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RESUMO 

Annona vepretorum Mart. é uma espécie que pertence à família Annonaceae, sendo 

utilizada na medicina popular no tratamento de alguns processos inflamatórios. O 

material vegetal foi coletado em regiões do bioma Caatinga para obtenção dos 

extratos que foram submetidos a estudo fitoquímico e posterior avaliação de suas 

atividades biológicas. A partir das folhas foram obtidos os extratos etanólicos brutos 

(Av-EEB1 e Av-EEB2), que foram particionados em ordem crescente de polaridade, 

obtendo-se as fases hexânica (Av-Hex1 e Av-Hex2), clorofórmica (Av-CHCl31 e Av-

CHCl32) e acetato de etila (Av-AcOEt). Também foi feita a extração dos óleos 

essenciais (Av-OE1, Av-OE2, Av-OE3 e Av-OE4). A identificação dos constituintes 

químicos dos óleos foi realizada por CG-EM. Dentre os constituintes comuns a todos 

os óleos está o sesquiterpeno espatulenol. Foram analisados os teores de fenóis 

totais, flavonoides totais e atividade antioxidante (sequestro do radical livre DPPH e 

co-oxidação do β-caroteno) dos extratos e fases, além da atividade citotóxica e 

antibacteriana para os extratos e fases da primeira coleta. Foi avaliada a atividade 

antioxidante e antibacteriana de Av-OE1, e a atividade citotóxica de Av-OE3 e Av-

OE4. Av-EEB1 e Av-AcOEt apresentaram os maiores teores de fenóis totais. Para a 

atividade antioxidante apresentaram melhores resultados no método do DPPH, Av-

EEB1 e Av-AcOEt e para o método do β-caroteno, Av-Hex1 e Av-Hex2. Na avaliação 

da atividade citotóxica Av-EEB1, Av-Hex1 e Av-CHCl3 apresentaram moderada a 

alta atividade frente às três linhagens testadas, e para Av-OE3 e Av-OE4 os 

melhores resultados foram obtidos frente à linhagem de gliobastoma humano. 

Dentre os resultados obtidos para a determinação da CIM e CBM dos extratos e 

fases, Av-Hex1 obteve os melhores resultados. Av-OE1 apresentou forte atividade 

contra a maioria das cepas utilizadas, equiparando-se ao padrão gentamicina. Av-

EEB2 apresentou um precipitado que foi identificado como sendo o flavonoide rutina 

(quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosil(1’’→6’’)-β-glucopiranosídeo). Av-CHCl31 foi 

submetido a processos cromatográficos, e foram isolados uma mistura de esteroides 

(β-sitosterol e estigmasterol) e o triterpeno acetato de lupeol. As estruturas dos 

compostos foram definidas a partir das análises dos espectros de RMN de 1H e 13C 

e comparação com dados da literatura. Dessa forma, este estudo demonstrou que A. 

vepretorum é uma espécie interessante do ponto de vista fitoquímico e biológico. 

Palavras-chave: Annona, A. vepretorum Mart., atividade biológica, perfil fitoquímico. 

 



ABSTRACT 

Annona vepretorum Mart. is a species belonging to the Annonaceae family that is 

used in folk medicine to treat some inflammatory processes. The plant material was 

collected in the Caatinga regions to obtain the extracts that were subjected to 

phytochemical study and evaluation of their biological activities. The leaves were 

obtained from the crude ethanol extracts (Av-EEB1 and Av-EEB2), which were 

partitioned in order of increasing polarity, yielding hexane (Av-Hex1 and Av-Hex2), 

chloroform (Av-CHCl31 and Av-CHCl32) and ethyl acetate (Av-AcOEt) phases. It was 

also made the extraction of essential oils (Av-OE1, Av-OE2, Av-OE3 and Av-OE4). 

The identification of the chemical constituents of the oils was performed by GC-MS. 

Among the common constituents to all oils is the sesquiterpene spathulenol. We 

analyzed the contents of total phenols, total flavonoids and antioxidant activity 

(DPPH free radical scavenging and co-oxidation of β-carotene) of the extracts and 

phases. The cytotoxic and antibacterial activities of extracts and phases of the first 

collection were evaluated. We evaluated the antioxidant and antibacterial of Av-OE1 

and cytotoxic activity of Av-OE3 and Av-OE4. Av-EEB1 and Av-AcOEt showed the 

highest levels of total phenols. For antioxidant activity showed better results in the 

DPPH method, Av-EEB1 and Av-AcOEt, and in the method of β-carotene, Av-Hex1 

and Av-Hex2. Regarding to cytotoxic activity Av-EEB1, Av-Hex1 and Av-CHCl3 

showed moderate to high activity against the three strains tested; Av-OE3 and Av-

OE4 demonstrated the best results against line of human glioblastoma. Among the 

results obtained for determination of MIC and MBC of the extracts and phases, Av-

Hex1 obtained the best results. Av-OE1 showed strong activity against most strains 

used, equating to the standard gentamicin. Av-EEB2 presented a precipitate which 

was identified as the flavonoid rutin (quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1’’→6’’)-β-

glucopyranoside). Av-CHCl31 was subjected to chromatographic processes from 

which was isolated a mixture of steroids (β-sitosterol and stigmasterol) and the 

triterpene lupeol acetate. The structures were defined from the analysis of NMR 

spectra of 1H and 13C and compared with literature data. Thus, this study 

demonstrated that A. vepretorum is an interesting species in terms of phytochemical 

and biological aspects. 

Keywords: Annona, A. vepretorum Mart., biological activity, phytochemical profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais são tradicionalmente usados para aliviar doenças. Seu 

uso pode ser identificado em diversas civilizações há mais de cinco mil de anos 

(SHU, 1998), sendo a ingestão de ervas e folhas, uma das primeiras formas de 

utilização destes produtos (VIEGAS-JÚNIOR et al., 2006).  

O profundo conhecimento do arsenal químico da natureza pelos povos 

primitivos e pelos indígenas pode ser considerado fator fundamental para a 

descoberta de substâncias tóxicas e medicamentosas ao longo do tempo. A 

convivência e o aprendizado com os mais diferentes grupos étnicos trouxeram 

valiosas contribuições para o desenvolvimento da pesquisa em produtos naturais 

(VIEGAS-JÚNIOR et al., 2006).  

Atualmente, embora grandes avanços sejam observados na medicina 

moderna, os produtos naturais continuam contribuindo de maneira considerável nos 

cuidados com a saúde (CRAGG; NEWMAN; SNADER, 1997). O conhecimento 

sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes, o único recurso terapêutico de 

muitas comunidades e grupos étnicos. Em regiões mais pobres do país, nas grandes 

cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares e encontradas em quintais residenciais (MACIEL et al., 2002).  

Neste contexto, é importante mencionar que as plantas, além de seu uso na 

medicina popular com finalidades terapêuticas, têm contribuído ao longo dos anos 

para a obtenção de vários fármacos, até hoje amplamente utilizados na clínica 

(CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998). A maioria dos princípios ativos de importância 

farmacológica encontrada nos extratos vegetais é oriunda de uma variedade de 

metabólitos secundários (FERREIRA; PINTO, 2010).  

Metabólitos secundários de plantas possuem uma constituição complexa, 

sendo biossintetizados como mecanismo de defesa, atuando em alvos moleculares 

específicos de seus predadores, ou para modular seus próprios metabolismos 

(FERREIRA; PINTO, 2010). 

Estes metabólitos despertam grande interesse, não só pelas atividades 

biológicas produzidas pelas plantas em resposta aos estímulos do meio ambiente, 

mas pela imensa atividade farmacológica desses compostos (ALVES, 2001). A 

biossíntese de metabólitos secundários é um processo complexo e está sujeita à 
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influência de diferentes variáveis. De fato, os metabólitos secundários representam 

uma interface química entre as plantas e o ambiente circundante, portanto, fatores 

bióticos e abióticos podem interferir com a qualidade e a quantidade de produtos 

secundários resultantes do metabolismo de uma planta em determinado momento 

(Figura 1) (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

 

 

 

Figura 1. Esquema mostrando os principais fatores intrínsecos da planta e 

condições do ambiente que podem influenciar nos teores de metabólitos secundários 

(GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

 

Outro aspecto a ser ressaltado é a quantidade de plantas existente no 

planeta, sendo que a maioria é desconhecida sob o ponto de vista científico, onde, 

de 250 a 500 mil espécies, somente cerca de 5% têm sido estudadas 

fitoquimicamente e uma porcentagem menor avaliada sob os aspectos biológicos 

(CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998). Como exemplo pode-se citar a imensa 

biodiversidade brasileira muito pouco conhecida em relação aos estudos químicos e 

farmacológicos (ALVES, 2001). 
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O Brasil tem uma área de 8,5 milhões Km2 e possui 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 (COSTA-LOTUFO et al., 2010).  

O bioma Caatinga 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 (BRASIL, 2008). Dentre os biomas 

brasileiros, a Caatinga, embora seja a área menos estudada merece destaque, pois 

é a única grande região natural brasileira cujos limites estão inteiramente restritos ao 

território nacional, além disso, possui plantas endêmicas possuindo uma importante 

fonte de recursos naturais (LEAL et al., 2005). Esse bioma está sendo estudado, 

constatando-se sua relevância a partir do conhecimento de sua alta diversidade 

além de suas potencialidades (TROVÃO et al., 2004). Algumas espécies desse 

bioma já possuem estudos fitoquímicos como Anaxagorea dolichocarpa Sprague & 

Sandwith (LUCIO et al., 2011, ALMEIDA et al., 2011), Duguetia chrysocarpa Maas 

(ALMEIDA et al., 2012) e Encholirium spectabile Mart. (SANTANA et al., 2012).  

Entre os diversos fatores que têm impulsionado a busca de novas drogas de 

origem vegetal, está a descoberta de drogas eficazes para o combate ao câncer, 

falta de acesso da maioria da população aos medicamentos modernos, estudos 

sobre a biodiversidade e a preservação das espécies (LAGE, 2011). 

Um dos responsáveis pelas importantes atividades biológicas são as 

substâncias antioxidantes, que retardam a velocidade da oxidação, através de um ou 

mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres e complexação de metais. 

Eles podem ser sintéticos ou naturais e, para serem utilizados em alimentos, devem 

ser seguros para a saúde (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). Antioxidantes naturais, 

presentes particularmente em frutas e hortaliças têm ganhado crescente interesse 

entre os consumidores e a comunidade científica. Estudos epidemiológicos sugerem 

que o frequente consumo desses alimentos é associado com a baixa incidência de 

doenças degenerativas, incluindo o câncer, doenças cardiovasculares, inflamações, 

artrites, declínio do sistema imune, disfunção cerebral, diabetes, mal de Alzheimer e 

alguns tipos de catarata (OLIVEIRA et al., 2011). 
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Outro caso bem documentado de um sério problema tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento de evolução biológica é a resistência a 

drogas de patógenos humanos e de animais. O consumo de mais de uma tonelada 

diária de antibióticos tem resultado na resistência de populações bacterianas, 

causando assim um sério problema de saúde pública, de modo que a busca por 

novas substâncias antimicrobianas a partir de fontes naturais, incluindo plantas, tem 

ganhado importância nas companhias farmacêuticas (DUARTE, 2006). 

Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo contribuir para o estudo 

quimiotaxonômico do gênero Annona, através do estudo fitoquímico da espécie 

Annona vepretorum, além de avaliar as atividades citotóxica, antimicrobiana e 

antioxidante in vitro da espécie. Embora esta espécie já tenha sido submetida a 

alguns estudos, outros estudos ainda são necessários com o propósito de se 

conhecer detalhadamente a composição química e as atividades biológicas desta 

planta. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Contribuir para o estudo fitoquímico do gênero Annona, através do estudo 

fitoquímico da espécie Annona vepretorum, além de avaliar as atividades 

citotóxica, antimicrobiana e antioxidante in vitro dessa espécie. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar a fitoquímica da espécie Annona vepretorum; 

 

 Avaliar a atividade antioxidante, antimicrobiana e citotóxica in vitro dos 

extratos, fases e óleos essenciais; 

 

 Identificar e/ou elucidar a estrutura dos constituintes químicos através de 

espectrometria de massa (EM) e ressonância magnética nuclear de 1H e 13C 

(RMN) (uni e bidimensionais); 

 

 Obter substâncias ativas para posterior avaliação da sua atividade biológica. 

 

 Contribuir para a fitoquímica da família Annonaceae bem como para os 

estudos biológicos de espécies dessa família.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Considerações sobre a família Annonaceae 

 

A família Annonaceae, por apresentar uma combinação de caracteres 

marcantes, é uma das mais uniformes tanto do ponto de vista anatômico como 

estrutural e uma das mais primitivas entre as Angiospermas (SILVA et al., 2009). 

É constituída por 120 gêneros e aproximadamente 2000 espécies, 

distribuídas principalmente pelas regiões tropicais do globo. Dos gêneros que 

compõem esta família, 34 podem ser encontrados na América do Sul, onde 

predominam os gêneros Annona L., Duguetia St. Hil., Guatteria Ruiz et Pavon, 

Rollinia St. Hil e Xylopia L. (FECHINE et al., 2002). No Brasil, ocorrem 29 gêneros 

em cerca de 386 espécies, sendo que destes, 1 gênero e 158 espécies são 

endêmicas (MAAS et al., 2012).  

Plantas da família Annonaceae são conhecidas por produzir frutos 

comestíveis, e muitas de suas plantas são comumente usadas na medicina popular. 

A família Annonaceae tem características químicas muito ricas e são reconhecidas 

fontes de terpenoides (principalmente diterpenos), alcaloides (especialmente os 

derivados do núcleo isoquinolínico), esteroides, polifenóis e flavonoides (SCOTTI et 

al., 2012), além de óleos essenciais, cuja composição é predominantemente de 

monoterpenos e sesquiterpenos (SILVA et al., 2009). 

 

3.2. Considerações sobre o gênero Annona 

 

 O gênero Annona L. compreende cerca de 114 espécies, sendo 110 

neotropicais e 4 africanas (COSTA et al., 2011). No Brasil ocorrem 81 espécies, 

destas 25 são endêmicas, estando distribuídas principalmente na Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (MAAS et al., 2012). 

Economicamente, espécies de Annona têm grande importância como fonte de 

frutos comestíveis, sendo amplamente cultivadas e comercializadas, inclusive no 

Brasil, como Annona squamosa (fruta-do-conde, pinha ou ata), Annona muricata 

(graviola), Annona reticulata (condessa) e Annona cherimola (cherimóia). Essas 

espécies de interesse comercial são consideradas importantes, principalmente 
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devido às propriedades nutricionais dos frutos. Seus frutos são usados in natura ou 

na forma de sucos e sorvetes (LORENZI; MATOS, 2002). Além disso, algumas 

espécies fornecem madeira própria para carpintaria e raízes utilizáveis como cortiça 

(A. glabra L., A. crassiflora Mart.); outras são consideradas medicinais (A. 

spinescens Mart., A. foetida Mart.) e ornamentais (A. cacans Warm.) (LEBOEUF et 

al., 1982). 

Alguns estudos fitoquímicos com espécies do gênero Annona relatam o 

isolamento de alcaloides, acetogeninas, flavonoides, óleos essenciais, diterpenos e 

lignoides (COSTA et al., 2011) com importantes atividades biológicas, tais como: 

citotóxica, antitumoral, pesticida, vermicida, antimicrobiana, imunossupressora, 

antiemética, inibidora do apetite e antimalárica (SANTOS et al., 2007). 

Estudos de etnobotânica realizados na Amazônia têm trazido dados da 

medicina tradicional dos povos da região. Dentre esses, podemos destacar a 

utilização do suco do fruto da espécie A. muricata, usado internamente como 

antitérmico, diurético e no combate a insônias leves. O bochecho é indicado no 

combate às aftas. A infusão das folhas secas é usada contra insônias graves, dores 

de cabeça e como emagrecedor, ao passo que a decocção das folhas frescas é 

indicada contra cistite (DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002). 

Constituintes químicos com valor nutricional e importância econômica foram 

encontrados no gênero Annona, como açúcares, proteínas, lipídios, taninos, ácido 

ascórbico, pectinas, aminoácidos, polifenóis e vitaminas do tipo beta-caroteno e do 

complexo B (RINALDI, 2007). 

Alguns açúcares foram obtidos nas espécies de Annona, como a sacarose na 

polpa dos frutos de A. cherimolia e A. squamosa, a glicose encontrada no fruto de A. 

squamosa e na folha de A. muricata, e a frutose obtida no fruto de A. squamosa, 

sendo que em A. muricata foi encontrada a sacarose, a glicose e a frutose 

(LEBOUEF et al., 1982). 

Outros constituintes como a lignana (L-siringaresinol), aldeído aromático 

(siringaldeído) e esteroides foram isolados do caule de A. montana. Em A. 

squamosa e A. senegalensis foram isolados monoterpenos, enquanto diterpenos 

foram descritos em A. squamosa e sesquiterpenos em A. bullata. Inúmeros 

compostos terpenoides foram isolados do fruto de A. muricata e de A. reticulata 

(RINALDI, 2007). 
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Estudos feitos com as cascas de A. salzmannii (CRUZ et al., 2011) relatam o 

isolamento e a identificação de três sesquiterpenos (1-3), dois esteroides (5,6), e 

sete alcaloides: um azaantraceno (11), dois oxoaporfínicos (9a-b), três aporfínicos 

(8a-c), e um benziltetrahidroisoquinolínico (10) (Figura 2). Dentre os compostos 

citados, o óxido de cariofileno e espatulenol também já haviam sido encontrados 

como um componente dos óleos essenciais das folhas de espécies de vários 

gêneros de Annonaceae, incluindo Annona, Duguetia, Guatteria, Hexalobus, 

Pachypodanthium e Xylopia.  

A partir das folhas de A. pickelii (DUTRA et al., 2012) foi descrito  o isolamento 

e identificação de dois sesquiterpenos (1-2), um diterpeno (4), um esteroide (6), três 

lignanas (7a-c) e quatro alcaloides, sendo dois aporfínicos (8d-e) e dois 

oxoaporfínicos (9b-c) (Figura 2). 
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Figura 2. Constituintes químicos de Annona salzmannii e Annona pickelii. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae).                                                               33 

 

 

 Em levantamento feito no banco de dados NAPRALERT (Natural Products 

Alert) sobre os constituintes químicos encontrados nos óleos essenciais do gênero 

Annona foram observados 112 constituintes, prevalecendo os compostos da classe 

dos terpenoides, sendo ainda encontradas outras classes de metabólitos 

secundários. Entre as espécies citadas no levantamento estão A. atemoya, A. 

reticulata, A. squamosa, A. muricata, A. elliptica e A. senegalensis (Tabela 1, Figura 

3).  

 

Tabela 1. Constituintes químicos encontrados no óleo essencial de espécies do 
gênero Annona  
 

Componente Espécie Referência 

1,8-Cineol (26) Annona muricata; 
Annona senegalensis 

var.senegalensis 
 

JIROVETZ et al., 1998 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 

22-epi-Molvizarin Annona squamosa 
 

YANG et al., 2000 

2-hidroxi-4-metil 
valerato de metila 

Annona muricata 
 
 

PINO et al., 2001 

3-fenil-prop-2-enoato 
de metila 

Annona muricata 
 
 

PINO et al., 2001 

3-metil-pentanoato de 
etila 

Annona reticulate 
 
 

BARTLEY, 1987 

6-metil-Hept-7-en-2-
ona (45) 

Annona squamosa 
 
 

BALBAA et al., 1977 

Acetato de Borneol (5) Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona squamosa 
 

WYLLIE et al., 1987 
OLIVEROS-BELARDO, 1977 

ANDRADE et al., 2001 

Acetato de Butila (11) Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Acetato de iso-amil 
(48) 

Annona reticulata 
 
 

BARTLEY, 1987 

Acetato de linalol (52) Annona muricata; 
Annona squamosa 

 

JIROVETZ et al., 1998 
BALBAA et al., 1977 

 
Continua... 
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...Continuação 
 

Ácido cerotico (25) Annona squamosa 
 

GHANEKAR; AYYAR, 1927 

Ácido esteárico (83) Annona muricata 
Annona squamosa 

 

ASENJO; GOYCO, 1943 
GHANEKAR; AYYAR, 1927 

Ácido iso-ricinoleico  Annona squamosa 
 

ANSARI et al., 1985 

Ácido linoleico (54)                          Annona muricata; 
Annona squamosa 

 

ASENJO; GOYCO, 1943 
GHANEKAR; AYYAR, 1927 

Ácido Miristico (67) Annona muricata 
 

ASENJO; GOYCO, 1943 

Ácido oléico (71) Annona muricata; 
Annona squamosa 

 

IZZO, 1979 
ASENJO; GOYCO, 1943 

GHANEKAR; AYYAR, 1927 

Ácido palmitico (72) Annona muricata; 
Annona squamosa 

 

PINO et al., 2001 
ASENJO; GOYCO, 1943 

GHANEKAR; AYYAR, 1927 

Alcool cuminil (29) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

Aldeído cuminil (30) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

Biciclogermacreno (2) Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

WYLLIE et al., 1987 
BARTLEY, 1987 

ANDRADE et al., 2001 

Borneol (4) Annona squamosa MARTA et al., 1997 
BALBAA et al., 1977 

But-2-enoato de metila  Annona muricata JIROVETZ et al., 1998 

Butanoato de etila (6) Annona reticulata 

 

BARTLEY, 1987 

Butanoato de 
isopropila   (10) 

Annona reticulata BARTLEY, 1987 

Butanoato de metila 
(7) 

Annona muricata; 
Annona reticulata 

JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

 

Butanoato de pentila 
(8) 

Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Butanoato de propila 
(9) 

Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Continua... 
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...Continuação 
 

Butanoato de sec-
butila  

Annona reticulata BARTLEY, 1987 
 
 

Calareno (16) Annona muricata 
 

JIROVETZ et al., 1998 

Campesterol (17) Annona muricata 
 

IZZO, 1979 

Canfeno (18) Annona reticulata; 
Annona squamosa 

BARTLEY, 1987 
ANDRADE et al., 2001 
BALBAA et al., 1977 

 

Canfor (19) Annona squamosa MARTA et al., 1997 
BALBAA et al., 1977 

 

Car-3-eno (20) Annona senegalensis 
var.senegalensis; 

Annona squamosa 
 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

BALBAA et al., 1977 

Cariofileno (22) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

Carvona (21) Annona squamosa MARTA et al., 1997 
BALBAA et al., 1977 

 

cis-Ocimeno (69) Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Cis-trans- 
Isomourisolenin 

Annona reticulata 
 

CHANG et al., 1998 
 
 

Cis-trans-
Murisolenona 

Annona reticulata 
 

CHANG et al., 1998 
 
 

Criptona (28) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

Crotonoato de etila Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 
 
 

Diacetil (32) Annona squamosa 
 

BALBAA et al., 1977 
 
 

Elemol (35) Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

BELLO et al., 1998 
JIROVETZ et al., 1998 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

Espatulenol  (81)  Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona reticulata 
 

WYLLIE et al., 1987 
JIROVETZ et al., 1998 

 

Estigmasterol (84) Annona muricata 
 

IZZO, 1979 

Eugenol (39) Annona squamosa 
 

BALBAA et al., 1977 

Farnesol (41) Annona squamosa 
 

BALBAA  et al., 1977 

Geraniol (42) Annona senegalensis 
var.senegalensis; 

Annona squamosa 
 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

BALBAA et al., 1977 

Germacreno D (43) Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

WYLLIE et al., 1987 
BARTLEY, 1987 

ANDRADE et al., 2001 

Hex-2-enoato de etila  Annona muricata 
 

JIROVETZ et al., 1998 
 
 

Hex-2-enoato de 
metila  

Annona muricata 
 

JIROVETZ et al., 1998 
 
 

Hex-2-trans-enoato de 
metila  

Annona muricata 
 

PINO et al., 2001 
 
 

