, 1999). Seus efeitos alucinógenos são 

devido ao sinergismo que ocorre entre o alcaloide N,N-dimetiltriptamina (DMT), 

presente nas folhas de P. viridis, e os alcaloides indólicos derivados β-carbolina 

(harmina, harmalina e tetraidroharmina) presentes nas cascas de B. caapi 

(FABRICANT; FARNSWORTH, 2001).   

 Outras espécies de Rubiaceae, sobretudo espécies dos gêneros Borreia e 

Spermacoce, apresentaram teor significativo não apenas de alcaloides, mas também 

de substâncias pertencentes a outras classes de metabólitos secundários, tais como 

iridoides, flavonoides e terpenos (Figura 2, página 32). Estudos fitoquímicos 

envolvendo espécies desses gêneros resultaram no isolamento e caracterização 

estrutural de compostos com diversas atividades farmacológicas verificadas 

posteriormente através de ensaios in vitro e in vivo, incluindo atividade anti-

inflamatória, antitumoral, antimicrobiana, larvicida, antioxidante, gastroprotetora e 

hepatoprotetora (CONSERVA; FERREIRA-JUNIOR, 2012). Tais estudos denotam a 

importância dessa família botânica no processo de descoberta de novas moléculas 

bioativas. 
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Figura 2. Constituintes químicos de diferentes classes de metabólitos secundários 

isolados de Rubiaceae. 

 

Fonte: adaptado de Martins e Nunez (2015). 
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3.3 Aspectos químicos e farmacológicos do gênero Simira 

 

O gênero Simira inclui 45 espécies distribuídas na região Neotropical, do 

México à Bolívia, Paraguai e Brasil, com espécies relatadas na flora da Colômbia, 

Venezuela, Costa Rica, Panamá, Belize, Equador, Peru, Guiana e Argentina. Ele é 

representado no Brasil por cerca de 19 espécies distribuídas entre os Estados do 

Amazonas, Pará, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina, inseridos na Mata Atlântica. Oito espécies são encontradas na região 

Sudeste, cinco das quais ocorrem no Estado do Rio de Janeiro (GOMES; BARBOSA, 

2014; SILVA-NETO; CALLADO, 2008; SILVA-NETO, 2000). No bioma Caatinga, o 

gênero Simira é representado por seis espécies e dentre estas, Simira gardneriana é 

a única endêmica (ARAÚJO et al., 2012). 

As espécies desse gênero se apresentam como árvores de pequeno a grande 

porte, sendo várias dessas de interesse econômico, conhecidas por seus valores 

tintoriais, fornecimento de madeira, utilização em artesanato e paisagismo urbano. 

Caracterizam-se por apresentar tronco marrom ou cerne acinzentada, amarelada ou 

acinzentada quando recém-cortado, que geralmente adquire coloração avermelhada, 

arroxeada ou cor-de-rosa quando exposto ao ar (CALLADO; SILVA-NETO, 2003; 

PEIXOTO; BARBOSA, 1989). No Brasil, espécies desse gênero são conhecidas 

popularmente como “pereiro-vermelho”, “araribá”, “araribá-vermelha”, “araribá-rosa”, 

“araribá-branca”, “quina-rosa”, “canela-samambaia”, “maiate” e “marfim” (SILVA-

NETO; CALLADO, 2008). 

Considerado um dos mais importantes da família Rubiaceae, o gênero Simira 

foi inicialmente classificado na subfamília Cinchonoideae e na tribo Rondeletieae com 

base em dados morfológicos. No entanto, estudos filogenéticos com base em dados 

moleculares reclassificaram Simira na tribo Simireae e subfamília Ixoroideae (SILVA-

NETO; CALLADO, 2008); e mais recentemente, o gênero foi transferido para a tribo 

Condamineeae, também com base em novos estudos filogenéticos (KAINULAINEN et 

al., 2010). Diante dessas alterações na classificação sistemática do gênero, é 

necessário reunir dados de diferentes áreas de estudo, a fim de confirmar a posição 

deste gênero na família. Nesse sentido, os estudos fitoquímicos têm contribuído no 

sentido de identificar marcadores quimiotaxonômicos para diferentes espécies do 

gênero, auxiliando na classificação dessas dentro da família Rubiaceae (MOREIRA et 

al., 2014). 
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Além dos aspectos quimiotaxonômicos, o interesse sobre o estudo químico de 

espécies de Simira é baseado em suas atividades farmacológicas e na presença de 

substâncias bioativas que já foram identificadas no gênero, sendo que muitas das 

espécies estudadas são utilizadas por comunidades locais como antipirético, tônico, 

antitumoral e como agentes purgativos (MOREIRA et al., 2014). 

A literatura registra resultados de estudos químicos das espécies S. maxonii, 

S. mexicana, S. eliezeriana, S. glaziovii, S. tinctoria, S. williamsii, S. grazielae, S. 

salvadorensis e S. rubra (MOREIRA et al., 2014). Foram identificados, além de 

policetídeos, alcaloides fotossensibilizantes. Os alcaloides harmana, maxonina e 

estrictosamida aparecem como os mais comuns neste gênero. No quadro 1 (página 

35) estão descritos os alcaloides isolados de espécies do gênero até o momento. 
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Quadro 1. Alcaloides isolados de espécies de Simira.  

Alcaloide Espécies Referências 

Harmana (1) S. mexicana 

S. glaziovii 

S. rubra 

S. salvadorensis 

S. eliezeriana 

S. grazielae 

ARNASON et al., 1983 

ARAUJO et al., 2012 

AQUINO et al., 1994 

CASTANEDA et al., 1991 

SANCHES, 2013. 

Ofiorina A (2) S. glaziovii 

S. tinctoria 

S. williamsii 

S. grazielae 

BASTOS et al., 2002 

AQUINO et al.,1994 

SANCHES, 2013. 

Ofiorina B (3) S. glaziovii 

S. tinctoria 

S. williamsii 

BASTOS et al., 2002 

AQUINO et al., 1994.  

Sickingina (4) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994.  

5α-Carboxi-estrictosidina (5) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Ácido lialosídico (6) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Maxonina (7) S. maxonii CASTRO; LOPES, 1986 

HASBUN et al., 1989 

KELLY et al., 1993. 

Lialosilato de metila (8) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Ácido penta-acetillialosídico (9) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

1,22-lactamillosídeo (10) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Harmina (11) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Estrictosamida (12) S. mexicana CASTANEDA et al., 1991. 

N-acetil-serotonina (13) S. mexicana SANCHES, 2013. 

Fonte: autoria própria. 
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Além dos alcaloides, outros estudos fitoquímicos revelaram também a presença 

de sitosterol, estigmasterol, campesterol, lupeol, lupenona, simirana B, siringaresinol, 

escopoletina, isofraxidina e 6,7,8-trimetoxicumarina (VIEIRA et al., 2006; ARAÚJO et 

al., 2012). Os constituintes químicos isolados de espécies de Simira e que pertencem 

a outras classes de metabólitos secundários estão descritos no quadro 2 (página 37), 

enquanto que as estruturas químicas de todos os compostos são apresentadas na 

figura 3 (página 40). 
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Quadro 2. Constituintes químicos isolados de espécies do gênero Simira pertencentes a outras classes de metabólitos secundários. 

Classe Substâncias Espécies Referências 

Cumarinas Isofraxidina (14) S. glaziovii 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2012 

SANCHES, 2013. 

Escopoletina (15) S. glaziovii 

S. tinctoria 

S. williamsii 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2012 

AQUINO et al., 1994 

SANCHES, 2013. 

Dimetilfraxetina (16) S. glaziovii 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2012 

SANCHES, 2013. 

7-Hidroxi-8-metoxicumarina (17) S. grazielae SANCHES, 2013. 

5,7-Dimetoxicumarina (18) S. grazielae SANCHES, 2013. 

Terpenos Simirano A (19) S. eliezeriana ARAUJO et al., 2011. 

Simirano B (20) S. glaziovii 

S. eliezeriana 

ARAUJO et al., 2012 

ARAUJO et al., 2011. 

Lupeol (21) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

Lupenona (22) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

1β,3β-Dihidroxiolean-12-eno (23) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Ácido oleanoico (24) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Eufol (25) S. glaziovii ALVES et al., 2001. 
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Butirospermol (26) S. glaziovii ALVES et al., 2001 

Esteroides Sitosterol (27) S. glaziovii 

S. eliezeriana 

S. grazielae 

BASTOS et al., 2002 

ARAUJO et al., 2012 

ARAUJO et al., 2011 

ALVES et al., 2001 

SANCHES, 2013. 

Estigmasterol (28) S. glaziovii 

S. eliezeriana 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2012 

ARAUJO et al., 2011 

SANCHES, 2013. 

Campesterol (29) S. glaziovii 

S. eliezeriana 

ARAUJO et al., 2012 

ARAUJO et al., 2011. 

3β-O-β-D-glicopiranosilsitosterol (30) S. glaziovii 

S. grazielae 

BASTOS et al., 2002 

SANCHES, 2013. 

β-sitostenona (31) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

Estigmastenona (32) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

3-O-glicopiranosil-(6,1)-acil-sitosterol (33) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

Iridoides Loganina (34) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Swerosídeo (35) S. tinctoria 

S. williamsii 

AQUINO et al., 1994. 

Secoxiloganina (36) S. tinctoria AQUINO et al., 1994. 
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S. williamsii 

Lignanas Pinoresinol (37) S. eliezeriana 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2012 

SANCHES, 2013. 

Pinocebrina (38) S. glaziovii ARAUJO et al., 2012. 

Outros compostos Metil-hexadecanoato (39) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Ácido hexadecanoico (40) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Ácido octadecanoico (41) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Ácido eicosanoico (42) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Inositol (43) S. glaziovii ALVES et al., 2001. 

Metil-4-hidroxi-3-metoxicinamato (44) S. glaziovii BASTOS et al., 2002. 

Coniferil (45) S. eliezeriana ARAUJO et al., 2011. 

Sirigaldeído (46) S. eliezeriana 

S. grazielae 

ARAUJO et al., 2011 

SANCHES, 2013. 

3,4,5-trimetoxifenol (47) S. grazielae SANCHES, 2013. 

6’-O-vanililchiosídeo (48) S. grazielae SANCHES, 2013. 

Quercetina-3-O-β-galactosídeo (49) S. gardneriana MENEZES, 2014. 

Heptacosanol (50) S. gardneriana MENEZES, 2014. 

Fonte: autoria própria 
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Figura 3. Estrutura química dos compostos isolados do gênero Simira.  
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...Continuação 

 

Fonte: adaptado de Moreira e colaboradores (2014). 
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Quanto ao potencial farmacológico do gênero, a literatura relata uma variedade 

de atividades biológicas para extratos, frações e compostos isolados de espécies de 

Simira. Em estudo desenvolvido por Araújo e colaboradores (2009), por exemplo, foi 

verificada a atividade antioxidante de extratos e frações das espécies S. glaziovii, S. 

eliezeriana e S. grazielae através do método do sequestro do radical DPPH (2,2-

difenil-1-picril-hidrazila), no qual foi observado que o extrato hidroalcoólico das cascas 

de S. glaziovii, a fração acetato de etila das cascas de S. eliezeriana e o extrato 

hidroalcoólico das cascas de S. grazielae apresentaram o melhor perfil de atividade, 

com valores de CE50 de 21,50 ± 0,30, 12,03 ± 0,07 ppm e 1,20 ± 0,003 ppm, 

respectivamente. Esses resultados caracterizaram as amostras como potentes 

agentes antioxidantes, quando comparados com o flavonoide rutina (CE50 27,00 ± 

0,19 ppm), utilizado como controle positivo. 

 Nesse mesmo estudo, foi avaliado o grau de toxicidade contra larvas de 

Artemia salina. Nesse teste, a fração diclorometano das cascas de S. eliezeriana (DL50 

169,70 ± 3,20 ppm) e das cascas de S. grazielae (DL50 148,80 ± 2,35 ppm) 

apresentaram atividade significativa, uma vez que para este modelo, extratos e 

frações vegetais são considerados ativos quando apresentam DL50 ≤ 1000 ppm 

(MCLAUGHLIN et al., 1991). Além disso, essas espécies também foram avaliadas 

quanto ao seu potencial antimicrobiano frente à Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium kansasii (RAMOS et al., 2008), e quanto à sua atividade contra 

antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum (PINTO et al., 2010). 

Contudo, os resultados obtidos revelaram que os extratos e frações testados foram 

considerados inativos. 

 Extratos das cascas de S. grazielae foram avaliados quanto à atividade 

antinociceptiva e anti-inflamatória através do teste da formalina. O extrato metanólico 

e a fração acetato de etila apresentaram os melhores resultados na fase neurogênica 

do teste, comparado com a morfina, utilizada como controle positivo. De modo 

semelhantes, essas amostras também apresentaram o melhor perfil de atividade na 

segunda fase do teste, sugerindo também uma possível atividade anti-inflamatória 

(SANCHES, 2013). 

 A literatura relata ainda as propriedades farmacológicas dos compostos 

isolados de espécies do gênero, principalmente os alcaloides. Castaneda e 

colaboradores (1991), por exemplo, relataram o isolamento do alcaloide harmana, 

considerado um dos marcadores químicos do gênero, a partir de extratos de S. 
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mexicana. O composto foi testado através de metodologias in vitro, tendo apresentado 

toxicidade no ensaio de Artemia salina, com CL50 de 25 µg/mL, e moderada atividade 

contra Plasmodium falciparum (CI50 0,97 µg/mL). O mesmo alcaloide isolado a partir 

de S. salvadorensis foi testado quanto à sua fototoxicidade, apresentando significativa 

inibição do crescimento de Sacharomyces cereviceae, cujo valor de zona de inibição 

verificado foi de 4 mm (50 µg/disco) (ARNASON et al., 1983). Esses resultados 

sugerem que, além da sua diversidade química, o gênero Simira também se destaca 

pela variedade de aplicações terapêuticas, sendo considerado uma fonte promissora 

de moléculas bioativas.  

 

3.4 Aspectos químicos e farmacológicos da espécie Simira gardneriana 

 

O nome da planta (Simira gardneriana) homenageia George Gardner, 

naturalista escocês, o primeiro coletor da espécie, que foi responsável por uma 

coleção histórica de plantas do Nordeste do Brasil de 1836 a 1841 (BARBOSA; 

PEIXOTO, 2000). 

A área de distribuição desta espécie se estende da Bahia, Ceará, Pernambuco 

até o Piauí (Figura 4, página 45). Nesses estados, a espécie é conhecida 

popularmente como “Pereiro-de-tinta” ou “Pereiro-vermelho” devido ao caule da 

planta, que adquire coloração vermelha quando as cascas são retiradas.  

Do ponto de vista etnobotânico, a madeira de S. gardneriana é utilizada em 

edifícios e vedações, sendo também indicada para ornamentação de ruas, 

reflorestamento e em trabalhos artesanais. Durante o período seco, esta espécie é 

utilizada como forragem. As amostras atualmente conhecidas desta espécie ocorrem 

em áreas de solo arenoso pobre, com 500 a 700 mm de precipitação anual (VIEIRA 

et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferraz, C.A.A. 

 

46 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

Figura 4. Distribuição fitogeográfica da espécie Simira gardneriana no Brasil. Os 

estados marcados em laranja representam aqueles cuja a ocorrência da espécie é 

conhecida, sendo que quanto mais intensa a coloração, maior a ocorrência da 

espécie. 

 

Fonte: www.floradobrasil.jbrj.gov.br. 

 

Simira gardneriana apresenta semelhanças morfológicas e de distribuição 

geográfica com outras espécies do gênero, tais como S. grazielae e S. viridiflora, que 

ocorrem nas florestas úmidas do leste brasileiro. Estas espécies têm em comum uma 

corola com prefloração imbricada que abre irregularmente em três ou duas porções e 

cápsulas fortemente lenhosas, bivalve com válvula bipartite. Simira difere em ter 

pecíolos mais curtos, domatia com pêlos e um maior número de lóbulos da corola e 

estames. Além disso, S. gardneriana possui fruto tipo cápsula globosa com 

numerosas sementes achatadas dispersas pelo vento a curtas distâncias, 

apresentando tendência à desidratação (BARBOSA; PEIXOTO, 2000). As diferentes 

partes vegetais de S. gardneriana estão representadas na figura 5 (página 46).  
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Figura 5. Partes vegetais da espécie Simira gardneriana. (A): planta inteira. (B): frutos 

verdes. (C): frutos após amadurecimento. (D): sementes. (E): cascas do caule após 

coleta. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Apesar da espécie não ser utilizada tradicionalmente para fins medicinais, 

estudos recentes têm evidenciado o potencial terapêutico de S. gardneriana. Em 

estudo desenvolvido por Menezes (2014), foi avaliada a atividade antioxidante do 

extrato etanólico bruto e das frações obtidas por partição (hexânica, clorofórmica e 

acetato de etila) das folhas da espécie. As amostras foram testadas através dos 

métodos do sequestro do radical DPPH, ABTS (ácido 2,2-azino-bis(3-

(A)

(B)

(C)

(D) (E)



Ferraz, C.A.A. 

 

48 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

etilbenzotiazolina)-6-sulfônico) e pelo método da co-oxidação do β-caroteno. Entre as 

amostras testadas, a fração acetato de etila apresentou o menor valor de CE50 (8,52 

± 0,25 µg/mL) quando comparado com os demais extratos e com os padrões utilizados 

(ácido ascórbico, BHA e BHT) no teste do DPPH. Resultado semelhante foi verificado 

no método do radical ABTS, no qual a fração acetato de etila também foi considerada 

a mais efetiva, com CE50 equivalente a 4,12 ± 0,08 µg/mL. Além disso, também foi 

avaliado o potencial fotoprotetor das amostras através do cálculo do fator de proteção 

solar obtido por espectrofotometria e, novamente, a fração acetato de etila 

demonstrou o melhor perfil de atividade, apresentando o maior valor de fator de 

proteção solar. 

 Ainda no estudo de Menezes (2014), também foi avaliada a atividade 

antimicrobiana do extrato e frações de S. gardneriana frente a diversas cepas de 

interesse clínico, utilizando o método de microdiluição em caldo para o cálculo da 

concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima. De acordo com os 

ensaios, a fração acetato de etila apresentou a melhor atividade, promovendo inibição 

de crescimento bacteriano em praticamente todas as cepas testadas, sendo o melhor 

resultado verificado para S. epidermidis e S. aureus resistente à meticilina (MRSA). 

Dessa mesma fração, foi isolada quercetina-3-O-galactosídeo, o primeiro flavonoide 

relatado no gênero. Adicionalmente, foi isolado o álcool de cadeira longa, 1-

heptacosanol, a partir da fração hexânica da planta (Figura 6).   

   

Figura 6. Constituintes químicos isolados das folhas de Simira gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Em estudo realizado recentemente por Ferraz e colaboradores (2016), foi 

determinada a composição química do óleo fixo e da fração de ácidos graxos obtidos 

das sementes de S. gardneriana coletada em uma área de Caatinga. O óleo fixo foi 

obtido através de extração sob refluxo, utilizando éter de petróleo como solvente. 

Posteriormente, foi obtida a fração de ácidos graxos a partir do óleo fixo extraído, que 

por sua vez foi esterificada para facilitar a análise dos seus componentes por 

Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM). As análises 

por CG-EM revelaram que o triterpeno esqualeno (39,95%), o esteroide β-sitosterol 

(13,82%) e o derivado esterificado do ácido palmítico (7,02%) foram os constituintes 

majoritários presentes no óleo fixo. Enquanto isso, os ácidos oleico (51,17%), 5,6-

octadecadienoico (16,22%) e esteárico (10,47%) foram considerados os componentes 

majoritários da fração de ácidos graxos obtida (Figura 7). 

 

Figura 7. Componentes majoritários identificados no óleo fixo e na fração de ácidos 

graxos obtidos das sementes de S. gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 No mesmo estudo, os autores avaliaram o potencial antibacteriano e citotóxico 

das amostras através de ensaios in vitro. Foi verificado que o óleo fixo apresentou 

moderado efeito citotóxico (50,38%) frente às células da linhagem de sarcoma 180 na 

máxima concentração testada (400 µg/mL). A avaliação do efeito citotóxico foi 
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realizada através do método do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil 

tetrazol). Além disso, tanto o óleo fixo quanto a fração de ácidos graxos obtidos da 

semente de S. gardneriana apresentaram atividade antibacteriana elevada frente às 

cepas de Bacillus cereus e Enterococcus faecalis, apresentando valores de 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) menor que 7,81 µg/mL e valores de 

Concentração Bactericida Mínima entre 7,81 e 125 µg/mL. Essas atividades foram 

atribuídas à presença dos componentes majoritários identificados nas amostras, uma 

vez que a literatura indica que esses componentes apresentam potencial antitumoral 

e antimicrobiano (FERRAZ et al., 2016). Dessa forma, pode-se afirmar que, apesar de 

não ser utilizada na medicina popular, os estudos publicados na literatura sugerem 

que a espécie S. gardneriana representa uma fonte promissora de moléculas 

bioativas, sendo considerada ainda pouco explorada do ponto de vista químico e 

farmacológico até o momento. 

 

3.5 Considerações sobre atividade citotóxica 

 

3.5.1 Câncer 

 

Câncer é o nome dado para um conjunto de mais de cem 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. 

De modo geral, alterações genéticas e epigenéticas podem resultar no 

desenvolvimento do câncer, promovendo alta capacidade de divisão e maior 

agressividade do tumor. No Brasil, o número estimado de casos para os anos de 2014 

e 2015 é 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 fato, o surgimento e desenvolvimento dos tumores normalmente estão 

relacionados a uma série de fatores internos e externos ao organismo. Os fatores 

internos consistem em alterações genéticas das células, geralmente relacionados à 

hereditariedade. Contudo, apenas 10% dos fatores internos contribuem para o 

desenvolvimento de tumores, ou seja, a maior parte dos casos de câncer está 
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associada à exposição do organismo aos fatores externos. Esses fatores consistem 

em diversos agentes agressores, tais como: uso de cigarro, consumo de álcool, maus 

hábitos alimentares, exposição prolongada ao sol, produtos químicos potencialmente 

tóxicos, entre outros (BRASIL, 2014). 

 Além das complicações fisiopatológicas intrínsecas da doença, o paciente com 

câncer possui uma baixa qualidade de vida, tendo que conviver com sinais e sintomas 

extremamente desconfortáveis. A dor oncológica, por exemplo, acomete cerca de 75 

a 90% dos portadores da doença em estágio avançado, sendo considerado um dos 

sintomas mais prevalentes e angustiantes vivenciados por pacientes com câncer (XIA 

et al., 2013). 

A quimioterapia antineoplásica é uma das principais formas de tratamento do 

câncer e se baseia na utilização de fármacos capazes de destruir as células 

cancerosas, preservando a integridade de células normais. Contudo, a maioria dos 

agentes quimioterápicos atuam de forma não-seletiva, atingindo tanto células 

cancerosas quanto células sadias, o que resulta no aparecimento de diversos efeitos 

colaterais que dificultam a adesão ao tratamento e tornam a terapia extremamente 

desconfortável para os pacientes, além de estarem constantemente associados a 

sinais de toxicidade (MURAD et al., 2009). 

 Nesse sentido, os produtos naturais podem ser considerados uma fonte 

promissora de novos agentes anticâncer devido à sua diversidade estrutural, o que 

confere às moléculas obtidas novos mecanismos de ação, podendo contribuir para a 

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

(COSTA-LOTUFO et al., 2010).  

 

3.5.2 Produtos naturais como agentes anticâncer 

 

Os produtos naturais e seus derivados têm contribuído no processo de 

avaliação de novas classes de agentes terapêuticos, apresentando novos 

mecanismos de ação no tratamento do câncer (SCHWARTSMANN et al., 2001). 

A literatura relata que entre os anos de 1981 e 2012, cerca de 50% dos 

medicamentos aprovados pelo FDA, incluindo uma série de quimioterápicos utilizados 

na terapia anticâncer, são produtos naturais propriamente ditos ou foram idealizados 

a partir da modificação estrutural destes. Além disso, o mercado mundial destes 

agentes terapêuticos movimenta cerca de 60 bilhões de dólares por ano, sendo que 
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os países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento econômico, e com uma 

grande biodiversidade, como é o caso do Brasil, são grandes fornecedores de matéria-

prima para a produção destes medicamentos (NEWMAN; CRAGG, 2012; RIBEIRO et 

al., 2012; FERREIRA; PINTO, 2010). 

Nas últimas décadas, cerca de 60% dos fármacos anticâncer utilizados na 

clínica foram obtidos direta ou indiretamente de produtos naturais. Dentre estes, 

destacam-se: vimblastina (51), vincristina (52) e os análogos vindesina (53) e 

vinorelbina (54); paclitaxel (55) e o análogo docetaxel (56); podofilotoxina (57) e os 

análogos etoposídeo (58) e teniposídeo (59); e camptotecina (60) e os análogos 

topotecano (61) e irinotecano (62) (NEWMAN; CRAGG, 2016; COSTA-LOTUFO et al., 

2010). As estruturas químicas desses compostos são apresentadas na figura 8 

(página 51). 

 Entre as estratégias utilizadas para o aproveitamento dos recursos naturais 

disponíveis na descoberta de novos fármacos, destacam-se as investigações 

etnofarmacológicas (AGRA et al., 2008) e os ensaios de bioprospecção que, embora 

seja considerada uma estratégia mais recente, tem-se mostrado eficaz no 

desenvolvimento de novos fármacos anticâncer, uma vez que permite a seleção de 

moléculas promissoras através de metodologias in vitro, norteando as etapas 

posteriores das pesquisas com produtos naturais. Nesse contexto, a bioprospecção 

de novos agentes antineoplásicos tem início nos testes in vitro em linhagens tumorais 

humanas, utilizando técnicas automatizadas de alta performance, como por exemplo, 

a estratégia do High Throughput Screening (HTS), que permite avaliar um grande 

número de moléculas simultaneamente (BIALKOWSKA; YANG, 2012). Entretanto, 

esse arsenal terapêutico para o tratamento do câncer ainda é insuficiente, visto que, 

cada tipo de câncer possui especificidades que dificultam o sucesso terapêutico, 

sendo necessário continuar explorando a biodiversidade no intuito de obter novas 

moléculas bioativas. 
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Figura 8. Estrutura química de alguns dos principais produtos naturais utilizados na 

terapia anticâncer.  

  

Fonte: adaptado de COSTA-LOTUFO e colaboradores (2010). 

 

3.6 Técnicas de identificação estrutural e quantificação de marcadores  

 

3.6.1 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
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A espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética (REM) 

com a matéria, sendo a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) uma das principais 

técnicas espectroscópicas utilizadas atualmente para o estudo químico e identificação 

estrutural de novos compostos orgânicos. Essa radiação é descrita como sendo uma 

onda com duas componentes, uma elétrica e outra magnética, que variam de maneira 

perpendicular entre si, sendo que ambas são também perpendiculares à direção de 

propagação da luz. Dessa forma, a interação entre a radiação eletromagnética e a 

matéria que compõe a amostra em análise pode ocorrer de duas formas distintas: pela 

sua componente elétrica ou pela sua componente magnética. No caso da RMN, a 

componente magnética está em evidência (PAVIA et al., 2010). 

Uma das diferenças fundamentais entre a RMN e as outras técnicas 

espectroscópicas consiste no fato de que, na RMN, essa interação se dá com o campo 

magnético da REM e não com o campo elétrico, como ocorre nas técnicas de 

infravermelho ou do ultravioleta, por exemplo. Contudo, o componente magnético 

evidenciado pela RMN é uma característica própria apenas de alguns átomos que 

possuem massa ou número atômico ímpar, como é o caso do 1H e do 13C (isótopo 

pouco abundante do 12C), os principais analisados por esse método (NASCIMENTO; 

BLOCH-JUNIOR, 2001).  

Esses átomos possuem um estado de spin nuclear característico, sendo 

capazes de promover um campo magnético natural, sendo estes spins orientados de 

forma aleatória. A influência de um campo externo promove o alinhamento do spin 

nuclear de modo paralelo ou contrário ao campo, sendo que cada um desses estados 

fundamentais assumem um nível energético diferente. Normalmente, o momento spin 

nuclear paralelo ao campo magnético externo exibe um menor nível de energia, 

enquanto que o momento spin nuclear contrário ao campo magnético externo exibe 

um maior nível de energia (PAVIA et al., 2010).  

A técnica de RMN envolve ainda a aplicação de ondas de radiofrequência sob 

a forma de pulsos, promovendo uma inversão dos spins inicialmente orientados de 

forma paralela para a forma contrária ao campo magnético externo, ou vice-versa, 

fazendo com que este saia de um estado de mais baixa energia para um estado de 

mais alta energia. Sendo assim, ao retornar para o seu estado fundamental (de mais 

baixa energia), o núcleo acaba liberando a energia absorvida, que é percebida pelo 

aparelho de RMN, sendo registrada no espectro de RMN sob a forma de sinais 

(NASCIMENTO; BLOCH-JUNIOR, 2001).  
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A figura 9 ilustra os componentes básicos de um espectrômetro de ressonância 

magnética nuclear. A amostra é inicialmente dissolvida em um solvente isento de 

prótons detectáveis pela técnica para não interferir na análise do componente de 

interesse e, em seguida, é adicionada uma pequena quantidade de TMS 

(tetrametilsilano) para servir como referência interna. A cela de amostra corresponde 

a um pequeno tubo de ensaio cilíndrico suspenso no espaço entre as faces dos polos 

do ímã. Após injetada, a amostra é girada sobre o seu eixo para garantir que todas as 

partes da solução experimentem um campo magnético relativamente uniforme. 

Também está no espaço do ímã uma bobina ligada ao gerador de radiofrequência, 

essencial para que os prótons absorvam a energia incidida, reorientando os spins 

nucleares, fazendo com que o aparelho responda de modo a registrar a presença do 

próton sob a forma de um sinal de ressonância (PAVIA et al., 2010). 

 

Figura 9. Diagrama ilustrativo das principais partes de um espectrômetro de 

ressonância magnética nuclear clássico. 

 

Fonte: http://www.resumosetrabalhos.com.br/000469450.png. 

 

De fato, a espectroscopia de RMN é uma das principais ferramentas utilizadas 

na caracterização estrutural de moléculas orgânicas e, também, no estudo de 

compostos inorgânicos. Nas últimas décadas, com o desenvolvimento da tecnologia 

de gradientes de campo magnético, aperfeiçoamento de técnicas, e com a obtenção 

de aparelhos com um poder de resolução cada vez maior, novas aplicações da RMN 

foram surgindo, inclusive em áreas de conhecimento na qual a técnica não era muito 

utilizada, incluindo a análise de misturas complexas através de medidas do coeficiente 



Ferraz, C.A.A. 

 

56 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

de difusão, o estudo de processos dinâmicos de troca química, de interações 

hóspede-hospedeiro e interações intermoleculares (SILVA et al., 2005).  

Para ter acesso à variedade de informações que a espectroscopia de RMN 

fornece, é fundamental que o analista consiga compreender não somente em que se 

baseia a técnica, mas também os sinais que são verificados nos diferentes espectros 

que podem ser obtidos. Os espectros de RMN, tanto de 1H como de 13C, por exemplo, 

são hoje as ferramentas mais poderosas para elucidação da estrutura molecular de 

novas substâncias orgânicas (CONSTANTINO et al., 2006).  

A análise de um espectro (principalmente de RMN de 1H) frequentemente 

requer um estudo detalhado dos desdobramentos das bandas para que o máximo de 

informações possa ser obtido dos dados experimentais. Contudo, nem sempre as 

informações fornecidas pelos espectros de um só átomo são suficientes para se 

chegar a uma estrutura inequívoca, sendo necessário na maioria das vezes reunir 

informações fornecidas por mais de um tipo de espectro, incluindo aqueles que são 

obtidos em duas dimensões, também chamados de bidimensionais. A junção de todas 

essas informações, aliado à realização de outras técnicas de identificação de 

compostos, possibilitam o estudo detalhado da estrutura química de uma série de 

compostos, sendo muito útil na análise de produtos naturais (SILVA et al., 2005; 

CONSTANTINO et al., 2006). 

 

3.6.2 Técnicas hifenadas  

 

As técnicas analíticas proporcionaram um avanço significativo na análise quali 

e quantitativa de compostos químicos complexos de origem vegetal, apresentando 

altos níveis de sensibilidade e seletividade. O termo técnicas hifenadas compreende 

o acoplamento entre duas ou mais técnicas analíticas com o objetivo de obter uma 

ferramenta mais eficiente, rápida e sensível quando comparada com as técnicas 

convencionais (RODRIGUES et al., 2006).  

A principal vantagem das técnicas hifenadas em comparação com as técnicas 

espectroscópicas simples, ou seja, sem estar acoplada com nenhum outro método de 

análise, consiste no fato de não necessitar de uma grande quantidade do marcador 

químico de interesse na sua forma purificada, diferentemente das demais técnicas 

espectroscópicas, que exigem um rigoroso grau de pureza da amostra para garantir o 

sucesso da análise (FERNANDES, 2006). 
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As técnicas analíticas mais empregadas na análise de produtos oriundos de 

plantas medicinais e que serão abordadas ao longo desse trabalho são: Cromatografia 

Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM), Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência acoplada ao Detector de Arranjos de Diodo (CLAE-DAD) e a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à Espectrometria de Massas 

(CLAE-EM) (RODRIGUES et al., 2006).  

 

3.6.2.1 Considerações sobre CG-EM 

  

O princípio de funcionamento do aparelho espectrômetro de massas consiste 

na detecção de íons selecionados de acordo com a sua razão massa/carga, sendo 

considerados, por convenção, m a massa em u [massa atômica unificada, chamada 

também de Dalton (Da)] e z a carga formal. Sendo assim, o método analítico envolve 

a formação de íons que serão depois detectados. As principais variações da técnica, 

que a tornam inclusive mais ou menos sensível para a detecção de determinados 

marcadores, são as diferentes formas de ionização da amostra que podem ser 

utilizadas (DINIZ, 2011). 

Na espectrometria de massas, os componentes principais são: sistema de 

injeção de amostra, fonte de ionização, analisador de massas, detector e registrador. 

Na fonte de ionização, os componentes de uma amostra são convertidos em íons 

positivos ou negativos, que são imediatamente acelerados em direção ao analisador 

de massas. A função desse analisador é separar os íons obtidos de acordo com a sua 

relação m/z. Dessa forma, os espectrômetros de massas podem ser classificados 

também em várias categorias, a depender da natureza do analisador de massas. Após 

separados, um detector recebe os íons de diferentes massas, transformando a 

corrente de íons em sinais elétricos que são processados, armazenados na memória 

de um computador e mostrados em uma tela (PAVANELLI, 2010). 

Nesse sentido, a técnica de CG-EM tem sido indicada para a análise de 

matrizes nas quais os seus componentes são voláteis e termicamente estáveis nas 

faixas de temperatura que são empregadas durante o processo de separação 

cromatográfica. Além de prática, a combinação destas duas técnicas é relativamente 

simples em virtude da compatibilidade das condições do cromatógrafo a gás com o 

sistema a vácuo necessário para o funcionamento do aparelho espectrômetro de 

massas. Adicionalmente, o desenvolvimento de novas interfaces têm contribuído para 
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o sucesso de utilização dessa técnica na análise de produtos naturais (RODRIGUES 

et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008). 

Os principais requisitos para o desenvolvimento de interfaces para o sistema 

CG-EM levam em consideração a diminuição do fluxo da coluna cromatográfica para 

a manutenção do vácuo, a separação eficiente e seletiva do analito de interesse do 

gás de arraste, além da manutenção da separação cromatográfica. Embora existam 

outras técnicas de ionização, as principais utilizadas no sistema CG-EM, sobretudo 

na análise de produtos naturais, compreendem as técnicas de ionização por Impacto 

de Elétrons (IE) e a Ionização Química (IQ) (RODRIGUES et al., 2006). 

Na ionização por impacto de elétrons, as moléculas são separadas no sistema 

cromatográfico e, em seguida, são conduzidas até a fonte de ionização, sendo 

ionizadas, portanto, pela colisão com elétrons gerados num filamento de tungstênio 

ou rênio. Os elétrons que bombardeiam a amostra possuem elevada velocidade e alta 

energia, sendo responsáveis pela formação de um íon detectável. Por outro lado, a 

ionização química, as moléculas são ionizadas indiretamente através de reações com 

os íons de um gás reagente (metano, isobutano, amônia, entre outros) e foi 

desenvolvida principalmente para reduzir as inúmeras fragmentações associadas à 

ionização por impacto de elétrons, que muitas vezes dificultam a interpretação dos 

espectros (RODRIGUES et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008). 

 

3.6.2.2 Considerações sobre CLAE-DAD 

  

Os extratos vegetais normalmente apresentam uma combinação de vários tipos 

de constituintes químicos com diferentes propriedades físico-químicas, incluindo seu 

perfil de polaridade. Por conta disso, a separação desses compostos consiste em um 

verdadeiro desafio para as etapas subsequentes de identificação e caracterização 

estrutural. Sendo assim, é comum utilizar mais de uma técnica de separação para 

purificação de produtos naturais, tais como a Cromatografia em Coluna (CC), 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Cromatografia Líquida sob Vácuo (CLV) 

e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), sendo esta última considerada 

mais eficiente do que as anteriores (BOLIGON; ATHAYDE, 2014).  

Nos últimos anos, a CLAE foi uma das técnicas mais utilizadas para análise 

quali-quantitativa e, também, para o isolamento de produtos naturais a partir de 

matrizes complexas como, por exemplo, os extratos vegetais. A CLAE tem sido 
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utilizada de maneira rotineira como “piloto” para o isolamento em escala preparativa 

de produtos naturais, para otimização das condições experimentais de extração de 

marcadores químicos e/ou farmacológicos de interesse, pelo controle de diferentes 

frações obtidas durante o isolamento e pelo controle da pureza final dos compostos 

isolados. A utilização de cromatogramas como a “impressão digital” de uma 

determinada amostra de extrato ou fração, tem sido utilizado como estratégia para 

identificação de amostras autênticas, além de auxiliar na identificação de possíveis 

compostos utilizados em uma adulteração da mesma (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 

2006). 

A desvantagem de se utilizar essa técnica é que ela apresenta um nível de 

informação estrutural limitado, uma vez que o detector por arranjos de diodo não 

permite avaliar com maior precisão os grupamentos químicos que compõem as 

moléculas em análise, sendo necessário utilizar frequentemente uma amostra 

autêntica para comparação dos espectros de UV obtidos e o tempo de retenção 

apresentado pelo seu pico correspondente durante a corrida cromatográfica. De 

qualquer forma, a CLAE acoplada com a detecção por fotodiodo tem sido 

tradicionalmente utilizada em estudos fitoquímicos e, atualmente, esta técnica é 

amplamente empregada nos laboratórios de pesquisa (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 

2006; LANÇAS, 2009).  

A instrumentação necessária para a Cromatografia Líquida Moderna é mais 

complexa e sofisticada do que aquela empregada em Cromatografia Líquida Clássica, 

como é o caso das colunas cromatográficas. Diferentemente da cromatografia gasosa, 

na qual os itens do cromatógrafo são agrupados em uma caixa fechada, em 

cromatografia líquida, os equipamentos são frequentemente dispostos de forma 

modular. Desse forma, é possível intercambiar um módulo de um equipamento (um 

detector, por exemplo) de uma marca por um equivalente de outra marca, o que 

permite que os equipamentos sejam montados com módulos provenientes de 

diferentes fabricantes, de acordo com o interesse do usuário. Isso permite ao usuário 

configurar um cromatógrafo líquido de acordo com as suas necessidades, conferindo 

versatilidade à técnica, sendo estas uma das suas principais características (LANÇAS, 

2009). 

A figura 10 (página 59) ilustra um diagrama esquemático de um cromatógrafo 

líquido moderno. O solvente, também chamado de eluente ou fase móvel, deve ser 

acondicionado em um frasco apropriado, e é conduzido por uma bomba de alta 
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pressão em direção à coluna de separação cromatográfica. Simultaneamente, a 

amostra é introduzida na fase móvel, por meio de uma válvula de introdução de 

amostra (ou válvula de injeção) e arrastada para a coluna, na qual ocorre a separação. 

Após separação, os picos correspondentes às substâncias presentes na mistura são 

direcionados para um detector, que registra a presença dos analitos eluídos da 

mesma. O sinal gerado pelo detector é captado por um software apropriado, tratado 

no computador, e um cromatograma é gerado, mostrando a variação do sinal do 

detector em função do tempo de análise, caracterizando o tempo de retenção da 

amostra, um dos mais importantes parâmetros da CLAE (LANÇAS, 2009). 

 

Figura 10. Diagrama ilustrativo das principais partes de um cromatógrafo líquido de 

alta eficiência. 

 

Fonte: LANÇAS, 2009. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 Coleta e processamento do material vegetal  

 

Para a realização desse estudo, foram coletadas as folhas, sementes, cascas 

do caule, frutos verdes e frutos secos da espécie Simira gardneriana, em março de 

2015, no povoado de Caboclo, localizado no município de Afrânio, estado de 

Pernambuco (latitude -8.48247454, longitude -40.92439413, elevação 610 m). A 

identificação botânica foi realizada por comparação das amostras coletadas com uma 

exsicata da planta que está depositada no Herbário Vale do São Francisco da 

UNIVASF (HVASF), registrada sob o número de tombo 603.  

Todas as partes coletadas foram secas em estufa com ar circulante (Figura 

11A) à temperatura média de 40 °C, separadamente, durante 3 a 4 dias. Após a 

secagem, o material vegetal das diferentes partes da planta foi submetido a um 

processo de pulverização em moinho mecânico (Figura 11B), separadamente, e em 

seguida, o pó obtido foi macerado com solventes orgânicos para obtenção dos 

diferentes extratos, conforme descrito a seguir. 

 

Figura 11. Estufa com circulação de ar (A) e moinho mecânico (B) utilizados na etapa 

de processamento do material vegetal. 

 

Fonte: autoria própria. 

(A) (B)



Ferraz, C.A.A. 

 

63 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

4.2 Obtenção dos extratos e frações 

 

 A estratégia de pesquisa adotada nesse trabalho foi baseada no estudo 

fitoquímico biomonitorado (UJANG et al., 2013), que consistiu em explorar todas as 

partes da planta, obtendo-se diferentes extratos e frações, para posterior avaliação da 

atividade citotóxica, selecionando as amostras que apresentaram melhor perfil de 

atividade para as etapas de isolamento, purificação e caracterização estrutural dos 

constituintes químicos. Sendo assim, o material vegetal foi submetido ao processo de 

extração por maceração, com solventes de baixa polaridade (hexano) e alta 

polaridade (etanol e metanol), conforme a parte da planta estudada. 