Hex-3-cis-en-1-ol (46) Annona muricata 
 

JIROVETZ et al., 1998 
 
 

Hexanoato de metila  Annona muricata; 
Annona reticulata 

 

JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

 
 

Iso-Acetato de Borneol Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 
 
 

Isovalerato de metila Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 
 
 

Ledol (49) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

Limoneno (50) Annona atemoya 
cv.african pride; 
Annona elliptica; 
Annona muricata; 
Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

WYLLIE et al., 1987 
BELLO et al., 1998 

JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

OLIVEROS-BELARDO, 1977 
BALBAA et al., 1977 

ANDRADE et al., 2001 
 

Linalol (51) Annona elliptica; 
Annona muricata; 
Annona reticulata; 

Annona senegalensis 
var.senegalensis; 

Annona squamosa 

BELLO et al., 1998 
JIROVETZ et al., 1998 

BARTLEY, 1987 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 
ANDRADE et al., 2001 
BALBAA et al., 1977 

 

Liriodenino (55) Annona reticulata; 
Annona squamosa 

CHANG et al., 1995 
SAAD et al., 1991 
YANG et al., 1973 

XU et al., 1992 
ANJANEYULU et al., 1965 

LI et al., 1990 
YANG et al., 1992 

MORITA et al., 2000 

Mentona (56) Annona squamosa 
 

BALBAA  et al., 1977 

Metionina (57) Annona squamosa 
 

JOSHI et al., 1992 

Michelalbino (58) Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

YANG et al., 1973 
YANG; CHENG,, 1987 

Mirceno (66) Annona atemoya 
cv.african pride; 
Annona elliptica; 

Annona reticulata; 
Annona senegalensis 

var.senegalensis; 
Annona squamosa 

 

WYLLIE et al., 1987 
BELLO et al., 1998 

BARTLEY, 1987 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 
BALBAA  et al., 1977 

ANDRADE et al., 2001 

Mirtenal (68) Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Molvizarin (59) Annona reticulata; 
Annona squamosa 

HISHAM et al., 1994 
HOPP et al., 1996 

LAUGHLIN; HOPP, 1999 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

Mosin b Annona squamosa LAUGHLIN; HOPP, 1998 
HOPP et al., 1997 

 

Mosin c (60) Annona squamosa LAUGHLIN; HOPP, 1998 
HOPP et al., 1997 

 

Mosinona a (61) Annona squamosa LAUGHLIN; HOPP, 1998 
HOPP et al., 1997 

Motrilin (62) Annona squamosa 
 

YANG et al., 2000 

Moupinamida (63) Annona squamosa 
 

YANG et al., 1992 

Oct-2-enoato de metila Annona muricata JIROVETZ et al., 1998 
 

Octanoato de metila  Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

p-Cimeno (31) Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

BELLO et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

Pinocarvona (77) Annona reticulata 
 

BARTLEY, 1987 

Propanoato de 3-
metilbutila 

Annona reticulata BARTLEY, 1987 

Propanoato de Linalol 
(53) 

Annona muricata 
 

JIROVETZ et al., 1998 

Sabineno (78) Annona elliptica; 
Annona senegalensis 

var.senegalensis 
 

BELLO et al., 1998 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 

Safrole (79) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 

Squamostatin A (82) Annona squamosa 
 

IKEGAWA et al., 1991 

Terpinen-4-ol (85) Annona elliptica; 
Annona senegalensis 

var. senegalensis 
 

BELLO et al., 1998 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 

Terpinoleno (89) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 

Timol (91) Annona squamosa 
 

BALBAA  et al., 1977 

trans-Ocimeno (70) Annona reticulata; 
Annona squamosa 

BARTLEY, 1987 
OLIVEROS-BELARDO, 1977 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

Verbenona (92) Annona squamosa 
 

ANDRADE et al., 2001 

ʏ-Terpineno (87) Annona elliptica; 
Annona squamosa 

 

BELLO et al., 1998 
BALBAA et al., 1977 

α-Bergamoteno (1) Annona reticulata 
 

JIROVETZ et al., 1998 
 
 

α-Cadinol (14) Annona elliptica; 
Annona reticulata; 

Annona senegalensis 
var.senegalensis; 

Annona squamosa 
 

BELLO et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

ANDRADE et al., 2001 
 

α-Copaeno (27) Annona reticulata JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

 

α-Elemeno (33) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

 
 

α-epi-Cadinol (15) Annona elliptica; 
Annona squamosa 

 

BELLO et al., 1998 
ANDRADE et al., 2001 

α-epi-Muurolol (65) Annona elliptica 
 

BELLO et al ., 1998 

α-Eudesmol (36) Annona reticulata 
 

JIROVETZ et al., 1998 

α-Farneseno (40) Annona senegalensis 
var.senegalensis 

 

EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 
1986 

α-felandreno (73) Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

BELLO et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

α-Gurjuneno (44) Annona squamosa 
 

ANDRADE et al., 2001 

α-Humuleno (47) Annona elliptica; 
Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

BELLO et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

MARTA et al., 1997 
 
 

α-Muuroleno (64) Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

BELLO et al., 1998 
JIROVETZ et al., 1998 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

α-Pineno (75) Annona atemoya 
cv.african pride; 
Annona elliptica; 
Annona muricata; 
Annona reticulata; 
Annona squamosa 

 

WYLLIE et al., 1987 
BELLO et al., 1998 

JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

OLIVEROS-BELARDO, 1977 
RAI; MUTHANA, 1954 
ANDRADE et al., 2001 
BALBAA  et al., 1977 
MARTA et al., 1997 

 
 

α-Terpineno (86) Annona elliptica; 
Annona senegalensis 

var.senegalensis; 
 

BELLO et al., 1998 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 
 
 

α-Terpineol (88) Annona elliptica; 
Annona muricata; 
Annona squamosa 

 

BELLO et al., 1998 
JIROVETZ et al., 1998 
ANDRADE et al., 2001 

α-Tujeno (90) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 
 
 

β-Bisaboleno (3) Annona reticulata 
 

JIROVETZ et al., 1998 

β-Cariofileno (23) Annona muricata; 
Annona reticulata; 
Annona squamosa 

JIROVETZ et al., 1998 
JIROVETZ et al., 1998 

BARTLEY, 1987 
MARTA et al., 1997 

JOY; RAO, 1997 
RAI; MUTHANA, 1954 

 

β-Cedreno (24) Annona squamosa 
 

JOY; RAO, 1997 

β-cis-Ocimeno Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 

β-Elemeno (34) Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

BELLO et al., 1998 
BARTLEY, 1987 

β-Eudesmol (37) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 
 
 

β-felandreno (74) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 
 

   
Continua... 
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  ...Continuação 
 

β-Pineno (76) Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona muricata; 
Annona reticulata; 

Annona senegalensis 
var.senegalensis; 

Annona squamosa 
 

WYLLIE et al., 1987 
JIROVETZ et al., 1998 

BARTLEY, 1987 
EKUNDAYO; OGUNTIMEIN, 

1986 
OLIVEROS-BELARDO, 1977 

BALBAA et al., 1977 
MARTA et al., 1997 

 

β-Sitosterol (80) Annona muricata 
 

IZZO, 1979 

β-trans-Ocimeno Annona atemoya 
cv.african pride; 

Annona squamosa 
 

WYLLIE et al., 1987 
ANDRADE et al., 2001 

γ-10-epi-Eudesmol 
(38) 

Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 

γ-Cadineno (13) Annona elliptica 
 

BELLO et al., 1998 

δ-Cadineno (12) Annona atemoya 
cv.african pride; 
Annona elliptica; 
Annona reticulata 

 

WYLLIE et al., 1987 
BELLO et al., 1998 

JIROVETZ et al., 1998 
BARTLEY, 1987 
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Figura 3. Constituintes químicos encontrados no óleo essencial de espécies do 
gênero Annona. 
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Figura 3. Constituintes químicos encontrados no óleo essencial de espécies do 

gênero Annona. 

 

3.3. Considerações sobre a espécie Annona vepretorum 

 

 Annona vepretorum (Figura 4) é uma árvore conhecida popularmente como 

“araticum”, predominantemente tropical, endêmica do Brasil e com distribuição na 

Caatinga (COSTA et al., 2011, SANTOS; JÚNIOR; PRATA, 2012, MAAS et al, 2012).

 Há registro da ocorrência dessa espécie no município de Poço Redondo – 

Sergipe, que é totalmente inserido no bioma Caatinga. Nessa região é conhecida 

como “Bruteira” (SANTOS; JÚNIOR; PRATA, 2012), "Araticum" e "Pinha da 

Caatinga", sendo amplamente utilizada na nutrição humana, suas frutas 

normalmente são consumidas "in natura" ou utilizadas em sucos (COSTA et al., 

2012). Esta espécie também é encontrada em Jaguarari – Bahia, Petrolina e Lagoa 

Grande, cidades do estado de Pernambuco, inseridas no bioma Caatinga (HVASF). 
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Figura 4. Foto de Annona vepretorum Mart. (Autor: NEPLAME) 

 

Em Sergipe, segundo a população local, as raízes dessa planta quando 

maceradas apresentam indicação contra picadas de abelhas, além do emprego 

como um anti-inflamatório natural (COSTA et al., 2011). 

  Estudos prévios desta espécie descrevem a composição química e atividade 

antimicrobiana, antioxidante, tripanocida e citotóxica do óleo essencial das folhas 

coletadas em Poço Redondo, estado de Sergipe, Nordeste do Brasil (COSTA et al., 

2012; PINTO et al., 2012). 

 

3.4. Considerações gerais sobre terpenoides e esteroides 

 

Os terpenoides constituem uma classe de metabólitos secundários 

distribuídos na flora e fauna marinha ou terrestre, ocorrendo na forma livre ou em 

forma de ésteres, éteres e glicosídeos (MAHATO; KUNDU, 1994). São conhecidos 

pelas suas importantes funções biológicas e fisiológicas e, por isso, muitos são 

utilizados na área farmacêutica (DEWICK, 2002). 

Os terpenos têm sua origem biossintética a partir de unidades de isopreno 

(Figura 5). A unidade de isopreno ativa, difosfato de isopentenila (IPP) pode ser 

formada a partir de duas vias: (1) via piruvato-gliceraldeído-3-fosfato (GAP) que 
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ocorre preferencialmente nos plastídios, dando origem aos monoterpenos, 

diterpenos e tetraterpenos; e (2) via acetilcoenzima A, que ocorre preferencialmente 

no citoplasma, dando origem aos triterpenos e sesquiterpenos (RAGGI, 2008). 

 

 

Figura 5. Rotas biossintéticas dos metabólitos secundários (SIMÕES et al., 2010). 

 

A classificação dos terpenos se baseia no número de unidades isoprênicas: 

monoterpenos (C10, 2 unidades), sesquiterpenos (C15, 3 unidades), diterpenos (C20, 

4 unidades), sesterpenos (C25, 5 unidades), triterpenos (C30, 6 unidades) e 

tetraterpenos (C40, 8 unidades) sendo os monoterpenos e sesquiterpenos os 

terpenos mais frequentes em óleos voláteis (SIMÕES et al., 2010). 

Os núcleos dos triterpenos e esteroides têm a mesma origem até a formação 

do óxido de esqualeno. Os esteroides são formados por um esqueleto de 27-29 

carbonos dispostos num sistema tetracíclico. Para os esteroides, o óxido de 
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esqualeno cicliza numa conformação cadeira-barco-cadeira-barco formando o 

cicloartenol (em algas e plantas verdes) ou o lanosterol (em fungos e organismos 

não fotossintéticos) após vários rearranjos. Após clivagem oxidativa de três metilas, 

o cicloartenol, entre outros compostos forma os esteroides (Figura 6) (SIMÕES et al., 

2010). 
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Figura 6. Formação de triterpenos e esteroides em plantas (SIMÕES et al., 2010). 
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 No caso dos triterpenos, o óxido de esqualeno cicliza numa conformação 

cadeira-cadeira-cadeira-barco e, de acordo com dois tipos diferentes de rearranjos, 

pode originar os triterpenos tetracíclicos e os pentacíclicos (Figura 6, pág. 48). Os 

triterpenos pentacíclicos podem ser divididos em três grupos principais, segundo seu 

esqueleto: oleananos (como por exemplo, a β-amirina), ursanos (por exemplo, a α-

amirina) e lupano (como exemplo tem-se o lupeol). Os triterpenos do tipo oleananos 

apresentam duas metilas no C-20, enquanto nos do tipo ursanos uma metila se 

apresenta no C-20 e a outra no C-19. Os triterpenos do tipo lupano diferem no quinto 

anel (E), que possui cinco carbonos, não sendo hexagonal como nos outros (Figura 

7). 

R1O

COOR2

              

R1O

COOR2

 

                Estrutura tipo oleanano                                                Estrutura tipo ursano 

R1O

 

Estrutura do tipo lupano 

 

Figura 7. Núcleos de triterpenoides (SIMÕES et al., 2010) 

 

Dentre os triterpenos encontrados no gênero Annona (Figura 8) está a 

Friedelina (1), encontrada nas folhas de Annona squamosa. Dentre os esteroides 

estão β-sitosterol (2), que tem sido frequentemente encontrado em folhas de Annona 
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muricata e Annona senegalensis, nas sementes, cascas e raízes de Annona 

squamosa e Annona salzmannii, frutos e sementes de Annona cherimolia e em 

Annona crassiflora, além do estigmast-4-en-3-ona (3) encontrado nas cascas de A. 

salzmannii (LAGE, 2011; CRUZ et al., 2011). O estigmasterol (4) é outro esteroide, e 

já foi encontrado em Annona amazonica (Figura 8) (PINHEIRO et al., 2009).  

 

    

O

               OH

H

H H

 

                             (1)                                                               (2) 

 

O  OH

H

H H

 

                             (3)                                                               (4) 

 

Figura 8. Triterpeno e esteroides encontrados em Annona.  

 

3.5. Considerações gerais sobre flavonoides 

 

Os flavonoides são biossintetizados a partir da via dos fenilpropanoides, 

sendo biossintetizados a partir das vias do ácido chiquímico e do ácido acético 

(CAZAROLLI et al., 2008) (Figura 5, pág. 46). Os flavonoides constituem uma 

importante classe de polifenóis, presentes em relativa abundância entre os 

metabólitos secundários de vegetais. Representam um dos grupos fenólicos mais 

importantes e diversificados entre os produtos de origem natural, com ampla 
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distribuição no reino vegetal (SIMÕES et al., 2010). Desempenham um importante 

papel no desenvolvimento e defesa da planta contra microorganismos e pestes 

(DIXON; STEELE, 1999). 

Podem ser encontrados em diversas formas estruturais. Porém, a maioria dos 

representantes dessa classe possui 15 átomos de carbono em seu núcleo 

fundamental, constituído de duas fenilas ligadas por uma cadeia de três carbonos 

entre elas. Nos compostos triciclícos, as unidades são chamadas núcleos A, B e C e 

os carbonos recebem numeração com números ordinários para os núcleos A e C, e 

os mesmos números, seguidos de uma linha (') para o núcleo B, apresentando um 

núcleo característico C6-C3-C6 (Figura 9) (SIMÕES et al., 2010). 
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Figura 9. Esqueleto básico dos flavonoides (SIMÕES et al., 2010). 

 

As várias classes de flavonoides diferem no grau de oxidação e de 

substituição do anel C, enquanto que compostos individuais em uma classe diferem 

quanto à substituição dos anéis A e B (PIETTA, 2000). 

Os flavonoides podem ocorrer como agliconas, glicosídeos ou como parte de 

outras estruturas que contenham flavonoides, como as flavolignanas (BEHLING et 

al., 2004), porém, frequentemente ocorrem em plantas como derivados glicosilados, 

contribuindo para o brilho do azul, do vermelho e do laranja nas folhas, flores e frutos 

(AGUIAR et al., 2007). 

Os flavonoides apresentam uma notável série de ações bioquímicas e 

farmacológicas que podem influenciar nas funções de vários sistemas celulares dos 

mamíferos (MIDDLETON et al., 2000).  

As suas principais aplicações na indústria são como corantes, aromatizantes 

e flavorizantes (BECHO et al., 2009). Além disso, as pesquisas demonstraram o seu 

A          C 

B 
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envolvimento com propriedades farmacológicas importantes como antioxidantes 

(RICE-EVANS et al., 1995), vasodilatadoras (DUARTE et al.,1993), anti-inflamatórias 

(PATHAK et al., 1991), anticarcinogênica, anti-virais (MIDDLETON et al., 2000), 

cardioprotetoras e antioxidantes (PATHAK et al., 1991; HOLLMAN et al., 1996; 

MARTINEZ-FLOREZ et al., 2002). 

Dentre os flavonoides presentes na família Annonaceae, alguns se 

apresentam relativamente pouco polares e com um padrão incomum de substituição, 

como por exemplo, a ausência de oxigenação no anel B (SOARES et al., 2000; 

HARBORNE, 1994)  

Em um trabalho realizado por Santos & Salatino (2000), 76 flavonoides foram 

isolados em 31 espécies de Annonaceae nativas do Brasil, com uma prevalência de 

flavonóis (67) e algumas flavonas (9). Os flavonóis encontrados foram glicosídeos de 

kaempferol, rhamnocitrin, 6-hydroxyrhamnocitrin, quercetina, ramnetina e 

isorhamnetin. As flavonas obtidas foram O-glicosideos de apigenina, hispidulina, 

scutellareina e luteolina. Para os flavonóis a predominância foi de quercetina, como 

mostrado na Figura 10 (NUNES et al, 2012).  

 

 

Figura 10. Ocorrência de flavonoides isolados a partir de espécies de Annonaceae 

(NUNES et al, 2012).  

 

As classes de flavonoides mais abundantes no gênero Annona são os 

flavonóis e seus derivados glicosilados, estando presentes tanto os O-glicosídeos 

como os C-glicosídeos (Tabela 2) (SANTOS; SALATINO, 2000). Estudos já 
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comprovaram a presença de flavonas (luteonina) e flavonóis (canferol, quercetina, 

ramnetina, rutina e isoramnetina) descritos para as espécies A. crassiflora, A. dioica, 

A. tomentosa, A. monticola, A. warmingiana, A. dolichorcharpa (SANTOS; 

SALATINO, 2000; RINALDI, 2007; VEGA et al., 2007). 
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Tabela 2. Flavonoides do gênero Annona. 

Flavonoide R1 R2 R3 R4 

Isoramnetina-3-O-galactosil galactosideo OH OCH3 O-galactose-galactose OH 

Isoramnetina-3-O-glucosideo OH OCH3 O-glucose OH 

Isoramnetina-3-O-ramnosil glucosideo OH OCH3 O-ramnose-glucose OH 

Canferol-3-O-(arabinose-glucose)a H OH O-arabinose-glucose OH 

Canferol-3-O-galactosideo H OH O-galactose OH 

Canferol-3-O-galactosil glucosideo H OH O-galactose-glucose OH 

Canferol-3-O-glucosideo H OH O-glucose OH 

Canferol-3-O-glucosil glucosideo H OH O-glucose-glucose OH 

Canferol-3-O-ramnosil glucosideo H OH O-ramnose-glucose OH 

Luteolina-7-O-glucosideo OH OH H O-glucose 

Quercetin-3-O-arabinosideo OH OH O-arabinose OH 

Quercetina-3-O-arabinosil arabinosideo OH OH O-arabinose-arabinose OH 

Quercetina-3-O-arabinosil galactosideo OH OH O-arabinose-galactose OH 

Quercetina-3-O-galactosideo OH OH O-galactose OH 

Quercetina-3-O-galactosil ramnosideo OH OH O-galactose-ramnose OH 
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Quercetina-3-O-glucosideo OH OH O-glucose OH 

Quercetina-3-O-glucosideo-7-O-glucosideo OH OH O-glucose O-glucose 

Quercetina-3-O-glucosil glucosideo OH OH O-glucose-glucose OH 

Quercetina-3-O-glucosil ramnosideo OH OH O-glucose-ramnose OH 

Quercetina-3-O-ramnosil galactosideo OH OH O-ramnose-galactose OH 

Quercetina-3-O-ramnosil glucosideo OH OH O-ramnose-glucose OH 

Quercetina-3-O-ramnosil ramnosideo OH OH O-ramnose-ramnose OH 

a Posição relativa do açúcar não definida.  
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3.6. Considerações sobre atividade antioxidante 

 

A transferência de elétrons é um dos processos químicos mais fundamentais 

para a sobrevivência das células. O efeito colateral dessa dependência é a produção 

de radicais livres e outras espécies reativas de oxigênio (ERO) que podem causar 

dano oxidativo. Radicais livres são átomos ou moléculas produzidos continuamente 

durante os processos metabólicos e atuam como mediadores para a transferência 

de elétrons em várias reações bioquímicas, desempenhando funções relevantes ao 

metabolismo. As principais fontes de radicais livres são as organelas citoplasmáticas 

que metabolizam oxigênio, nitrogênio e cloro, gerando grande quantidade de 

metabólitos (ALVES et al., 2010). 

Os radicais livres possuem diferentes papéis no organismo e encontram-se 

envolvidos na produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, 

sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes. Entretanto, 

seu excesso apresenta efeitos deletérios, tais como danos ao DNA, proteínas e 

organelas celulares, como mitocôndrias e membranas, provocando alterações na 

estrutura e funções celulares e, dessa forma, encontram-se envolvidos em diversas 

patologias, a exemplo de câncer, envelhecimento precoce, doenças 

cardiovasculares, degenerativas e neurológicas, choque hemorrágico, catarata, 

disfunções cognitivas, etc (ALVES et al., 2010). 

A produção de radicais livres é controlada nos seres vivos por diferentes 

substâncias antioxidantes que podem ser endógenas, como a enzima superóxido 

dismutase ou podem ser provenientes da dieta alimentar, como ácido ascórbico, α-

tocoferol, carotenoides e polifenóis. Quando ocorre limitação na disponibilidade de 

antioxidantes, podem ocasionar lesões oxidativas de caráter cumulativo (SOUSA et 

al., 2007). Os antioxidantes são capazes de estabilizar ou desativar os radicais livres 

antes que ataquem os alvos biológicos nas células. Os radicais formados a partir de 

antioxidantes não são reativos para propagar a reação em cadeia, sendo 

neutralizados por reação com outro radical, formando produtos estáveis ou podem 

ser captados por outro antioxidante (ANDRADE et al., 2007). 

Na indústria alimentícia, o processo de oxidação lipídica é inibido por 

substâncias sintéticas como butil-hidroxi-tolueno (BHT) e butil-hidroxi-anisol (BHA) 

(Figura 11), que são sequestradoras de radicais livres. Contudo, estudos têm 
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demonstrado que estas substâncias apresentam alguns efeitos tóxicos (YESILYURT 

et al., 2008). 

OH

OH                            

OCH3

OH  

 (1)                                                 (2) 

Figura 11. Antioxidantes sintéticos: (1) BHT; (2) BHA. 

 

Alguns antioxidantes são naturais, como exemplos tem-se α-tocoferol, 

quercetina, ácido gálico e o ácido ascórbico (Figura 12) (ALVES et al., 2010). Dentre 

os metabólitos secundários já encontrados ou detectados no gênero Annona que 

possuem atividade antioxidante, destacam-se os flavonoides e as acetogeninas. 

Flavonoides como quercetina, isoramnetina, canferol e seus derivados C- ou O- 

glicosídeos foram detectados em Annona crassiflora, e demonstraram atividade 

antioxidante utilizando dois métodos, frente ao radical DPPH e ao β-caroteno (LAGE, 

2011). 
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Figura 12. Antioxidantes naturais. 