 Após sua obtenção, alguns dos extratos brutos foram selecionados para uma 

etapa de fracionamento por Cromatografia Líquida sob Vácuo (CLV), utilizando como 

critério de seleção o rendimento alcançado e o perfil fitoquímico verificado por 

Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA). Dessa forma, as amostras que 

apresentaram melhor rendimento e um perfil cromatográfico que indicava uma mistura 

muito complexa, com compostos de diferentes polaridades, foram conduzidas à etapa 

de fracionamento por CLV (Figura 12, página 63), utilizando solventes orgânicos em 

ordem crescente de polaridade. Os detalhes de cada processo extrativo são descritos 

a seguir. Além disso, na figura 13 (página 65) é apresentado o fluxograma de obtenção 

de todos os extratos e frações analisados nesse estudo.    
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Figura 12. Sistema de fracionamento dos extratos brutos por Cromatografia Líquida 

sob Vácuo (CLV). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.2.1 Obtenção dos extratos e frações das sementes  

 

Inicialmente, o material vegetal seco e pulverizado (1.938 g) foi submetido ao 

processo de maceração em etanol 95%. Foram realizadas 5 extrações, substituindo o 

solvente a cada 72 horas. A solução extrativa obtida foi concentrada em evaporador 

rotativo à pressão reduzida, com temperatura média de 50 ºC, fornecendo 115 g do 

Extrato Etanólico Bruto (EEB). Posteriormente, foi dado continuidade ao processo de 

maceração, utilizando metanol absoluto como solvente. Foram realizadas mais 3 

extrações, substituindo o solvente a cada 72 horas. A solução extrativa obtida foi 

concentrada sob as mesmas condições do EEB, resultando em 162 g do Extrato 

Metanólico Bruto (EMB) das sementes. 

Após sua obtenção, foi realizado o fracionamento do EMB das sementes (70 g) 

por cromatografia líquida sob vácuo (CLV), utilizando diferentes solvente orgânicos, 

em ordem crescente de polaridade (hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol). 

Após evaporação do solvente, obtiveram-se as frações hexânica (2,9 g), clorofórmica 

(10,7 g), acetato de etila (2,8 g) e metanólica (49,2 g) do EMB das sementes.  
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4.2.2 Obtenção dos extratos e frações das folhas 

 

O material vegetal seco e pulverizado (458 g) foi submetido ao processo de 

maceração em hexano para etapa de desengorduramento inicial. Foram realizadas 4 

extrações, substituindo o solvente a cada 72 horas. A solução extrativa obtida foi 

concentrada em aparelho evaporador rotativo à pressão reduzida, com temperatura 

média de 50 ºC, fornecendo 137 g do Extrato Hexânico Bruto (EHB). Posteriormente, 

foi dado continuidade ao processo de maceração, utilizando etanol 95% como 

solvente. Foram realizadas outras 7 extrações, substituindo o solvente a cada 72 

horas. A solução extrativa obtida foi concentrada sob as mesmas condições do EHB, 

resultando 114 g do EEB das folhas.  

De forma semelhante ao extrato das sementes, também foi realizado o 

fracionamento do EEB das folhas (70 g) por CLV, com solventes de polaridade 

crescente (hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol). Após evaporação do 

solvente em evaporador rotativo, obtiveram-se as frações hexânica (1,5 g), 

clorofórmica (3,5 g), acetato de etila (4,1 g) e metanólica (60,8 g) do EEB das folhas. 

 

4.2.3 Obtenção dos extratos das cascas, frutos verdes e secos  

 

O material vegetal seco e pulverizado obtido das cascas (448 g), frutos verdes 

(496,4 g) e frutos secos (557,9 g) foi submetido ao processo de maceração em hexano 

para desengorduramento inicial, separadamente, substituindo o solvente a cada 72 

horas. A solução extrativa obtida foi concentrada em aparelho evaporador rotativo à 

pressão reduzida, com temperatura média de 50 ºC, fornecendo o EHB das 

respectivas partes (7,5 g para cascas, 7,9 g para frutos verdes e 1,9 g para frutos 

secos). Posteriormente, foi dado continuidade ao processo de maceração, utilizando 

metanol como solvente, substituindo o solvente a cada 72 horas. A solução extrativa 

obtida foi concentrada sob as mesmas condições do EHB, resultando no EMB das 

cascas (116 g), frutos verdes (101 g) e frutos secos (11,7 g). 
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Figura 13. Fluxograma de obtenção dos extratos brutos e frações das diferentes partes vegetativas de S. gardneriana estudadas.  

 

 

EEB: extrato etanólico bruto. EMB: extrato metanólico bruto. EHB: extrato hexânico bruto. Hex: fração hexânica. CHCl3: fração 

clorofórmica. AcOEt: fração acetato de etila. MeOH: fração metanólica. CLV: cromatografia líquida a vácuo. Fonte: autoria própria. 
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4.3 Triagem fitoquímica preliminar  

 

O perfil fitoquímico preliminar dos extratos brutos obtidos das diferentes partes 

de S. gardneriana foi avaliado através do método desenvolvido por Wagner e Bladt 

(1996), com adaptações. Soluções (1 mg/mL, em clorofórmio) dos extratos foram 

preparadas e, em seguida, aplicadas sobre placas de CCDA (2 x 3 cm, suporte de 

alumínio e sílica como fase estacionária) com auxílio de capilar. Posteriormente, as 

placas foram eluídas com sistemas de solventes para cada classe de metabólitos 

secundários investigada. Para facilitar a identificação dos constituintes, também foram 

utilizados reveladores específicos para cada classe de metabólitos e/ou analisadas 

em câmara de UV nos comprimentos de onda de 254 e 365 nm, comparando o perfil 

cromatográfico dos extratos com amostras autênticas de padrões obtidos 

comercialmente sempre que possível. Dessa forma, foram investigadas as seguintes 

classes: alcaloides, antocianinas, derivados antracênicos, taninos hidrolisáveis, 

antraquinonas, cumarinas, lignanas, naftoquinonas, mono/sesqui/diterpenos, 

xantinas, triterpenos e esteroides, flavonoides, derivados cinâmicos, 

fenilpropanoglicosídeos e taninos condensados (OLIVEIRA et al., 2010; SIMÕES et 

al., 2010; BRAZ et al., 2011). O quadro 3 (página 67) apresenta todos os eluentes e 

reveladores utilizados no teste. 
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Quadro 3. Eluentes e reveladores utilizados para caracterização do perfil fitoquímico 

preliminar dos extratos brutos obtidos de S. gardneriana.  

Classe química Eluente Revelador 

Alcaloides AcOEt Dragendorff 

Antocianinas AcOEt:Ác. fórmico:Ác. acético:H2O 

(100:11:11:26) 

Anisaldeído 

sulfúrico 

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 cinâmicos AcOEt:Ác. fórmico:Ác. acético:H2O 

(100:11:11:26) 

NEU/PEG 

Fenilpropanoglicosídeos 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% 

Taninos condensados AcOEt:Ác. fórmico:Ác. acético:H2O 

(100:11:11:26) 

Vanilina sulfúrica 

Taninos hidrolisáveis n-Butanol:Acetona:Tampão fosfato 

pH 5.0 (40:50:10) 

Sem revelador 

Triterpenos e esteroides Tolueno:CHCl3:EtOH  

(40:40:10) 

Liebermann-

Burchard 

Xantinas AcOEt:MeOH:H2O  

(100:13,5:10) 

Iodo 

Fonte: adaptado de Wagner e Bladt (1996). 
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4.4 Avaliação da atividade citotóxica 

 

A análise da citotoxicidade dos extratos, frações e compostos isolados foi 

realizada pelo método do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol)-2,5-difenil tetrazol), 

conforme descrito inicialmente por Mossman (1983). Foram utilizadas as linhagens 

tumorais HCT-116 (cólon humano), SF295 (glioblastoma) e HL-60 (leucêmica) 

cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA). As células 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 amostras foram 

solubilizadas em DMSO puro estéril para concentrações estoque de 10 mg/mL 

(extratos e frações) e 1 mg/mL (compostos isolados), que posteriormente foram 

diluídas para serem testadas em concentração única de 50 µg/mL e 5 µg/mL, 

respectivamente.  

As células foram plaqueadas nas concentrações de 0,7 x 105, 0,1 x 106 e 0,3 x 

106 cel/mL para as linhagens HCT-116, SF295 e HL-60, respectivamente. As placas 

foram incubadas com as amostras por 72 horas, sob as condições descritas 

anteriormente. Ao término deste, as mesmas foram centrifugadas e o sobrenadante 

removido. Em seguida, foram adicionados 150 µL da solução de MTT, e as placas 

foram incubadas novamente por 3 horas. 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 puro em 

espectrofotômetro, em 595 nm. Os experimentos foram realizados em triplicata e os 

resultados obtidos foram expressos em percentual de inibição de crescimento celular 

(IC%), como média ± desvio padrão.  

 

4.4.1 Avaliação do índice de seletividade dos compostos isolados 

  

Para avaliar o perfil de seletividade dos compostos isolados, o ensaio do MTT 

também foi realizado com uma linhagem de células não-tumorais, sob as mesmas 

condições descritas anteriormente. A linhagem não tumoral utilizada foi L929 

(fibroblasto murino), também cedida pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo 

sido cultivadas em meio DMEM, suplementado 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 0,1 x 106.  As amostras foram diluídas 
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em DMSO puro estéril para concentrações de estoque de 1 mg/mL e foram testadas 

na concentração única de 5 µg/mL. O Índice de Seletividade (IS) foi calculado 

conforme descrito anteriormente (BADISA et al., 2009; AL-QUBAISI et al., 2011), com 

adaptações: SI = IC% em células tumorais / IC% em células não-tumorais. 

Todos os experimentos relacionados à atividade citotóxica foram realizados 

pelo Laboratório Nacional de Oncologia Experimental (LOE), da Universidade Federal 

do Ceará, coordenado pela Profa. Dra. Cláudia do Ó Pessoa. 

 

4.5 Estudo fitoquímico clássico 

 

Após avaliação da atividade citotóxica dos extratos e frações de S. gardneriana, 

as amostras que obtiverem o melhor perfil de atividade foram escolhidas para a etapa 

de isolamento e purificação dos constituintes químicos bioativos. Para isso, diferentes 

métodos cromatográficos de separação dos compostos foram realizados, tais como 

cromatografia em coluna (sílica ou Sephadex® LH-20) e cromatografia em camada 

delgada preparativa (Figura 14, página 70), utilizando eluentes específicos, conforme 

as propriedades química de cada uma das amostras.  

A análise da separação dos componentes oriundos de CC ou CCDP foi 

realizada por meio do monitoramento das frações obtidas em placas de CCDA com 

suporte alumínio. A revelação das cromatoplacas foi realizada pela exposição destas 

a lâmpadas de radiação UV em dois comprimentos de onda (254 e 365 nm) e, quando 

necessário, fazendo o uso de reveladores químicos como, por exemplo, a vanilina 

sulfúrica e Dragendorff. 
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Figura 14. Sistemas de cromatografia em coluna (A) e cromatografia em camada 

delgada preparativa (B) e analítica (C) empregados no estudo fitoquímico de S. 

gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.5.1 Estudo fitoquímico das sementes 

  

 Para realização do estudo fitoquímico das sementes, foi selecionado o extrato 

metanólico bruto (EMB) para as etapas de fracionamento e isolamento dos 

constituintes. Conforme descrito no item 4.2.1, EMB foi fracionado por CLV, utilizando 

solventes orgânicos em ordem crescente de polaridade, obtendo-se ao final do 

processo as frações hexânica, CHCl3, AcOEt e MeOH. As frações hexânica e CHCl3 

apresentaram aspecto oleoso transparente e amarelado, respectivamente, e foram 

encaminhadas à análise por CG-EM para identificação dos seus constituintes 

químicos, conforme descrito no item 4.6 (Figura 15, página 71).  
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(B) (B)
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Figura 15. Fluxograma geral do estudo fitoquímico do extrato metanólico bruto (EMB) 

das sementes de S. gardneriana.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.5.2 Estudo fitoquímico das folhas 

 

 No que se refere ao estudo fitoquímico das folhas, o EEB foi escolhido para as 

etapas de fracionamento e isolamento dos constituintes químicos. Inicialmente, foi 

realizada a CLV do extrato, conforme descrito no item 4.2.2, obtendo-se as frações 

hexânica, CHCl3, AcOEt e MeOH. Dentre estas, a fração MeOH apresentou um 

precipitado amarelo, amorfo, que após lavado em CHCl3, resultou no isolamento de 

Sg-1 (63 mg), solúvel em metanol. 

Após a avaliação da atividade citotóxica in vitro, a fração hexânica do EEB, 

assim como o EHB das folhas, foi submetida à análise por CG-EM. Enquanto isso, a 

fração CHCl3 do EEB foi selecionada para isolamento dos seus constituintes por 

cromatografia em coluna. O fluxograma das etapas realizadas durante o estudo 

fitoquímico das folhas de S. gardneriana está representado na figura 16 (página 72). 
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Figura 16. Fluxograma geral do estudo fitoquímico das folhas de S. gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria. 

  

 A fração CHCl3 (3,0 g) foi submetida à cromatografia em coluna de sílica gel 

60, utilizando como eluente diferentes solventes orgânicos (hexano, CHCl3, AcOEt e 

MeOH), sozinhos ou em misturas binárias, em ordem crescente de polaridade, 

conforme apresentado na tabela 1 (página 73). O procedimento resultou na obtenção 

de 450 subfrações de 15 mL cada. 
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Tabela 1. Fracionamento cromatográfico da fração CHCl3 do EEB das folhas de S. 

gardneriana. 

Subfração Sistema de solvente Proporção (%) 

1 Hexano 100 

2-15 Hexano:CHCl3 80:20 

16-20 Hexano:CHCl3 70:30 

21-35 Hexano:CHCl3 50:50 

36-46 Hexano:CHCl3 30:70 

47-176 Hexano:CHCl3 25:75 

177-200 Hexano:CHCl3 20:80 

201-211 CHCl3 100 

212-239 CHCl3:AcOEt 90:10 

240-281 CHCl3:AcOEt 80:20 

282-299 CHCl3:AcOEt 70:30 

300-343 CHCl3:AcOEt 60:40 

344-352 CHCl3:AcOEt 50:50 

353-375 CHCl3:AcOEt 40:40 

376-390 CHCl3:AcOEt 20:80 

391-398 AcOEt 100 

399-419 AcOEt:MeOH 90:10 

420-426 AcOEt:MeOH 70:30 

427-432 AcOEt:MeOH 30:70 

433-450 MeOH 100 

Fonte: autoria própria. 

 

 As subfrações obtidas foram analisadas por CCDA e reunidas em 22 grupos 

(grupos A a V) de acordo com sua similaridade química. As subfrações 50 a 82 (grupo 

E) foram reunidas e, sem seguida, apresentaram a formação de um precipitado 

branco. Este, por sua vez, foi separado do sobrenadante com auxílio de pipeta de 

vidro e depois recristalizado em metanol, resultando no isolamento de Sg-2 (47,9 mg), 

solúvel em CHCl3 (Figura 17, página 74).  Das subfrações restantes, algumas não 

foram analisadas devido ao rendimento obtido e outras serão analisadas 

posteriormente. 
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Figura 17. Fluxograma das etapas de isolamento de Sg-2.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.5.3 Estudo fitoquímico das cascas do caule 

 

 Inicialmente, o EHB obtido foi encaminhado à análise por CG-EM para 

identificação dos seus constituintes químicos. O EMB (30 g) foi selecionado para 

etapa de fracionamento por cromatografia em coluna de sílica gel 60, utilizando 

hexano, CHCl3, AcOEt e MeOH, em ordem crescente de polaridade, sozinhos ou 

combinados em misturas binárias, conforme descrito na tabela 2 (página 75). Foram 

coletadas 104 subfrações de 200 mL cada. 

 Antes da sua utilização no processo de separação dos constituintes químicos, 

a sílica (200 g) foi tratada por 24 horas com uma solução aquosa de bicarbonato de 

sódio (NaHCO3) para garantir a neutralização da mesma, facilitando a separação dos 

constituintes de natureza básica como, por exemplo, os alcaloides. Após o tratamento, 

a sílica foi filtrada e seca em estufa durante 4 horas, a 100 °C (COSTA et al., 2011; 

COSTA et al., 2006).  
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Tabela 2. Fracionamento cromatográfico do EMB das cascas de S. gardneriana. 

Subfração Sistema de solvente Proporção (%) 

1-3 Hexano 100 

4 Hexano:CHCl3 90:10 

5-6 Hexano:CHCl3 80:20 

7-9 Hexano:CHCl3 70:30 

10-11 Hexano:CHCl3 50:50 

12-14 Hexano:CHCl3 30:70 

15 CHCl3 100 

16 CHCl3:AcOEt 90:10 

17 CHCl3:AcOEt 70:30 

18 CHCl3:AcOEt 50:50 

19 CHCl3:AcOEt 30:70 

20 AcOEt 100 

21 AcOEt:MeOH 90:10 

22-37 AcOEt:MeOH 80:20 

38-39 AcOEt:MeOH 70:30 

40 AcOEt:MeOH 50:50 

41-87 AcOEt:MeOH 30:70 

88-91 AcOEt:MeOH 20:80 

92-104 MeOH 100 

Fonte: autoria própria. 

 

 As subfrações coletadas foram reunidas de acordo com o perfil químico 

verificado com o auxílio de placas de CCDA, empregando-se também reveladores, 

tais como vanilina sulfúrica e Dragendorff. A subfração 14 apresentou a formação de 

cristais amarelos em forma de agulha, que foram submetidos ao processo de 

purificação por recristalização em CHCl3, resultando no isolamento de Sg-3 (12,3 mg), 

solúvel em metanol. As etapas de isolamento de Sg-3 são apresentadas na figura 18 

(página 76).  
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Figura 18. Fluxograma das etapas de isolamento de Sg-3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.5.4 Estudo fitoquímico dos frutos verdes e secos 

 

 Após os procedimentos de extração, foram obtidos os extratos EHB e EMB 

tanto dos frutos verdes quanto dos frutos secos. Os extratos do tipo EHB obtidos 

apresentaram aspecto oleoso e, após a realização dos ensaios de citotoxicidade, 

foram selecionados para análise por CG-EM para identificação dos constituintes 

químicos, conforme ilustrado na figura 19 (página 77).  
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Figura 19. Fluxograma geral do estudo fitoquímico dos frutos verdes e secos. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.6 Análise química dos extratos e frações por CG-EM 

 

A identificação de constituintes químicos presentes nos extratos e frações 

selecionados foram investigadas num cromatógrafo a gás Shimadzu (QP -2010) 

interfaciado com um espectrômetro de massas (CG-EM), sob as seguintes condições: 

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-1, 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-

1 até 250 °C (isotérmico durante 5 min) e 10°C.min-1 até 280 °C (isotérmica durante 

15 min). Uma mistura de hidrocarbonetos lineares (C9H20 - C40H82) foi injetada sob as 

mesmas condições experimentais que as amostras, e as identificações dos 

componentes foram efetuadas por comparação dos espectros obtidos com as do 

banco de dados do equipamento (Wiley7lib e NIST08lib) (CARVALHO et al., 2013). A 

relação de todas as amostras analisadas por CG-EM é mostrada no quadro 4 (página 

78). 
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Quadro 4. Relação de extratos, frações e compostos isolados de S. gardneriana que 

foram submetidos à análise por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de 

Massas (CG-EM). 

Parte da planta Extrato ou fração Composto isolado 

Sementes Fração hexânica do EMB --- 

Fração CHCl3 do EMB 

Folhas EHB Sg-2  

(confirmação de estrutura) Fração hexânica do EMB 

Cascas do caule EHB --- 

Frutos verdes EHB --- 

Frutos secos EHB --- 

Fonte: autoria própria. 

 

4.7 Caracterização estrutural dos compostos isolados por RMN 

 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) foram realizados no 

Laboratório de RMN da Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos 

(CAFMA) da UNIVASF, utilizando o aparelho Bruker AscendTM 400 (Figura 20, página 

79), operando a 400 MHz para RMN de 1H e 100 MHz para RMN de 13C. As amostras 

foram solubilizadas em clorofórmio (CDCl3), metanol (MeOD) ou DMSO (DMSO-d6) 

(Tedia®, Brasil), conforme as características de solubilidade de cada um. Os 

deslocamentos químicos foram expressos em ppm (δ) e as multiplicidades dos sinais 

indicadas segundo a convenção: s (singleto), sl (singleto largo), d (dubleto), dd (duplo 

dubleto), t (tripleto), q (quarteto) ou m (multipleto). As constantes de acoplamento (J) 

foram calculadas com base nos deslocamentos químicos de cada sinal e na 

frequência do aparelho, sendo registradas em Hertz (Hz). Todos os compostos 

isolados (Sg-1, Sg-2 e Sg-3) foram submetidos à análise por RMN. 
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Figura 20. Aparelho de Ressonância Magnética Nuclear (A) da CAFMA-UNIVASF, 

central analítica (B) e solventes deuterados (C) utilizados para obtenção dos espectros 

das substâncias isoladas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.8 Análise de extratos e frações por CLAE-DAD  

  

 Por envolver extratos e frações de diversas partes da planta, foi realizado 

estudo fitoquímico clássico (através de isolamento em colunas cromatográficas, entre 

outras técnicas de separação) das amostras que se mostraram mais interessantes do 

ponto de vista farmacológico. Os extratos de baixa polaridade, como por exemplo, 

extratos hexânicos e frações hexânicas e clorofórmicas foram submetidos à análise 

por CG-EM na tentativa de identificar os seus principais constituintes químicos, 

enquanto que os extratos e frações de maior polaridade foram submetidos à análise 

por CLAE-DAD. 

 Para realização das análises por CLAE, soluções dos extratos e frações 

(1 mg/mL, em metanol) foram submetidas individualmente a análise em aparelho 

CLAE Shimadzu®, com detector DAD, seguindo os parâmetros descritos por Cai et al. 

(2003), com adaptações, que consistem na utilização de uma coluna C18 (250 x 4,6 

(A)

(B)

(C)
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mm, 5 µm) Zorbax® como fase estacionária, com auxílio de pré-coluna (4,6 x 12,5 mm, 

5 µm), mantidas a 37 ºC, e utilizando um gradiente de fase móvel (tabela 3) composto 

por solução aquosa de ácido trifluoroacético 0,1% (solvente A) e metanol (solvente B), 

com fluxo de 0,6 mL.min-1 e volume de injeção de 20 µL para extratos e frações, e de 

10 µL para os padrões analíticos utilizados. Além dos padrões analíticos (compostos 

fenólicos, principalmente flavonoides) disponíveis no laboratório, os compostos 

isolados (Sg-1, Sg-2 e Sg-3) também foram analisados por CLAE-DAD (200 µg/mL, 

em metanol), sob as mesmas condições dos extratos, e utilizados como padrões 

analíticos secundários. O tempo de análise foi de 40 minutos e os cromatogramas dos 

extratos, frações e padrões foram obtidos no comprimento de onda de 254 nm. 

 

Tabela 3. 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, frações e compostos isolados de Simira gardneriana. 

Tempo Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

35 60 40 

37 60 40 

40 90 10 

Fonte: autoria própria. 

 

As análises por CLAE-DAD foram realizadas na CAFMA-UNIVASF. A utilização 

de técnicas modernas como esta permite a identificação e quantificação dos 

marcadores químicos da espécie sem a necessidade de realizar as etapas de 

isolamento e purificação dos constituintes. A relação das amostras que foram 

analisadas por CLAE-DAD são apresentadas no quadro 5 (página 81). 
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Quadro 5. Relação de extratos e frações de S. gardneriana que foram submetidos à 

análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à Detector de Arranjos 

de Diodo (CLAE-DAD). 

Parte da 

planta 

Extrato Fração Composto isolado 

Sementes EEB e EMB AcOEt e MeOH do EMB --- 

Folhas EMB AcOEt e MEOH do EMB Sg-1 e Sg-2 

Cascas do 

caule 

EMB --- Sg-3 

Frutos verdes EMB --- --- 

Frutos secos EMB --- --- 

Fonte: autoria própria. 

 

4.9 Análise dos dados 

 

 Os dados obtidos para avaliação da atividade citotóxica foram tratados com o 

auxílio do programa GraphPad Prism®, versão 6.0 e os resultados foram expressos 

como média ± desvio padrão (n=3). Os espectros de RMN foram editados com o 

auxílio dos softwares MestReNova® e TopSpin®, sendo os valores de deslocamento 

químico fornecidos pela marcação manual dos picos, e a constante de acoplamento 

calculada também de acordo com os dados fornecidos pela marcação manual dos 

picos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A grande diversidade química dos metabólicos secundários isolados da família 

Rubiaceae e do gênero Simira tem motivado a realização de estudos sistemáticos 

visando à investigação do potencial biológico de suas espécies. Esses estudos fazem 

parte de uma das mais recentes estratégias de pesquisa no desenvolvimento de 

novos medicamentos, a chamada bioprospecção. De fato, a bioprospecção consiste 

na exploração racional e orientada de recursos provenientes da fauna e da flora, a fim 

de identificar e avaliar princípios ativos para a obtenção de novos produtos e 

processos possíveis de serem introduzidos no mercado e, enfim, comercializados 

(BARRETT; LYBBERT, 2000).  

Uma das principais ferramentas sistemáticas que vem sendo utilizada no 

âmbito da bioprospecção são os estudos fitoquímicos auxiliados pela investigação da 

atividade farmacológica (PASQUET et al., 2011; UJANG et al., 2013). Nesse trabalho, 

essa estratégia foi utilizada para viabilizar a busca de novos compostos com potencial 

citotóxico a partir da exploração racional de extratos e frações obtidos de diferentes 

partes da espécie S. gardneriana. 

A seleção com base nos constituintes químicos (potencialmente ativos) 

encontrados em um dado gênero ou família (auxiliados por uma atividade biológica) 

torna-se interessante principalmente pela possibilidade de se encontrar quantidades 

elevadas de compostos ativos. 

 

5.1 Triagem fitoquímica preliminar 

 

A triagem fitoquímica preliminar teve como objetivo identificar a presença das 

principais classes de metabólitos secundários nos extratos analisados. Em todas as 

amostras analisadas, foi observada a presença de mono/sesqui/diterpenos, sendo os 

extratos EEB das folhas e EHB das cascas e frutos (verdes e secos) aqueles cuja 

presença desses metabólitos foi registrada mais fortemente. Taninos condensados se 

mostraram fortemente presentes em extratos de sementes, cascas e frutos da 

espécie. Destacou-se também a presença dos flavonoides, sobretudo nos extratos 

das folhas, e dos alcaloides, principalmente nos extratos de maior polaridade (EMB) 

obtidos de sementes, cascas e frutos, corroborando o que é descrito na literatura para 
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outras espécies do gênero Simira (ARAUJO et al., 2013; SANCHES, 2013; MOREIRA 

et al., 2014). 

A triagem também revelou a presença de antocianinas, cumarinas, derivados 

cinâmicos entre outros, como mostrado na tabela 4 (página 85). O estudo preliminar, 

embora seja apenas uma análise simples e qualitativa, fornece bons indícios dos 

possíveis metabólitos presentes em extratos vegetais. Esses resultados foram 

considerados na escolha dos extratos submetidos ao estudo fitoquímico. 
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Tabela 4. Triagem fitoquímica preliminar dos extratos brutos de Simira gardneriana. 

                               Amostra 

Classe 

Sementes Folhas Cascas Frutos verdes Frutos secos 

EEB EMB EHB EEB EHB EMB EHB EMB EHB EMB 

Alcaloides ++ ++ - - - ++ - ++ - ++ 

Antocianinas ++ ++ - +++ - + - ++ - + 

Antraquinonas agliconas - - - + - - - - - - 

Cumarinas ++ ++ - + + ++ + + ++ ++ 

Derivados antracênicos - - - - - + - - + + 

Derivados cinâmicos +++ +++ - ++ + +++ + +++ - +++ 

Fenilpropanoglicosídeos - - + + - - ++ + + + 

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

Lignanas ++ + - + +++ ++ - ++ + ++ 

Mono/sesqui/diterpenos + + + ++ ++ + ++ + ++ + 

Naftoquinonas + ++ - - + ++ - + - + 

Taninos condensados +++ +++ - ++ + +++ + +++ - +++ 

Taninos hidrolisáveis - - - - - - - - - - 

Triterpenos e esteroides + + - + + + + + ++ ++ 

Xantinas - - - - - + - - - ++ 

(-): resultado negativo; (+): resultado levemente positivo; (++): resultado moderadamente positivo; (+++): resultado fortemente positivo. 

(EHB): Extrato hexânico bruto; (EEB): Extrato etanólico bruto; (EMB): Extrato metanólico bruto. Fonte: autoria própria. 
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5.2 Avaliação da atividade citotóxica 

 

A avaliação da atividade citotóxica foi realizada através do método do MTT, 

utilizando três linhagens de células tumorais humanas: HCT-116 (cólon humano), 

SF295 (glioblastoma) e HL-60 (leucemia). 

A redução do MTT é um método colorimétrico rápido, frequentemente usado 

para medir proliferação celular e citotoxicidade. Neste ensaio, o MTT é acumulado 

pelas células por endocitose e a redução do anel tetrazólico deste sal resulta na 

formação de cristais de formazan de cor azul, que se acumulam em compartimentos 

endossomais e/ou lisossomais, sendo depois transportados para fora das células por 

exocitose. Sendo a endocitose um mecanismo fundamental das células vivas 

(MOSSMAN, 1983).  

Sendo assim, o ensaio do MTT consiste em um método colorimétrico com 

objetivo de quantificar a atividade mitocondrial de células viáveis, ou seja, 

metabolicamente ativas, através da redução do sal tetrazólio, de cor amarela, 

resultando na formação de cristais de formazan, de coloração púrpura, conforme 

apresentado esquematicamente na figura 21 (página 87). Os metabólitos primários 

envolvidos do ciclo de Krebs, NADH2, NADPH e succinato são os principais envolvidos 

nessa reação, em que a atividade metabólica da célula é dependente do número de 

células e está diretamente relacionada com a quantidade de MTT metabolizada 

(MOSSMAN, 1983).  

Nesse contexto, o ensaio do MTT tem sido usado frequentemente como ensaio 

de viabilidade celular, principalmente em estudos biomonitorados, devido à sua 

rapidez e simplicidade (PASQUET et al., 2011; PINHEIRO et al., 2016; OLIVEIRA et 

al., 2016; ALMEIDA et al., 2014). 
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Figura 21. Reação de conversão do sal tetrazólio (MTT), de cor amarela, para cristais 

formazan, de coloração púrpura, em células metabolicamente ativas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

De maneira geral, os extratos de baixa polaridade apresentaram maior inibição 

do crescimento celular. A fração hexânica do extrato metanólico bruto das sementes 

e o extrato hexânico bruto das cascas apresentaram elevado potencial citotóxico 

(>75% de inibição) em pelo menos duas das linhagens testadas. As frações 

clorofórmica do extrato metanólico bruto das sementes e acetato de etila do extrato 

etanólico bruto das folhas apresentaram elevada atividade citotóxica na linhagem 

leucêmica testada (HL-60), enquanto que extrato hexânico bruto dos frutos verdes e 

dos frutos secos apresentaram moderado potencial (>50% de inibição) na mesma 

linhagem. 

A fração clorofórmica do EEB das folhas apresentou moderada atividade 

citotóxica em pelo menos duas das linhagens testadas, assim como extrato hexânico 

bruto das folhas apresentou na linhagem leucêmica. Os dados detalhados da 

atividade citotóxica dos extratos e frações testados estão representados na tabela 5 

(página 88). 
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Tabela 5. Atividade citotóxica in vitro dos extratos e frações de Simira gardneriana 

pelo método do MTT. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão 

(DP), considerando n=3. 

Linhagem/Inibição  

 

Amostra 

 

HCT-116 

(IC%) 

 

SF295 

(IC%) 

 

HL-60 

(IC%) 

 

 

Sementes 

EEB 24,32 ± 8,54 24,10 ± 8,52 38,58 ± 0,78 

 

 

EMB 

 19,53 ± 2,60 11,12 ± 19,50 23,15 ± 0,50 

f. Hex 97,75 ± 0,50 38,82 ± 7,87 96,97 ± 1,77 

f. CHCl3 51,50 ± 4,10 -45,19 ± 83,41 83,26 ± 3,40 

f. AcOEt 19,88 ± 0,92 -0,58 ± 13,77 -2,77 ± 11,63 

f. MeOH 4,96 ± 15,33 11,53 ± 7,62 -23,27 ± 12,69 

 

 

Folhas 

EHB 25,98 ± 2,68 -30,24 ± 70,96 64,51 ± 2,13 

 

 

EEB 

 10,94 ± 9,71 -66,11 ± 19,25 15,63 ± 9,00 

f. Hex 43,69 ± 4,77 45,65 ± 1,15 56,29 ± 1,42 

f. CHCl3 22,49 ± 7,62 33,08 ± 5,65 58,44 ± 3,05 

f. AcOEt 37,82 ± 8,88 29,72 ± 4,83 91,08 ± 0,14 

f. MeOH 4,19 ± 6,03 -128,5 ± 22,61 -35,51 ± 9,00 

Cascas EHB 76,14 ± 0,75 22,07 ± 8,77 94,23 ± 0,35 

EMB 12,89 ± 9,46 10,31 ± 6,88 -19,86 ± 2,62 

Frutos 

verdes 

EHB 46,88 ± 2,09 12,92 ± 5,65 69,32 ± 0,14 

EMB 25,51 ± 2,34 -151,0 ± 5,16 5,30 ± 7,30 

Frutos 

secos 

EHB 35,51 ± 0,42 40,38 ± 10,90 59,64 ± 2,06 

EMB 1,94 ± 21,61 18,71 ± 7,95 3,80 ± 12,83 

Fonte: autoria própria. HCT-116 (linhagem tumoral de cólon humano), SF295 

(linhagem de glioblastoma), HL-60 (linhagem leucêmica), IC% (percentual de inibição 

de crescimento celular). 

 

Os extratos e frações de baixa polaridade (como EHB e frações hexânica e 

clorofórmica) normalmente possuem metabólitos com comprovada ação citotóxica, 
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como por exemplo, diterpenos (DUTRA et al., 2014) e ésteres metílicos de ácido 

graxos (LIMA et al., 2012). 

Apesar de alguns extratos de maior polaridade terem apresentado uma menor 

atividade citotóxica frente às linhagens testadas, optou-se pela continuidade do estudo 

fitoquímico de alguns destes devido aos rendimentos obtidos e a positividade na 

triagem fitoquímica preliminar para alcaloides e terpenoides, que possuem 

comprovada atividade citotóxica (MOHAN; DEEPA, 2012; RAMANA et al., 2015), além 

daqueles que apresentaram moderada e elevada atividade. 

Os dados da atividade citotóxica das substâncias isoladas Sg-1, Sg-2, Sg-3 

(discutidas na subseção 4.4) frente às mesmas linhagens celulares estão 

demostradas na tabela 6. 

 

Tabela 6. Atividade citotóxica in vitro de substâncias isoladas de Simira gardneriana 

(Sg-1, Sg-2, Sg-3) pelo método do MTT. Os resultados estão expressos como média 

± desvio padrão (DP). 

      Linhagem 

 

Amostra 

HCT-116 

(IC%) 

SF295 

(IC%) 

HL-60 

(IC%) 

Sg-1 18,05 ± 2,85 16,11 ± 3,61 19,59 ± 1,56 

Sg-2 40,17 ± 1,63 16,56 ± 5,22 7,66 ± 1,93 

Sg-3 56,84 ± 1,37 47,95 ± 1,06 10,39 ± 3,75 

Fonte: autoria própria. HCT-116 (linhagem tumoral de cólon humano), SF295 

(linhagem de glioblastoma), HL-60 (linhagem leucêmica), IC% (percentual de inibição 

de crescimento celular). 

 

A substância Sg-1 apresentou atividade citotóxica mais alta que seu extrato e 

fração de origem (fração metanólica do EEB das folhas), assim como Sg-2 (obtida da 

fração CHCl3 do EEB das folhas) frente à linhagem HCT-116. A substância Sg-3, 

oriunda do EMB das cascas, apresentou considerável aumento da inibição do 

crescimento frente às três linhagens de células tumorais testadas em relação ao 

extrato de origem.  

Isso acontece normalmente quando se é testada uma mistura de substâncias 

(como frações e extratos), ao invés de uma única substância isolada, muitas vezes o 
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efeito testado de uma dada substância pode ser mascarado pelo efeito deletério de 

outra, e vice-versa (BARBASTEFANO, 2007). 

Considerando que a maioria dos agentes anticâncer disponíveis atualmente 

atuam de forma não seletiva, ou seja, afetando tanto células tumorais quanto células 

não-tumorais, o perfil de seletividade dos compostos isolados foi verificado por meio 

da determinação do índice de seletividade, um parâmetro comumente utilizado em 

estudos de triagem de novos fármacos antitumorais. Os dados do índice de 

seletividade das substâncias isoladas de S. gardneriana são apresentados na 

tabela 7. 

 

Tabela 7. Determinação do índice de seletividade (IS) de substâncias isoladas de 

Simira gardneriana (Sg-1, Sg-2, Sg-3) pelo método do MTT, calculado para cada uma 

das linhagens de células tumorais (HCT-116, SF295 e HL-60). O cálculo do IS foi 

baseado na razão entre o IC% (média) para linhagens tumorais e o IC% (média) para 

linhagem não-tumoral L929 (fibroblasto murino). 

Amostra L929 HCT-116 SF295 HL-60 

IC% IC% IS IC% IS IC% IS 

Sg-1 21,35 18,05 0,84 16,11 0,75 19,59  0,92 

Sg-2 15,69 40,17 2,56 16,56  1,05 7,66  0,49 

Sg-3 30,50 56,84 1,86 47,95  1,57 10,39 0,34 

Fonte: autoria própria.  

 

 De modo geral, os compostos isolados apresentaram de baixa a moderada 

seletividade, com IS equivalente ou inferior a um, ou seja, consideradas não seletivas, 

ou seletivas para linhagem de células não-tumorais (L929). Contudo, Sg-2 e Sg-3 

demonstraram seletividade satisfatória para linhagem HCT-116, com IS equivalente a 

2,56 e 1,86, respectivamente, sugerindo que esses compostos possam ser 

selecionados para estudos posteriores, visando melhorar a sua atividade citotóxica. 

 

5.3 Análise química dos extratos e frações por CG-EM 

 

Os extratos e frações com maior volatilidade, com moderada a alta atividade 

citotóxica frente a, pelo menos, uma das três linhagens testadas e com baixo 

rendimento foram submetidos à cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
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massas para identificação de seus componentes. Todos os compostos foram 

identificados com base no tempo de retenção, comparação dos padrões de 

fragmentação dos espectros de massas obtidos e nas informações fornecidas pela 

biblioteca do aparelho, conforme descrito na metodologia. 

Assim, foram analisadas sete amostras: fração hexânica e CHCl3 do EMB das 

sementes; EHB das folhas; fração hexânica do EEB das folhas e EHB de cascas, 

frutos verdes e frutos secos. Os resultados de cada uma das análises serão mostrados 

e discutidos nas sessões seguintes. 

 

5.3.1 Identificação dos compostos da fração hexânica do EMB das sementes 

  

 A análise da fração hexânica do EMB das sementes por CG-EM revelou a 

presença de 25 picos com tempo de retenção entre 22 e 62 minutos (figura 22), tendo 

sido identificados 9 componentes, totalizando 89,92% da composição da fração 

identificada, conforme mostrado na tabela 8 (página 92). 

 

Figura 22. Cromatograma da fração hexânica do extrato metanólico bruto das 

sementes, obtido após análise por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria.  
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Tabela 8. Composição química da fração hexânica do extrato metanólico bruto das 

sementes, após análise por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 22,037 0,17 Ácido 9-oxo-nonanoico, etil éster 

2 37,376 6,33 Ácido hexadecanoico, metil éster 

3 39,577 14,82 Ácido hexadecanoico, etil éster 

4 42,657 0,26 NI 

5 42,818 16,42 Ácido (E)-9-octadecenoico, metil éster 

6 43,645 4,79 Ácido octadecanoico, metil éster 

7 44,828 33,07 Ácido (E)-9-octadecenoico, etil éster 

8 44,974 0,43 NI 

9 45,632 12,32 Ácido octadecanoico, etil éster 

10 47,751 0,24 NI 

11 47,955 0,21 NI 

12 48,512 0,84 NI 

13 48,600 0,40 NI 

14 49,395 0,53 Ácido eicosanoico, metil éster 

15 49,580 0,72 NI 

16 49,794 0,54 NI 

17 49,938 0,73 NI 

18 50,325 1,42 NI 

19 50,414 0,99 NI 

20 51,187 1,45 Ácido hexadecanoico, etil éster 

21 51,712 1,30 NI 

22 53,156 1,21 NI 

23 53,888 0,46 NI 

24 59,615 0,09 NI 

25 61,111 0,24 NI 

Total identificado 89,92 % 

NI: não identificado. TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 

 

Entre as nove substâncias identificadas, quatro compostos foram considerados 

como sendo os componentes majoritários: ácido (E)-9-octadecenoico etil éster 
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(33,07%), ácido (E)-9-octadecenoico metil éster (16,42%), ácido hexadecanoico etil 

éster (14,82%) e ácido octadecanoico etil éster (12,32%). 

 

5.3.2 Identificação dos compostos da fração CHCl3 do EMB das sementes   

 

 Assim como a fração hexânica, a fração CHCl3 do EMB das sementes também 

se apresentaram na forma de um óleo de coloração amarelada, de odor característico, 

e de baixa polaridade, conforme verificado após análise por CCDA. Sendo assim, essa 

fração também foi submetida à análise por CG-EM. A figura 23 apresenta o 

cromatograma obtido da fração CHCl3 após análise, revelando a presença de 46 

substâncias, das quais 16 foram identificadas, o que representa 69,9% da composição 

química total da fração identificada (Tabela 9, página 93). 

 

Figura 23. Cromatograma da fração CHCl3 do extrato metanólico bruto das sementes, 

obtido após análise por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 De modo semelhante ao que foi observado na fração hexânica, a composição 

química da fração CHCl3 também apresentou grande quantidade de ésteres metílicos 

e etílicos, com destaque para os seguintes componentes: ácido (E)-9-octadecenoico 

etil éster (25,04%, componente majoritário), ácido 6-octadecinoico metil éster 

(14,61%) e ácido 9-octadecadienoico metil éster (11,64%), também presentes na 

fração hexânica, conforme apresentado anteriormente. Além disso, foi identificado 
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também o esteroide estigmast-5-en-3-ol (0,71%), que não foi observado para a fração 

hexânica. 