  

3.7. Considerações sobre atividade antimicrobiana 

 

A resistência a drogas de patógenos humanos e animais é um dos casos mais 

bem documentados de evolução biológica e um sério problema tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. A resistência pode ser considerada um 

fenômeno ecológico que ocorre como resposta da bactéria frente ao amplo uso de 

antibióticos e sua presença no meio ambiente. Essas se multiplicam rapidamente, 

sofrem mutação e são promíscuas, podendo trocar material genético entre linhagens 

de mesma espécie ou de espécies diferentes. São consideradas microrganismos de 

alta capacidade de adaptação a diversos fatores, como a exposição a agentes 

químicos potentes. O consumo de mais de uma tonelada diária de antibióticos em 

alguns países da Europa tem resultado na resistência de populações bacterianas, 

causando assim um sério problema de saúde pública (DUARTE, 2006; GUIMARÃES 

et al., 2010). 

Os antibióticos são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o 

crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias, e podem ser classificados 
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como bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando 

promovem a inibição do crescimento microbiano (GUIMARÃES et al., 2010). 

Os trabalhos relacionados à atividade antimicrobiana de plantas tiveram início 

na década de 1940. No Brasil, as pesquisas sobre substâncias antimicrobianas de 

origem vegetal tiveram início com Cardoso & Santos (1948) que avaliaram extratos 

de 100 diferentes plantas, indicadas em terapêutica como anti-inflamatórias ou 

cicatrizantes. Destas, apenas cinco extratos apresentaram atividade inibitória contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Proteus X-19. 

O grande marco no tratamento das infecções bacterianas ocorreu com a 

descoberta da penicilina (1), por Alexander Fleming, em 1928. Entre os anos 1940-

1960 vários antibióticos foram descobertos através de triagens de produtos naturais 

microbianos, sendo a maioria deles eficazes para o tratamento de bactérias Gram 

positivas: β-lactâmicos (2, cefalosporina), aminoglicosídeos (3, estreptomicina), 

tetraciclinas (6, clortetraciclina), macrolídeos (4, eritromicina), peptídeos 

(vancomicina) e outros (5 cloranfenicol, rifamicina B, 7 clindamicina e polimixina B) 

(Figura 13). Neste período, apenas três derivados sintéticos foram introduzidos no 

mercado: isoniazida, trimetropim e metronidazol (GUIMARÃES et al., 2010). 
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Figura 13. Fármacos representativos das principais classes de antibióticos de 

origem natural. 
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Entre os de anos 1960-1980 foram introduzidos no mercado antibióticos semi-

sintéticos eficazes para o tratamento de patógenos Gram positivos e Gram 

negativos, análogos aos antibióticos naturais já existentes. A maioria deles foi obtida 

a partir de protótipos naturais microbianos, como derivados β-lactâmicos (análogos 

de penicilina e cefalosporina, ácido clavulânico, aztreonam), análogos da tetraciclina, 

derivados aminoglicosídicos (gentamicina, tobramicina, amicacina) (GUIMARÃES et 

al., 2010). 

No Brasil, a investigação sobre produtos naturais com atividade 

antimicrobiana também aumentou significativamente nos últimos anos. Entretanto, 

apesar da rica biodiversidade, somente estão disponíveis dados sobre 44 espécies 

de plantas pertencentes a 20 famílias, com atividade positiva, incluindo espécies 

nativas e exóticas (DUARTE, 2006). 

Dentre os metabólitos secundários que possuem atividade antimicrobiana, 

podem ser citados os diterpenos e sesquiterpenos (BRAZ-FILHO, 1999), além dos 

flavonoides como quercetina e O-glicosídeos de quercetina (LAGE, 2011).  

 Os alcaloides anonaína, estefarina, glaziovina, anolobina, nornantenina e a 

lanuginosina encontradas do gênero Annona também apresentaram atividade 

antimicrobiana (LAGE, 2011). 

 

3.8. Considerações sobre atividade citotóxica 

 

Os tumores malignos são responsáveis por um número expressivo e 

crescente de pacientes em todo o mundo, e representam a segunda causa de morte 

da população mundial. No Brasil, estima-se em 500 mil o número de novos casos 

em 2009, e uma mortalidade que deverá atingir mais de 250 mil portadores de 

câncer (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

A busca por substâncias com atividade citotóxica e potencialmente 

anticancerígena sempre foi uma das prioridades da química medicinal e um grande 

número de abordagens diferentes vem sendo utilizado nessa busca. No entanto, a 

descoberta de substâncias antitumorais seletivas permanece como um objetivo na 

pesquisa contra câncer (PISCO et al., 2006). 

Dezoito extratos pertencentes a quatro espécies de Annona foram submetidos 

ao ensaio de letalidade sobre Artemia salina. Foram testados extratos provenientes 
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das folhas, sementes e madeira de A. crassiflora, sementes de A. nutans, madeira 

de A. hypoglauca e folhas de A. cherimola. Todos os extratos apresentaram 

atividade citotóxica (SANTOS-PIMENTA et al., 2003). 

As acetogeninas annoglaxina e 27-hidroxibullatacina (Figura 14), isoladas de 

Annona glabra, mostraram atividade tóxica sobre células tumorais de mama, rim, 

próstata e pâncreas (LIU et al., 1999) e sobre linhagem celular de hepatoma 

humano, sendo esta ação causada pela diminuição do potencial transmembrânico 

de mitocôndrias, induzindo a morte celular (apoptose) (CHEN et al., 2004). 
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Figura 14. Estrutura das acetogeninas: annoglaxina (1) e 27-hidroxibullatacina (2). 

 

O século XX representou um avanço extraordinário na pesquisa de produtos 

naturais, especialmente de plantas e microorganismos no campo da oncologia, 

propiciando a descoberta de diversas substâncias utilizadas atualmente na 

terapêutica antineoplásica. A maioria (60%) dos fármacos anticâncer introduzida na 

terapêutica nas últimas décadas tem sua origem nos produtos naturais. Dentre estes 

se destacam a vimblastina (1, Velban®) e a vincristina (2, Oncovin®) e os análogos 

vindesina (3, Eldisine®) e vinorelbina (4, Navelbine®); o paclitaxel (5, Taxol®) e o 

análogo docetaxel (6, Taxotere®); a podofilotoxina (7) e os análogos, etoposídeo (8, 

Etopophos®) e teniposídeo (9, Vumon®); e a camptotecina (10) e os análogos, 

topotecano (11, Hycamtin®) e irinotecano (12, Camptosar®) (Figura 15). Estes 

medicamentos movimentam anualmente um mercado de cerca de 60 bilhões de 

dólares (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 
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Figura 15. Fármacos derivados de plantas usados na terapia do câncer. 
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O estudo químico de plantas medicinais é importante para correlação das 

atividades biológicas aos seus metabólitos secundários. Tendo em vista a escassez 

de relatos na literatura da espécie Annona vepretorum torna-se necessária pesquisa 

nessa área, visando conhecer a composição química e as atividades biológicas 

desta planta, de modo a contribuir para a quimiotaxonomia da família, além de 

avaliar o potencial biológico no que se refere as atividades antioxidante, citotóxica e 

antimicrobiana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTE EXPERIMENTAL 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Coleta do material botânico para obtenção dos extratos etanólicos brutos 

 

As folhas de Annona vepretorum Mart. foram coletadas em dezembro de 2010 

e janeiro de 2012, em Jaguarari-BA e Petrolina-PE, respectivamente. O material 

vegetal foi identificado pelos botânicos André Paviotti Fontana e José Alves de 

Siqueira Filho. O material da primeira coleta foi comparado à exsicata de número 

#946 (Figura 16) e a exsicata da espécie, para a segunda coleta, foi depositada no 

Herbário Vale do São Francisco (HVASF) na Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), sob o número #18350 (Figura 17). 
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Figura 16. Exsicata de Annona vepretorum de número #946. 
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Figura 17. Exsicata de Annona vepretorum de número #18350. 
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4.2. Processamento do material botânico  

 

O material botânico foi seco em estufa com ar circulante à temperatura média 

de 40 ºC durante 72 horas. Após a secagem e completa estabilização (eliminação de 

água e inativação de enzimas), o material foi pulverizado separadamente em moinho 

de facas, obtendo-se o material vegetal seco e pulverizado das folhas da primeira 

(1400 g) e da segunda coleta (431 g). 

 

4.3. Obtenção e fracionamento dos extratos etanólicos brutos (Av-EEB1 e Av-

EEB2) 

 

Os materiais vegetais secos e pulverizados foram submetidos à maceração 

exaustiva com etanol 95% em recipiente de aço inoxidável. Foram realizadas três 

extrações, substituindo o solvente a cada 72 horas até completo esgotamento da 

droga. A solução extrativa obtida passou por um processo de destilação do solvente 

em evaporador rotativo à pressão reduzida a uma temperatura média de 50 ºC. Após 

este processo de evaporação do solvente, obteve-se o extrato etanólico bruto da 

primeira coleta (Av-EEB1), que pesou 600 g, e o extrato etanólico bruto da segunda 

coleta (Av-EEB2), que pesou 165 g. Foram separadas quantidades de Av-EEB1 e 

Av-EEB2 para realização dos testes biológicos e para a avaliação fitoquímica 

preliminar. O restante foi particionado para o isolamento dos constituintes químicos.  

Av-EEB1 foi solubilizado com uma mistura de MeOH:H2O (3:7) e, sem 

seguida, fracionado com os solventes hexano e clorofórmio, em ordem crescente de 

polaridade, obtendo-se após evaporação do solvente duas fases: hexânica (Av-

Hex1) e clorofórmica (Av-CHCl31). A Figura 18 apresenta este procedimento.  
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Figura 18. Fluxograma da obtenção e fracionamento de Av-EEB1 das folhas de 

Annona vepretorum. 

 

Av-EEB2 apresentou um precipitado que foi lavado com CHCl3, resultando em 

um pó amorfo de cor amarela e solúvel em metanol, que foi posteriormente 

identificado como composto 1 (Av-1). Em seguida, Av-EEB2 foi particionado com 

hexano, clorofórmio e acetato de etila, em ordem crescente de polaridade, dando 

origem às três fases: hexânica (Av-Hex2), clorofórmica (Av-CHCl3-2) e acetato de 

etila (Av-AcOEt). A Figura 19 apresenta esse processo. 
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Extrato Etanólico Bruto (Av-EEB1) 
(600 g) 

 

Av-Hex1 

(8,3 g) 

Maceração exaustiva com EtOH 95% 
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Concentração em rotavapor 
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Figura 19. Fluxograma da obtenção e fracionamento de Av-EEB2 das folhas de 

Annona vepretorum. 

 

4.4. Coleta do material botânico para obtenção dos óleos essenciais 

 

As folhas de Annona vepretorum foram coletadas em Janeiro e Março de 

2012, enquanto que os frutos foram coletados em Março de 2012, em Petrolina-PE. 

O material vegetal foi identificado pelo botânico José Alves de Siqueira Filho. A 

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

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob o número #18350. 
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4.5. Extração dos óleos essenciais 

 

As folhas frescas de A. vepretorum (728 g) coletadas em janeiro de 2012 

foram trituradas em pedaços menores e submetidas à extração por arraste de vapor 

d’água em aparelho Marconi, modelo MA480, durante 2 horas. Ao final do processo, 

foi obtida uma mistura de fases aquosa e oleosa. Posteriormente, as fases foram 

separadas, resultando em 0,697 g de óleo essencial (Av-OE1; 0,096% m/m) de 

coloração esverdeada e odor característico. A fase aquosa restante foi particionada 

com hexano e, após evaporação do solvente, obteve-se 0,259 g de óleo essencial 

(Av-OE2; 0,036% m/m) de coloração amarelada e odor característico.  

Para a segunda coleta, as folhas frescas (549 g) e os frutos (1717 g) de A. 

vepretorum foram triturados em pedaços menores e submetidos ao procedimento de 

hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger durante 2 horas. Ao final do 

processo, obteve-se 2,011 g do óleo essencial das folhas (Av-OE3; 0,366% m/m) e 

0,363 g do óleo essencial dos frutos (Av-OE4; 0,021%). 

Todos os óleos essenciais obtidos foram armazenados em frasco âmbar e 

mantidos em temperatura inferior a 4 °C. 

 

4.6. Métodos de análise 

 

4.6.1. Métodos cromatográficos 

 

Para cromatografia de adsorção em coluna (CC) foi utilizada sílica gel 60 (70-

230 mesh, ASTM) de partículas com dimensões entre 0,063-0,200 mm (MERCK). O 

comprimento e o diâmetro das colunas variaram de acordo com as quantidades das 

amostras e as quantidades de sílica a serem utilizadas. Para cromatografia em 

camada delgada (CCD), foi usada sílica gel 60 PF254 (MERCK). As frações foram 

monitoradas por Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA) da Silicycle 

TLC – Aluminum F254, determinando-se a pureza da amostra quando observada uma 

única mancha após revelação em câmara de irradiação ultravioleta (254 e 366 nm), 

em placas eluídas em pelo menos três sistemas de solventes distintos. Como fase 

móvel, foram utilizados os solventes hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, 

isoladamente ou em misturas binárias, em gradiente crescente de polaridade. 
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4.6.2. Métodos espectrofotométricos 

  

Para os métodos espectrofotométricos foi utilizado o espectrofotômetro Quimis 

(Q798U2M) de monofeixe, operando em uma faixa de trabalho de 190 a 1000 nm. 

Este método é utilizado para determinar a concentração de uma amostra utilizando a 

técnica da espectrofotometria ou colorimetria, a qual consiste na determinação da 

concentração de uma solução a partir da coloração apresentada por ela, já que a 

intensidade da cor é proporcional à quantidade da substância sobre a qual agiu o 

reativo. O espectrofotômetro mede a quantidade de luz absorvida pela amostra 

comparando a intensidade de luz emitida pela fonte com a intensidade de luz que 

emerge da amostra. A lei de Beer relaciona a quantidade de luz sendo absorvida à 

concentração da substância absorvendo luz: 

 

A = abc 

 

 Nessa equação, A é a absorbância medida, a é a constante de absorvidade 

molar (uma característica da substância monitorada), b é o comprimento do caminho 

pelo qual a radiação deve passar e c é a concentração da substância que absorve a 

radiação. Portanto, a concentração é diretamente proporcional à absorbância 

(BROWN et al., 2005). 

 

4.6.3. Métodos espectrométricos 

 

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

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

obtidos em espectrômetro Bruker NMR (DRX 500), operando na frequência do 

hidrogênio a 200 MHz e na do carbono-13 a 50 MHz. Também foram obtidos 

espectros em espectrômetro VARIAN 200, operando na frequência do hidrogênio a 

200 MHz e do carbono-13 a 50 MHz. As amostras para análise foram preparadas 

dissolvendo-se pequena quantidade das mesmas em solventes deuterados da CIL 

(Cambridge Isotopes Laboratories) (CDCl3, MeOD). Os deslocamentos químicos (δ) 

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

pertencentes às frações não deuteradas destes solventes em relação ao TMS: 
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clorofórmio (δH = 7,24) e MeOD (δH = 4,84 e 3,30). Para os espectros de RMN de 

13C, em relação ao TMS foram utilizados: clorofórmio (δC = 77,0) e MeOD (δC = 

49,0). 

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

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

(multipleto). 

 

4.6.4. Ponto de fusão 

 

Quando necessário, o ponto de fusão das amostras foi determinado em 

aparelho para ponto de fusão (QUIMIS, modelo Q340S23), com temperatura 

variando entre 0 e 310 ºC. A análise foi realizada em triplicata e o resultado expresso 

demonstra a média obtida entre as leituras. 

 

4.6.5. Análise dos óleos essenciais 

 

A análise dos óleos essenciais foi realizada em um cromatógrafo a gás 

acoplado a um espectrômetro de massas (CG-EM; Shimadzu, modelo QP 5050A; 

Kyoto, Japão), equipado com um autoinjetor AOC-20i (Shimadzu) e coluna capilar 

de sílica fundida J & W Scientific (5%-fenil-95%-dimetilpolisiloxano) de 30 m x 0,25 

mm d.i., 0,25 µm de espessura de filme, usando He como gás de arraste com o fluxo 

de 1,2 mL.min-1. A temperatura do forno foi programada mantendo-se constante a 50 

°C durante 1,5 min, seguido de um aumento de 4 ºC.min-1 até atingir 200 °C, depois 

a 10 °C.min-1 até atingir 250 °C e temperatura do detector de 280 °C. O volume de 

injeção foi de 0,5 µL do óleo diluído. A taxa de partição do volume injetado foi de 

1:100 e pressão na coluna de 64,20 kPa. As condições do EM foram: detector de 

captura iônica operando com ionização por impacto de elétrons a 70 Ev. A 

velocidade de varredura 1.000; intervalo de varredura de 0,50 fragmentos/s e 

fragmentos detectados na faixa de 40 a 500 Da. 

Os componentes dos óleos essenciais foram identificados através da 

comparação de seu espectro de massas com espectros existentes na literatura e 

com espectros do banco de dados do equipamento (WILEY8 e NIST05), bem como 

pela comparação dos índices de retenção (IR), que foram determinados utilizando 
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uma série homóloga de n-alcanos (C9-C18) injetada nas mesmas condições 

cromatográficas das amostras e calculados de acordo com a equação de Van den 

Dool & Kratz (1963). 

 

4.7. Perfil fitoquímico preliminar dos extratos  

 

O perfil fitoquímico preliminar de Av-EEB1 e Av-EEB2 foi avaliado por meio de 

uma técnica que consiste em aplicar as amostras sobre uma placa de CCDA com 

auxílio de micropipeta e eluir a mesma em sistemas de solventes específicos para as 

classes de metabólitos secundários que estão sendo investigadas. Essa triagem 

procura sistematizar ou rastrear os principais grupos de constituintes químicos que 

compõem um extrato vegetal. É um exame rápido e superficial, realizado através de 

reagentes de coloração ou precipitação que irão revelar ou não a presença de 

determinada classe de metabólitos secundários em um extrato (WAGNER; BLADT, 

1996). A Tabela 3 demonstra as classes de constituintes químicos que foram 

investigadas, bem como os sistemas de solvente e reveladores utilizados. 
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Tabela 3. Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os principais metabólitos secundários da espécie Annona 

vepretorum. 

Classe química Sistema eluente Revelador 

Alcaloides 
Tolueno:acetato de etila:dietilamina  

(70:20:10) 
Dragendorff 

Cumarinas 
Tolueno:éter etílico  

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

Derivados antracênicos 
Acetato de etila:metanol:água 

 (100:13,5:10) 
KOH etanólico 10% 

Flavonoides e taninos 
Acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético glacial:água  

(100:11:11:26) 
NP-PEG 

Lignanas 
Clorofórmio:metanol:água  

(70:30:4) 
Vanilina sulfúrica 

Mono e diterpenos 
Tolueno:acetato de etila  

(93:7) 
Vanilina sulfúrica 

Naftoquinonas 
Tolueno:ácido fórmico  

(99:1) 

 

KOH etanólico 10% 

Triterpenos e esteroides 
Tolueno:clorofórmio:etanol 

 (40:40:10) 
Lieberman-Burchard 

(WAGNER; BLADT, 1996) 
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4.8. Determinação do teor de fenóis totais 

 

 O teor de fenóis totais foi mensurado através do método colorimétrico que 

utiliza o reagente de Folin-Ciocalteu (SIGMA) e ácido gálico como padrão, baseado 

no método descrito por Slinkard & Singleton (1977), apenas os volumes foram 

ajustados (ALMEIDA et al., 2011). Para isso, uma alíquota (40 µL) dos extratos e 

fases diluídos foi adicionada a 3,16 mL de água destilada e 200 µL do reagente de 

Folin-Ciocalteu, sendo misturados logo em seguida. A mistura foi deixada em 

repouso por 6 minutos e posteriormente foram adicionados 600 µL de uma solução 

estoque de Na2CO3 e misturados bem. As soluções finais foram deixadas em 

repouso a 20 ºC por 2 horas. Ao final do processo, a absorbância de cada solução 

foi determinada em espectrofotômetro (QUIMIS) em 756 nm contra o branco (todos 

os componentes, exceto a amostra em análise) e os resultados foram plotados em 

um gráfico que correlaciona a absorbância da amostra com sua concentração. 

Assim, o teor de compostos fenólicos totais dos extratos foi expresso como mg de 

equivalentes de ácido gálico por grama de amostra (mg EqAG/g), através da curva 

de calibração do ácido gálico. A curva de calibração foi obtida em concentrações 

que variaram de 50 a 1000 mg/L. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.9. Determinação do teor de flavonoides totais 

 

 O teor de flavonoides totais foi determinado através do método colorimétrico 

por complexação metálica descrito anteriormente (ZHISHEN et al., 1999). 

Inicialmente, 300 µL dos extratos e fases ou da solução padrão de (+)-catequina 

foram adicionadas a 1,5 mL de água destilada. Posteriormente, foram adicionados 

90 µL de uma solução de NaNO2. Após 6 minutos de reação, 180 µL de uma 

solução de AlCl3.H2O 10% foram adicionados à mistura. Após 5 minutos de reação, 

600 µL de uma solução de NaOH 1M foram adicionados à mistura anterior. 

Finalmente, completou-se o volume com 330 µL de água destilada e o sistema foi 

homogeneizado por completo. A absorbância foi mensurada contra o branco em 510 

nm, em espectrofotômetro (QUIMIS), imediatamente após a obtenção da mistura 

final, em comparação com soluções padrões contendo (+)-catequina em 

concentrações conhecidas. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes 
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de catequina por grama de amostra (mg EqC/g) por meio de comparação com a 

curva padrão da catequina, obtida em concentrações que variaram de 50 a 1000 

mg/L. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.10. Avaliação da atividade antioxidante 

 

 Para análise da atividade antioxidante dos extratos, fases e óleos essenciais 

foram realizados os seguintes ensaios: sequestro do radical livre DPPH e inibição da 

auto-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico. 

 

4.10.1. Teste do sequestro do radical livre DPPH 

 

 A capacidade de sequestro do radical livre foi medida utilizando o ensaio do 

2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) (MENSOR et al., 2001). As soluções estoques 

(1,0 mg/mL) das amostras e padrões (ácido ascórbico, BHA e BHT) foram 

preparadas e diluídas até concentrações finais de 243, 81, 27, 9, 3 e 1 μg/mL em 

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

Foi adicionado 1 mL dessa solução a 2,5 mL das soluções de diferentes 

concentrações das amostras e padrões, e deixou-se reagir por 30 min à temperatura 

ambiente. Em seguida, os valores de absorbância foram medidos em 518 nm e 

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

fórmula: 

  

100% x
A

AA
AA

controle

amostracontrole  

 

 Onde: Acontrole indica a absorbância do controle e Aamostra indica a absorbância 

para a amostra. Soluções de etanol (1,0 mL) com as amostras em estudo (2,5 mL) 

foram utilizadas como branco. A solução de DPPH (1,0 mL) com etanol (2,5 mL) foi 

usada como o controle negativo. Os controles positivos foram os das soluções 

padrões (ácido ascórbico, BHA e BHT). Os ensaios foram realizados em triplicata e 
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os resultados foram expressos em CE50, onde os valores foram calculados por 

regressão linear. 

 

4.10.2. Teste da inibição da co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico 

 

 O método da inibição da co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico é 

baseado na perda da coloração amarela do β-caroteno, devido à sua reação com os 

radicais formados pela oxidação do ácido linoleico através da aeração do meio 

(WANNES et al., 2010). A taxa de descoloração do β-caroteno pode ser retardada 

na presença de antioxidantes. Assim, para o preparo do meio oxidante foram 

dissolvidos 2 mg de β-caroteno em 10 mL de clorofórmio e foram adicionados a 2 

mL desta solução 40 mg de ácido linoleico e 400 mg de Tween 40. O clorofórmio foi 

evaporado sob vácuo a 40 °C e 100 mL de água destilada foram adicionados. Em 

seguida, a mistura foi agitada vigorosamente durante 2 minutos, conferindo a 

oxidação do meio. As soluções dos padrões (ácido ascórbico, BHA e BHT) e das 

amostras em estudo foram preparadas em etanol na concentração de 1 mg/mL. O 

meio oxidante (3,0 mL) foi adicionado a uma cubeta contendo 0,12 mL dessas 

soluções. A absorbância foi medida imediatamente em 470 nm e, em seguida, as 

amostras foram incubadas em banho-maria a 50 °C, durante 2 horas, quando a 

absorbância foi medida novamente. O ácido ascórbico, BHT e BHA foram usados 

como controle positivo. No controle negativo, os extratos foram substituídos por um 

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

termos de branqueamento do β-caroteno utilizando a seguinte fórmula: 

 

100
)(1

%
00

0

0 x
AA

AA
AA

t

t




  

  

 Onde: A0 é a absorbância inicial e At é a absorbância final medida para a 

amostra de teste,  trata-se da absorbância inicial e  é a absorbância final 

medida para o controle negativo (branco). Os resultados foram expressos como 

percentagem de atividade antioxidante (% AA). Os testes foram realizados em 

triplicata. 
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4.11. Avaliação da atividade citotóxica 

 

 A atividade citotóxica foi avaliada para as seguintes amostras: Av-EEB1, Av-

Hex1, Av-CHCl31, Av-OE3 e Av-OE4. Para isso, foi realizada a análise de 

citotoxicidade pelo método do MTT, sendo esse um método rápido, sensível e 

barato. Esse método foi descrito primeiramente por Mosmann (1983), tendo a 

capacidade de analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula. É uma análise 

colorimétrica baseada na conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-

brometo de tetrazolium (MTT) em azul de formazan, a partir de enzimas 

mitocondriais presentes somente nas células metabolicamente ativas. O estudo 

citotóxico pelo método do MTT permite definir facilmente a citotoxicidade, mas não o 

mecanismo de ação (BERRIDGE et al, 1996). 

 Para a análise da citotoxidade, as linhagens tumorais utilizadas foram HCT-

116 (colorretal humano), OVCAR-8 (ovário humano) e SF-295 (glioblastoma 

humano), cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo sido 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 

diluídas em DMSO PA estéril, sendo testadas na concentração de 50 µg/mL (para os 

extratos) e 5 µg/mL (para os óleos essenciais). As linhagens celulares utilizadas 

foram plaqueadas nas concentrações de 0,1 x 106 céls/mL (HCT-116), 0,1 x 106 

céls/mL (OVCAR-8) e 0,7 x 105 céls/mL (SF-295). As placas foram incubadas por 72 

horas em estufa a 5% de CO2 a 37 °C. Ao término deste, as mesmas foram 

centrifugadas e o sobrenadante foi removido. Em seguida, foram adicionados 150 µL 

da solução de MTT (sal de tetrazolium), e as placas foram incubadas por 3 h. A 

absorbância foi medida após dissolução do precipitado com 150 µL de DMSO puro 

em espectrofotômetro de placa a 595 nm. 

 Os experimentos foram analisados segundo a média ± desvio padrão da 

média (DPM) da porcentagem de inibição do crescimento celular. Cada amostra foi 

testada em triplicata em dois experimentos independentes. Uma escala de 

intensidade foi utilizada para avaliar o potencial citotóxico das amostras testadas. 

Amostras sem atividade (SA), com pouca atividade (PA, inibição de crescimento 

celular variando de 1 a 50%), com atividade moderada (MO, inibição de crescimento 
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celular variando de 50 a 75%) e com muita atividade (MA, inibição de crescimento 

variando de 75 a 100%). 

 

4.12. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

 Para avaliação da atividade antimicrobiana, as cepas bacterianas de 

referência utilizadas foram obtidas do Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS/FIOCRUZ – Brasil). Os microrganismos utilizados foram: 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) e 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 Para avaliar a atividade antibacteriana, foi determinada a Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM). O efeito 

antibacteriano foi avaliado pelo método de microdiluição (SANTOS et al., 2012), 

como recomendado pelo The National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(CLSI, 2003). Inicialmente uma solução mãe de 25 mg/mL dos extratos foi preparada 

utilizando uma solução aquosa de DMSO a 20% (v/v). Foram transferidos 200 μL 

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

seguida, diluições seriadas foram realizadas, resultando em concentrações de 12,5; 

6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 0,39; 0,195 e 0,0975 mg/mL. Para os óleos essenciais, foi 

preparada uma solução mãe de 2 mg/mL, que após diluições seriadas, resultou em 

concentrações de 1,0; 0,5; 0,025; 0,0125; 0,0062; 0,0031; 0,0015 e 0,0007 mg/mL. 

O inóculo contendo 5 x 105 UFC/mL (0,5 na escala de McFarland) foi adicionado a 

cada poço. Vale salientar que foram reservados poços nas microplacas para 

controle de esterilidade do caldo, de crescimento bacteriano e da ação do 

antimicrobiano de referência (Gentamicina). Para a gentamicina foi usada uma 

concentração inicial de 1,6 mg/mL, a qual foi diluída para concentrações de 0,8; 0,4; 

0,2; 0,1; 0,05; 0,025 e 0,0125 mg/mL. As microplacas foram incubadas sob 

condições de aerobiose durante 18-24 horas a 37 °C, quando 10 μL de cloreto de 

2,3,5-trifenil-tetrazólio (CTT) a 2% foram adicionados a cada poço para a detecção 

da mudança de cor do CTT (incolor) para vermelho, que reflete o metabolismo 
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bacteriano ativo. A CIM foi definida como a concentração mais baixa do extrato ou 

do óleo essencial que visivelmente inibiu o crescimento bacteriano.  

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

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

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

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

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

foram realizados em triplicata. A densidade do extrato foi empregada para converter 

μL/mL em mg/mL. Sendo este último utilizado para expressar a CIM e CBM. 

 A atividade antibacteriana foi avaliada por esse método para as seguintes 

amostras: Av-EEB1, Av-Hex1, Av-CHCl31 e Av-OE1. 

 

4.13. Fracionamento cromatográfico de Av-CHCl31 

 

 A fase Av-CHCl31 (4,0 g) foi cromatografada em coluna, utilizando sílica gel 

60 como fase estacionária e como eluentes, hexano, clorofórmio e metanol, 

isoladamente ou em misturas binárias de solventes, seguindo-se um gradiente 

crescente de concentração, conforme demonstrado na Tabela 4. Ao todo, foram 

coletadas 215 frações de 100 mL cada. 
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Tabela 4. Dados do fracionamento cromatográfico de Av-CHCl31. 

Fração Sistema de solvente Proporção 

01-16 Hexano 100 

17-50 Hexano:CHCl3 97:3 

51-122 Hexano:CHCl3 95:5 

123-138 Hexano:CHCl3 90:10 

139-162 Hexano:CHCl3 70:30 

163-169 Hexano:CHCl3 50:50 

170-179 CHCl3 100 

180-197 CHCl3:MeOH 99:1 

198-208 CHCl3:MeOH 97:3 

209-212 CHCl3:MeOH 95:5 

213-215 MeOH 100 

 

 As frações coletadas foram monitoradas por CCDA, e quando necessário, as 

placas foram reveladas com vanilina sulfúrica 1% sob aquecimento. Baseado na 

semelhança entre os fatores de retenção (Rf), as frações foram reunidas em 38 

grupos. 

 A fração 68 foi lavada com metanol, resultando em uma fase solúvel 

(sobrenadante) e em uma fase insolúvel (precipitado). O precipitado obtido possui 

coloração branca e posteriormente foi identificado como sendo a mistura de duas 

substâncias, codificadas como Av-2/Av-3 (12,3 mg).  

 A fração 110-133 foi purificada através de Cromatografia em Camada 

Delgada Preparativa (CCDP), utilizando a mistura hexano:CHCl3 (50:50) como 

eluente, sendo que o procedimento foi realizado por duas vezes consecutivas, 

resultando no isolamento de Av-4 (61,3 mg). O fluxograma de obtenção de Av-2/Av-

3 e Av-4 está demonstrada na Figura 20. 
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Figura 20. Fluxograma da obtenção de Av-2/Av-3 e de Av-4. 

 

 

Fração 68 Fração 110-133 

Av-CHCl31 

(4,0 g) 

215 frações 

(100 mL) 

CC 

Hexano, CHCl3 e MeOH 

CCDA 

Hexano, CHCl3 e AcOEt 

Lavagem com MeOH 
CCDP 

Hexano:CHCl3 (50:50) 

Av-2/Av-3 

(12,3 mg) 
Av-4 

(61,3 mg) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Composição química dos óleos essenciais de Annona vepretorum 

  

Os óleos essenciais foram obtidos das folhas frescas (Av-OE1, Av-OE2, Av-

OE3) e dos frutos (Av-OE4) de Annona vepretorum, sendo os mesmos analisados 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) para 

identificação dos constituintes que os compõem. 

Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação ou arraste por vapor 

d’água. No método de hidrodestilação o material a ser destilado fica em contato 

direto com a água, e quando esta entra em ebulição, arrasta os compostos voláteis 

consigo, e quando condensa, forma uma mistura heterogênea, com duas fases, 

devido à diferença de polaridade e densidade entre a água e o óleo. Esse método de 

extração de óleo essencial geralmente utiliza o aparelho Clevenger (OLIVEIRA; 

SOUZA et al., 2012). 

No método por arraste de vapor, a matéria-prima é colocada sobre uma placa 

perfurada, a certa distância do fundo do extrator, de modo a evitar o contato direto 

com a água em ebulição; ou ainda, pode-se introduzir vapor de água, gerado a partir 

de fontes de calor, em uma câmara de expansão do extrator, antes de passar pela 

placa perfurada, onde é colocada a matéria-prima. A água entra em ebulição no seu 

estado puro, o vapor percorre o material arrastando somente os componentes 

voláteis e segue na condensação e separação como na hidrodestilação (OLIVEIRA; 

SOUZA et al., 2012). 

Para análise da composição de Av-OE1, o ensaio de aproximadamente 43 

minutos revelou a presença de 21 picos, (Figura 21). Dos 21 picos observados, 17 

foram identificados como sendo constituintes químicos de Av-OE1 (Tabela 5). Os 

componentes majoritários (Figura 25) encontrados foram: espatulenol (43,73%), 

limoneno (20,53%), óxido de cariofileno (8,11%) e α-pineno (5,47%). Outros 

constituintes foram identificados, mas em menor concentração, totalizando 93,69% 

da constituição química do óleo essencial, correspondendo 28,17% de 

monoterpenos e 65,52% de sesquiterpenos. 
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(a)  

(b)   

Figura 21. Cromatograma (a) CG-FID de Av-OE1; (b) CG-EM de Av-OE1. 
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Tabela 5. Composição química de Av-OE1. 

Pico TR (min) Composto (%) IRR 

1 8,710 α-Pineno 5,47 936 

2 11,900 p-Cimeno 2,17 1027 

3 12,080 Limoneno 20,53 1032 

4 15,195 NI 1,42 1115 

5 22,215 NI 1,86 1304 

6 24,195 Hidroxi-citronelol 0,88 1361 

7 25,530 β-Elemeno 1,54 1399 

8 31,830 Espatulenol 43,73 1595 

9 31,975 Óxido de cariofileno 8,11 1600 

10 32,740 2-Epóxido humuleno 1,82 1625 

11 33,560 Epóxido de aromadendreno 1,38 1653 

12 34,035 α-Cadinol 0,90 1669 

13 34,535 (Z)-14-Hidroxi-cariofileno 0,45 1685 

14 34,830 (E)-14-Hidroxi-9-epi-cariofileno 1,05 1690 

15 35,000 Ciperotundona 1,37 1701 

16 35,980 α-14-Hidroxi-humuleno 1,22 1736 

17 36,510 Oplopanona 1,25 1755 

18 38,590 (E)-Isovalencenol 0,47 1819 

19 40,895 (Z)-Ácido tujocênico 1,35 1873 

20 42,540 NI 2,83 1915 

21 42,825 NI 0,22 1923 

Monoterpenos 28,17 --- 

Sesquiterpenos 65,52 --- 

Total identificado 93,69 --- 

TR: tempo de retenção, NI: não identificado, IRR: índice de retenção relativo calculado usando uma 

série de n-alcanos (C9-C18) aplicando a equação de Van den Dool & Kratz (1963). 

 

 Para Av-OE2, a análise apresentou duração de aproximadamente 41 minutos, 

onde foram observados 21 picos (Figura 22), sendo identificados 19 picos, 

contabilizando 97,99% da composição do óleo essencial, correspondendo a 15,86% 

de monoterpenos e 82,13% de sesquiterpenos, como mostrado na Tabela 6. Os 

componentes majoritários para Av-OE2 (Figura 25) foram espatulenol (32,04%), 3-
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hidroxi-2,4,4-trimetilpentil-2-metilpropanoato (16,40%), 1-(2-hidroxi-1-metilletil)-2,2-

dimetilpropil-2-metilpropanoato (14,30%), limoneno (7,92%), óxido de cariofileno 

(7,12%), linalol (3,66%) e óxido de nerol (2,27%). 

 

(a)  

(b)  

Figura 22. Cromatograma (a) CG-FID de Av-OE2; (b) CG-EM de Av-OE2. 
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Tabela 6. Composição química de Av-OE2. 

Pico TR (min) Composto (%) IRR 

1 12,080 Limoneno 7,92 1032 

2 14,725 Linalool 3,66 1102 

3 16,835 Óxido de nerol 2,27 1158 

4 17,565 Lavandulol 2,01 1177 

5 22,240 NI 0,75 1305 

6 24,180 1-(2-Hidroxi-1-metilletil)-2,2-dimetilpropil 

2-metillpropanoato 

14,30 1360 

7 24,920 3-Hidroxi-2,4,4-trimetilpentil 2-

metilpropanoato 

16,40 1381 

8 25,540 β-Elemeno 1,15 1399 

9 31,835 Espatulenol 32,04 1595 

10 31,980 Óxido de cariofileno 7,12 1600 

11 32,740 2-Epóxido humuleno 1,51 1625 

12 33,560 Epóxido de aromadendreno 1,03 1653 

13 34,535 (Z)-14-Hidroxi-cariofileno 1,85 1685 

14 34,830 (E)-14- Hidroxi-9 epi- cariofileno 0,99 1690 

15 35,000 Ciperotundona 1,28 1701 

16 35,795 2-(Z)-6-(E)-Farnesol 1,01 1729 

17 35,980 α-14-Hidroxi-humuleno 0,70 1736 

18 36,510 Oplopanona 1,57 1755 

19 36,955 α-Oxi-14-muroleno 0,63 1771 

20 39,305 NI 0,64 1836 

21 40,895 (Z)-Ácido tujocênico 1,15 1873 

Monoterpenos 15,86 --- 

Sesquiterpenos 82,13 --- 

Total identificado 97,99 --- 

TR: tempo de retenção, NI: não identificado, IRR: índice de retenção relativo calculado usando uma 

série de n-alcanos (C9-C18) aplicando a equação de Van den Dool & Kratz (1963). 

 

Av-OE3 foi analisado por CG-EM para identificação de sua constituição 

química. A análise durou aproximadamente 34 minutos, com a observação de 18 

picos, dos quais 15 foram identificados (Tabela 7) dos 18 picos observados no 
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cromatograma (Figura 23). Dentre os componentes observados, os majoritários 

(Figura 25) foram: E-ocimeno (25,56%), biciclogermacreno (15,63%), germacreno D 

(14,61%), limoneno (9,65%), espatulenol (9,18%), α-pineno (8,92%) e (E)-cariofileno 

(1,97%). Outros componentes do óleo foram identificados em menor concentração, 

totalizando 93,67% da constituição química identificada, podendo ser observado que 

50,33% corresponderam a monoterpenos e 43,34% a sesquiterpenos. 
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(a)  

(b)  

(c)  

Figura 23. (a) Cromatograma de Av-OE3; (b) Expansão em 5-17 min; (c) Expansão 

em 22-35 min. 
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Tabela 7. Composição química de Av-OE3. 

Pico TR (min) Composto (%) IRR 

1 5,80 α-Pineno 8,92 933 

2 6,20 Canfeno 1,68 948 

3 6,97 β-Pineno 0,88 977 

4 7,34 β-Mirceno 1,22 990 

5 7,79 α-Felandreno 0,73 1006 

6 8,45 p-Cimeno 0,62 1024 

7 8,59 Limoneno 9,65 1028 

8 8,87 (Z)-Ocimeno 1,07 1036 

9 9,27 (E)-Ocimeno 25,56 1047 

10 15,66 NI 4,01 1210 

11 23,08 NI 1,21 1387 

12 24,37 (E)-Cariofileno 1,97 1418 

13 26,89 Germacreno D 14,61 1481 

14 27,50 Biciclogermacreno 15,63 933 

15 28,55 δ-Cadineno 0,80 948 

16 30,69 Espatulenol 9,18 977 

17 32,97 NI 1,11 990 

18 33,55 α-Cadinol 1,15 1006 

Monoterpenos 50,33 --- 

Sesquiterpenos 43,34 --- 

Total identificado 93,67 --- 

TR: tempo de retenção, NI: não identificado, IRR: índice de retenção relativo calculado usando uma 

série de n-alcanos (C9-C18) aplicando a equação de Van den Dool & Kratz (1963). 

 

 Av-OE4 foi analisado por CG-EM, obtendo-se um cromatograma (Figura 24) 

contendo 27 picos, sendo identificados 18 constituintes, como mostrado na Tabela 8. 

Entre os constituintes majoritários, obteve-se: germacreno D (27,07%), α-pineno 

(12,69%), biciclogermacreno (10,23%), β-pineno (9,26%), (E)-ocimeno (6,15%), 

espatulenol (4,09%), δ-cadineno (3,03%) e canfeno (2,99%). Foram identificados 

outros constituintes, porém, em menor concentração, totalizando 85,71% (33,01% 

de monoterpenos, 51,14% de sequiterpeno e 1,56% de diterpeno) de identificação 

dos constituintes químicos de Av-OE4. 
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(a)  

(b)  

(c)  

Figura 24. (a) Cromatograma de Av-OE4; (b) Expansão em 5-17 min; (c) Expansão 

em 22-35 min. 
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Tabela 8. Composição química de Av-OE4. 

Pico TR (min) Composto (%) IRR 

1 5,81 α-Pineno 12,69 933 

2 6,20 Canfeno 2,99 948 

3 6,98 β-Pineno 9,26 977 

4 7,33 β-Mirceno 0,72 990 

5 8,59 Limoneno 1,20 1028 

6 9,25 (E)-Ocimeno 6,15 1046 

7 20,99 δ-Elemeno 1,15 1337 

8 25,56 NI 0,53 1448 

9 26,73 ʏ-Muuroleno 1,54 1477 

10 26,92 Germacreno D 27,07 1482 

11 27,51 Biciclogermacreno 10,23 1496 

12 27,83 α-Bisaboleno 0,35 1504 

13 28,18 ʏ-Cadineno 0,31 1513 

14 28,55 δ-Cadineno 3,03 1523 

15 29,59 Elemol 0,49 1550 

16 29,82 NI 2,28 1556 

17 30,67 Espatulenol 4,09 1578 

18 32,29 NI 1,67 1621 

19 32,62 NI 1,89 1630 

20 32,97 NI 0,78 1639 

21 33,10 Epi-α-cadinol 0,88 1642 

22 33,55 α-Cadinol 2,00 1655 

23 34,65 NI 0,83 1684 

24 46,27 Kaur-16-eno 1,56 2033 

25 52,82 NI 1,48 --- 

26 53,81 NI 0,73 --- 

27 54,02 NI 4,11 --- 

Monoterpenos 33,01 --- 
Sesquiterpenos 51,14 --- 
Diterpeno  1,56 --- 
Total identificado 85,71 --- 

TR: tempo de retenção, NI: não identificado, IRR: índice de retenção relativo calculado usando uma 
série de n-alcanos (C9-C18) aplicando a equação de Van den Dool & Kratz (1963). 
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Figura 25. Estrutura dos compostos majoritários obtidos em Av-OE1, Av-OE2, Av-

OE3 e Av-OE4. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae)                                                                                    99 

 

Ao comparar-se os constituintes identificados nos óleos de A. vepretorum com 

os obtidos nos óleos essenciais de espécies do mesmo gênero e também da 

espécie é possível observar que a maioria deles está de acordo com os encontrados 

em Annona foetida (COSTA et al., 2009),  Annona coriacea (SIQUEIRA et al., 2011), 

Annona sengalensis (AHMED et al., 2010), Annona salzmannii e Annona pickelii 

(COSTA et al., 2011), além de estar em consonância com os óleos essenciais de 

Annona vepretorum coletada no estado de Sergipe (COSTA et al., 2012; PINTO et 

al., 2012). 

Dentre os constituintes em comum nessas espécies, destaca-se o espatulenol 

(Figura 22), um sesquiterpeno que tem sido encontrado em outros gêneros da 

família Annonaceae, como Duguetia, Hexalobus, Pachypodanthium, Xylopia 

(BOYOM et al., 2003) e Guatteria (COSTA et al., 2008), podendo ser considerado 

marcador quimiotaxonômico dessa família. Além disso, estudos anteriores 

demonstram que o espatulenol apresentou atividade antimicrobiana, gastroprotetora, 

anti-inflamatória e espasmolítica em modelos experimentais, ressaltando ainda mais 

a importância desse sesquiterpeno do ponto de vista farmacológico (PEREZ-

HERNANDEZ et al., 2008). 

 

Figura 26. Estrutura química do espatulenol. 

 

 Além disso, grande parte dos compostos presentes nos óleos essenciais 

apresenta ação anti-inflamatória, pesticida, inseticida, antisséptica, herbicida, 

antioxidante, entre outras, porém, o mecanismo de ação dos óleos essenciais ainda 

não é conhecido, apesar de sua atividade biológica poder ser comparada com a de 

produtos sintéticos (TOSCAN, 2010). 

 

HO
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5.2. Perfil fitoquímico preliminar dos extratos 

 

 A caracterização fitoquímica preliminar dos extratos de A. vepretorum (Av-

EEB1 e Av-EEB2) revelou ausência de alcaloides e presença dos demais 

constituintes, sendo as classes de triterpenos e esteroides, monoterpenos e 

diterpenos as que se mostraram moderadamente e intensamente presentes, 

respectivamente. No entanto, vale destacar que os extratos também apresentaram 

reação positiva para cumarinas, derivados antracenos, flavonoides e taninos, 

lignanas e naftoquinonas (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Identificação das principais classes de constituintes presentes em Av-

EEB1 e Av-EEB2. 

Classe química Av-EEB1 Av-EEB2 

Alcaloides - - 

Cumarinas + + 

Derivados antracênicos + + 

Flavonoides e taninos + + 

Lignanas + + 

Mono e diterpenos +++ +++ 

Naftoquinonas + + 

Triterpenos e esteroides ++ ++ 

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

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

 

 O perfil fitoquímico observado para a espécie A. vepretorum condiz com 

dados da literatura no que tange a grande diversidade de terpenos que podem ser 

encontrados em espécies de Annona, a citar: A. amazonica (PINHEIRO et al., 2009), 

A. salzmannii (CRUZ et al., 2011) e A. pickelii (DUTRA et al., 2012). Além disso, é 

importante observar a contribuição dos flavonoides para a fitoquímica da família 

Annonaceae, tendo em vista que estudos fitoquímicos realizados com espécies dos 

gêneros Anaxagorea, Annona, Duguetia, Rollinia, Xylopia, Bocagea, Guatteria, 

Porcelia, Cardiopetalum, Cymbopetalum, Hornschuchia e Trigynaea resultaram no 
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isolamento de flavonoides, principalmente flavonois e flavonas (SANTOS; 

SALATINO, 2000). 

 Baseado nos resultados expostos na tabela 9, o estudo fitoquímico de A. 

vepretorum relatado no presente trabalho foi conduzido no sentido de isolar os 

compostos responsáveis pelas atividades biológicas posteriormente avaliadas, 

especialmente terpenoides e flavonoides, já que a triagem fitoquímica revelou 

ausência de alcaloides em Av-EEB1 e Av-EEB2.  