 

Tabela 9. Composição química da fração CHCl3 do extrato metanólico bruto das 

sementes, após análise por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 4,327 0,08 Ácido heptanoico 

2 4,955 0,25 n-octanal 

3 7,455 0,31 n-nonanal 

4 12,784 0,31 (Z)-2-decenal 

5 16,169 0,19 NI 

6 16,730 0,33 (Z)-2-undecenal 

7 19,236 0,22 NI 

8 22,041 0,44 Ácido 9-oxo-nonanoico, etil éster 

9 37,368 0,85 Ácido hexadecanoico 

10 37,657 0,17 NI 

11 39,561 2,44 Ácido hexadecanoico, etil éster 

12 39,790 0,45 NI 

13 42,560 0,38 Ácido octadeca-9,12-dienoico, metil éster 

14 42,815 11,64 Ácido (E)-9-octadecenoico, metil éster 

15 43,615 1,89 NI 

16 43,838 6,67 Ácido 5,6-octadecadienoico, metil éster 

17 44,565 0,83 NI 

18 44,830 25,04 Ácido (E)-9-octadecenoico, etil éster 

19 44,979 0,25 NI 

20 45,559 3,12 NI 

21 45,633 1,39 Ácido octadecanoico, etil éster 

22 45,774 14,61 Ácido 6-octadecinoico, metil éster 

23 46,476 0,68 NI 

24 46,726 2,12 NI 

25 48,322 2,89 NI 

26 48,558 5,17 NI 

   Continua... 
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Continuação...   

27 49,542 0,63 NI 

28 49,680 0,47 NI 

29 49,750 0,89 NI 

30 49,944 0,34 NI 

31 50,152 2,59 NI 

32 50,329 0,51 NI 

33 50,415 1,02 NI 

34 51,023 0,25 NI 

35 51,200 0,21 NI 

36 51,251 0,55 NI 

37 51,711 0,74 NI 

38 53,166 1,56 NI 

39 53,270 0,41 NI 

40 53,895 0,69 NI 

41 54,910 0,31 NI 

42 56,430 0,12 NI 

43 57,635 0,19 NI 

44 58,563 4,28 

Ácido (Z)-9-octadecenoico-2,3-dihidroxipropil 

éster 

45 59,107 0,81 NI 

46 72,198 0,71 Estigmast-5-en-3-ol 

Total identificado 69,9 % 

NI: não identificado. TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 

 

5.3.3 Identificação dos compostos da fração hexânica do EEB das folhas 

 

 Após fracionamento do EEB das folhas, a fração hexânica obtida apresentou 

aspecto pastoso, com coloração esbranquiçada, sendo então submetida à análise por 

CG-EM. O cromatograma obtido (figura 24, página 96) demonstrou a presença de 

apenas 15 picos, em corrida cromatográfica de aproximadamente 80 minutos, sendo 

que a maioria dos picos se apresentou entre 19 e 42 minutos de análise.  
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Figura 24. Cromatograma da fração hexânica do extrato etanólico bruto das folhas, 

obtido após análise por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Após análise dos espectros de massas, dos padrões de fragmentação e da 

comparação destes com as informações fornecidas pela biblioteca de dados, todos os 

compostos da fração foram identificados (Tabela 10, página 97). Diferentemente do 

que foi observado para as frações obtidas das sementes, foi verificado que os 

compostos identificados da fração hexânica do EEB das folhas se tratavam de 

hidrocarbonetos de cadeia longa, sendo tetradecano (25,69%), hexadecano (25,43%), 

pentadecano (8,01%) e octadecano (8,78%) os constituintes majoritários, 

representando cerca de 70% da composição química total da fração.   
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Tabela 10. Composição química da fração hexânica do extrato etanólico bruto das 

folhas, após análise por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 19,971 25,69 Tetradecano 

2 23,983 8,01 Pentadecano 

3 26,730 2,57 3-metilpentadecano 

4 27,551 5,58 1-hexadeceno 

5 27,865 25,43 Hexadecano 

6 29,645 1,65 2,6,10-trimetilpentadecano 

7 31,551 5,42 Heptadecano 

8 31,721 5,60 2,6,10,14-tetrametilpentadecano 

9 34,049 1,32 3-metilheptadecano 

10 34,807 2,00 1-octadeceno 

11 35,069 8,78 Octadecano 

12 35,327 2,91 2,6,11,15-tetrametilhexadecano 

13 38,429 1,59 Nonadecano 

14 41,635 1,06 Eicosano 

15 65,231 2,40 Tetratetracontano 

Total identificado 100 % 

TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 

 

5.3.4 Identificação dos compostos do EHB das folhas   

 

 Quanto à análise do extrato hexânico das folhas, o cromatograma obtido 

revelou a presença de 13 picos, distribuídos entre 36 e 76 minutos de análise, sendo 

que, assim como a fração hexânica obtida também das folhas, todos os constituintes 

do extrato foram identificados (Figura 25, página 98). 
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Figura 25. Cromatograma do extrato hexânico bruto das folhas, obtido após análise 

por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 De modo semelhante ao que foi observado para a fração hexânica do EEB das 

folhas, o EHB apresentou uma grande quantidade de hidrocarbonetos de cadeia 

longa, tais como hexacosano (63,67%), tetracontano (17,42%) e pentacosano 

(4,49%), que juntos são responsáveis por aproximadamente 85% da composição 

química total do extrato. Contudo, foi verificada também a presença de outras classes 

de constituintes, tais como os esteroides, representados majoritariamente pelos 

compostos β-sitosterol (4,19%) e colesta-3,5-dien-7-ona (3,75%), comumente 

encontrado em espécies vegetais (Tabela 11, página 99). 
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Tabela 11. Composição química do extrato hexânico bruto das folhas, após análise 

por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 36,118 1,65 Neofitadieno 

2 36,939 0,22 Ácido butanoico 

3 37,531 0,36 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 

4 46,234 0,49 Ácido 9,12,15-octadecatrienoico 

5 51,300 0,32 Dihexadecil fosfato 

6 58,006 0,19 Undecano 

7 60,415 4,49 Pentacosano 

8 62,730 1,19 Docosano 

9 63,012 2,05 2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno 

10 64,994 63,67 Hexacosano 

11 69,252 17,42 Tetracontano 

12 73,465 4,19 β-Sitosterol 

13 75,230 3,75 Colesta-3,5-dien-7-ona 

Total identificado 100 % 

TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 

 

5.3.5 Identificação dos compostos do EHB das cascas   

 

 Para o extrato hexânico bruto das cascas, a análise por CG-EM revelou a 

presença de 24 substâncias entre 4 e 66 minutos de análise, das quais 17 foram 

identificadas, representando 96,43% da composição química total do extrato (Figura 

26, página 100). 
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Figura 26. Cromatograma do extrato hexânico bruto das cascas, obtido após análise 

por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 O extrato apresenta composição química variada, possuindo ácidos graxos, 

ésteres provenientes de ácidos graxos, hidrocarbonetos de cadeia longa, derivados 

benzenoides e terpenoides. Entre os constituintes químicos majoritários, destacam-se 

os ácidos 2-metil-2,2-dimetil-1(2-hidroxi-1-metiletil) propanoico propil éster (34,02%) e 

2-metil-3-hidroxi-2,2,4-trimetil-propanoico pentil éster (44,43%). De modo 

interessante, também foi observada a presença de um derivado benzenoide, o ácido 

1,2-benzenodicarboxílico (0,29%), e um triterpeno, o esqualeno (0,57%), considerado 

o precursor das diferentes classes de triterpenos conhecidas, bem como dos 

esteroides (Tabela 12, página 101). 
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Tabela 12. Composição química do extrato hexânico bruto das cascas, após análise 

por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 4,654 3,81 Ácido hexanoico 

2 8,151 0,24 Nonanal 

3 16,577 3,39 Anidrido isobutírico 

4 17,655 34,02 Ácido 2-metil-2,2-dimetil-1-(2-hidroxi-1-

metiletil) propanoico, propil éster 

5 18,585 44,43 Ácido 2-metil-3-hidroxi-2,4,4-trimetil-

propanoico, pentil éster 

6 20,770 0,76 NI 

7 21,649 0,66 NI 

8 26,474 1,10 NI 

9 27,246 0,72 NI 

10 27,854 0,35 Tetradecano 

11 30,360 0,24 NI 

12 34,702 0,36 Ácido tetradecanoico, etil éster 

13 35,060 0,20 Heptadecano 

14 35,554 0,57 2,2,4-trimetil-1,3-pentanediol diisobutirato 

15 36,356 0,18 NI 

16 41,301 2,66 Ácido palmítico, etil éster 

17 47,452 2,78 Ácido 6-octadecinoico, metil éster 

18 50,248 0,67 NI 

19 53,126 0,31 Tricosano 

20 55,729 0,42 Heneicosano 

21 56,385 0,29 Ácido 1,2-benzenodicarboxílico 

22 60,651 0,60 Tetratriacontano 

23 63,262 0,57 Esqualeno 

24 65,222 0,68 Nonacosano 

Total identificado 96,43 % 

NI: não identificado. TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria.  
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5.3.6 Identificação dos compostos do EHB dos frutos verdes   

  

 O extrato hexânico dos frutos verdes e maduros apresentaram aspecto físico 

semelhante (oleoso), além de terem obtido atividade citotóxica significativa contra as 

linhagens de células tumorais testadas. Por esta razão, essas amostras foram 

encaminhadas para análise por CG-EM. Em relação ao EHB dos frutos verdes, a 

análise revelou a presença de 54 substâncias diferentes (Figura 27), das quais 19 

foram identificadas, correspondendo a 67,55% da composição química total da 

amostra. 

 

Figura 27. Cromatograma do extrato hexânico bruto dos frutos verdes, obtido após 

análise por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 Entre os compostos identificados, os ácidos ciclohex-2-enil acético (31,25%), 

6-octadecinoico metil éster (9,89%) e hexadecanoico (7,33%) foram considerados os 

constituintes majoritários (Tabela 13, página 103). Além destes, foi possível verificar 

a presença de outros compostos que também estiveram presentes nos extratos e 

frações apolares de outras partes da planta, tais como os ácidos 2-metil-2,2-dimetil-1-

(2-hidroxi-1-metiletil) propanoico, propil éster (3,36%) e 2-metil-3-hidroxi-2,4,4-trimetil-

propanoico, pentil éster (4,58%), constituintes majoritários do extrato hexânico das 

cascas. 
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Tabela 13. Composição química do extrato hexânico bruto dos frutos verdes, após 

análise por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 4,663 0,12 Ácido hexanoico 

2 8,023 0,27 n-nonanal 

3 11,725 0,15 n-decanal 

4 15,810 0,17 n-undecanal 

5 16,428 0,16 NI 

6 17,511 3,36 Ácido 2-metil-2,2-dimetil-1-(2-hidroxi-1-metiletil) 

propanoico, propil éster 

7 18,450 4,58 Ácido 2-metil-3-hidroxi-2,4,4-trimetil-propanoico, 

pentil éster 

8 19,970 0,13 n-dodecanal 

9 20,607 0,19 NI 

10 26,456 0,10 Ácido dodecanoico 

11 29,589 0,54 NI 

12 33,260 0,10 NI 

13 40,517 7,33 Ácido hexadecanoico 

14 40,805 0,79 NI 

15 41,106 0,88 Ácido hexadecanoico, etil éster 

16 41,336 0,12 NI 

17 43,727 0,20 NI 

18 45,336 0,52 5,6-metiloctadecadienoato 

19 46,288 0,39 Ácido (Z)-9-octadecenoico, etil éster 

20 46,505 0,54 NI 

21 47,175 31,25 Ácido (ciclohex-2-enil) acético 

22 47,294 9,89 Ácido 6-octadecinoico, metil éster 

23 48,264 0,27 NI 

24 49,744 4,46 NI 

25 50,070 1,84 NI 

26 51,266 5,20 Ácido dicloroacético, tridec-2-inil éster 

27 51,929 0,11 NI 

   Continua... 
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Continuação...   

28 52,106 0,33 NI 

29 52,227 0,31 NI 

30 52,569 0,39 NI 

31 54,055 1,56 NI 

32 55,522 0,17 n-heneicosano 

33 56,204 1,91 Ácido 1,2-benzenodicarboxílico,  bis (2-etilhexil) 

éster 

34 60,415 0,15 n-nonacosano 

35 63,142 1,64 NI 

36 63,295 0,21 NI 

37 64,983 0,98 n-hexacosano 

38 66,540 0,41 NI 

39 67,050 0,40 NI 

40 67,177 0,57 NI 

41 67,654 6,54 NI 

42 68,466 1,78 NI 

43 69,243 0,39 NI 

44 69,727 1,65 NI 

45 71,085 0,19 NI 

46 71,523 0,46 NI 

47 71,721 0,68 NI 

48 71,830 0,14 NI 

49 73,446 0,78 NI 

50 74,055 0,30 NI 

51 74,391 1,92 NI 

52 75,239 1,90 NI 

53 77,336 0,39 NI 

54 78,920 0,17 NI 

Total identificado 67,55 % 

NI: não identificado. TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 
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5.3.7 Identificação dos compostos do EHB dos frutos secos 

 

 Quanto à análise do extrato hexânico dos frutos secos, o Cromatograma obtido 

apresentou 28 picos, dos quais foram identificados 18 compostos, correspondendo a 

90,08% da composição química total da amostra. Os picos se apresentaram entre 4 e 

65 minutos de análise, aproximadamente, que no total durou cerca de 90 minutos 

(Figura 28).  

 

Figura 28. Cromatograma do extrato hexânico bruto dos frutos secos, obtido após 

análise por CG-EM. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 Em contraste com o que foi verificado para o extrato hexânico dos frutos verdes, 

o EHB dos frutos secos revelou os ácidos 2-metil-2,2-dimetil-1-(2-hidroxi-1-metiletil) 

propanoico propil éster (20,83%), 2-metil-3-hidroxi-2,4,4-trimetil-propanoico pentil 

éster (28,78%) e 6-octadecinoico metil éster (20,25%) como sendo os constituintes 

químicos majoritários da amostra. Esses resultados foram semelhantes ao perfil 

químico verificado para o EHB das cascas e fração CHCl3 das sementes, 

respectivamente. Isso sugere que o estágio de maturação dos frutos influencia 

diretamente na produção de seus metabólitos, o que pode levar, consequentemente, 

à obtenção de perfis de atividade biológica diferentes.  
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Tabela 14. Composição química do extrato hexânico bruto dos frutos secos, após 

análise por CG-EM. 

Pico TR (min) Área (%) Nome 

1 4,511 2,20 Ácido hexanoico 

2 5,174 0,95 n-octanal 

3 8,104 0,78 n-nonanal 

4 16,575 0,79 Ácido 2-metil-anidrido propanoico 

5 17,624 20,83 Ácido 2-metil-2,2-dimetil-1-(2-hidroxi-1-metiletil) 

propanoico, propil éster 

6 18,561 28,78 Ácido 2-metil-3-hidroxi-2,4,4-trimetil-propanoico, 

pentil éster 

7 20,763 1,50 Pentan-1,3-dioldiisobutirato-2,2,4-trimetil 

8 39,116 0,81 Ácido hexadecanoico, metil éster 

9 40,394 1,21 NI 

10 41,282 4,11 Ácido hexadecanoico, etil éster 

11 41,525 0,76 NI 

12 42,968 0,55 NI 

13 44,360 0,74 Ácido heptadecanoico, etil éster 

14 44,515 0,72 NI 

15 47,321 1,78 Ácido octadecanoico, etil éster 

16 47,442 20,25 Ácido 6-octadecinoico, metil éster 

17 47,595 0,05 NI 

18 47,645 0,02 NI 

19 50,248 5,08 NI 

20 52,424 0,61 NI 

21 52,751 0,48 NI 

22 52,952 0,44 NI 

23 53,130 0,55 n-heptadecano 

24 55,721 1,08 n-octadecano 

25 56,395 0,49 Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, bis(2-etilhexil) 

éster 

26 60,645 1,26 n-heneicosano 

   Continua... 
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Continuação...   

27 63,254 1,07 Esqualeno 

28 65,219 2,10 n-tetratetracontano 

Total identificado 90,08 % 

NI: não identificado. TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 

 

5.3.8 Potencial citotóxico e antitumoral dos constituintes majoritários identificados por 

CG-EM 

 

 Tendo em vista que os extratos e frações de baixa polaridade apresentaram 

um potencial citotóxico satisfatório no ensaio do MTT, faz-se necessário buscar na 

literatura informações pertinentes quanto à atividade biológica dos constituintes 

químicos que puderam ser identificados através das análises por CG-EM, a fim de 

justificar a atividade farmacológica verificada para estas amostras. A estrutura química 

dos principais componentes majoritários presentes em extratos e frações apolares de 

S. gardneriana é mostrada na figura 29. 

Estudos realizados anteriormente já relatavam o potencial citotóxico in vitro do 

ácido octadecenoico e derivados contra células tumorais da linhagem murina 

leucêmica P388 (HYASHI et al., 1998). No trabalho desenvolvido por Yoo e 

colaboradores (2007), ácidos graxos, entre eles o ácido (E)-9-octadecenoico e seu 

isômero (Z)-9-octadecenoico, isolados da espécie Protaetia brevitarsis, foram 

testados contra 26 linhagens de células tumorais, tendo apresentado efeito citotóxico 

na maioria delas. Os resultados demonstraram que os ácidos graxos isolados seriam 

os componentes bioativos da espécie e estariam atuando através de mecanismos de 

indução da apoptose como, por exemplo, a ativação da proteína caspase-3, uma das 

principais proteínas pró-apoptóticas conhecidas. 

 O ácido hexadecanoico e os hidrocarbonetos octadecano, docosano e 

tetracosano, por exemplo, foram relatados como sendo os componentes majoritários 

de outras espécies com notada atividade citotóxica, como é o caso da espécie Moringa 

oleifera (Moringaceae), a qual apresenta inúmeros usos terapêuticos, entre eles: 

estimulante cardíaco e circulatório, antitumoral, antipirética, antiepiléptica, 

antiespasmódica, diurética e hepatoprotetora (BARRETO et al., 2009).  

 Em estudo desenvolvido por Figueiredo e colaboradores (2014) demonstrou 

que o extrato das flores de Pyrostegia venusta (Bignoniaceae) continha uma grande 
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quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, entre eles tetracosano, hexacosano, 

heptacosano, octacosano e nonacosano. Através de métodos in vitro, os autores 

constataram que esse extrato foi capaz de inibir o crescimento de células de 

melanoma da linhagem B16F10-Nex2 de modo concentração dependente. Os 

prováveis mecanismos envolvidos nesse efeito estão relacionados com a indução da 

apoptose através do rompimento do potencial membranar mitocondrial, da produção 

de espécies reativas de oxigênio, da condensação da cromatina e indução da 

fragmentação do DNA, além da ativação das caspases do tipo 2, 3, 8 e 9, 

consideradas importantes proteínas pró-apoptóticas.  

 Zhiwei e colaboradores (2013) verificaram a composição química do extrato 

éter de petróleo obtido a partir dos frutos de Brucea javanica (Simarubaceae). Os 

ácidos (Z)-9-octadecenoico metil éster, (Z)-9-octadecenoico etil éster, hexanoico, 

octanoico e nanoico, além dos esteroides estigmasterol e β-sitosterol estavam 

presentes na composição do extrato, que apresentou relevante atividade citotóxica 

contra as linhagens de células tumorais A549, CNE, MCF-7, NCI-H460, HepG2 e KB-

3-1, com valores de CI50 equivalentes a 9,14, 12,45, 15,15, 16,13, 22,26 e 27,97 

μg/mL, respectivamente. 

 Resultado semelhante foi observado para o extrato etéreo de Scapania 

verrucosa e seu fungo endofítico Chaetomonium fusiforme, conforme verificado por 

Guo e colaboradores (2008).  Os extratos de ambas as espécies apresentaram vários 

constituintes que também foram encontrados nos diferentes extratos e frações de S. 

gardneriana analisados nesse trabalho, tais como: dodecano, tetradecano, 

octadecano, ácido hexanoico, ácido hexadecanoico e derivados. Os extratos foram 

avaliados quanto à sua citotoxicidade, também através do ensaio do MTT, e 

apresentaram melhor atividade frente à linhagem HL-60 (mesma linhagem leucêmica 

utilizada nesse estudo), com valores de CI50 correspondentes a 42,92 e 4,06 µg/mL 

para S. verrucosa e C. fusiforme, respectivamente.   

A literatura demonstra ainda que o esqualeno, componente presente no e EHB 

das cascas e frutos secos, possui atividade antitumoral. Foi observado, por exemplo, 

que o esqualeno é capaz de inibir a atividade da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril 

coenzima A redutase (HMG-CoA redutase), resultando em uma menor disponibilidade 

de grupos farnesil pirofosfato para a prenilação de proteínas oncogênicas e 

interferência na transdução de genes ras. A atividade antitumoral do esqualeno em 

câncer de pulmão foi investigada por Smith e colaboradores (1998), em modelo de 
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indução de tumor em camundongos pela 4-metilnitrosamino-1-3-piridil-1-butanona. Os 

pesquisadores avaliaram o efeito da dieta com alto teor de óleo de oliva (19,61%) ou 

esqualeno (2%) sobre o desenvolvimento do tumor, tendo sido evidenciada uma 

diminuição de 46 e 58% da multiplicação de tumores dos pulmões dos camundongos 

tratados, respectivamente.  