 

5.3. Fenóis totais, flavonoides totais e atividade antioxidante in vitro 

 

São várias as técnicas utilizadas para a quantificação espectrométrica de 

compostos fenólicos, sendo a técnica que utiliza o reagente de Folin-Ciocalteau uma 

das mais extensivamente empregadas. O reagente consiste na mistura dos ácidos 

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

no estado de oxidação 6+ (cor amarela), porém na presença de certos agentes 

redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os chamados molibdênio azul e 

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

6+, e cuja coloração permite a determinação da concentração das substâncias 

redutoras, que não necessariamente precisam ter natureza fenólica (SLINKARD; 

SINGLETON, 1977). 

 O ácido gálico, por exemplo, um composto fenólico, sofre desprotonação em 

meio básico, gerando os ânions fenolatos (Figura 27). A partir daí, ocorre uma 

reação de oxirredução entre o ânion fenolato e o reagente de Folin, na qual o 

molibdênio, componente do reagente, sofre redução e o meio reacional muda de 

coloração amarela para azul. 
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Figura 27. Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de 

Folin-Ciocalteau (ALVES et al., 2010). 

 

 O ensaio para determinação do teor de flavonoides totais trata-se também de 

um método colorimétrico, monitorado por espectrofotometria. No entanto, 

diferentemente da determinação de fenóis, nesse teste, a presença de flavonoides 

na amostra analisada é verificada quando ocorre a complexação desses 

componentes com Al3+, fornecendo um complexo de coloração vermelha (ZHISHEN 

et al., 1999).  

 Com base nas informações discorridas, os teores de fenóis totais e 

flavonoides totais foram determinados por métodos colorimétricos de absorção 

espectrofotométrica utilizando reagentes específicos, sendo os valores expressos 

em miligramas de equivalente de ácido gálico por grama da amostra (mg EqAG/g) e 

miligramas de equivalentes de catequina por grama da amostra (mg EqC/g), 

respectivamente. A partir desses ensaios, verificou-se que Av-EEB1 apresentou 

maior teor de fenóis totais (76,60 ± 5,57) quando comparado com suas fases obtidas 

por partição (31,27 ± 1,53 e 38,93 ± 1,53 para Av-Hex1 e Av-CHCl31, 

respectivamente).  

 Existem diversos métodos para avaliar a atividade antioxidante in vitro de 

substâncias biologicamente ativas, envolvendo desde ensaios químicos com 

substratos lipídicos a ensaios mais complexos utilizando as mais diversas técnicas 

instrumentais. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae)                                                                                    103 

 

Devido aos diferentes tipos de radicais livres e as suas diferentes formas de 

atuação nos organismos vivos, dificilmente existirá um método simples e universal 

pelo qual a atividade antioxidante possa ser medida precisa e quantitativamente. 

Assim, a busca por testes mais rápidos e eficientes tem gerado um grande número 

de métodos para avaliar a atividade de antioxidantes naturais pelo uso de uma 

grande variedade de sistemas geradores de radicais livres. De modo que, se faz 

necessário o uso de mais de uma técnica para a determinação da atividade 

antioxidante. Por essas razões, a atividade antioxidante in vitro de Av-EEB1 e fases 

foi determinada através dos métodos de sequestro do radical DPPH e da inibição da 

co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico, sendo expressos como CE50 

(µg/mL) e percentual de atividade antioxidante (% AA), respectivamente, e 

monitorados por espectrofotometria.  

No método do sequestro do radical DPPH, Av-EEB1 apresentou o menor 

valor de CE50 (98,87 ± 11,24) em relação a Av-Hex1 (491,90 ± 27,19) e Av-CHCl31 

(134,90 ± 11,81). Esses resultados provavelmente estão relacionados com o teor de 

fenóis dos extratos, uma vez que esses compostos apresentam hidroxilas fenólicas 

que atuam doando um próton com mais facilidade, estabilizando o radical DPPH. 

Este ensaio se baseia na medida da capacidade antioxidante de uma 

determinada substância em sequestrar o radical DPPH, reduzindo-o a hidrazina. 

Isso porque a molécula de DPPH é caracterizada como um radical livre estável em 

virtude da deslocalização do elétron desemparelhado por toda a molécula (Figura 

28). Esta deslocalização confere a esta molécula uma coloração violeta, 

caracterizada por uma banda de absorção em etanol em cerca de 520 nm. Quando 

uma determinada substância que age como doador de átomos de hidrogênio é 

adicionada a uma solução de DPPH, a hidrazina é obtida com mudança simultânea 

na coloração de violeta a amarelo pálido. Esse resultado é acompanhado pelo 

decaimento da absorbância no comprimento de onda entre 515 a 528 nm, produzido 

pela adição do antioxidante a uma solução alcoólica do radical DPPH (MENSOR et 

al., 2001). 
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Figura 28. Formas radicalar (1) e não radicalar (2) do DPPH. 

 

No modelo de inibição da co-oxidação do β-caroteno, Av-Hex1 apresentou o 

maior percentual de atividade antioxidante (34,28 ± 6,62%), enquanto que Av-EEB1 

e Av-CHCl3 apresentaram 21,26 ± 0,54 e 29,61 ± 5,78% de atividade. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que esse método de avaliação da atividade antioxidante é 

mais sensível a amostras de alta lipofilicidade, conforme descrito na literatura 

(WANNES et al., 2010). 

O β-caroteno (Figura 29) é o mais abundante dos carotenoides e largamente 

utilizado em terapias. É quase completamente insolúvel em água, mas facilmente 

solúvel em ambientes hidrofóbicos e solventes pouco polares. Tem sido reportado 

nos últimos 30 anos que o β-caroteno exibe alta reatividade com eletrófilos e 

oxidantes. Muitos estudos têm demonstrado que ele inibe a auto-oxidação de lipídios 

em tecidos biológicos e produtos alimentícios, porém poucos detalhes da cinética e 

mecanismo destas reações têm sido revelados. Assim, o método da co-oxidação 

empregando o sistema β-caroteno/ácido linoleico é um teste simples e sensível, e 

por não utilizar altas temperaturas permite a determinação da atividade antioxidante 

de substâncias termossensíveis, além de apresentar melhor reprodutibilidade para 

substratos orgânicos de caráter lipofílico (ALVES et al., 2010).  
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Figura 29. Estrutura química do β-caroteno. 

 

A Tabela 10 expressa os teores de fenóis e flavonoides, além dos resultados 

sobre a atividade antioxidante de Av-EEB1 e demais fases. 

 

Tabela 10. Determinação de fenóis totais (FenT), flavonoides totais (FlaT) e 

atividade antioxidante in vitro de Av-EEB1 e fases (Av-Hex1 e Av-CHCl31) e dos 

padrões ácido ascórbico, BHA e BHT. 

Amostra 
FenT 

 (mg EqAG/g) 

FlaT 

(mg EqC/g) 

DPPH 

(CE50, µg/mL) 

β-caroteno 

(% AA) 

Av-EEB1 76,60 ± 5,57  63,87 ± 0,58 98,87 ± 11,24  21,26 ± 0,54  

Av-Hex1 31,27 ± 1,53  194,50 ± 11,72 491,90 ± 27,19   34,28 ± 6,62 

Av-CHCl31 38,93 ± 1,53  120,40 ± 0,58  134,90 ± 11,81  29,61 ± 5,78 

Ácido 

ascórbico 
--- --- 3,13 ± 0,15 7,63 ± 1,48  

BHA --- --- 3,51 ± 0,12 83,11 ± 1,94 

BHT --- --- 8,09 ± 1,52  87,90 ± 9,35 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% de 

nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n 

= 3). 

 

 Os teores de fenóis e flavonoides totais também foram quantificados para Av-

EEB2 e suas respectivas fases. Av-AcOEt apresentou o maior teor de fenóis totais 
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(104,90 ± 3,31), seguido por Av-CHCl32 (33,21 ± 11,61), Av-Hex2 (18,21 ± 4,39) e 

Av-EEB2 (15,71 ± 5,05). 

Quanto à determinação do conteúdo de flavonoides totais, Av-Hex1 e Av-

Hex2 demonstraram os maiores valores de absorbância, consequentemente dando 

elevados resultados para concentração de flavonoides, apresentando 194,50 ± 

11,72 e 227,60 ± 8,10 mg EqC/g, respectivamente. Como se sabe, o cálculo da 

concentração é feito com base na absorbância obtida pela amostra em 

espectrofotômetro, entretanto, esse valor pode ter sido mascarado por outras 

substâncias, causando interferência nos resultados, isso pode ter ocorrido devido à 

elevada turbidez (Figura 30) e consequentemente altos valores de absorbância 

observados nas amostras submetidas ao teste e que podem ter sido detectadas pela 

sensibilidade do aparelho, uma vez que a única amostra que apresentou uma 

coloração mais aproximada do padrão (vermelho-alaranjado) foi Av-AcOEt (Figura 

31) (Tabela 10 e 11). 

 

 

Figura 30. Soluções de Av-EEB2, Av-Hex2, Av-CHCl32 e Av-AcOEt, 

respectivamente, preparadas em metanol : água para o teste de quantificação de 

flavonoides.  
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Figura 31. Av-Hex2 e Av-AcOEt após a adição dos reagentes. 

 

 Em relação à atividade antioxidante, Av-AcOEt demonstrou o melhor perfil de 

atividade no teste do sequestro do radical DPPH, apresentando CE50 de 38,26 ± 

1,57, corroborando com o alto teor de fenóis que foi determinado previamente. 

Quanto ao modelo de inibição da co-oxidação do β-caroteno, Av-Hex2 revelou ser o 

extrato mais efetivo, com percentual de atividade de 20,59 ± 8,79%. Os resultados 

sobre o teor de fenóis e de flavonoides e a atividade antioxidante de Av-EEB2 e 

fases estão compilados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Determinação de fenóis totais (FenT), flavonoides totais (FlaT) e 

atividade antioxidante in vitro de Av-EEB2 e fases (Av-Hex2, Av-CHCl32 e Av-AcOEt) 

e dos padrões ácido ascórbico, BHA e BHT. 

Amostra 
FenT 

 (mg EqAG/g) 

FlaT 

(mg EqC/g) 

DPPH 

(CE50, µg/mL) 

β-caroteno 

(% AA) 

Av-EEB2 15,71 ± 5,05  91,35 ± 5,41 227,10 ± 5,07  9,32 ± 1,21 

Av-Hex2 18,21 ± 4,39  227,60 ± 8,10  334,30 ± 23,72  20,59 ± 8,79 

Av-CHCl32 33,21 ± 11,61   87,82 ± 4,01  162,10 ± 4,38  14,16 ± 4,36  

Av-AcOEt 104,90 ± 3,31  49,38 ± 2,52 38,26 ± 1,57 2,06 ± 4,88  

Ácido 

ascórbico 
--- --- 3,08 ± 0,43 17,81 ± 3,38  

BHA --- --- 4,91 ± 0,21  49,94 ± 2,43 

BHT --- --- 41,08 ± 3,69  62,10 ± 0,74  

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% de 

nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n 

= 3). 

  

 A atividade antioxidante in vitro também foi mensurada para Av-OE1, 

utilizando os métodos descritos anteriormente. A Tabela 12 apresenta os resultados 

obtidos da amostra ensaiada. Analisando os dados obtidos, é possível perceber que 

Av-OE1 apresentou melhor resultado pelo método da co-oxidação do sistema β-

caroteno/ácido linoleico, com percentual de 14,16 ± 3,64 de atividade, do que no 

ensaio do sequestro do radical DPPH, uma vez que a CE50 foi maior que 243 µg/mL. 

Dentre as diversas classes de antioxidantes de ocorrência natural, os 

compostos fenólicos têm recebido grande atenção, como fenóis simples, ácidos 

fenólicos (derivados de ácido benzóico e cinâmico), cumarinas, flavonoides e outros. 

Por suas propriedades redutoras e estruturas químicas, estas substâncias têm 

capacidade de sequestrar radicais livres, agindo tanto na etapa de iniciação como na 

propagação do processo oxidativo, sendo os intermediários formados relativamente 
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estáveis devido à ressonância do anel aromático presente na suas estruturas. São 

encontrados em cereais, frutas e vegetais e têm sido demonstrados através de 

estudos clínicos e epidemiológicos que populações que fazem alto consumo de tais 

alimentos apresentam baixa e significativa redução da incidência de doenças 

crônicas e degenerativas (BARBOSA, 2008). 

 Várias espécies de Annona apresentam óleos essenciais com atividade 

antioxidante. Como exemplos, podem ser citados os óleos essenciais das folhas de 

A. salzmannii e A. pickelii, que apresentaram atividade antioxidante elevada nos 

métodos de sequestro do radical DPPH e teste ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) (COSTA et al., 2011). 

 

Tabela 12. Atividade antioxidante in vitro de Av-OE1 e dos padrões ácido ascórbico, 

BHA e BHT. 

Amostra 
DPPH  

 (CE50, µg/mL)  

β-caroteno 

 (% AA) 

Av-OE1 > 243 14,16 ± 3,64 

Ácido ascórbico 5,83 ± 0,28 1,94 ± 1,79 

BHA 1,67 ± 0,30 66,71 ± 9,96 

BHT 0,70 ± 0,24 54,94 ± 2,90 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% de 

nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n 

= 3). 

 

 Os resultados que foram observados em relação ao efeito antioxidante in vitro 

de A. vepreotum corroboram com informações da literatura sobre a atividade 

antioxidante de outras espécies de Annona.  

Recentemente, a atividade antioxidante de A. crassiflora foi avaliada usando 

modelos in vitro similares aos que foram utilizados nesse estudo. Os resultados 

indicaram que extratos etanólicos obtidos das sementes, cascas e polpa da fruta 

apresentaram padrões de atividade antioxidante pelo método do sequestro do 

radical DPPH semelhante ao que foi observado nesse trabalho, no sentido de que os 
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valores de CE50 estavam bem correlacionados com o teor de polifenóis detectado 

(ROESLER et al., 2007).  

 

5.4. Atividade citotóxica 

 

Dentre os resultados obtidos no ensaio de citotoxicidade, pode-se observar 

que todos os extratos apresentaram atividade variando de moderada (MO, inibição 

de crescimento celular de 50 a 75%) a muita atividade (MA, inibição de crescimento 

de 75 a 100%). Av-EEB1 promoveu inibição de crescimento celular de 90,32% e 

100,0% frente às linhagens OVCAR-8 (ovário humano) e HCT-116 (colorretal 

humano), respectivamente. Av-Hex1 e Av-CHCl31 obtiveram valores moderados 

quando testados frente às linhagens OVCAR-8 (ovário humano) e SF-295 

(glioblastoma humano), e ambos obtiveram resultados com muita atividade quando a 

linhagem testada foi HCT-116 (glioblastoma humano), com resultados de 94,95% e 

100,0%, respectivamente (Tabela 13). 

Os óleos essenciais de A. vepretorum (Av-OE3 e Av-OE4) também foram 

testados. Analisando os resultados (Tabela 13), é possível perceber que Av-OE3 

apresentou resultados mais significativos quando comparado com Av-OE4, sendo 

que ambos demonstraram moderada e muita atividade contra a linhagem HCT-116 

(colorretal humano), com percentuais de inibição de crescimento celular 

equivalentes a 65,57% e 89,92, respectivamente. 
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Tabela 13. Percentual de inibição do crescimento celular (GI%) para três linhagens 

de células tumorais testadas na dose máxima de 50 µg/mL (Av-EEB1, Av-Hex1 e 

Av-CHCl31) e 5 µg/mL (Av-OE3 e Av-OE4). 

Amostras 
OVCAR-8 SF-295 HCT-116 

Média Média Média 

Av-EEB1 (MA) 90,32 % (MO) 59,99 % (MA) 100,00 % 

Av-Hex1 (MO) 53,74 % (MO) 66,95 % (MA) 94,95 % 

Av-CHCl31 (MO) 53,54 % (MO) 71,19 % (MA) 100,00 % 

Av-OE3 (PA) 11,16 % (PA) 28,79  % (MA) 89,92  % 

Av-OE4 (PA) 13,15 % (PA) 30,32 % (MO) 65,57 % 

HCT-116 (colorretal humano), OVCAR-8 (ovário humano) e SF-295 (glioblastoma humano). Amostras 

sem atividade (SA), com pouca atividade (PA, inibição de crescimento celular variando de 1 a 50%), 

com atividade moderada (MO, inibição de crescimento celular variando de 50 a 75%) e com muita 

atividade (MA, inibição de crescimento variando de 75 a 100%). Os resultados estão expressos com 

intervalo de confiança de 95%, obtidos por regressão não linear, em triplicata (n = 3).  

 

 Os resultados apresentados na Tabela 13 são similares ao que é relatado na 

literatura, uma vez que a família Annonaceae é conhecida por possuir espécies que 

apresentam atividade citotóxica relevante. Um estudo desenvolvido por Ahmed et al. 

(2010), por exemplo, avaliou o efeito citotóxico do óleo essencial e frações obtidas 

das folhas de A. senegalensis frente a linhagens de células tumorais, constatando 

que as amostras apresentaram moderada atividade citotóxica.  

 Estudo feito com o óleo essencial de A. vepretorum coletado em Poço 

Redondo – Sergipe demonstrou potente atividade citotóxica contra oito linhagens de 

células tumorais dentre dez avaliadas, alguns com valores de TGI “Total Growth 

Inhibition” abaixo de 30 μg/mL. Os melhores resultados foram obtidos contra UACC-

62 (melanoma), 786-0 (rim) e NCI-ADR/RES (ovário resistente a múltiplos fármacos), 

com valores de TGI de 6,21, 9,84 e 15,36 μg/mL. Para as linhagens de células 

VERO (linhagem de célula não cancerígena; controle) o óleo essencial não 

apresentou citotoxidade (TGI > 250 μg/mL) (PINTO et al., 2012). 
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5.5. Atividade antibacteriana 

 

Em relação à atividade antibacteriana, não existe um consenso sobre o nível 

de inibição aceitável para produtos naturais quando comparados com antibióticos 

padrões, tanto que alguns autores consideram somente resultados similares aos de 

antibióticos, enquanto outros consideram com bom potencial mesmo aqueles com 

níveis de inibições superiores (DUARTE, 2006). Aligianis et al. (2001) propuseram 

uma classificação para materiais vegetais com base nos resultados de CIM, 

considerando como: forte inibição - CIM até 0,5 mg/mL (500 μg/mL); inibição 

moderada – CIM entre 0,6 e 1,5 mg/mL (600 e 1500 μg/mL) e como fraca inibição - 

CIM acima de 1,6 mg/mL (1600 μg/mL). 

Dentre os resultados obtidos para a determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM), pode-se considerar como forte a ação dos extratos Av-EEB1 e Av-

Hex1 frente à bactéria Escherichia coli, com valores de 0,19 mg/mL. Av-Hex1 ainda 

inibiu fortemente o crescimento do microrganismo Salmonela choleraesuis com 

resultado de 0,19 mg/mL, como também apresentou moderada atividade contra 

Serratia marcescens e Staphylococcus aureus. Av-CHCl3 apresentou moderada 

atividade contra Escherichia coli. Todos os extratos apresentaram fraca atividade 

frente aos demais microrganismos, com valores de CIM compreendidos entre 6,25 e 

0,78 mg/mL (Tabela 14).  

Em relação à concentração bactericida mínima (CBM), Av-EEB1 também 

demonstrou ser o extrato mais efetivo, principalmente contra as bactérias 

Escherichia coli e Shigella flexneri, apresentando valores de 0,78 e 1,56 mg/mL. 

Além disso, Av-Hex-1 demonstrou atividade satisfatória contra Enterococcus faecalis 

e Escherichia coli, revelando CBM de 1,56 mg/mL. 

A atividade antibacteriana de Av-OE1 também foi avaliada. Em geral, Av-OE1 

apresentou forte atividade antibacteriana contra a maioria das cepas utilizadas, 

equiparando-se ao padrão gentamicina. Entretanto, os resultados obtidos mostram 

que a bactéria Staphylococcus aureus foi a mais sensível à ação do óleo essencial, 

tendo sido determinada a CIM e a CBM com valores de 0,0062 mg/mL. Contudo, Av-

OE1 também se mostrou bastante eficaz contra as bactérias Escherichia coli, 

Serratia marcescens e Shigella flexneri, com valores de CIM e CBM equivalentes a 
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0,0125 mg/mL. Todos os resultados acerca da atividade antibacteriana de A. 

vepretorum estão compilados na Tabela 14. 

Trabalhos que avaliam a atividade antimicrobiana de óleos essenciais citam, 

na grande maioria, os derivados terpenoídicos como os responsáveis pelos efeitos 

obtidos (ALIGIANNIS et al., 2001). 
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Tabela 14. Atividade antibacteriana de Av-EEB1, Av-Hex1, Av-CHCl31 e Av-OE1 de Annona vepretorum. 

 

Microrganismo 

Av-EEB1 Av-Hex1 Av-CHCl31 Av-OE1 GEN 

CIM  CBM CIM  CBM  CIM  CBM  CIM  CBM  CIM  CBM 

Bacillus cereus 6,25 6,25 3,12 3,12 6,25 6,25 0,025 0,025 0,40 0,40 

Enterococcus faecalis 1,56 3,12 1,56 1,56 6,25 6,25 0,025 0,025 0,40 0,40 

Escherichia coli 0,19 0,78 0,19 1,56 0,39 3,12 0,0125 0,0125 * 0,40 

Klebsiella pneumonia 1,56 3,12 1,56 6,25 3,12 6,25 0,025 0,025 0,05 0,05 

Salmonela choleraesuis 1,56 6,25 0,19 6,25 3,12 6,25 0,025 0,025 0,05 0,05 

Serratia marcescens 1,56 6,25 0,39 6,25 1,56 3,12 0,0125 0,0125 * 0,025 

Shigella flexneri 0,78 1,56 0,78 3,12 1,56 3,12 0,0125 0,0125 * 0,025 

Staphylococcus aureus 1,56 6,25 0,39 6,25 0,78 0,78 0,0062 0,0062 0,025 0,025 

CIM: concentração inibitória mínima. CBM: concentração bactericida mínima. Os valores estão expressos em mg/mL e indicam até qual concentração a 

amostra foi efetiva. (*): ausência de crescimento bacteriano em todas as concentrações testadas. 
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Várias espécies da família Annonaceae possuem atividade antimicrobiana 

reconhecida. Como exemplos, podem ser citadas as espécies A. foetida, A. 

salzmannii e A. pickelii. O óleo essencial das folhas de A. foetida revelou forte 

atividade contra cepas de Staphylococcus aureus, apresentando CIM equivalente a 

200 µg/mL. Os óleos essenciais obtidos das folhas de A. salzmannii e A. pickelii 

também apresentaram perfil de atividade antimicrobiana semelhante, sendo 

destacada a atuação dos mesmos contra cepas de Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus epidermidis, Candida 

albicans, Candida tropicalis e Candida dublinienses (COSTA et al., 2011; COSTA et 

al., 2009). 

A atividade antibacteriana de Av-OE1 provavelmente está relacionada com a 

presença do espatulenol, óxido de cariofileno, β-elemeno e limoneno, também 

encontrados em óleos essenciais das outras espécies de Annona descritas 

anteriormente, que apresentaram atividade antimicrobiana significativa (COSTA et 

al., 2011; COSTA, et al., 2009). 

 

5.6. Caracterização estrutural de Av-1 

 
 A substância Av-1 (36,0 mg) foi isolada na forma de um precipitado amarelo 

de Av-EEB2, com aparência de pó amarelo, solúvel em metanol, O ponto de fusão 

foi medido, apresentando-se entre 177-179 ºC. Esta substância apresentou 

fluorescência sob luz ultravioleta no comprimento de onda de 254 e 366 nm, Rf: 0,76 

em acetona:ácido acético 10% (5:1), e apresentando coloração amarela quando 

revelada com o reagente de difenilborinato de amino-2-etila (NEU-PEG), indicando 

reação positiva para flavonoide. Posteriormente, a partir dos dados obtidos através 

dos espectros e por comparação com a literatura (VANDRESEN, 2005) foi possível 

identificar o composto Av-1 como sendo a rutina (quercetina 3-O-α-L-

raminopiranosil(1’’’→6’’)-β-glucopiranosídeo) (Figura 28). 
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Figura 32. Estrutura química de Av-1. 