Foi verificado também o efeito inibitório do esqualeno na formação de lesões 

pré-neoplásicas no colo intestinal de ratos, induzidas por azoximetano. Este efeito foi 

observado pela ingestão de 1% de esqualeno durante 10 semanas e, como resultado, 

o número de lesões diminuiu em torno de 40 a 50% em comparação com o grupo de 

animais alimentados com a dieta controle. Apesar dos mecanismos envolvidos na 

atividade antitumoral do esqualeno em vários tipos de cânceres ainda não estejam 

completamente elucidados, a sua ação no sequestro de radicais livres, assim como a 

modulação da rota biossintética do colesterol por meio da inibição enzimática podem 

justificar esse efeito (RAO et al., 1998). 
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Figura 29. Estrutural química de alguns dos principais constituintes majoritários identificados em extratos e frações apolares de S. 

gardneriana através de CG-EM.  

 

 

Fonte: autoria própria.  
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5.4 Identificação estrutural dos compostos isolados 

 

5.4.1 Identificação estrutural de Sg-1 

 

Foram isolados 63 mg de Sg-1 da fração metanólica do EEB das folhas. Tal 

substância apresentou-se como um sólido amorfo, de coloração amarela (Figura 30), 

solúvel em metanol. 

 

Figura 30. Aspecto físico da substância Sg-1. 

 

Fonte: autoria própria. 

  

Após sua obtenção, a substância foi encaminhada ao Laboratório de 

Ressonância Magnética Nuclear da CAFMA para obtenção dos espectros. Através da 

análise dos espectros de RMN de 1H (Figuras 31 a 33) e 13C (Figura 34, página 113) 

e de suas expansões, concluiu-se que Sg-1 pertence à classe dos flavonoides, 

apresentando 15 sinais para carbono na região de aromáticos (compatível com o 

núcleo básico C6-C3-C6) e 5 sinais característicos de hidrogênios aromáticos. Além 

disso, os espectros também apresentaram sinais na região de açúcar, sugerindo a 

presença de uma unidade ligada ao flavonoide (Figura 33). 
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Figura 31. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 1H da substância Sg-1 

(DMSO-d6, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 32. Expansão do espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 1H da 

substância Sg-1, na região de hidrogênios aromáticos (DMSO-d6, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 33. Expansão do espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 1H da 

substância Sg-1, na região característica da presença de açúcar (DMSO-d6, 400 

MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 34. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 13C da substância Sg-1 

(DMSO-d6, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 
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A análise do espectro de 13C aliada à análise do espectro DEPT135° (Figura 

35) possibilitou verificar a presença de 21 sinais de carbono, sendo 6 do tipo sp3 e 15 

do tipo sp2. Dos 21 carbonos observados para Sg-1, um deles foi considerado do tipo 

metilênico (δC 60,3), 10 metínicos (δc 121,2; 116,1; 115,3; 102,0; 98,9; 93,7; 76,0; 73,4; 

71,4 e 68,0) e 10 carbonos não hidrogenados (δc 177,6; 164,4; 161,4; 156,5; 156,4; 

148,6; 144,9; 133,6; 122,1 e 104,0). 

 

Figura 35. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear do tipo DEPT135° 13C obtido 

para a substância Sg-1 (DMSO-d6, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Os sinais observados em δC 156,5, 133,6 e 177,6 foram atribuídos aos 

carbonos C-2, C-3 e C-4, sugerindo a presença do anel C típico de uma flavona, ou 

seja, com instauração entre C-2 e C-3 e presença de carbono carbonílico (C-4). 

Foi atribuído o conjunto de sinais em δH 7,52 (sl, 1H), 6,80 (d; 1H, J=8,0Hz) e 

7,65 (d; 1H, J=8,0Hz), correspondentes aos hidrogênios H-2’, H-5’ e H-6’, 

respectivamente, compatível com o sistema de substituição ABX para o anel B. Além 

disso, o experimento COSY (Figura 36, página 115) revelou uma correlação 

importante entre os hidrogênios H-5’ e H-6’, indicando um padrão de substituição do 
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anel B compatível com a estrutura da quercetina. Essa hipótese foi confirmada com 

base nos sinais dos hidrogênios H-6 e H-8, correspondentes a δH 6,18 (sl; 1H) e 6,39 

(sl; 1H), respectivamente, sugerindo que o núcleo flavonoídico apresenta um anel A 

tetrassubstituído nas posições 5,7,9,10 e um anel B trissubstituído em 1’,3’ e 4’, o que 

é compatível também com o padrão de substituição de grande parte dos flavonoides 

que são biossintetizados pelas plantas. Vale ressaltar que a presença do sinal em δH 

12,61 (sl, 1H) correspondente ao hidrogênio da hidroxila ligada a C-5, sinal este 

considerado característico de hidroxilas queladas, confirma o padrão de substituição 

do anel A em C-5 e C-7. Outros três sinais equivalentes a singletos largos são 

observados na faixa δH 4-5 (Figura 31, página 112), sugerindo que a molécula possui 

quatro hidroxilas, no total. 

 

Figura 36. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo COSY 

(1Hx1H) obtido para a substância Sg-1 (DMSO-d6, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 31, página 112) apresentou um sinal 

característico para a presença de unidade de açúcar, um dubleto em δH 5,36 com 

constante de acoplamento equivalente a 8,0 Hz, sugerindo a presença de uma 

unidade de hexose, sendo este sinal atribuído ao hidrogênio anomérico H-1”. Esse 
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sinal é compatível com o hidrogênio anomérico de uma unidade de galactose, tendo 

em vista que no seu isômero glicose, esse sinal é mais desprotegido, apresentando 

um valor em torno de δH 5,45, com constante de acoplamento de 7,4 Hz (SANTOS, 

2012). Além disso, o hidrogênio anomérico (H1’’) em δH 5,36 com um J=8,0 Hz definiu 

a configuração da unidade de açúcar como beta, pois para ligação alfa a constante de 

acoplamento seria em torno de 3 Hz (KALEGARI, 2009). 

O espectro de 13C revelou o conjunto de sinais em δC 60,3 (C-6”), 76,0 (C-5”), 

68,0 (C-4”), 73,4 (C-3”), 71,4 (C-2”) e 102,0 (C-1”), também compatível com uma 

unidade galactosídica. Com base nos dados observados nos mapas de contornos dos 

espectros bidimensionais, HSQC (Figura 37) e HMBC (Figura 38, página 117), e na 

comparação com os dados espectrais da literatura (COQUEIRO, 2013; MENEZES, 

2014), a estrutura proposta para este flavonoide foi a da quercetina-3-O-β-

galactosideo, conhecido também como hiperina. 

 

Figura 37. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HSQC 

(1H-13C, correlação direta) obtido para a substância Sg-1 (DMSO-d6, 400 MHz). (A) e 

(B) são expansões dos sinais da região de aromáticos e de açúcar, respectivamente. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 A posição da unidade galactosídica foi determinada pela correlação observada 

no espectro HMBC entre o sinal δC 133,6, correspondente a C-3, e o sinal δH 5,36 (H-

1”), correspondente ao hidrogênio anomérico, a três ligações (Figura 37), 

caracterizando uma ligação do tipo 3-O-β-galactosídeo.  

 

Figura 38. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HMBC 

(1H-13C, a duas ou três ligações) obtido para a substância Sg-1 (DMSO-d6, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Os dados espectrais obtidos, aliado ao resultado positivo para flavonoides na 

avaliação do perfil fitoquímico preliminar de extratos e frações das folhas e a 

comparação dos deslocamentos químicos de 1H e 13C obtidos com os valores 

registrados na literatura (COQUEIRO et al., 2013) permitiram identificar a substância 

Sg-1 como sendo quercetina 3-O-β-galactosídeo (Figura 39, página 119). Todos os 

dados espectrais obtidos para Sg-1 são apresentados na Tabela 15 (página 118). 
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Tabela 15.  Dados espectrais de Ressonância Magnética Nuclear de 1H (400 MHz, 

DMSO-d6) e 13C (100 MHz) obtidos para Sg-1 (δ em ppm, multiplicidade, J em Hz), e 

bidimensionais HSQC e HMBC (2JCH e 3JCH). 

HSQC HMBC 

Posição δC δH (mult, int, J) 2JCH 
3JCH 

2 156,5 -  H-6’, H-2’ 

3 133,6 -  H-1’’ 

4 177,6 -   

5 161,4 12,61 (sl, OH) H-6  

6 98,9 6,18 (sl, 1H)  H-8 

7 164,4 - H-8, H-6  

8 93,7 6,39 (sl, 1H)  H-6 

9 156,4 - H-8  

10 104,0 -  H-8, H-6 

1’ 122,1 - H-2’  

2’ 115,3 7,52 (sl, 1H)   

3’ 144,9 - H-2’ H-5’ 

4’ 148,6 - H-5’ H-6’, H-2’ 

5’ 116,1 6,80 (d, 1H; J=8,0) H-6’  

6’ 121,2 7,65 (d, 1H; J=8,0) H-5’  

1’’ 102,0 5,36 (d, 1H; J=8,0) H-2’’  

2’’ 71,4 3,57 (m; 1H) H-1’’ H-4’’ 

3’’ 73,4 3,45 (m; 1H) H-2’’, H-4’’ H-1’’ 

4’’ 68,0 3,64 (sl, 1H) H-3’’, H-5’’ H-6’’ 

5’’ 76,0 3,33 (m, 1H) H-6’’ H-3’’ 

6’’ 60,3 3,34 (m, 1H) 

3,36 (m; 1H) 

H-5’’  

Fonte: autoria própria. 
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Figura 39. Estrutura química da substância Sg-1, isolada da fração metanólica do 

extrato etanólico bruto das folhas de S. gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

De modo geral, os flavonoides têm atraído muita atenção devido à sua notável 

variedade de atividades farmacológicas, tais como antioxidante, antimutagênica, 

antibacteriana, antiangiogênica, anti-inflamatória, antialérgica, moduladora de 

atividades enzimáticas e atividade anticâncer (CUSHNIE; CORDEIRO, 2011). Na 

terapia anticâncer, os flavonoides são capazes de promover a parada do ciclo celular, 

induzindo a célula a entrar em apoptose (KUNTZ et al., 1999), além de interromper a 

formação do fuso mitótico (BEUTLER et al., 1998) ou inibir a angiogênese (MOJZISA 

et al., 2008), o que os torna agentes antitumorais promissores. 

A atividade moduladora enzimática dessa classe de metabólitos envolve uma 

série de vias de sinalização celular. Entre elas, têm se destacado a capacidade de 

inibição efetiva das enzimas xantina oxidase, ciclo-oxigenase (COX) e lipoxigenase 

(LOX), que estão envolvidos em processos inflamatórios, mas também no processo 

fisiopatológico do câncer. 

Os efeitos quimiopreventivos de flavonoides estão intimamente ligados às suas 

propriedades anticâncer, que envolvem principalmente a eliminação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), colocando o potencial antiproliferativo dos flavonoides 

em evidência. Por essas razões, alguns flavonoides como, por exemplo, quercetina, 

genisteína ou flavopiridol (um análogo sintético de um alcaloide natural) foram 
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conduzidos nos últimos anos aos ensaios clínicos de fase tardia para várias 

indicações oncológicas (LAZAREVIC et al., 2011). 

Sendo assim, apesar de Sg-1 (quercetina-3-O-β-galactosídeo) ter apresentado 

baixa atividade citotóxica frente às linhagens HCT-116, SF295 e HL-60 no teste do 

MTT, a possibilidade da espécie S. gardneriana apresentar outros derivados 

flavonoídicos, como a própria quercetina (aglicona de Sg-1), com potencial antitumoral 

não pode ser descartada, tendo em vista a variedade estrutural dessa classe de 

compostos e, consequentemente, a variedade das ações farmacológicas que os 

mesmos podem exercer nos sistemas biológicos.  

O isolamento desse flavonoide foi relatado para a espécie S. gardneriana, em 

estudo desenvolvido por Menezes (2014). Contudo, o composto não havia sido 

testado isoladamente. Além disso, esse é o único flavonoide isolado do gênero Simira 

até o presente momento. 

 

5.4.2 Identificação estrutural de Sg-2 

 

O estudo fitoquímico da fração CHCl3 do EEB das folhas de S. gardneriana 

levou ao isolamento da substância Sg-2 (47,9 mg), que se apresentou na forma de 

um sólido amorfo, de cor branca (Figura 40), solúvel em CHCl3. 

 

Figura 40. Aspecto físico da substância Sg-2.  

 

Fonte: autoria própria.  
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 Após seu isolamento, Sg-2 foi submetido às análises por RMN no intuito de 

caracterizá-lo estruturalmente. Os espectros de RMN de 1H (Figura 42, página 122) e 

13C (Figura 43, página 122) revelaram a presença de sinais entre δH 0,88-3,64 e δC 

14,1-63,1, respectivamente, sugerindo que se tratava de um hidrocarboneto de cadeia 

longa, provavelmente oxigenado, compatível com a estrutural de um álcool de cadeia 

longa. Após compilação dos dados espectrais obtidos experimentalmente e 

comparação destes com o que é descrito na literatura, chegou-se à conclusão de que 

Sg-2 se tratava do composto octacosan-1-ol, cuja estrutura é apresentada na figura 

41 (FIRDOUS, 2014). 

 

Figura 41. Estrutura química da substância Sg-2, isolada da fração clorofórmica do 

extrato etanólico bruto das folhas de S. gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

O espectro de RMN 1H apresentou sinais para um tripleto em δH 0,88 (J = 8,0 

Hz, 3H), correspondente aos hidrogênios metílicos terminais H-28; um multipleto em 

δH 1,56 (2H), atribuído à H-2 ligado ao carbono alifático; um tripleto em δH 3,64 (2H) 

atribuído à H-1, conforme demonstrado na expansão (Figura 42, página 122). Além 

disso, verificou-se na região de hidrogênios alifáticos um singleto largo em δH 1,30 

integrado para 50 hidrogênios, característico de cadeia hidrocarbônica longa 

constituída por 28 átomos de carbonos.  
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Figura 42. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 1H da substância Sg-2 

(CDCl3, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Figura 43. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 13C da substância Sg-2 

(CDCl3, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  
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O espectro de correlação homonuclear (COSY, 1H-1H) apresentou inúmeras 

correlações entre os sinais de hidrogênios alifáticos, confirmando a hipótese de que o 

composto Sg-2 se tratava de um álcool de cadeia longa. Adicionalmente, foi verificada 

uma correlação importante entre H-1 (δH 3,64) e H-2 (δH 1,56), o que auxiliou na 

determinação da posição da hidroxila em C-1 (Figura 44). 

 

Figura 44. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo COSY 

(1H-1H) obtido para a substância Sg-2 (CDCl3, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  

 

O espectro de RMN do tipo DEPT135 13C (100 MHz, CDCl3) mostrou a 

presença de um sinal bem resolvido para carbono metílico e vários sinais para 

carbonos metilênicos, dos quais muitos estavam sobrepostos na região em torno de 

δC 29 (Figura 45, página 124). Vale a pena destacar também os sinais em δC 63,1 e 

δC 14,1, correspondentes ao carbono oximetilênico C-1 e ao carbono metílico C-28. 

Os deslocamentos associado à comparação com dados descritos na literatura 

permitiram identificar a substância Sg-2 como sendo o álcool de cadeia longa 

octacosan-1-ol (FIRDOUS, 2014). 
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Para finalizar a caracterização estrutural por RMN, garantindo a atribuição 

correta dos sinais de carbono e hidrogênio da molécula, foram obtidos os espectros 

de correlação heteronuclear direta (HSQC) e a duas ou três ligações (HMBC), 

conforme apresentado nas figuras 46 e 47 (página 125), respectivamente. Todos os 

dados espectrais e correlações observadas para Sg-2 são apresentados na tabela 16 

(página 126). 

 

Figura 45. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear do tipo DEPT135° 13C obtido 

para a substância Sg-2 (CDCl3, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  
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Figura 46. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HSQC 

(1H-13C, correlação direta) obtido para a substância Sg-2 (CDCl3, 400 MHz).  

 

Fonte: autoria própria.  

 

Figura 47. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HMBC 

(1H-13C, duas ou três ligações) obtido para a substância Sg-2 (CDCl3, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 16.  Comparação dos dados espectrais de Ressonância Magnética Nuclear 

de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) de Sg-2 em CDCl3 (δ em ppm, multiplicidade, J em 

Hz), com os do octacosan-1-ol encontrados na literatura (CDCl3). 

Dados Sg-2 (CDCl3) Dados da literatura* (CDCl3) 

Posição δC δH (mult, int, J) Posição δC δH (mult, int, J) 

C-1 63,1 3,64 (t, 2H, J=8) C-1 63,1 3,62 (t; 2 H, J=6,6) 

C-2 32,8 1,56 (m, 2 H) C-2 32,8 1,54 (m, 2 H) 

C-3 25,7  

 

1,26 (sl, 50 H) 

C-3 25,7  

 

1,24 (sl, 50 H) 

C-4 a C-25 29,7 C-4 a C-

25 

29,7 

C-26 31,9 C-26 31,9 

C-27 22,7 C-27 22,7 

C-28 14,1 0,88 (t; 3H, J=8) C-28 14,1 0,86 (t; 3H, J=6) 

* FIRDOUS, 2014. Fonte: autoria própria. 

 

Mesmo com todos os dados espectrais obtidos nos diferentes experimentos de 

RMN, é sempre difícil para o pesquisador definir o tamanho da cadeia hidrocarbônica, 

uma vez que a maioria dos átomos apresentam deslocamento químico semelhante, 

ou seja, na mesma região do espectro, sendo comumente observado sobreposição 

de sinais. Isso se torna ainda mais difícil quando analisamos os espectros de RMN 

13C e DEPT-135 13C, onde é praticamente impossível determinar o número real de 

carbonos que compõem a cadeira alifática apenas com essas informações. Dessa 

forma, para confirmar a hipótese de que Sg-2 se tratava do composto octacosan-1-ol, 

foi realizada também a análise por CG-EM para essa amostra.  

 Essa análise revelou a presença de um pico majoritário em 69,53 minutos, cujo 

espectro de massas e os padrões de fragmentação (Figura 48, página 127), quando 

comparados com as informações fornecidas pela biblioteca do programa, foram 

compatíveis com a estrutural do octacosan-1-ol (C28H58O, m/z 410), apresentando 

índice de similaridade equivalente a 98%. 
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Figura 48. Espectro de massas obtido para Sg-2 após análise por Cromatografia 

Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. 

 

Fonte: autoria própria.  

  

 A literatura reporta uma série de aplicações terapêuticas para os álcoois de 

cadeia longa. Em estudos anteriores, foi verificado que esses compostos, incluindo o 

octacosan-1-ol, são capazes de reduzir a produção de óxido nítrico mediada por 

macrófagos murinos, de forma significativa e dependente da dose. Os autores 

relataram também que a análise por Western Blot realizada mostrou que a redução 

dos níveis de óxido nítrico foi uma consequência da inibição da expressão de óxido 

nítrico sintetase indutível (FERNÁNDEZ-ARCHE et al., 2009).  

 O mesmo estudo correlacionou o efeito anti-inflamatório do octacosan-1-ol com 

seu potencial anticâncer. De fato, o octacosan-1-ol foi capaz de reduziu também a 

produção do fator de necrose tumoral (TNF-α) e da prostaglandina E2, embora a 

potência de inibição para esta última tenha sido inferior. Por outro lado, a substância 

reduziu significativamente a produção de tromboxanos A2 em modelos in vivo. A 

redução da liberação de eicosanoides foi relacionada com a inibição da fosfolipase A2 

(FERNÁNDEZ-ARCHE et al., 2009). 

Um estudo recente desenvolvido por Chu e colaboradores (2016) demonstrou 

que formulações contendo octacosanol como copolímero derivatizado com 

polietilenoglicol (PEG) foram capazes de melhorar a atividade antitumoral do agente 

anticâncer paclitaxel (PTX), comumente utilizado na clínica, além de reduzir sua 

toxicidade, quando comparado com formulações convencionais. O octacosanol tem 

se mostrado seguro para utilização por seres humanos e, surpreendentemente, tem 

exibido atividade antitumoral através da inibição de metaloproteinases de matriz 
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extracelular (MMPs) e da translocação do factor de transcrição (Factor Nuclear Kappa 

B, NF-kB) para o núcleo, atuando de forma sinérgica com PTX. 

 O octacosan-1-ol isolado nesse trabalho como Sg-2 apresentou moderada 

atividade citotóxica frente à linhagem HCT-116, com percentual de inibição de 

crescimento celular equivalente a 40,17, o que pode justificar, pelo menos em parte, 

a atividade citotóxica verificada para a fração CHCl3 obtida do EEB das folhas de S. 

gardneriana. Além disso, este composto está sendo relatado pela primeira vez no 

gênero Simira. Um outro álcool de cadeia longa (heptacosanol) foi isolado na espécie 

por Menezes (2014). 

 

5.4.3 Identificação estrutural de Sg-3 

 

O estudo fitoquímico realizado com o extrato metanólico bruto das cascas 

conduziu ao isolamento da substância Sg-3 (12,3 mg), que se apresentou na forma 

de cristais amarelos, em forma de agulha (Figura 49), solúveis em metanol. 

 

Figura 49. Aspecto físico da substância Sg-3. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Ao ser analisada por CCDA, Sg-3 apresentou resultado positivo para alcaloides 

quando utilizado o reagente de Dragendorff, revelando um spot de coloração marrom 

característica para essa classe de metabólitos secundários (Rf = 0,60, 100% AcOEt), 

conforme apresentado na figura 50.  

 

Figura 50. Placas de Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA) com 

amostra de Sg-3: (A) placa antes de revelação; (B) placa após revelação com reagente 

de Dragendorff. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O espectro de RMN 1H obtido para Sg-3 e sua expansão (Figura 51, página 

130) apresentaram seis sinais de hidrogênios aromáticos, sendo dois dubletos com 

constante de acoplamento compatível com um sistema AB de um anel heterocíclico, 

δH 8,01 (d, J = 5,6 Hz, 1H) e 7,69 (d, J = 5,6 Hz, 1H), quatro sinais representando 

quatro hidrogênios vizinhos em um anel aromático dissubstituido, δH 7,95 (d, J = 8,0 

Hz, 1H), 7,47 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,43 (t, J = 8,0 Hz, 1H) e 7,14 (m, 1H), e um singleto 

em δH 2,68 (3H) correspondente a um sinal de grupo metila ligado em um anel 

aromático. Estes dados espectrais, o teste positivo com reagente de Dragendorff e a 

 



Ferraz, C.A.A. 

 

131 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

comparação com os valores registrados na literatura (WELTI, 1985; ALVES et al., 

2001) permitiu identificar Sg-3 como o alcaloide β-carbolínico harmana (Figura 52). 

 

Figura 51. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 1H da substância Sg-3 

(MeOD, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 52. Estrutura química da substância Sg-3, isolada do extrato metanólico bruto 

das cascas do caule de S. gardneriana. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Expansão

H aromáticos

N

N

H

1

2

3
45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Harmana (Sg-3)
C12H10N2



Ferraz, C.A.A. 

 

132 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

Essa hipótese foi confirmada a partir da análise conjunta dos espectros de RMN 

13C e DEPT135° de Sg-3 (MeOD, 100 MHz), nos quais observou-se a presença de 

doze sinais: um metílico (δC 19,7); seis metínicos (δC 137,5; 114,1; 122,6; 120,7; 129,7 

e 112,9) e cinco carbonos não hidrogenados (δC 142,8; 122,6; 142,5; 129,4 e 136,1), 

todos na região de carbonos aromáticos, exceto o sinal atribuído a C-14 (δC 19,7) 

(Figuras 53, 54 e 55). 

 

Figura 53. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 13C da substância Sg-3 

(MeOD, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 54. Expansão do espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 13C da 

substância Sg-3 (MeOD, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 55. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear do tipo DEPT135 13C da 

substância Sg-3 (MeOD, 100 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  
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 O padrão de substituição dos anéis aromáticos presentes em Sg-3 foram 

confirmados também com base nas correlações homonucleares observadas no 

experimento COSY (1H-1H) entre os hidrogênios H-5 (δH 7,47), H-6 (δH 7,14), H-7 (δH 

7,43) e H-8 (δH 7,95); e os hidrogênios H-3 (δH 8,01) e H-4 (δH 7,69) (Figura 56). 

 

Figura 56. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo COSY 

(1H-1H) obtido para a substância Sg-3 (MeOD, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 Os valores correspondentes a cada átomo de carbono e de hidrogênio da 

molécula foram atribuídos com base nas correlações heteronucleares diretas (1H-13C) 

evidenciadas nos espectros obtidos com o experimento HSQC (Figuras 57, página 

134). A posição da metila na molécula foi definida com base nas correlações 

observadas nos espectros do tipo HMBC (Figura 58, página 134), especificamente a 

correlação entre os sinais δH 2,68 (3H) e δC 19,7, confirmando a posição do grupo CH3 

em C-14 (Figura 59, página 135). Todos os dados espectrais para Sg-3 estão 

compilados na tabela 17 (página 136). 
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Figura 57. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HSQC 

(1H-13C, correlação direta) obtido para a substância Sg-3 (MeOD, 400 MHz). No canto 

inferior direito, encontra-se a expansão do sinal correspondente à metila. 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Figura 58. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional do tipo HMBC 

(1H-13C, a duas ou três ligações) obtido para a substância Sg-3 (MeOD, 400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 59. Expansão do espectro de Ressonância Magnética Nuclear bidimensional 

do tipo HMBC (1H-13C, a duas ou três ligações) obtido para a substância Sg-3 (MeOD, 

400 MHz). 

 

Fonte: autoria própria.  
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Tabela 17. Dados espectrais de Ressonância Magnética Nuclear de 1H (400 MHz) e 

13C (100 MHz) de Sg-3 em MeOD (δ em ppm, multiplicidade, J em Hz), assim como 

os bidimensionais HSQC e HMBC (2JCH e 3JCH). 

HSQC HMBC 

Posição δC δH (mult; int; J) 2JCH 
3JCH 

1 142,8 - H-14 H-3 

3 137,5 8,01 (d; 1H; J=5,6) H-4  

4 114,1 7,69 (d; 1H; J=5,6) H-3  

5 122,6 7,47 (d; 1H; J=8,0) H-6 H-7 

6 120,7 7,14 (m; 1H) H-5, H-7  

7 129,7 7,43 (t; 1H; J=8,0) H-8  

8 112,9 7,95 (d; 1H; J=8,0)  H-6 

10 122,6 - H-5 H-4, H-6 

11 142,5 - H-8 H-5, H-7 

12 129,4 -  H-3 

13 136,1 -  H-4, H-14 

14 19,7 2,68 (s, 3H)   

Fonte: autoria própria. 

 

 A harmana é um alcaloide β-carbolínico (derivado da β-carbolina). Estes tipos 

de alcaloides exibem diversas atividades farmacológicas e bioquímicas, incluindo a 

inibição da enzima monoamina-oxidase e do citocromo P450, além de se ligarem a 

receptores de serotonina. Estes compostos também inibem a atividade de 

descondensação do DNA pela ligação às topoisomerase I e II. Além disso, os efeitos 

tóxicos e mutagênicos destes tipos de alcaloides foram relatados em células 

procarióticas e eucarióticas (BOEIRA et al., 2002). 

O alcaloide harmana apresentou atividade mutagênica em células de pulmão 

de hamster chinês na ausência de ativação metabólica, e foi capaz de induzir a 

permuta de cromatídeos irmãs, em linfócitos periféricos humanos. Além disso, induziu 

aberrações cromossômicas em células de ovário de hamster chinês após o tratamento 

com luz UV e aumentou a frequência de micronúcleos em células meristemáticas de 

Allium cepa, pela luz UV (KIM et al., 1997).  
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Alguns dos efeitos biológicos e farmacológicos destes alcaloides β-carbolínicos 

podem estar relacionados à sua capacidade de intercalação com o DNA, levando a 

alteração de sua replicação e influência nas atividades enzimáticas. Na verdade, é 

bem conhecido que os efeitos mutagênicos e carcinogênicos de vários compostos 

estão relacionadas com a sua capacidade de intercalação de DNA (SABLIN e 

RAMSAY, 1997; BOEIRA, 2002; CHEN, 2016). 

Apesar disso, uma série de derivados β-carbolínicos foram sintetizados e 

avaliados quanto à atividade antiproliferativa, inibição da migração das células e 

formação do túbulo, e quanto à atividade antiangiogênica in vivo. Os resultados 

mostraram que a maioria dos β-carbolínicos exibiu efeito antiproliferativo significativo 

contra linhagens de células tumorais humanas. Investigações adicionais sobre os 

mecanismos de ação revelaram que estes derivados inibem significativamente a 

migração de células EA.hy926 e a formação de túbulo, de uma forma dependente da 

dose. Além disso, os compostos exibiram efeitos inibidores de angiogênese 

significativos e suas potências foram comparáveis com o fármaco de referência 

Endostar® (30 µM) (CHEN et al., 2016). 

Nesse estudo, o alcaloide harmana, isolado como Sg-3, apresentou moderada 

atividade citotóxica frente às linhagens HCT-116 e SF295, com percentuais de inibição 

de crescimento celular de 45,02 e 36,24%, respectivamente. Isso sugere que a 

substância também possa estar contribuindo para o efeito citotóxico demonstrado pelo 

extrato do qual foi isolado. Contudo, é preciso trabalhar com cautela com esse tipo de 

substância, uma vez que a literatura apresenta indícios de elevada toxicidade, o que 

pode inviabilizar seu uso como medicamento. 

 

5.5 Análise dos extratos e frações por CLAE-DAD 

  

 Após realização do estudo fitoquímico das diferentes partes de S. gardneriana, 

foram obtidos os compostos Sg-1, Sg-2 e Sg-3. Esses compostos, juntamente com 

outras substâncias disponíveis no laboratório, foram utilizados como padrões para 

identificação dos constituintes químicos presentes nos extratos e frações de maior 

polaridade através de análises por CLAE-DAD, utilizando coluna de fase reversa 

(C18). Todos os padrões (ácidos fenólicos, flavonoides glicosilados e não glicosilados, 

terpenos e alcaloides encontrados com frequência em plantas medicinais) foram 

analisados sob as mesmas condições cromatográficas empregadas para extratos e 
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frações. Entretanto, apenas os compostos Sg-1 e Sg-3 foram identificados nas 

amostras, sugerindo que a composição química das amostras é complexa, fazendo-

se necessária a realização de estudos posteriores a fim de determinar quali e 

quantitativamente a composição química majoritária dos extratos e frações 

analisados. 

 As análises por CLAE-DAD revelaram um grau de pureza superior a 95% para 

Sg-1 e Sg-3, que apresentaram picos simétricos e bem resolvidos em torno de 23,80 

e 25,03 minutos, conforme demonstrados nos cromatogramas (254 nm) apresentados 

na figura 60 (página 139). O espectro de absorção UV obtido para Sg-1 demonstrou 

bandas de absorção máxima (λmax) em 256 e 354 nm, perfil de absorção característico 

de flavonoides. De modo semelhante, Sg-3 apresentou bandas de absorção máxima 

em 244, 299 e 365, compatível com o perfil de absorção UV de alcaloides β-

carbolínicos. 

 A identificação de Sg-1 e Sg-3 em extratos e frações de S. gardneriana foi 

realizada com base na comparação do tempo de retenção e do perfil de absorção UV 

dos padrões com os picos correspondentes nas amostras analisadas. A seguir, são 

apresentados os resultados das análises realizadas por CLAE-DAD de acordo com a 

parte vegetal estudada. 

 

  

 

 

 

 



Ferraz, C.A.A. 

 

140 Estudo fitoquímico e avaliação do efeito citotóxico de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

Figura 60. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD) dos 

compostos Sg-1 e Sg-3 isolados de S. gardneriana. (A): cromatogramas de Sg-1 e Sg-3, registrados em 254 nm. (B): espectro de 

absorção ultravioleta de Sg-3. (C): espectro de absorção ultravioleta de Sg-1. Os cromatogramas foram obtidos em 254 nm. 

 

TR: tempo de retenção. Fonte: autoria própria. 
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 A análise por CLAE-DAD do extrato (EEB-Folhas) e das frações acetato de etila 

(Fr. AcOEt-Folhas) e metanólica (Fr. MeOH-Folhas) das folhas de S. gardneriana 

revelou a presença do flavonoide isolado (Sg-1) e do alcaloide harmana (Sg-3) como 

constituintes químicos majoritários. O perfil cromatográfico observado para EEB-

Folhas e Fr. MeOH-Folhas foi bastante semelhante, tendo Sg-3 como componente 

majoritário, seguido por Sg-1. Em contraste, Fr. AcOEt apresentou Sg-1 como sendo 

o constituinte químico majoritário (Figura 61). 

 

Figura 61. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector 

de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD) de extrato (EEB-Folhas) e frações (Fr. AcOEt-

Folhas e Fr. MeOH-Folhas) das folhas de S. gardneriana. 1 representa o pico 

correspondente a Sg-1 (quercetina-3-O-β-galactosídeo), e 2 representa o pico 

correspondente a Sg-3 (harmana). Os cromatogramas foram obtidos em 254 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

  

 Esses resultados demonstram que embora não tenha sido isolado das folhas 

da espécie, o alcaloide também pode ser encontrado nessa parte vegetativa, 

sobretudo na fração metanólica obtida após CLV, o que pode ser explicado pela 
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polaridade do composto (solúvel em metanol), fazendo com que este seja mais 

facilmente extraído com solventes de maior polaridade. 

 A presença do alcaloide harmana (Sg-3) também foi verificada em todos os 

extratos e frações de maior polaridade das sementes de S. gardneriana, conforme 

demonstrado na Figura 62. No EEB-Sementes, Sg-3 se apresentou como um dos 

componentes minoritários do extrato, enquanto que em EMB-Sementes, o pico 

correspondente ao alcaloide está entre os majoritários da amostra, confirmando que 

a utilização do metanol melhora a extração de Sg-3 em relação ao etanol. Entre as 

frações analisadas, a fração acetato de etila (Fr. AcOEt-Sementes) revelou o alcaloide 

harmana como o seu componente majoritário, diferente do que foi observado para a 

fração metanólica (Fr. MeOH-Sementes). Os demais constituintes isolados não foram 

identificados nos extratos e frações das sementes. 

 

Figura 62. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector 

de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD) dos extratos (EEB-Sementes e EMB-Sementes) 

e frações (Fr. AcOEt-Sementes e Fr. MeOH-Sementes) das sementes de S. 

gardneriana. 2 representa o pico correspondente a Sg-3 (harmana). Os 

cromatogramas foram obtidos em 254 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Sg-3 (harmana) também foi identificado nos extratos metanólicos das cascas 

(EMB-Cascas), frutos verdes (EMB-Frutos verdes) e frutos secos (EMB-Frutos secos). 

No EMB-Cascas, extrato do qual foi isolado, Sg-3 foi identificado como sendo um dos 

constituintes químicos majoritários (Figura 63), corroborando com os resultados 

anteriormente descritos.  

 

Figura 63. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector 

de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD) do extrato metanólico das cascas (EMB-Cascas) 

de S. gardneriana. 2 representa o pico correspondente a Sg-3 (harmana). O 

cromatograma foi obtido em 254 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Em relação às análises dos frutos secos e verdes, Sg-3 também foi identificado 

como componente majoritário (Figura 64, página 143). Contudo, foi observada uma 

inversão relevante do teor de Sg-3 do extrato proveniente dos frutos verdes para o 

extrato proveniente dos frutos secos (estágio de maturação mais avançado), 

sugerindo que o estágio de maturação dos frutos influencia diretamente na produção 

desse alcaloide, ou seja, quanto mais maduro o fruto estiver, maior será o teor de 

harmana. 
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Figura 64. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector 

de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD) do extrato metanólico dos frutos verdes (EMB-

Frutos verdes) e secos (EMB-Frutos secos) de S. gardneriana. 2 representa o pico 

correspondente a Sg-3 (harmana). O cromatograma foi obtido em 254 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 De modo geral, os demais picos não identificados nos extratos apresentaram 

espectros de absorção UV característicos de alcaloides β-carbolínicos (provavelmente 

derivados da harmana) ou de flavonoides (provavelmente derivados da quercetina, no 

caso de extratos e frações obtidos das folhas da planta). Nesse sentido, estudos 

posteriores deverão ser realizados visando o isolamento de um maior número de 

compostos para serem utilizados como padrões analíticos, permitindo uma 

determinação quali-quantitativa mais completa. 

 Em todo caso, a presença do alcaloide harmana em todas as partes da planta, 

incluindo partes que não apresentaram reação positiva para alcaloides durante a 

triagem fitoquímica preliminar (extratos das folhas, por exemplo), corroboram a ideia 

de que esse constituinte químico possa ser considerado um marcador 

quimiotaxonômico da espécie, contribuindo para estudos posteriores que envolvam a 

padronização de extratos de S. gardneriana ou, até mesmo, controle de qualidade de 

matéria-prima vegetal e produtos acabados.    
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6 CONCLUSÕES 

 

Nesse trabalho, foi realizado o estudo fitoquímico de S. gardneriana auxiliado 

por ensaios de citotoxicidade, visando a obtenção de compostos bioativos de forma 

racional, orientada pelo perfil de atividade farmacológica demonstrado pelos 

diferentes extratos e frações obtidos da espécie vegetal. Dessa forma, esse estudo 

possibilitou verificar o potencial citotóxico de praticamente todas as partes vegetativas 

de S. gardneriana (sementes, folhas, cascas e frutos verdes e secos), resultando 

também no isolamento de algumas moléculas. 

A triagem fitoquímica realizada revelou que os flavonoides, terpenoides (mono, 

di, sesqui e triterpenos) e alcaloides constituem os principais metabólitos secundários 

em S. gardneriana, o que corrobora com resultados encontrados para outras espécies 

que pertencem ao mesmo gênero. Quanto ao potencial citotóxico, foi observado que 

a fração hexânica obtida do EMB das sementes, bem como o EHB obtido das cascas 

apresentaram elevada atividade, sobretudo frente às linhagens HCT-116 e HL-60, 

com percentuais de inibição de crescimento celular variando de 76,14 a 97,75%. Além 

disso, em geral, as frações e extratos de baixa polaridade obtidos das demais partes 

da planta estudadas apresentaram de moderada a elevada atividade citotóxica.  

Na tentativa de identificar os principais constituintes químicos das frações e 

extratos de baixa polaridade, foram realizadas análises por CG-EM. Entre os 

constituintes majoritários, destacaram-se os hidrocarbonetos tetradecano, 

hexadecano, hexacosano, tetracontano; os ésteres metílicos dos ácidos (E)-9-

octadecenoico, 6-octadecinoico e hexadecanoico; e os ácidos ciclohex-2-enil acético, 

2-metil-,3-hidroxi-2,4,4-trimetil-propanóico pentil éster e 2-metil-,2,2-dimetil-1-(2-

hidroxi-1-metiletil) propanoico propil éster. Alguns desses compostos apresentam 

relatos de atividade citotóxica e antitumoral, o que justifica a bioatividade observada 

nesse estudo para os extratos e frações analisados. 

O estudo fitoquímico clássico das frações e extratos que apresentaram 

atividade citotóxica e rendimento satisfatório resultou, até o momento, no isolamento 

de nove compostos e elucidação estrutural de três (Sg-1, Sg-2 e Sg-3), sendo que 

alguns desses apresentaram moderada atividade citotóxica, como é o caso de Sg-3, 

o que justifica, pelo menos em parte, o potencial citotóxico observado para os extratos 

e frações testados. Dessa forma, foram identificados: o flavonoide quercetina-3-O-β-

galactosídeo (Sg-1), já descrito para espécie S. gardneriana; o álcool de cadeia longa 



Ferraz, C.A.A. 

 

147 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

1-octacosanol (Sg-2), descrito pela primeira vez no gênero; e o alcaloide harmana, 

considerado um dos marcadores quimiotaxonômicos do gênero Simira, sendo este 

descrito pela primeira vez na espécie S. gardneriana.  

Adicionalmente, os extratos e frações de maior polaridade foram analisados por 

CLAE-DAD, utilizando os compostos isolados como padrões analíticos secundários. 

Em geral, os cromatogramas obtidos demonstraram a presença de Sg-3 em todos os 

extratos e frações analisados, sendo considerado o componente majoritário do EEB e 

fração metanólica das folhas, do extrato metanólico dos frutos secos e da fração 

acetato de etila obtida das sementes, sugerindo que o alcaloide harmana é 

possivelmente um marcador químico da espécie. 

De modo geral, os resultados obtidos com este trabalho demonstraram que a 

espécie S. gardneriana pode ser considerada uma fonte promissora de moléculas 

bioativas, sobretudo na terapia anticâncer, servindo de base para a continuidade do 

trabalho ou, ainda, o desenvolvimento de novos estudos fitoquímicos e farmacológicos 

com essa planta. 
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Apêndice 3 – Artigo aceito para publicação no African Journal of Biotechnology. 
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ABSTRACT 

Rubiaceae family includes many species with biological activity, highlighting the 

genus Simira. In the Caatinga, this genus is represented by six species, and 

among them, Simira gardneriana is the only endemic species. Previous studies 

with this plant have shown that extracts from the aerial parts have antioxidant 

and antimicrobial activity. Thus, the aim of this study was to investigate the 

chemical composition, antibacterial and cytotoxic activities of fixed oil and fatty 

acids fraction obtained from seeds of the plant. For this, the fixed oil (Si-FO) was 

obtained through an extraction with petroleum ether. Subsequently, the fraction 

of fatty acids (Si-FA) was obtained and, then, esterified to facilitate analysis by 
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GC-MS. Si-FO and Si-FA were evaluated for their antibacterial (MIC and MBC 

determination) and cytotoxic (MTS assays) properties. The GC-MS analysis 

identified squalene (39.95%), β-sitosterol (13.82%) and palmitic aldehyde(7.02%) 

as the major components of Si-FO. Meanwhile, the major compounds identified 

for the methylated fatty acids fraction were oleic (51.17%), 5,6-octadecadienoic 

(16.22%) and stearic acids (10.47%). In terms of biological activity, Si-FO and Si-

FA exhibited relevant antibacterial activity against Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli and Bacillus cereus strains. In addition, Si-FO showed moderate 

cytotoxicity against Sarcome S-180 cells, reaching 50.58% of cytotoxic activity 

in the highest concentration tested (400 μg/ml). These results can be explained 

by the chemical composition of the samples, since previous studies reported 

antibacterial and cytotoxic effects of the major compounds identified in Si-FO 

and Si-FA. 