 

 O espectro de RMN de 13C (Figura 33) mostrou a presença de 27 sinais, dos 

quais 15 pertencem à unidade aglicona. Dentre esses, se destaca o sinal em δC 

179,5 ppm, que corresponde ao carbono carbonílico C-4. O espectro de RMN de 13C 

utilizando a técnica DEPT 135 (Figura 34) apresentou 17 sinais, destes, quinze 

sinais corresponderam a carbonos metínicos. Além dos sinais em δC 105,8 e 104,9 

ppm característicos para carbonos anoméricos de duas unidades glicosídicas, 

verificou-se também um sinal de carbono metilíco em δC 18,0 ppm (C-6’’’) 

confirmando a presença da unidade glicosídica de ramnose. O sinal em δC 68,7 

ppm, de um carbono metilênico, indicou que a outra unidade glicosídica trata-se da 

glicose. Os demais sinais na faixa de δC 69,7 a 78,1 ppm foram compreendidos 

como pertencentes às unidades glicosídicas. 
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Figura 33. Espectro de RMN de 13C de Av-1 (MeOD, 50 MHz). 
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Figura 34. Espectro RMN de 13C-DEPT 135 de Av-1 (MeOD, 50 MHz). 
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O espectro de RMN de 1H de Av-1 (Figura 35) apresentou sinais para 

hidrogênios aromáticos em δH 7,61 (d, J = 2,1 Hz, H-2’); 7,66 (dd, J = 2,1 e 8,4 Hz, 

H-6’); 6,87 (d, J = 8,4 Hz, H-5’); 6,38 (d, J = 2,0 Hz, H-8) e 6,19 (d, J = 2,0 Hz, H-6). 

A unidade aglicônica foi identificada a partir dos deslocamentos químicos de 

hidrogênio juntamente com os padrões de acoplamento, como sendo um flavonol, 

caracterizada como quercetina (3, 5, 7, 3’, 4’-pentahidroxiflavona). 

No espectro de RMN de 1H observou-se ainda a presença de sinais que 

sugeriram a presença de duas unidades glicosídicas, pois apresentaram sinais 

múltiplos na faixa entre δH 3,29 a 3,81 combinados aos de dois hidrogênios 

anoméricos em δH 5,10 (d, J = 7,54 Hz, H-1’’) e 4,52 (d, J = 1,3 Hz, H-1’’’). De modo 

que, a primeira unidade foi identificada como glicose, pela presença de hidrogênios 

metilênicos em δH 3,81/3,39 (m, H-6’’), sendo a segunda identificada como a 

ramnose, devido à presença de hidrogênios metílicos em δH 1,12 (d, J = 6,2 Hz, H-

6’’’).  
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Figura 35. Espectro de RMN de 1H de Av-1 (MeOD, 200 MHz). 
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As correlações entre os hidrogênios observadas no espectro HOMO COSY 

(Figura 36) confirmaram os acoplamentos entre os sinais em δH 6,87 (H-5’) com δH 

7,66 (H-6’), conforme mostra a Tabela 15 (pág 127). Além disso, foram observados 

várias correlações referentes a acoplamentos vicinais entre os hidrogênios da 

porção osídica, que é compatível com informações da literatura (VANDRESEN, 

2005). 

 

Figura 36. Espectro de correlação 
1
H x 

1
H- COSY de Av-1 (MeOD, 200 MHz). 

 

No espectro HMQC (Figura 37) foi possível observar as correlações diretas 

entre δH 6,19 (H-6) com δC 100,1 (C-6); δH 6,38 (H-8) com δC 95,0 (C-8); δH 7,61 (H-

2’) com δC 117,9 (C-2’); δH 6,87 (H-5’) com δC 116,2 (C-5’) e δH 7,66 (H-6’) com δC 

123,7 (C-6’), corroborando com a presença de uma unidade aglicona, além das 

correlações entre δH 5,10 (H-1’’) com δC 104,9 (C-1’’) e δH 4,52 (H-1’’’) com δC 102,5 

(C-1’’’) que contribuíram para identificar as unidades glicosídicas, sendo ainda 

observadas outras correlações entre C e H das unidades osídicas. 
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Figura 37. (a) Espectro de correlação 1H x 13C- HMQC de Av-1 (MeOD, 200 MHz e 

50 MHz); (b) Expansão do espectro de HMQC. 
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A partir das correlações apresentadas no espectro de HMBC (Figura 39) entre 

δH 5,10 (H-1’’) com δC 135,8 (C-3) e δH 4,52 (H-1’’’) com δC 68,7 (C-6’’) foi possível 

identificar a posição das unidades glicosídicas e de outros grupos (Figura 38). 

Outras correlações foram observadas e estão apresentadas na Tabela 15 (pág 127). 

 

Figura 38. Representação estrutural das principais correlações observadas no 

espectro HMBC DE Av-1. 
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Figura 39. Espectro de correlação 1H x 13C-HMBC de Av-1 (MeOD, 200 e 50 MHz).

  

A partir do conjunto de dados obtidos através dos espectros e posterior 

comparação (Tabela 15) com a literatura (VANDRESEN, 2006) foi possível 

identificar o composto Av-1 como sendo a rutina (quercetina 3-O-α-L-

raminopiranosil(1’’’→6’’)-β-glucopiranosídeo). 

H-1’’’/C-6’’ 

H-1’’/C-3 
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Tabela 15. Comparação dos dados espectrais de RMN de 1H (200 MHz) e 13C (50 MHz) para Av-1 em MeOD
 
(δ em ppm, J em 

parênteses em Hz), incluindo os resultados dos experimentos 2D heteronucleares 1H x 13C-COSY- nJCH
 
(n=1, HMQC; n=2 e 3, 

HMBC), com os da rutina encontrados na literatura (MeOD, 75 MHz). 

Posição 1H x 13C – HMQC 
1H x 13C – HMBC  1H x 1H – 

COSY  

1H x 13C – HMQC 

Rutina* 

C C H 2JCH 
3JCH   C H 

2 158,6 - - H-2’, H-6’ - 159,3 - 

3 135,8 - - H-1’’ - 135,6 - 

4 179,5 - - - - 179,4 - 

5 163,1 - H-6 - - 162,9 - 

7 166,1 - H-8, H-6 - - 166,0 - 

9 159,5 - H8 - - 158,5 - 

10 105,8 - - H-6, H-8 - 105,6 - 

1’ 123,3 - H-2’, H-6’ H-5’ - 123,1 - 

3’ 145,9 - H-2’ H-5’ - 145,8 - 

4’ 149,9 - H-5’ H-2’, H-6’ - 149,8 - 

CH        

6 100,1 6,19 (d, J = 2,0) - H-8 - 99,5 6,19 (d, J=2,1 Hz) 

8 95,0 6,38 (d, J = 2,0) - H-6 - 94,8 6,39 (d, J=2,1 Hz) 

2’ 117,9 7,61 (d, J = 2,1) - H-6’ - 117,6 7,66 (d, J=2,1 Hz) 
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5’ 116,2 6,87 (d, J = 8,4) H-6’ - H-6’ 116,1 6,86 (d, J=8,4 Hz) 

6’ 123,7 7,66 (dd, J = 2,1; 8,4) H-5’ H-2’ H-5’ 123,5 7,61 (dd, J=2,1 e 8,4 Hz) 

1’’ 104,9 5,10 (d, J = 7,4) - - H-2’’ 104,7 5,10 (d, J=7,5 Hz) 

2’’ 77,34 3,25-3,51 (m) H-3’’ H-4’’ H-1’’, H-3’’ 75,7 3,43 (s) 

3’’ 75,9 3,25-3,51 (m) H-2’’, H-4’’ H-5’’ H-2’’, H-4’’ 78,1 3,41 (s) 

4’’ 71,5 3,25-3,51 (m) H-3’’, H-5’’ H-6’’’ H-3’’, H-5’’ 72,2 3,62 (d, J=1,8 Hz) 

5’’ 78,3 3,25-3,51 (m) - - H-4’’, H-6’’ 77,2 3,27 (s) 

1’’’ 102,5 4,52 (d, J = 1,3) - - H-2’’’ 102,4 4,51 (d, J=1,5 Hz) 

2’’’ 72,4 3,64 (dd, J = 1,3; 3,3) H-3’’’ - H-1’’’, H-3’’’ 71,4 3,26 (d) 

3’’’ 72,2 3,54 (dd, J = 3,3; 9,5) H-2’’’ - H-2’’’, H-4’’’ 72,1 3,52 (d, J=3,3 Hz) 

4’’’ 74,1 3,29 (m) H-3’’’, H-5’’’ H-2’’’, H-6’’’ H-3’’’, H-5’’’ 73,9 3,22 (s) 

5’’’ 69,8 3,45 (m) H-4’’’, H-6’’’, H-3’’’ H-1’’’ H-4’’’, H-6’’’ 69,7 3,46 (s) 

CH2        

6’’ 68,7 α: 3,39 (m) 

β: 3,81 (d, J = 10,0) 

H-5’’ H-1’’’, H-4’’’ H-5’’ 68,6 3,78 / 3,30 (m) 

CH3        

6’’’ 18,0 1,12 (d, J = 6,2) H-5’’’ H-4’’’ H-5’’’ 17,9 1,11 (d, J=6,0 Hz) 

Rutina*: valores da literatura (VANDRESEN, 2005). 
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 A rutina é considerada um flavonol que apresenta um dissacarídeo (glicose + 

ramnose) ligados na posição 3 do anel pirano, como se observa na Figura 40. Vale 

ressaltar que diversos estudos relatam as propriedades biológicas da rutina, sendo 

que boa parte dos seus efeitos benéficos são similares às propriedades 

farmacológicas da quercetina (BECHO et al., 2009). Isso porque foi demonstrado 

que a rutina pode ser completamente hidrolisada por glicosidades produzidas por 

enterobactérias, além de sofrer hidrólise em pH estomacal, dando origem à 

quercetina-3-glicosídio e, posteriormente, a aglicona quercetina, como pode ser 

observado na Figura 40. 

 

 

Figura 40. Esquematização da hidrólise da rutina a quercetina-3-glicose e, 

posteriormente, quercetina aglicona. 
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 A rutina é um dos flavonoides mais estudados devido à diversidade de 

propriedades farmacológicas que esse composto possui (PEDRIALI, 2005). Entre as 

atividades terapêuticas da rutina, está a melhora nos sintomas de insuficiência dos 

vasos linfáticos e venosos associados com algumas doenças hemorrágicas ou 

hipertensão arterial, por promover normalização da resistência e permeabilidade da 

parede dos vasos (PATHAK et al., 1991). 

 Além dos efeitos sobre a musculatura lisa, foi observado que rutina e 

quercetina possuem atividade antioxidante considerável, estando esse efeito 

provavelmente relacionado com as ações terapêuticas em patologias que envolvam 

radicais livres, sem promover toxicidade potencial, em especial a rutina (AFANAS’EV 

et al., 1989).  

Várias outras atividades da rutina vêm sendo elucidadas, como sua eficiência 

no tratamento da artrite e atividade anti-candida por Candida albicans (HAN, 2009), 

atividade antihiperlipidêmica (SANTOS et al., 1999), efeito anticonvulsivante em 

ratos (NASSIRI-ASL; SHARIATI-RAD; ZAMANSOLTANI, 2008), supressão da 

imunidade celular (MIDDLETON et al., 2000), atividade anticarcinogênica 

(MACHADO, 2005) e efeito anti-inflamatório (GUARDIA et al., 2001). 

Dessa forma, a presença da rutina pode justificar, por exemplo, a utilização da 

planta na medicina popular para o tratamento de processos inflamatórios. Além 

disso, vários estudos relatam o isolamento de flavonoides glicosilados de espécies 

de Annona como compostos biologicamente ativos, como exemplos podem ser 

citados os flavonoides 3-O-[3",6"-di-O-p-hidroxicinnamoil]-β-galactopiranosil-canferol, 

6"-O-p-hidroxicinamoil-β galactopiranosil-canferol e 3-O-β-galactopiranosil-canferol, 

isolados do extrato metanólico das folhas de A. dioica (VEGA et al., 2007). 

 

5.7. Caracterização estrutural da mistura Av-2/Av-3 

 

A mistura de Av-2/Av-3 foi obtida na forma de cristais brancos, solúvel em 

clorofórmio, e após a análise dos espectros e posterior comparação com dados da 

literatura (FERREIRA, 2011) foi possível identificar como uma mistura dos esteroides 

β-sitosterol e estigmasterol (Figura 41).  
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Figura 41. Estruturas químicas de Av-2/Av-3. 

 

O espectro de RMN 13C – DEPTQ (Figura 42) mostrou a presença de 38 

sinais correspondentes às substâncias, sendo 3 carbonos não hidrogenados (δC 

140,7, 36,5, 42,2), 14 carbonos metínicos, 12 sinais de carbonos metilênicos e 9 

carbonos metílicos. Dentre os sinais observados destaca-se a presença de um 

carbono oximetínico em δC 71,8 para C-3, além de quatro carbonos olefínicos, sendo 

dois desses comuns às duas estruturas, δC 140,7 e δC 121,7, referente a C-5 e C-6, 

respectivamente, e os dois outros sinais olefínicos em δC 138,2 (C-23) e 129,2 (C-

22), referem-se aos carbonos da dupla ligação da cadeia lateral do estigmasterol. 
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Figura 42. Espectro de RMN de 13C-DEPTQ de Av-2/Av-3 (CDCl3, 50 MHz). 
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O espectro de RMN 1H (Figura 43) apresentou sinais na faixa de δH 0,8 e 2,0 

referentes a grupos metínicos, metilênicos e metílicos, um multipleto em δH 3,51 

compatível com o hidrogênio ligado a carbono carbinólico, além de sinais entre δH 

5,00 e 5,40, relativos a hidrogênios olefínicos. 

 

Figura 43. Espectro de RMN de 1H de Av-2/Av-3 (CDCl3, 200 MHz). 

 

A análise espectral dos dados (sinais) apresentados mais comparação com 

dados da literatura (FERREIRA, 2011), mostrados na Tabela 16, corroboraram para 

identificar a amostra como sendo a mistura de β-sitosterol e estigmasterol. 
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Tabela 16. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (50 MHz, CDCl3) da 

mistura de Av-1/Av-2 em CDCl3
 
com os da mistura de β-sitosterol e estigmasterol 

encontrados na literatura (125 MHz, CDCl3). 

Posição δC δC 

C Av-2 β-sitosterol*  Av-3 Estigmasterol  

5 140,7 140,8 140,7 140,8 

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

13 42,2 42,2 42,2 42,2 

CH     

3 71,8 71,8 71,8 71,8 

6 121,7 121,7 121,7 121,7 

8 31,9 31,9 31,9 31,9 

9 50,1 50,2 50,1 50,2 

14 56,8 56,8 56,8 56,9 

17 56,0 56,1 56,0 56,0 

20 36,2 36,2 40,5 40,5 

22 - - 138,2 138,3 

23 - - 129,2 129,3 

24 45,8 45,9 51,2 51,3 

25 28,9 28,9 29,7 29,7 

CH2     

1 37,3 37,3 37,3 37,3 

2 31,7 31,7 31,7 31,7 

4 42,3 42,3 42,3 42,3 

7 31,9 31,9 31,9 31,9 

11 21,1 21,1 21,1 21,1 

12 39,8 39,8 39,7 39,7 

15 24,3 24,3 24,3 24,4 

16 29,1 29,2 29,1 29,2 

22 33,9 34,0 - - 

23 26,0 26,1 - - 

28 23,1 23,1 25,4 25,4 
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CH3 

    

18 11,9 11,9 12,0 12,0 

19 19,4 19,4 19,4 19,4 

21 18,8 18,8 21,2 21,2 

26 19,8 19,8 19,8 19,8 

27 19,0 19,1 19,0 19,0 

29 12,0 12,1 12,3 12,3 

β-sitosterol/estigmasterol*: valores da literatura (FERREIRA, 2011). 

 

5.8. Caracterização estrutural de Av-4 

 

O composto Av-4 foi obtido a partir de CCDP da fração 110-133, utilizando 

como sistema de solvente a mistura Hex:CHCl3 (50:50), na forma de cristais brancos 

solúveis em CHCl3, apresentando Rf de 0,95 quando eluído em Hex:CHCl3 (50:50). 

A partir dos dados espectrais juntamente aos da literatura (SILVA et al., 1998) foi 

possível identificar Av-4 como sendo o composto acetato de lupeol (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Estrutura química de Av-4. 

 

 O espectro de RMN 13C (Figura 45) utilizando a técnica de APT (CDCl3) 
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substância (Tabela 17), e os outros sinais visualizados foram identificados como 

impurezas. 

 Dos sinais identificados como da substância, sete são de carbonos não 

hidrogenados (δC 37,7, 40,8, 37,1, 43,0, 42,8, 150,9, 170,9 ppm), outros sete foram 

de carbonos metínicos (δC 81,0, 55,4, 50,3, 38,1, 48,3, 48,0, 109,3 ppm), dez foram 

referentes a carbonos metilênicos (δC 38,0, 23,7, 18,2, 34,2, 20,9, 25,1, 27,4, 35,6, 

28,7, 40,0 ppm) e oito de carbonos metílicos (δC 27,9, 16,1, 16,0, 16,5, 14,5, 18,0, 

19,3, 19,7 ppm), mostrando a presença de sinais na região de campo alto, 

característica para compostos terpênicos. 

Além de sinais na região de campo baixo, destacando-se o δC 168,4 que 

corresponde a um carbono carbonílico (C-1’), e os sinais δC 148,4 e 106,8 que são 

característicos para uma dupla ligação entre um carbono não hidrogenado e outro 

metínico, atribuídos respectivamente a C-20 e C-29, o que levou a caracterizar Av-4 

como um triterpeno pentacíclico do tipo lupano. 

O espectro de RMN de 1H (Figura 46) apresentou sinais na faixa de δH 0,77 e 

1,67 ppm referentes a grupos metínicos, metilênicos e metílicos, um singleto em δH 

4,56 ppm e um dubleto em δH 4,67 compatíveis com H-2’ e hidrogênio olefínicos (H-

29), respectivamente. Além, de sinal em δH 2,02 compatível com H-30. Após análise 

dos espectros de RMN e posterior comparação com a literatura (SILVA et al., 1998), 

foi possível identificar a substância como sendo o acetato de lupeol. 
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Figura 45. Espectro de RMN de 13C-APT de Av-4 (CDCl3, 50 MHz). 
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Figura 46. Expansão do espectro de RMN de 13C de Av-4 na região de 95 a 175 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 47. Expansão do espectro de RMN de 13C de Av-4 na região de 44 a 85 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 48. Expansão do espectro de RMN de 13C de Av-4 na região de 0 a 42 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 49. Espectro de RMN de 1H de Av-4 (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 50. Expansão do espectro de RMN de 1H de Av-4 na região de 3,7 a 5,4 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 51. Expansão do espectro de RMN de 1H de Av-4 na região de 1,8 a 2,5 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Figura 52. Expansão do espectro de RMN de 1H de Av-4 na região de 0 a 1,7 ppm (CDCl3, 200 MHz). 
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Tabela 17. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (50 MHz, CDCl3) da 

mistura de Av-4 em CDCl3
 
com os do acetato de lupeol encontrados na literatura (75 

MHz, CDCl3). 

Posição Av-4 Acetato de lupeol*  

C C C  

4 37,7 38,0 

8 40,8 41,0 

10 37,1 37,2 

14 43,0 43,0 

17 42,8 43,0 

20 150,9 151,1 

1’ 170,9 171,2 

CH   

3 81,0 81,2 

5 55,4 55,5 

9 50,3 50,5 

13 38,1 38,2 

18 48,3 48,4 

19 48,0 48,2 

29 109,3 109,5 

CH2   

1 38,4 38,6 

2 23,7 23,9 

6 18,2 18,2 

7 34,2 34,4 

11 20,9 21,1 

12 25,1 25,2 

15 27,4 27,6 

16 35,6 35,7 

21 28,7 29,9 

22 40,0 40,2 
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CH3 

23 27,9 28,1 

24 16,1 16,7 

25 16,0 16,2 

26 16,5 16,8 

27 14,5 14,7 

28 18,0 18,2 

30 19,3 19,4 

2’ 19,7 21,1 

Acetato de lupeol*: valores da literatura (SILVA et al., 1998). 

 

O triterpeno lupeol, precursor biossintético do acetato de lupeol, ocorre 

naturalmente em muitas plantas, apresentando várias atividades farmacológicas. 

Entre essas atividades destaca-se seu efeito sobre a proliferação de queratinócitos 

na pele, atividades nefroprotetoras, tanto na exposição crônica ao cádmio, quanto na 

redução da excreção de oxalato em determinadas patologias que causaria danos no 

túbulo renal (NAGARAJ et al., 2000). Atividades anti-tumorais (MORIARITY et al., 

1998), antioxidantes (MOREIRA; CARLOS; VILEGA, 2001) e liberadores de 

mediadores da resposta imunológica (RAJIC et al., 2000) também são efeitos 

farmacológicos deste composto. 

 

 



 

 

6. CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 

 

Para os óleos essenciais obtidos das folhas frescas (Av-OE1, Av-OE2) e dos 

frutos (Av-OE4) de Annona vepretorum, analisados por CG-EM obteve-se como 

constituintes majoritários os sesquiterpenos, e apenas em Av-OE3 foram os 

monoterpenos os componentes majoritários. Dentre os constituintes em comum 

encontra-se o sesquiterpeno espatulenol. 

A partir dos ensaios de fenóis, verificou-se que Av-EEB1 apresentou maior 

teor de fenóis totais (76,60 ± 5,57) quando comparado com suas fases obtidas por 

partição (31,27 ± 1,53 e 38,93 ± 1,53 para Av-Hex1 e Av-CHCl31, respectivamente). 

Para Av-EEB2 e suas respectivas fases, Av-AcOEt apresentou o maior teor 

de fenóis totais (104,90 ± 3,31), seguido por Av-CHCl32 (33,21 ± 11,61), Av-Hex2 

(18,21 ± 4,39) e Av-EEB2 (15,71 ± 5,05). 

No método do sequestro do radical DPPH, Av-EEB1 apresentou o menor 

valor de CE50 (98,87 ± 11,24) em relação a Av-Hex1 (491,90 ± 27,19) e Av-CHCl31 

(134,90 ± 11,81). No modelo de inibição da co-oxidação do β-caroteno, Av-Hex1 

apresentou o maior percentual de atividade antioxidante (34,28 ± 6,62%), enquanto 

que Av-EEB1 e Av-CHCl31 apresentaram 21,26 ± 0,54 e 29,61 ± 5,78% de atividade. 

Para os extratos e fases da segunda coleta, Av-AcOEt demonstrou o melhor perfil de 

atividade no teste do sequestro do radical DPPH, apresentando CE50 de 38,26 ± 

1,57. Quanto ao modelo de inibição da co-oxidação do β-caroteno, Av-Hex2 revelou 

ser o extrato mais efetivo, com percentual de atividade de 20,59 ± 8,79%. 

Analisando os dados obtidos para a atividade antioxidante de Av-OE1 é 

possível perceber que o mesmo apresentou melhor resultado no método da co-

oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoléico (14,16% ± 3,64), do que no ensaio do 

sequestro do radical DPPH (CE50 = 243 µg/mL). 

Para o teste de citotoxidade, Av-EEB1 promoveu inibição de crescimento 

celular de 90,32% e 100,0% frente às linhagens OVCAR-8 e HCT-116, 

respectivamente. Av-Hex1 e Av-CHCl31 obtiveram valores moderados quando 

testados frente às linhagens OVCAR-8 e SF-295, e ambos demonstraram resultados 

com muita atividade quando a linhagem testada foi HCT-116, com resultados de 
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94,95% e 100,0%, respectivamente. Para os óleos, Av-OE3 apresentou resultados 

mais significativos quando comparado com Av-OE4, sendo que ambos 

demonstraram muita e moderada atividade contra a linhagem HCT-116, com 

percentuais de inibição de crescimento celular equivalentes a 89,92 e 65,57%, 

respectivamente. 

Dentre os resultados obtidos para a determinação da CIM, pode-se considerar 

como forte a ação dos extratos Av-EEB1 e Av-Hex1 frente à bactéria Escherichia 

coli, com valores de 0,19 mg/mL. Av-Hex1 ainda inibiu fortemente o crescimento do 

microrganismo Salmonela choleraesuis com resultado de 0,19 mg/mL. Em relação à 

CBM, Av-EEB1 também demonstrou ser o extrato mais efetivo. A atividade 

antibacteriana de Av-OE1 também foi avaliada. Em geral, AvOE1 apresentou forte 

atividade antibacteriana contra a maioria das cepas utilizada, equiparando-se ao 

padrão gentamicina.  

O estudo dos extratos de Annona vepretorum levou à identificação de quatro 

substâncias, dentre as quais se tem um triterpeno (acetato de lupeol), dois 

esteroides (β-sitosterol e estigmasterol) e um flavonoide glicolisado (rutina). As 

mesmas foram identificadas a partir da análise dos dados espectrais de RMN de 13C 

e 1H, e comparação com dados da literatura. 

Em resumo, Annona vepretorum mostrou-se uma espécie interessante do 

ponto de vista biológico, exibindo perfis de atividade antibacteriana e citotóxica 

relevantes. Essas propriedades provavelmente estão relacionadas com os teores de 

fenóis e flavonoides totais verificados, além dos constituintes químicos que foram 

caracterizados pela primeira vez nessa planta. Dessa forma, destacamos o 

ineditismo desse estudo quanto à investigação do potencial químico e biológico 

analisado para essa espécie, além da contribuição para o conhecimento 

quimiotaxonômico do gênero Annona e da família Annonaceae. 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

149 

AFANAS’EV, J. B.; DOROZHKO, A. J.; BRODSKILL, A. V.; KOSTYUK, V. A.; 

PATAPOVITCH, A. I. Chelating and free radical scavenging mechanisms of inhibitory 

action of rutin and quercetin in lipid peroxidation. Biochemical Pharmacology, 

Amsterdam, v. 38, p. 1763-1769, 1989. 

AGUIAR, C. L.; ALENCAR, S. M.; TSAI, S. M.; PARK, Y. K. Transformações 

Enzimáticas de Flavonoides. B.CEPPA, v.25, n.1, p 61-76, 2007. 

AHMED, A. L.; BASSEM, S. E. M.; MOHAMED, Y. H.; GAMILA, M. W. Cytotoxic 

essential oil from Annona sengalensis Pers. leaves. Pharmacognosy Research, v. 

2, n. 4, p. 211-214, 2010. 

ALIGIANIS, N.; KALPOUTZAKIS, E.; MITAKU, S.; CHINOU, I. B. Composition and 

antimicrobial activity of the essential oil of two Origanum species. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, v. 49, n. 9, p. 4168-4170, 2001. 

ALMEIDA, J. R. G. S.; ARAUJO, E. C. C.; RIBEIRO, L. A. A.; LIMA, J. T.; NUNES, X. 

P.; LUCIO, A. S. S. C.; AGRA, M. F.; BARBOSA FILHO, J. M. Antinociceptive activity 

of ethanol extract from Duguetia chrysocarpa Maas (Annonaceae). The Scientific 

World Journal, v. 2012, p.1 - 6, 2012. 

ALMEIDA, J. R. G. S.; OLIVEIRA, M. R.; GUIMARÃES, A. L.; OLIVEIRA, A. P.; 

RIBEIRO, L. A. A.; LÚCIO, A. S. S. C.; QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Phenolic 

quantification and antioxidant activity of Anaxagorea dolichocarpa and Duguetia 

chrysocarpa (Annonaceae). International Journal of Pharma and Bio Sciences, v. 

2, n.4, p. 367-374, 2011. 

ALVES, C. Q.; DAVID, J. M.; DAVID, J. P.; BAHIA, M. V.; AGUIAR, R. M. Métodos 

para determinação de atividade antioxidante in vitro em substratos orgânicos. 

Química Nova, v. 33, n. 10, p. 2202-2210, 2010. 

ALVES, H. M. A diversidade química das plantas como fonte de fitofármacos. 

Cadernos Temáticos. Química Nova na Escola, v. 3, 10 – 15, 2001. 

ANDRADE, C. A.; COSTA, C. K.; BORA, K.; MIGUEL, M. D.; MIGUEL, O. G; 

KERBER, V. A. Determinação do conteúdo fenólico e avaliação da atividade 

http://www.tswj.com/2012/859210/cta/
http://www.tswj.com/2012/859210/cta/


ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

150 

antioxidante de Acacia podalyriifolia A. Cunn. ex G. Don, Leguminosae-

mimosoideae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, n. 2, p. 231-235, 2007. 

ANDRADE, E. H. A.; ZOGHBI, M. D. G. B.; MAIA, G. S; FABRICIUS, H.; MARX, F. 

Chemical characterization of the fruit of Annona squamosa L. occurring in the 

amazon. Journal of Food Composition and Analysis, v. 14, n. 2, p. 227-232, 

2001. 

ANJANEYULU, B.; RAO, V. B.; GANGULY, A. K.; GOVINDACHARI, T. R.; JOSHI, B. 

S.; KAMAT, V. N.; MANMADE, A. H.; MOHAMED, P. A.; RAHIMTULA, A. D.; 

SAKSENA, A. K.; VARDE, D. S.; VISWANATHAN, N. Chemical investigation of some 

Indian plants. Indian Journal of Chemistry ,v. 3, p. 237- 238, 1965. 

ANSARI, M. H.; AFAQUE, S.; AHMAD, M. Isoricinoleic acid in Annona squamosa 

seed oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, v. 62, n. 10, p. 1514, 

1985. 

ASENJO, C. F.; GOYCO, J. A.; Puerto Rican Fatty Oils. II. The Characteristics and 

Composition of Guanábana Seed Oil. Journal of The American Chemical Society, 

v. 65, p. 208-209, 1943. 

BALBAA, S. I.; HAGGAG, M. Y.; TAHA, K. F. Study of volatile oil content of the 

leaves of Annona squamosa growing in Egypt. Egyptian Journal of 

Pharmaceutical Sciences, v. 18, p. 1-8, 1977.                          

BARBOSA, D. A. Avaliação fitoquímica e farmacológica de Genipa americana L. 

(Rubiaceae). Dissertação. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2008. 

BARTLEY, J. P. Volatile constituents of custard apple. Chromatographia, v. 23, n. 2, 

p. 129-131, 1987. 

BECHO, J. R. M.; MACHADO, H.; GUERRA, M. O. Rutina – estrutura, metabolismo 

e potencial farmacológico. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 

1, n. 1, p. 21-25, 2009. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

151 

BEHLING, E. B.; SENDÃO, M. C.; FRANCESCATO, H. D. C.; ANTUNES, L. M. G.; 

BIANCH, M. L. P. Flavonoide quercetina: aspectos gerais e ações biológicas. 

Alimentos e Nutrição Araraquara, v. 15, n. 3, p. 285-292, 2004. 

BELLO, A.; RODRIGUEZ, M. L.; CASTINCIRAS, N.; URQUIOLA, A.; ROSADO, A.; 

PINO, J. A. Chemical composition of the leaf oil of Annona elliptica R. E. fires grown 

in western Cuba. Journal of Essential Oil Research, v. 10, n. 6, p. 703-704, 1998. 

BERRIDGE, M. V.; TAN, A. S.; McCOY, K. D.; WANG, R.  The Biochemical and 

Cellular Basis of Cell Proliferation Assays that Use Tetrazolium Salts. Biochemica, 

v. 4, p. 14-19, 1996. 

BOYOM, F. F.; NGOUANA, V.; ZOLLO, P. H. A.; MENUT, C.; BESSIERE, J. M.; 

GUT, J.; ROSENTHAL, P. J. Composition and anti-plasmodial activities of essential 

oils from some Cameroonian medicinal plants. Phytochemistry, v. 64, p. 1269-1275, 

2003. 

BRASIL — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

Ecossistemas Brasileiros — Caatinga, 2008.  

BRAZ-FILHO, R. Brazilian phytochemical diversity: bioorganic compounds produced 

by secondary metabolism as a source of new scientific development, varied industrial 

applications and to enhance human health and the quality of life. Pure and Applied 

Chemistry, v. 71, p. 1663-1672, 1999. 

BROWN, T. L.; LEMAY H. E., J.BURSTEN, B. E. Química a Ciência Central. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 9ª ed.,2005.  

CARDOSO, H. T.; SANTOS, M. L. Estudos sobre a presença de antibióticos nos 

vegetais. Revista Brasileira de Medicina, São Paulo, v. 62, p. 67-70, 1948. 

CAZAROLLI, L. H.; ZANATTA, L.; ALBERTON, E.H.; FIGUEIREDO, M.S.R.B. 

Flavonoids: prospective drug candidates. Journal of Medical Chemistry. v. 8, n. 13, 

p.1429-1440, 2008. 

CECHINEL-FILHO, V.; YUNES, R. A. Estratégias para a obtenção de compostos 

farmacologicamente ativos a partir de plantas medicinais. Conceitos sobre 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

152 

modificação estrutural para otimização da atividade. Química Nova, v. 21, n.1, p. 

99-105, 1998. 

CHANG, F. R.; CHEN, J. L; CHIU, H. F.; WU, M. J.; WU,Y. C. Acetogenins from 

seeds of Annona reticulata. Phytochemistry, v. 47, n. 6, p. 1057-1061, 1998. 

CHANG, F. R.; CHEN, K. S.; KO, F. N.; TENG, C. M.; WU, Y. C. Bioactive alkaloids 

from Annona reticulata. Chinese Pharmaceutical Journal (Taipei), v. 47, n. 5, p. 

483-491, 1995. 

CHEN, C. H.; HSIEH, T. J.; LIU, T. Z.; CHERN, C. L.; HSIEH, P. Y.; CHEN, C. Y. 

Annoglabayin, a novel dimeric kaurane diterpenoid, and apoptosis in Hep G2 cells of 

annomontacin from the fruits of Annona glabra. Journal of Natural Products, v. 67, 

p. 1942-1946, 2004.  

CLINICAL LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). Metodologia dos 

testes de sensibilidade a agentes antimicrobianos por diluição para bactérias 

de crescimento aeróbico: norma aprovada.  6ª ed., M7-A6, v. 23, n. 2, 2003. 

COSTA, E. V.; TEIXEIRA, S. D.; MARQUES, F. A.; DUARTE, M. C. T.; 

DELARMELINA, C.; PINHEIRO, M. L. B.; TRIGO, J. R.; MAIA, B. H. L. N. S. 

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of the Amazon 

Guatteriopsis species. Phytochemistry, v. 69, p. 1895-1899, 2008. 

COSTA, E. V.; PINHEIRO, M. L. B.; SILVA, J. R. A.; MAIA, B. H. L. N. S.; DUARTE, 

M. C. T.; AMARAL, A. C. F.; MACHADO, G. M. C.; LEON, L. L. Antimicrobial and 

antileishmanial activity of essential oil from the leaves of Annona foetida 

(Annonaceae). Química Nova, v. 32, n. 1, p. 78-81, 2009. 

COSTA, E. V.; DUTRA, L. M.; JESUS, H. C. R.; NOGUEIRA, P. C. L.; MORAES, V. 

R. S.; SALVADOR, M. J.; CAVALCANTI, S. C. H.; SANTOS, R. L. C.; PRATA, A. P. 

N. Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Larvicidal Activities of 

the Essential Oils of Annona salzmannii and A. pickelii (Annonaceae). Natural 

Product Communications, v. 6, n. 6, p. 907-912, 2011a. 

COSTA, E. V.; DUTRA, L. M.; JESUS, H. C. R.; NOGUEIRA, P. C. L.; MORAES, V. 

R. S.; SALVADOR, M. J.; PRATA, A. P. N. Composição química e atividade 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

153 

antimicrobiana do óleo essencial das folhas de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 2011b. 

COSTA, E. V.; DUTRA, L. M.; NOGUEIRA, P. C. L.; MORAES, V. R. S.; 

SALVADOR, M. J.; RIBEIRO, L. H. G.; GADELHA, F. R. Essential Oil from the 

leaves of Annona vepretorum: chemical composition and bioactivity. Natural 

Product Communications, v. 7, n. 2, p. 265-266, 2012. 

COSTA-LOTUFO, L. V.; MONTENEGRO, R. C.; ALVES, A. P. N. N.; MADEIRA, S. 

V. F.; PESSOA, C.; MORAES, M. E. A.; MORAES, M. O. A contribuição dos 

produtos naturais como fonte de novos fármacos anticâncer: estudos no Laboratório 

Nacional de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Ceará. Revista 

Virtual de Química, v. 2, n. 1, p. 47 – 58, 2010. 

CRAGG, G. M.; NEWMAN, D. J.; SNADER, K. M. Natural Products in Drug 

Discovery and Development. Journal of Natural Products, v. 60, p. 52-60, 1997. 

CRUZ, P. E. O.; COSTA, E, V.; MORAES, V. R. S.; NOGUEIRA, P. C. L.; 

VENDRAMIN, M. E.; BARISON, A.; FERREIRA, A. G.; PRATA, A. P. N. Chemical 

constituents from the bark of Annona salzmannii (Annonaceae). Biochemical 

Systematics and Ecology, v. 39, p. 872–875, 2011. 

DEWICK, P. M. Medicinal Natural Products: a biosynthetic approach. 2.ed., John 

Wiley & Sons, Inc., New York, 507 p. 2002. 

DI STASI, L. C.; HIRUMA-LIMA, C. A. Colaboradores Alba Regina Monteiro Souza-

Brito, Alexandre Mariot, Claudenice Moreira dos Santos. Plantas medicinais na 

Amazônia e na Mata Atlântica. - 2. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora UNESP, 

2002. 

DIXON, R. A.; STEELE, C. L. Flavonoids and isoflavonoids - a gold mine for 

metabolic engineering. Trends in Plant Science, v. 4, n. 10, p. 194-400, 1999.  

DUARTE, J.; PEREZ-VIZCAINO, F.; ZARZUELO, A.; JIMENEZ, J.; TANARGO, J. 

Vasodilatador effects of quercetin in isolated rat vascular smooth muscle. European 

Journal of Pharmacology, v. 239, p. 1-7, 1993. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

154 

DUARTE, M. C. T. Atividade Antimicrobiana de Plantas Medicinais e Aromáticas 

Utilizadas no Brasil. Revista Multiciência, Campinas, v. 7, 2006. 

DUARTE-ALMEIDA, J. M.; SANTOS, R. J.; GENOVESE, M. I.; LAJOLO, F. M. 

Avaliação da atividade antioxidante utilizando sistema β-caroteno/ácido linoléico e 

método de seqüestro de radicais DPPH•. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 

26, n. 2, p. 446-452, 2006. 

DUTRA, L. M.; COSTA, E. V.; MORAES, V. R. S.; NOGUEIRA, P. C. L.; 

VENDRAMIN, M. E.; BARISON, A.; PRATA, A. P. N. Chemical constituintes from the 

leaves of Annona pickelii (Annonaceae). Biochemical Systematics and Ecology, v. 

41, p. 115-118, 2012. 

EKUNDAYO, O.; OGUNTIMEIN, B. Composition of the essential oils of Annona 

senegalensis var. Senegalensis. Planta Medica, v. 52, n. 3, p. 202-204, 1986. 

FECHINE, I. M.; DA SILVA, M. S.; DA CUNHA, E. V. L.; BARBOSA- FILHO, J. M.; 

AGRA, M. F. Alcalóides isolados Hornschuchia obliqua (Annonaceae). Revista 

Brasileira de Farmacognosia, v. 12, Supl., p. 121-122, 2002. 

FERREIRA, R. O. Contribuição ao estudo químico e avaliação da atividade 

antioxidante dos frutos verdes de Clusia paralicola (Clusiaceae). Dissertação. 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2011. 

FERREIRA, V. F.; PINTO, A. C. A fitoterapia no mundo atual. Quimica Nova, v. 33, 

n. 9, p. 1829, 2010. 

GHANEKAR, R. R. V.; AYYAR, P. R. Oils and fats from seeds of indian forest 

plants.ix. Oil from the seeds of Anona squamosa. Journal of the Indian Institute of 

Science, v. 10, n. 2, p. 28-31, 1927. 

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no 

conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007. 

GUARDIA, T.; ROTELLI, A. E.; JUAREZ, A. Q.; PELZER, L. E. Anti-inflamatory 

properties os plant flavonoids. Effect of rutin, quercetin and hiperidin on adjuvant 

arthritis in rat. II Pharmacology, v. 56, p. 683-687, 2001. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

155 

GUIMARÃES, D. O.; MOMESSO, L. S.; PUPO, M. T. Antibióticos: importância 

terapêutica e perspectivas para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes. 

Química Nova, v. 33, n. 3, p. 667-679, 2010. 

HAN, Y. Rutin has therapeutic effect on septic arthritis caused by Candida albicans. 

International Immunopharmacology, v. 9, p. 207-211, 2009. 

HARBORNE, J. B. The Flavonoids - Advances in Research Since 1986. London: 

Chapman & Hall, 703 p., 1994.  

HERBÁRIO VALE DO SÃO FRANCISO – HVASF. Dados do registro Annona 

vepretorum Mart. Disponível em: 

<http://www.univasf.edu.br/~hvasf/pesquisar.php>. Acesso em: 10/05/2013. 

HISHAM, A.; SUNITHA, C.; SREEKALA, U.; PIETERS, L.; DE BRUYNE, T.; VAN 

DEN HEUVEL, H.; CLAEYS, M. Reticulacinone, an acetogenin from Annona 

reticulata. Phytochemistry, v. 35, n. 5, p. 1325-1329, 1994. 

HOLLMAN, P. C.; VAN TRIPP, J.; BUYSMAN, M. N.; VAN DER GAAG, M. S.; 

MENGELERS, M. B. Relative Bioavailability of the flavonoide quercetin from various 

foods in man. Federation of European Biochemical Societies Letters. n. 418, n.1-

2, p. 152-156, 1997. 

HOPP, D. C.; ZENG, L.; GU, Z. M.; KOZLOWSKI, J. F.; MC LAUGHLIN, J. L. Novel 

mono-tetrahydrofuran ring acetogenins, from the bark of Annona squamosa, showing 

cytotoxic selectivities for the human pancretic carcinoma cell line, paca-2. Journal of 

Natural Products, v. 60, n. 6, p. 581-586, 1997. 

HOPP, D. C.; ZENG, L.; GU, Z. M.; MC LAUGHLIN, J. L. Squamotacin: an 

annonaceous acetogenin with cytotoxic selectivity for the human prostate tumor cell 

line (pc-3). Journal of Natural Products, v. 59, n. 2, p. 97-99, 1996. 

IKEGAWA, N.; FUJIMOTO, Y.; IKEGAWA, T. Anticancer bis(tetrahydrofuran) 

compounds from Annona squamosa seeds and pharmaceutical compositions 

containing them. Patent – Japan Kokai Tokkyo Koho - 03 41,076  : 6PP, 1991.    

http://www.univasf.edu.br/~hvasf/pesquisar.php


ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

156 

IZZO, R. Composition of Annona muricata seed oil. Rivista della Società Italiana di 

Scienze dell'Alimentazione, v. 8, p.  241-244, 1979.              

JIROVETZ, L; BUCHBAUER, G; SHAFI, P. M.;  SAIDUTTY, A. Analysis of the 

essential oils leaves and roots os Annona reticulata from South-Indian. Ernaehrung 

(Viena), v. 22, n. 1, p. 9-10, 1998a. 

JIROVETZ, L.; BUCHBAUER, G.; NGASSOUM, M. B. Essential oil compounds of the 

Annona muricata fresh fruit pulp from Cameroon. Journal of  Agricultural Food  

Chemistry, v.  46, n.  9, p.  3719-3720, 1998b. 

JOSHI, H. D.; BAXI, G. A.; BAXI, A. J. Free amino acids and sugars of Annona 

squamosa Linn. Asian Journal of Chemistry, v. 4, n. 1, p. 49-52, 1992. 

JOY, B.; RAO, J. M.; Annona squamosa L. Journal of Esssential Oil Research, v. 

9, n. 3, p. 349-350, 1997. 

LAGE, G. A. Isolamento, identificação química e bioprospecção de metabólitos 

secundários nas folhas de Annona crassiflora Mart. Dissertação. Universidade 

Federal de Minas Gerais.  2011. 

LAUGHLIN, J. L.; HOPP, D. C. Bioactive acetogenins.PATENT-US-5,955,497: 6PP, 

1999. 

LAUGHLIN, J. L.; HOPP, D. C.; Selectively cytotoxic acetogenin compounds. 

PATENT-US-98 49895:1-21, 1998. 

LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C.; BARROS, M. L. B. Ecologia e 

conservação da caatinga. 2.ed. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2005. 

LEBOEUF, M.; CAVÉ, A.; BHAUMIK, P. K.; MUKHERJEE, B.; MUKHERJEE, R. The 

phytochemistry of the Annonaceae. Phytochemistry. v. 21, n. 13, p. 2783-2813, 

1982. 

LI, X. H.; HUI, Y. H.; RUPPRECHT, J. K.; LIU, Y. M.;  WOOD, K. V.; SMITH, D. L.; 

CHANG, C. J.; MC LAUGHLIN, J. L. Bullatacin, bullatacinone, and squamone, a new 

bioactive acetogenin, from the bark of Annona squamosa. Journal of Natural 

Products. v. 53, n. 1, p. 81-86, 1990. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

157 

LIU, X. X.; PILARINOU, E.; MCLAUGHLIN, J. L. Two novel acetogenins, annoglaxin 

and 27-hydroxybullatacin, from Annona glabra. Journal of Natural Products, v. 62, 

p. 848-852, 1999. 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. São 

Paulo: Instituto Plantarum, p. 60-63, 2002.  

LUCIO, A. S. S. C.; ALMEIDA, J. R. G. S.; BARBOSA FILHO, J. M.; PITA, J. C. L. R.; 

BRANCO, M. V. S. C.; DINIZ, M. F. F. M.; AGRA, M. F.; CUNHA, E. V. L.; SILVA, M. 

S.; TAVARES, J. F. Azaphenanthrene alkaloids with antitumoral activity from 

Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith (Annonaceae). Molecules, v. 16, p. 

7125-7131, 2011. 

MAAS, P.; RAINER, H.; LOBÃO, A. 2012. Annonaceae in Lista de Espécies da Flora 

do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível 

em:<(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB110219)>. Acesso em: 25 de dezembro 

de 2012. 

MACHADO, H. Atividade dos flavonóides rutina e naringina sobre o tumor ascítico 

de Erlich “in vivo”. 2006. 125f. Dissertacão (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduacão em Bioquímica Agrícola, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 

2005. 

MACIEL, M. A. M.; PINTO, A. C.; VEIGA-JÚNIOR, V. F.; GRYNBERG, N. F.; 

ECHEVARRIA, A. Plantas medicinais: a necessidade de estudos multidisciplinares. 

Química Nova, v. 25, n. 3, p. 429 - 438, 2002. 

MAHATO, S. B.; KUNDU, A. P. 13C NMR Spectra of pentacyclic triterpenoids – a 

compilation and some salient features. Phytochemistry, v. 37, p. 1517, 1994. 