 

Key words: fixed oil, fatty acids, antibacterial, cytotoxic, Rubiaceae, Simira, Caatinga.  

 

INTRODUCTION 

 Fixed oils belong to a class of lipids that are composed of saturated and 

unsaturated fatty acids. In addition, fixed oils have many secondary metabolites in their 

composition, such as terpenes and steroids. Some studies have shown that fixed oils 

obtained from plants have pharmacological properties such as antioxidant, 

antimicrobial and cytotoxic (Pellegrini et al., 2001; Piras et al., 2012; Piras et al., 2013). 

For this reason, some of these oils, or their individual components, are already used 

in pharmaceutical, food and cosmetic industries (Oliveira et al., 2015). 

The Rubiaceae family is represented by 637 genera, encompassing about 

13,000 species distributed mainly in tropical and subtropical regions (Rogers, 2005). 

In Brazil, there are about 1,300 Rubiaceae species, distributed across 130 genera. It 

is therefore considered one of the most important families of the Brazilian flora (Souza 

and Lorenzi, 2005). 

 Simira is one of the main genera belonging to the Rubiaceae family, comprising 

about 45 species, 16 of which occur in Brazil (Sampaio et al., 2002). These species 

appear as small to large trees, recognized for their economic value, being widely used 

in the dyeing products, handicrafts and urbanization of streets. Some species of Simira 

also stand out because of the phototoxic activity presented by their chemical 
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constituents (Araújo et al., 2012; Arnason et al., 1983). The literature reports results of 

phytochemical studies of S. salvadorensis (Arnason et al., 1983), S. maxonii (Castro 

and Lopes, 1986), S. glaziovii (Bastos et al., 2002; Araújo et al., 2012) and S. 

eliezeriana (Araújo et al., 2011). These studies mainly report the isolation of alkaloids, 

diterpenes and triterpenes from different species of Simira. However, there are few 

phytochemical and pharmacological studies of S. gardneriana. 

Caatinga is the only exclusively Brazilian biome, with a hot and dry climate, 

occupying more than 750,000 km2 in the northeast of Brazil. Caatinga vegetation 

contains a great number of adapted species, including several endemic species 

(Oliveira et al., 2012). In the Caatinga, the Simira genus is represented by six species 

of which Simira gardneriana is the only endemic species (Sampaio et al., 2002). This 

species is popularly known as "pereiro-vermelho" and can be found in the states of 

Bahia, Ceará, Pernambuco and Piauí. Although not used in folk medicine, previous 

studies have shown that extracts from aerial parts of this plant have antioxidant and 

antimicrobial properties (Menezes, 2014) 

In our continuing search in the Brazilian Caatinga for plants to combine 

biodiversity conservation with drug discovery, the aim of this study was to investigate 

the chemical composition, antibacterial and cytotoxic activities of fixed oil and fatty acid 

fraction obtained from seeds of S. gardneriana. 

  

   

MATERIALS AND METHODS 

 

Plant material 

The seeds of Simira gardneriana M. R. Barbosa & A. L. Peixoto were collected 

in the city of Afrânio (Coordinates: S 08°28’40.60”, W 40°56’10.60”), State of 

Pernambuco, Brazil, in February of 2012. The samples were identified by José Alves 

de Siqueira Filho, botanist from Centro de Recuperação de Áreas Degradadas da 

Caatinga (CRAD). A voucher specimen (13949) was deposited at the Herbário do Vale 

do São Francisco (HVASF) of the Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF). 

 

Extraction  
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The dried and powered seeds of S. gardneriana (100 g) were extracted with 

petroleum ether (1000 ml) in the Soxhlet apparatus for 2 hours. The extractive solution 

was concentrated under vacuum in a rotatory evaporator at 40°C, yielding 10.54 g of 

fixed oil (Si-FO), according to the method previously described by Matos et al. (1992). 

 

Saponification and methylation of saponified fraction 

 Si-FO (2.0 g) was subjected to saponification with KOH (6.7 g) under reflux with 

methanol (335 ml) for 30 min. After this time, the mixture was concentrated under 

vacuum in a rotatory evaporator to a volume of 70 ml. Subsequently, 265 ml of distilled 

water were added to give a final volume of 335 ml, and the nonsaponified fraction was 

extracted with petroleum ether (100%). The resulting aqueous solution was acidified 

at pH 2 with HCl aqueous solution 10%, and the fatty acids were extracted with 

petroleum ether, yielding 775.7 mg of the fatty acids fraction (Si-FA). Subsequently, 

Si-FA (200 mg) was esterified in a reflux apparatus for 5 minutes with methanol (15 

ml) and acidified with 10 drops of concentrated HCl. After reaction, 30 ml of distilled 

water were added, and the methyl esters were extracted with hexane and dried over 

sodium sulfate, producing 57.7 mg of methylated fatty acids fraction (Si-MFA) (Matos 

et al., 1992; Oliveira et al., 2015).  

 

GC-MS analysis 

The chemical composition of Si-FO and Si-MFA was investigated on a 

Shimadzu QP-2010 GC-MS. The following conditions were used: EN5MS column SGE 

Analytical Science (30 m x 0.25 mm x 0.25 mm); helium (99.999%) carrier gas at a 

constant flow of 1.12 ml/min; 1 μl injection volume; injector split ratio of 1:40; injector 

temperature 260°C; electron impact mode at 70 eV; ion source temperature 250°C. 

The oven temperature was programmed at 100°C (isothermal for 5 min), with an 

increase of 10°C/min to 250°C (isothermal for 5 min) and 10°C/min to 280°C 

(isothermal for 15 min). A mixture of linear hydrocarbons (C9H20– C40H82) was 

injected under the same experimental conditions as samples, and identification of the 

constituents was performed by comparing the mass spectra obtained with those of the 

equipment databases Wiley 7 lib and Nist 08 lib (Carvalho et al., 2013). 

 

Antibacterial activity  
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The antibacterial activity of Si-FO and Si-FA was measured by determination of 

the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 

(MBC). In this study, reference bacterial strains obtained from the National Institute of 

Quality Control in Health (INCQS/FIOCRUZ, Brazil) were used: Bacillus cereus (ATCC 

11778), Enterococcus faecalis (ATCC 19433), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Salmonella enterica (ATCC 10708), Serratia 

marcescens (ATCC 13880), Shigella flexneri (ATCC 12022) and Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923). 

The antibacterial effect was evaluated by the method of microdilution (Santos 

et al., 2012) as recommended by the National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (CLSI, 2003). Initially, a stock solution of 2 mg/ml of Si-FO and Si-FA was 

prepared using an aqueous solution of 2.0% DMSO (v/v). 100 μL of this dilution were 

transferred to a microplate containing 100 μl of Müller-Hinton broth. Then, serial 

dilutions were performed resulting in concentrations of 1000, 500, 250, 125, 62.50, 

31.25, 15.62 and 7.81 μg/ml. An inoculum containing 5 x 105 CFU ml-1 (0.5 in 

McFarland scale) was added to each well. Wells in a microplate were reserved for 

sterility control of the broth, the bacterial growth and the action of the antimicrobial 

reference (Gentamicin). For gentamicin, an initial concentration of 1.6 µg/ml was used. 

Then, it was diluted to concentrations of 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125 μg/ml. 

The microplates were incubated under aerobic conditions for 24 h at 37°C, at which 

point 10 μl of 2,3,5-triphenyl-tetrazolium (CTT) 1% were added to each well to detect 

the color change to red, reflecting the active bacterial metabolism. The MIC was 

defined as the lowest concentration of the sample that visibly inhibited the bacterial 

growth. To determine the MBC, aliquots of 10 μl were withdrawn from each well 

containing the samples and transferred to Petri plates containing agar Müller-Hinton. 

The plates were incubated for 24 h at 37°C. The absence of bacterial colonies for a 

given concentration indicated that it was able to kill 99.9% or more bacterial inoculum 

used. All assays were performed in triplicate.  

 

Cytotoxic activity 

The cytotoxicity of Si-FO was assessed by the MTS assay (Malich et al., 1997; 

Soman et al., 2007) using S-180 sarcome cell line, cultured in RPMI-1640 medium, 

supplemented with 25 mM HEPES, 2 mM L-glutamine, 100 IU/ml penicillin, 100 µg/ml 

streptomycin and 10% fetal bovine serum. To assess the cell viability, an aliquot of 5 
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µl of cell suspension was used. To this 45 µl of PBS and 50 µl of Trypan blue 0.4% 

solution were added. The resulting suspension was observed in a Neubauer chamber 

under optical microscopy. After evaluation of cell viability, tumor cells were plated at a 

density of 1x105 cells per well in 96 well microplates and incubated for 4 hours at 37 

°C. After this period, 20 µl of samples (6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 and 400 µg/ml) 

solubilized in PBS-Tween 1.0% were added. The microplates remained incubated for 

24 hours under the same conditions. Subsequently, an aliquot of 10 µl was removed 

from each well and then 10 µl of MTS (5 mg/ml) were added. The plates were shaken 

in a microplate shaker and incubated for 2 hours at 37 °C. Finally, the absorbance was 

determined at 492 nm on a microplate reader. Methotrexate (1.5 µg/ml) was used as 

reference drug. The cytotoxic activity was determined by the formula: 

 

Cytotoxic activity (%) = 100 − (
𝐴𝐵𝑆 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠−𝐴𝐵𝑆 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

𝐴𝐵𝑆 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴𝐵𝑆 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘
 𝑥 100) 

 

Where: ABS treated cells = absorbance of cells treated with Si-FO and Si-FA; ABS 

blank = absorbance of the wells containing only the culture medium; ABS negative 

control = absorbance of the wells containing the cell suspension not treated. 

 

Statistical analysis 

The data obtained were analyzed using the GraphPad Prism® version 5.0 and 

expressed as mean ± S.D. Statistically significant differences between groups were 

calculated by the application of ANOVA one-way followed by Dunnet’s test. Values 

were considered significantly different at P < 0.05.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

To identify the chemical constituents present in Si-FO, the analysis was 

performed by GC-MS, which lasted about 80 minutes, revealing the presence of 21 

peaks on the chromatogram, of which 19 were identified according to their 

fragmentation patterns, indicating the presence of steroids, terpenes, fatty acids and 

derivatives (Figure 1). 

GC-MS analysis of samples was performed in order to identify their chemical 

constituents, because this technique has been widely used for identification and 

quantification of vegetable oil components, including not completely volatile mixtures. 
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Thus, the analysis has shown that squalene is the major constituent of the fixed oil, 

accounting for 39.95% of its composition (Table 1). Furthermore, Si-FO also showed 

significant percentage of β-sitosterol (13.82%), stigmasterol (5.10%) and campesterol 

(3.27%) steroids. 

 

 

Figure 1. Chromatograms of Si-FO and Si-FA obtained from seeds of Simira 

gardneriana. 

 Squalene is an aliphatic chain hydrocarbon, considered the precursor of 

triterpenes and steroids. Unlike other terpenes formed by the junction of isoprene units 

(C5H10), the triterpenoids are formed from the union of two diphosphate farnesil 

molecules, leading to the formation of squalene (Espindola, 2014). Subsequently, the 

squalene may have different cyclization ways, leading to the formation of not only 

triterpenes, but also steroids, for example, β-sitosterol, stigmasterol and campesterol, 

which can be found as glycosylated, esterified or oxygenated derivatives. Thus, the 

identification of squalene as the major constituent of Si-FO denotes the 
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chemotaxonomic importance of this compound for Simira, since the presence of 

steroids and terpenoids in species of this genus is quite common (Alves et al., 2001). 

 

Table 1. Chemical constituents of Si-FO obtained from seeds of Simira gardneriana. 

Peak RT (min) Compound (%) GC-MS 

1 21.19 Lauryl alcohol 1.79 

2 30.22 2-dodecyloxyethanol  2.73 

3 34.57 1-octadecyne  1.82 

4 39.44 Diethyleneglycol monododecyl ether 2.27 

5 47.55 Triethyleneglycol monododecyl ether 1.48 

6 51.92 Acid brassidic 1.73 

7 53.19 Olealdehyde 1.05 

8 54.33 Eicosamethylcyclodecasiloxane 0.83 

9 54.78 NI 1.47 

10 57.31 Stearyl aldehyde 4.11 

11 58.85 Arachidyl acid  1.97 

12 59.75 NI 0.99 

13 61.64 Squalene 39.95 

14 62.11 Palmitic aldehyde 7.02 

15 63.15 Oleic acid 0.98 

16 63.56 Tetracosyl heptafluorobutyrate 2.46 

17 67.71 Stigmasta-3,5-diene 2.12 

18 68.38 α-Tocopherol 3.04 

19 70.46 Campesterol 3.27 

20 71.03 Stigmasterol 5.10 

21 72.27 Β-sitosterol 13.82 

Total identified 97.54 

RT: retention time; NI: not identified. 

 To facilitate volatilization of the fat content present in Si-FO and, consequently, 

the identification of fatty acids by GC-MS, a portion of Si-FA was esterified with 

methanol to yield the methylated fatty acids fraction of S. gardneriana (Si-MFA). 

Subsequently, Si-MFA was analyzed by GC-MS, whose chromatogram revealed the 

presence of 19 peaks, 16 of which were identified (Figure 1).  



Ferraz, C.A.A. 

 

 

172 Estudo fitoquímico e avaliação da atividade citotóxica de Simira 

gardneriana M.R.V. Barbosa & Peixoto (Rubiaceae) 

To Si-MFA, oleic (51.17%), 5,6-octadecadienoic (16.22%) and stearic (10.47%) 

acids were the major constituents. Furthermore, significant levels of palmitic (5.89%), 

linoleic (4.57%) and 6-octadecynoic (5.19%) acids were found (Table 2). 

 

Table 2. Chemical constituents of Si-MFA obtained from seeds of Simira gardneriana. 

Peak RT (min) Compound* (%) GC-MS 

1 37.39 Palmitic acid 5.89 

2 37.67 NI 0.40 

3 40.80 NI 0.31 

4 42.58 Linoleic acid 4.57 

5 42.90 Oleic acid 51.17 

6 43.01 Elaidic acid 0.50 

7 43.67 Stearic acid 10.47 

8 43.88 5,6-octadecadienoic acid 16.22 

9 46.27 6,9,12,15-docosatetraenoic acid 0.13 

10 46.48 5,8,11-eicosatrienoic acid 2.02 

11 46.58 Nonadecanoic acid 0.19 

12 46.74 6-octadecynoic acid 5.18 

13 48.62 Cis-11-eicosenoic acid 0.41 

14 49.23 10,12-pentacosodynoic acid 0.08 

15 49.40 Arachidic acid 1.09 

16 49.53 NI 0.66 

17 54.70 Behenic acid 0.18 

18 59.62 Lignoceric acid  0.37 

19 64.19 Cerotic acid 0.16 

Total identified 98.63 

RT: retention time; NI: not identified. *Name corresponding to the methylated fatty acid 

ester found in accordance with the analysis of the mass spectra of each substance. 

 The lipid components are present in various life forms, especially fatty acids, 

which play important roles in maintaining the structure of cell membranes and 

metabolic processes. In humans, linoleic and alpha-linolenic acids, for example, are 

needed to maintain cell homeostasis, ensuring that brain function and the nerve 

impulses transmission occur normally. These fatty acids also participate in the transfer 
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of atmospheric oxygen to the plasma, in the synthesis of hemoglobin and in the cell 

division process, being denominated essential because they are not naturally 

synthesized from our metabolism (Martin et al., 2006). 

The advent of multi-resistant bacterial strains has been increasingly common in 

hospitals and other healthcare establishments, making the control of various types of 

infections difficult. Therefore, the search for naturally occurring molecules with 

antimicrobial potential is being increasingly exploited by research groups in natural 

products in Brazil and worldwide. In this context, Si-FO and Si-FA were analyzed for 

their antibacterial activity against pathogenic strains in humans through the 

microdilution broth method, commonly used for screening of new antimicrobial agents. 

For the classification of antibacterial activity, the following criteria were 

considered: activity between 0 and 100 µg/ml was considered as relevant; 101-

500 µg/ml as moderate; 501-1000 µg/ml as low and above 1000 µg/ml as inactive 

(Medeiros et al., 2012; Holetz et al., 2002). In this sense, the antibacterial activity in 

vitro assay has shown that Si-FO and Si-FA were able to inhibit the growth of E. 

faecalis and E. coli at all concentrations tested. In addition, Si-FO and Si-FAG also 

showed relevant activity against B. cereus. Overall, Si-FA showed better results in 

relation to Si-FO (Table 3).  

In relation to MBC of the sample tested, Si-FA was more effective than Si-FO, 

being able to promote bactericidal effect against B. cereus, E. faecalis, E. coli and K. 

pneumoniae. However, Si-FA presented a relevant activity for B. cereus and E. coli, 

inhibiting bacterial growth in all concentrations tested and in 31.25 µg/ml, respectively 

(Table 3). 

The antibacterial activity profile shown by Si-FO ans Si-FA may be related to its 

chemical composition, since several previous studies point to the use of fatty acids as 

antimicrobial agents. Oleic acid, the major component of Si-FA, in addition to 

presenting satisfactory antibacterial activity against E. coli and S. aureus strains, is 

also able to potentiate the antibacterial effect of some metals, such as silver 

nanoparticles (Abdalla et al., 2007; Le et al., 2010).  

The specific mechanism of action of these compounds is still being investigated. 

However, it is known that antibacterial substances of lipophilic nature can exert their 

effect by promoting disruption of the cell membrane, leading to inhibition of electron 

transport, translocation of proteins, and ultimately destroying the integrity of the cell, 

resulting in the death of the microorganism (Gyawalia and Ibrahim, 2014). 
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Table 3. Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) of Si-FO and Si-FA obtained from seeds of Simira 

gardneriana. 

Microorganism MIC (µg/ml) 

Si-FO Si-FA Gentamicin 

Bacillus cereus 31.25 <7.81 0.40 

Enterococcus faecalis <7.81 <7.81 0.40 

Escherichia coli <7.81 <7.81 <0.012 

Klebsiella pneumonia 1000 125 0.05 

Salmonella choleraesuis 1000 1000 0.05 

Serratia marcescens 1000 500 <0.012 

Shigella flexneri 1000 1000 <0.012 

Staphylococcus aureus >1000 250 0.025 

Microorganism MBC (µg/ml) 

Si-FO Si-FA Gentamicin 

Bacillus cereus 31.25 <7.81 0.40 

Enterococcus faecalis >1000 1000 0.40 

Escherichia coli 125 31.25 0.40 

Klebsiella pneumonia >1000 1000 0.05 

Salmonella choleraesuis >1000 >1000 0.05 

Serratia marcescens >1000 >1000 0.025 

Shigella flexneri >1000 >1000 0.025 

Staphylococcus aureus >1000 1000 0.025 

(>1000): presence of bacterial increase at all concentrations tested; (<7.81 or <0.012): 

absence of bacterial increase at all concentrations tested (n=3). 

In this study, we also evaluated the cytotoxic activity of Si-FO. The method is 

based on quantitative assessment of viable cells by incubation with MTS after 

exposure to the toxic agent. MTS is metabolized by viable cells to form a product which 

is soluble in the culture medium, and, subsequently, the colorimetric analysis is 

performed in a microplate reader. Thus, the amount of MTS incorporated by cells is 

directly proportional to the number of viable cells in the culture medium (Soman et al., 

2007). In this assay, it was observed that Si-FO showed moderate cytotoxic effect, with 
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significant values in concentrations of 12.5 to 400 µg/ml, which has reached maximum 

effect equivalent to 50.38 ± 0.88% (Figure 2). 

 

 

Figure 2. Cytotoxic activity of Si-FO (6.25 – 400 µg/ml) in the MTS assay (n=3). CN: 

negative control. MET: methotrexate (1.5 µg/ml). (a) indicates significant differences 

(P<0.05) between the groups compared to the negative control group, according to the 

ANOVA one-way analysis, followed by Dunnet’s test. 

 

 The cytotoxic effect observed may be explained by the chemical composition of 

Si-FO. The literature reports the antitumor potential of squalene, a major component 

of Si-FO. Smith et al. (1998) investigated the antitumoral activity of squalene in lung 

cancer. The authors evaluated the effect of diets high in olive oil content (19.61%) and 

squalene (2.0%) in tumor development and demonstrated a decrease of 46 and 58%, 

respectively, in the proliferation of lung tumors in mice treated. Furthermore, squalene 

promoted an inhibitory effect on the formation of azoxymethane-induced pre-neoplastic 

lesions in the intestinal colon of rats. This effect was observed by ingestion of 1.0% 

squalene during 10 weeks, and, as a result, the number of lesions decreased 40-50% 

when compared with the group of animals fed with control diet (Rao et al., 1998). 

 

CONCLUSION 

In summary, the major components of Si-FO were squalene (39.95%), β-

sitosterol (13.82%) and palmitic aldehyde (7.02%). For Si-MFA, the major compounds 

identified were oleic acid (51.17%), 5,6-octadecadienoic acid (16.22%) and stearic acid 
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(10.47%). In relation to biological activities, Si-FO and Si-FA showed significant 

antibacterial activity against B. cereus, E. faecalis and E. coli strains. In cytotoxicity 

assay, Si-FO showed 50.58% of cytotoxic activity in the highest concentration tested. 

When correlating the chemical composition of samples with the biological activities 

evaluated, it was concluded that the identified chemical constituents, especially the 

majority, may be responsible for the activity profile shown by the samples. However, 

other studies are needed to accurately determine the mode of action of the samples 

and their constituents. 
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