MARTA, A.; ARRIAGA, C.; IRACEMA, M.; MACHADO,L.; CRAVEIRO, A. A.; 

DOURADO, R. C. M. Volatile constituents of Annona squamosa L. roots.  Rivista 

Italiana EPPOS, v. 5, p. 535-538, 1997. 

MARTÍNEZ-FLOREZ, S.; GONZÁLEZ-GALLEGO, J.; CULEBRAS, J. M.; TUÑÓN, M. 

J. Revisión: Los Flavonoids: propriedadesy acciones antioxidantes. Nutrición 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

158 

hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 

Enteral, v. 17, n. 6, p. 271-278, 2002. 

MENSOR, L. L.; MENEZES, F. S.; LEITÃO, G. G.; REIS, A. S.; SANTOS, T. C.; 

COUBE, C. S.; LEITÃO, S. G. Screening of Brazilian plant extracts for antioxidant 

activity by the use of DPPH free radical method. Phytotherapy Research, v. 15, p. 

127-130, 2001. 

MIDDLETON, E. JR.; KANDASWAM, C.; THEOHARIDES, T. C. The effects of plant 

flavonoids on mammalian cells: implications for inflammation, heart disease and 

cancer. Pharmacological Reviews, v. 53, p. 673-751, 2000. 

MOREIRA, R. R.; CARLOS, I. Z.; VILEGA, W. Release of intermediate reactive 

hydrogen peroxide by macrophage cells activated by natural products. Biological & 

Pharmaceutical Bulletin, vol. 24. p. 201, 2001. 

MORIARITY, D. M.; HUANG, J.; YANCEY, C.; ZHANG, P.; SETZER, W.; LAWTON, 

R. O.; BATES, R. B.; CALDERA, S. Lupeol is the cytotoxic principle in the leaf extract 

of Dendropanax querceti. Planta Medica, v. 64, p. 370-372, 1998. 

MORITA, H.; SATO, Y.; CHAN, K. L.; CHOO, C. Y.; ITOKAWA, H.; TAKEYA, K.; 

KOBAYASHI, J.; Samoquasine A, a benzoquinazoline alkaloid from  the seeds os 

Annona squamosa. Journal of Natural Products, v. 63, n. 12, p. 1707-1708, 2000. 

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application 

to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, v. 65, 

p. 55-63, 1983. 

NAGARAJ, M.; SUNITHA, S.; VARALAKSHMI, P. Effect of lupeol, a pentacyclic 

triterpene, on the lipid peroxidation and antioxidant status in rat kidney after chronic 

cadmium exposure. Journal of Applied Toxicology, v. 20, p.413, 2000. 

NASSIRI-ALS, M.; SHARIATI-RAD, S.; ZAMANSOLTAN, F. Anticonvulsive effects of 

intracerebroventicular administration of rutin in rats. Progress in Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry, v. 32, p. 989-993, 2008. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

159 

NUNES, C. R.; BERNARDES, N. R.; GLÓRIA, L. L.; OLIVEIRA, D. B. Flavonoides 

em Annonaceae: ocorrência e propriedades biológicas. Vértices, Campos dos 

Goytacazes/RJ, v.14, n. 1, p. 39-57, 2012. 

OLIVEIRA, D. S.; AQUINO, P. P.; RIBEIRO, S. M. R.; PROENÇA, R. P. C.; 

PINHEIRO-SANT’ANA, H. M. Vitamina C, carotenoides, fenólicos totais e atividade 

antioxidante de goiaba, manga e mamão procedentes da Ceasa do Estado de Minas 

Gerais. Acta Scientiarum. Health Sciences. Maringá, v. 33, n. 1, p. 89-98, 2011. 

OLIVEIRA, W. P.; SOUZA, M. E. A. O. Comparação dos métodos de extração de 

óleo essencial de arraste a vapor e hidrodestilação utilizando casca de manga nos 

estados de desidratação e in natura. In: VII Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação. Palmas, Tocantins, 2012. 

OLIVEROS-BELARDO, L. The predominant terpenes in the fruit peel oil of Annona 

squamosa. Philippine Journal of Science, v. 106, p. 37-47, 1977.   

PATHAK, D.; PATHAK, K.; SINGLA, A. K., Flavonoids as medicinal agents: recent 

advances. Fitoterapia, v. 57, n. 5, p. 371-389, 1991. 

PEDRIALI, C. A. Síntese química de derivados hidrossolúveis da rutina: 

determinação de suas propriedades físico-químicas e avaliação de suas 

atividades antioxidantes. 2005. Dissertacão (Mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

PEREZ-HERNANDEZ, N.; PONCE-MONTER, H.; MEDINA, J. A.; JOSEPH-

NATHAN, P. Spasmolytic effect of constituents from Lepechinia caulescens on rat 

uterus. Journal of Ethnopharmacology, v. 115, p. 30–35, 2008. 

PIETTA, P. G. Flavonoids as antioxidants. Journal of Natural Products ,v. 63, n. 7, 

p. 1035-1042, 2000. 

PINHEIRO, M. L. B.; XAVIER, C. M.; SOUZA, A. D. L.; RABELO, D. M.; BATISTA, C. 

L.; BATISTA, R. L.; COSTA, E. V.; CAMPOS, F. R.; BARISON, A.; VALDEZ, R. H.; 

UEDA-NAKAMURA, T.; NAKAMURA, C. Acanthoic acid and other constituents from 

the stem of Annona amazonica (Annonaceae). Journal of the Brazilian Chemical 

Society, v. 20, n. 6, p. 1095-1102, 2009. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

160 

PINO, J. A.; AGUERO, J.; MARBOT, R. Volatile components of soursop (Annona 

muricata). Journal of Essential Oil Research, v. 13, n.2, p.140-141, 2001. 

PINTO, S. B.; MENEZES, L. R. A.; SALVADOR, M. J.; CARVALHO, J. E.; COSTA, 

E. V. Composição química e atividade citotóxica do óleo essencial das folhas de 

Annona vepretorum (Annonaceae). Anais do 52º Congresso Brasileiro de 

Química, 2012.  

PISCO, L.; KORDIAN, M.; PESEKE, K.; FEIST, H.; MICHALIK, D.; ESTRADA, E.; 

CARVALHO, J.; HAMILTON, G.; RANDO, D.; QUINCOCES, J. Synthesis of 

compounds with antiproliferative activity as analogues of prenylated natural products 

existing in Brazilian propolis. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 41, p.  

401-407, 2006. 

RAGGI, L. Estudo da composição química e das atividades biológicas de óleos 

voláteis de espécies de Lauraceae, em diferentes épocas do ano. Dissertação. 

Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2008. 

RAI, C.; MUTHANA, M. S. Essential oil from the leaves of Annona squamosa. 

Journal of the Indian Institute of Science, v. 36, p. 117, 1954. 

RAJIC, A.; KWEIFIO-OKAI, G.; MACRIDES, G.; SANDEMAN, T.; CHANDLER, D. S.; 

POLYA, G. M. Inhibition of serine proteases by anti-inflammatory triterpenoids. 

Planta Medica, v. 66, p. 206-210, 2000. 

RICE-EVANS, C. A.; MILLER, N. J.; BOLWELL, G. B.; BRAMLEY, P. M.; PRIDHAM, 

J. B. The relative antioxidant activities of plant derived polyphenolic flavonoids. Free 

Radical Research, v. 22, n. 4, p. 375-383, 1995. 

RINALDI, M. V. N. Avaliação da atividade antibacteriana e citotóxica dos alcaloides 

isoquinolínicos de Annona hypoglauca Mart. São Paulo, 2007. 125p. Dissertação. 

Universidade de São Paulo, 2007. 

ROESLER, R.; CATHARINO, R. R.; MALTA, L. G.; EBERLIN, M. N.; PASTORE, G. 

Antioxidant activity of Annona crassiflora: characterization of major components by 

electrospray ionization mass spectrometry. Food Chemistry, v. 104, p. 1048-1054, 

2007. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

161 

SAAD,J. M.; HUI, Y. H.; RUPPRECHT, J. K.; ANDERSON, J. E.; KOZLOWSKI, J. F.; 

ZHAO,G. X.;  WOOD, K. V.; MC LAUGHLIN, J. L. Reticulatacin: a new bioactive 

acetogenin from Annona reticulata (Annonaceae). Tetrahedron, v.47, n.16/17, p. 

2751-2756, 1991.  

SANTANA, C. R. R.; OLIVEIRA JUNIOR, R. G.; ARAÚJO, C. S.; SOUZA, G. R.; 

LIMA-SARAIVA, S. R. G.; GUIMARAES, A. L. ; OLIVEIRA, A. P. ; SIQUEIRA FILHO, 

J. A.; PACHECO, A. G. M.; ALMEIDA, J. R. G. S. Phytochemical Screening, 

Antioxidant and Antibacterial Activity of Encholirium spectabile (Bromeliaceae). 

International Journal of Sciences, v. 1, p. 1-19, 2012. 

SANTOS, D. Y. A. C.; SALATINO, M. L. F. Foliar flavonoids of Annonaceae from 

Brazil: taxonomic significance. Phytochemistry, v. 55, p. 567-573, 2000. 

SANTOS, K. F. R.; OLIVEIRA, T. T; NAGEM, T. J.; PINTO, A. S.; OLIVEIRA, M. G. 

A. Hypolipidaemic effects of neringenin, rutin, nicotinic acid and their associations. 

Pharmacology Research, v. 40, n. 6, p. 493-496, 1999. 

SANTOS, L. A. R.; PIMENTA, L. P. S.; BOAVENTURA, M. A. D. Acetogeninas de 

anonáceas bioativas isoladas das sementes de Annona cornifolia A. St – Hil, 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 9, n. 3, p. 48-51, 2007. 

SANTOS, T. C.; JÚNIOR, J. E. N.; PRATA, A. P. N. Frutos da Caatinga de Sergipe 

utilizados na alimentação humana. Scientia Plena, v. 8, p. 1 - 7, 2012.  

SANTOS, T. G.; REBELO, R. A.; DALMARCO, E. M.; GUEDES, A.; GASPER, A. L.; 

CRUZ, A. B.; SCHIMIT, A. P.; CRUZ, R. C. B.; STEINDEL, M.; NUNES, R. K. 

Chemical composition and antimicrobial activity of leaf essential oil from Piper 

malacophyllum (C. Presl.) C. DC. Química Nova, v. 35, p. 477-481, 2012. 

SANTOS-PIMENTA, L. P.; PINTO, G. B.; TAKAHASHI, J. A.; SILVA, L. G. F. E., 

BOAVENTURA, M. A. D. Biological screening of Annonaceous Brazilian Medicinal 

Plantas using Artemia salina (Brine Shrimp Test). Phytomedicine, v. 10, p. 209-212, 

2003. 

SCOTTI, L.; TAVARES, J. F.; SILVA, M. S.; FALCÃO, E. V.; SILVA, L. M.; SOARES, 

G. C. S. S.; SCOTTI, M. T. Chemotaxonomy of three genera of the Annonaceae 

http://www.ijsciences.com/pub/article/83
http://www.ijsciences.com/pub/article/83


ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

162 

family using self-organizing maps and 13C NMR data of diterpenes. Quimíca Nova, 

v. 35, n. 11, p. 2146-2152, 2012. 

SHU, Y. Z. Recent Natural Products Based Drug Development: A Pharmaceutical 

Industry Perspective. Natural Products, v. 61, p. 1053-1071, 1998. 

SILVA, J. R. A.; REZENDE, C. M.; PINTO, A. C.; PINHEIRO, M. L. B.; CORDEIRO, 

M. C.; TAMBORINI, E.; YOUNG, C. M.; BOLZANI, V. S. Ésteres triterpênicos de 

Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson. Química Nova, v. 21, n. 6, 1998. 

SILVA, M. S.; TAVARES, J. F.; QUEIROGA, K. F.; AGRA, M. F.; BARBOSA-FILHO, 

J. M.; ALMEIDA J. R. G. S.; SILVA S. A. S. Alcaloides e outros constituintes de 

Xylopia Langsdorffiana (Annonaceae). Quimíca Nova, v. 32, n. 6, p. 1566-1570, 

2009. 

SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELO, J. C. P.; MENTZ, L. 

A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. Florianópolis, 

Ed. da UFSC, 6 ed., 2010. 

SIQUEIRA, C. A. T.; OLIANI, J.; SARTORATTO, A.; QUEIROGA, C. L.; MORENO, 

P. R. H.; REIMÃO, J. Q.; TEMPONE, A. G.; FISCHER, D. C. H. Chemical 

constituents of the volatile oil from leaves of Annona coriacea and in vitro 

antiprotozoal activity. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 21, n. 1, p. 33-40, 

2011. 

SLINKARD, K.; SINGLETON, V. L. Total phenol analysis: automation and 

comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture, 

v. 28, p. 49-55, 1977. 

SOARES, G. L. G.; ISAIAS, R. M. S.; GONÇALVES, J. M. R.; CHRISTIANO, J. C. S. 

Alterações químicas induzidas por coccídeos galhadores (Coccoidea, 

Brachyscelidae) em folhas de Rollinia laurifolia Schdtl. (Annonaceae). Revista 

Brasileira de Zoociências,  v. 2, n. 1, p.103- 133, dez. 2000. 

SOUSA, C. M. M.; SILVA, H. R.; VIEIRA-JR, G. M.; AYRES, M. C. C.; COSTA, C. L. 

S.; ARAÚJO, D. S.; CAVALCANTE, L. C. D.; BARROS, E. D. S.; ARAÚJO, P. B. M.; 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

163 

BRANDÃO, M. S.; CHAVES, M. H. Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco 

plantas medicinais. Quimica Nova, v. 30, n. 2, p. 351-355, 2007. 

TOSCAN, C. M. Atividade antimicrobiana e antioxidante de terpenoides. 

Dissertação. Universidade de Caxias do Sul, 2010. 

TROVÃO, D. M. B.; SILVA, S. C.; SILVA, A. B.; VIEIRA JUNIOR, R. L. Estudo 

comparativo entre três fisionomias de caatinga no estado da Paraíba e análise do 

uso das espécies vegetais pelo homem nas áreas de estudo. Revista de Biologia e 

Ciências da Terra, v. 4, p. 2, 2004. 

VAN DEN DOOL, H.; KRATZ, D. J. A generalization of the retention index system 

incluing linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. 

Journal of Chromatography, v. 11, p. 463-467, 1963. 

VANDRESEN, F. Constituição química, atividades antibacteriana, 

antiedematogênica e toxicidade frente à Artemia salina da espécie vegetal Aloysia 

gratissima (Gillies&Hook).  Troncoso (Verbenaceae). Dissertação. Universidade 

Estadual de Maringá. 2005. 

VEGA, M. R. G.; ESTEVES-SOUZA, A.; VIEIRA, I. J. C.; MATHIAS, L.; BRAZFILHO, 

R.; ECHEVARRIA, A. Flavonoids from Annona dioica leaves and their effects in 

Ehrlich carcinoma cells, DNA-topoisomerase I and II. Journal of the Brazilian 

Chemical Society., v. 18, n. 8, p. 1554-1559, 2007. 

VIEGAS–JÚNIOR, C.; BOLZANI, V. S.; BARREIRO, E. J. Os produtos naturais e a 

Química Medicinal Moderna. Química Nova, v. 29, n. 2, p. 326-337, 2006. 

WAGNER, H.; BLADT, S. Plant Drug Analysis: A Thin Layer Chromatography Atlas. 

2nd ed. New York: Springer, 1996. 

WANNES, W. A.; MHAMDI, B.; SRITI, J.; JEMIA, M. B.; OUCHIKH, O.; HAMDAOUI, 

G.; KCHOUK, M. E.; MARZOUK, B. Antioxidant activities of the essential oil and 

methanol extracts from myrtle (Myrtus communis var. italica L.) leaf, stem and flower. 

Food and Chemical Toxicology, v. 48, p. 1362-1370, 2010. 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 

 

 

164 

WYLLIE, S. G.; COOK, D.; BROPHY, J. J.; RICHTER, K. M. Volatile flavor 

components of Annona atemoya ( Custard apple). Journal of Agricultural Food  

Chemistry, v. 35, n. 5, p. 768-770, 1987. 

XU, L. Z.; LI, K. M.; SUN, N. J.; KONG, J. Alkaloids os Annona reticulata. Zhongguo 

Zhongyao Zazhi, v. 17, n. 5, p. 295- 296, 1992. 

YANG, R. Z.; ZHENG, X. G. WU, S. J.; XIE, H. H.; WEI, X. Y. S. Studies on the 

chemical constituints of Annona squamousa. Yunnan Zhiwu Yanjiu. v, 22, n. 1, p. 

71-74, 2000. 

YANG, T. H.; CHEN, C. M.; KONG, H. H.Contituents of anonaceous plants i alkaloids 

os Annona reticulta. Pei  I Huseh Pao, p.130, 1973. 

YANG, T. H.; CHENG, M. Y. The alkaloids of Annona reticulata L. II. Taiwan Yao 

Hsueh TSA Chih, v.39, n.39, p. 195-201, 1987. 

YANG, X. J.; XU, L. Z.; SUN, N. J.; WANG, S. C.; ZHENG, X. G. Studies on the 

chemical constituents of Annona squamosa.Yao Hsueh Pao, v,27, n. 3, p. 185-190, 

1992. 

YESILYURT, V.; HALFON, B.; ÖZTÜRK, M.; TOPÇU, G. Antioxidant potential and 

phenolic constituents of Salvia cedronella. Food Chemistry, v. 108, p. 31-39, 2008. 

ZHISHEN, J.; MENGCHENG, T.; JIANMING, W. The determination of flavonoid 

contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food 

Chemistry, v. 64, n. 4, p. 555-559, 1999. 



 

  

APÊNDICE 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 166 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 167 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 168 

 

 

  



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 169 

 

 

  



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 170 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 171 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 172 

 

 

  



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 173 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 174 

 

 

 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 175 

 

 

PERFIL FITOQUIMICO, ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICA DE 

Annona vepretorum (ANNONACEAE) 

Camila S. Araújo1, Ana P. Oliveira1, Amanda L. Guimarães1, Raimundo G. Oliveira-

Junior1, Cláudia O. Pessoa2, Manoel O. Moraes2, Letícia V. Costa-Lotufo2, Marcília P. 

Costa2, Jackson R. G. S. Almeida1. 1. Universidade Federal do Vale do São Francisco. 2. 

LabNOE, Universidade Federal do Ceará. 

Annona vepretorum é uma planta endêmica da Caatinga, conhecida popularmente como 

araticum. O objetivo deste estudo foi avaliar as atividades antioxidante e citotóxica in vitro de 

extratos (EtOH, Hex e CHCl3) da planta, além de identificar as principais classes de 

constituintes químicos presentes nos mesmos através de CCDA. A atividade antioxidante foi 

avaliada pelos métodos do sequestro do radical DPPH e da inibição da auto-oxidação do β-

caroteno. A análise de citotoxicidade foi realizada pelo método colorimétrico de microcultura 

de tetrazólio (MTT), utilizando três linhagens de células tumorais: HCT-116 (colorretal 

humano), OVCAR-8 (ovário humano) e SF-295 (glioblastoma humano), cedidas pelo 

Instituto Nacional do Câncer (EUA). As amostras foram diluídas em DMSO e testadas na 

concentração de 50 µg/mL. No método do sequestro do DPPH, EtOH mostrou-se como o 

antioxidante mais efetivo, com CI50 de 98,97 ± 11,24 µg/mL. No modelo de inibição da auto-

oxidação do β-caroteno, Hex apresentou o maior percentual de atividade antioxidante (34,28 

± 6,62%). EtOH apresentou percentual de inibição de crescimento de 90,32 e 100% para as 

linhagens OVCAR-8 e HCT-116, respectivamente. Hex e CHCl3 também demonstraram 

elevado potencial de citotoxicidade contra HCT-116 (94,95 e 100%, respectivamente). SF-

295 mostrou-se sensível a todos os extratos, apresentando resultados entre 59,99 a 71,19%. A 

triagem fitoquímica mostrou reação fortemente positiva para a presença de esteroides e 

terpenoides. Estudos estão sendo realizados para o isolamento de constituintes químicos. 

Apoio: CNPq/FACEPE/FUNCAP. 
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA, ATIVIDADE CITOTÓXICA E ANTIMICROBIANA DE 

ÓLEOS ESSENCIAIS DE Annona vepretorum Mart. (ANNONACEAE) 

 
Araújo CS1, Oliveira-Junior RG1, Oliveira AP1, Guimarães AL1, Duarte MCT2, Duarte 
RMT2, Sartoratto A2, Pessoa CO3, Costa-Lotuffo LV3, Morais MO3, Costa MP3, 
Almeida JRGS1. 
 
1: Universidade Federal do Vale do São Francisco, 56.304-205, Petrolina-PE, Brasil. 
2: Universidade Estadual de Campinas, 13.081-970, Campinas-SP, Brasil. 
3: Universidade Federal do Ceará, 60.430-270, Fortaleza-CE, Brasil. 

 
Introdução: O gênero Annona L. compreende cerca de 114 espécies, sendo 110 
neotropicais [1]. Annona vepretorum é uma planta endêmica da Caatinga, conhecida 
popularmente como araticum e pinha da Caatinga. O objetivo deste trabalho foi 
identificar os principais constituintes químicos do óleo essencial das folhas e frutos 
de Annona vepretorum e avaliar as atividades citotóxica e antimicrobiana in vitro dos 
mesmos. Métodos: As folhas e frutos foram coletados em março de 2012, na cidade 
de Petrolina, estado de Pernambuco. O óleo essencial foi extraído em aparelho tipo 
Clevenger. A identificação dos compostos foi realizada através de cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM). A análise de citotoxicidade 
foi realizada pelo método colorimétrico de microcultura de tetrazólio (MTT) [2], 
utilizando três linhagens de células tumorais: HCT-116 (colorretal humano), OVCAR-
8 (ovário humano) e SF-295 (glioblastoma humano). Para a atividade antimicrobiana 
foi testada a concentração inibitória mínima frente a 11 microrganismos, distribuídos 
entre bactérias e fungos: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
choleraesuis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus 
hirae, Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida krusei, Candida glabrata e 
Candida tropicalis. Resultados e discussões: O cromatograma do óleo essencial das 
folhas apresentou 18 picos, sendo identificados 15 compostos, correspondendo a 
93,67% da composição do óleo. Os constituintes encontrados em maior 
concentração foram o trans-ocimeno (25,56%), biciclogermacreno (15,63%) e 
germacreno D (14,61%). Para o cromatograma do óleo dos frutos foram observados 
27 picos, sendo que destes apenas 9 não foram identificados, totalizando 85,71% 
identificados, e os compostos germacreno D (27,07%), α-pineno (12,69%) e 
biciclogermacreno (10,23%) foram encontrados em maior concentração. O 
biciclogermacreno já identificado no óleo essencial de outras espécies de Annona, 
como Annona coriacea [3] e Annona foetida [1]. As amostras do óleo essencial das 
folhas e frutos apresentaram melhor resultado frente à linhagem tumoral HCT-116, 
com percentual de inibição de crescimento igual a 89,92 e 65,57, respectivamente. 
Quando testados para a atividade antimicrobiana ambas as amostras apresentaram 
concentração inibitória mínima maior que 2 mg/mL, ou seja, fraca atividade frente às 
bactérias e fungos testados. Conclusão: A composição química do óleo essencial 
das folhas e frutos de Annona vepretorum assemelha-se ao de outras espécies da 
família, apresentando também atividade citotóxica alta e moderada frente a uma das 
linhagens testadas. 
 
Agradecimentos: CNPq / CAPES / FACEPE 
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, CITOTÓXICA E ANTIMICROBIANA 

DE Annona vepretorum MART. (ANNONACEAE) 

 

Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida1, Camila de Souza Araújo2, Cláudia do Ó 

Pessoa3, Marcília Pinheiro da Costa4, Alessandra Gomes Marques Pacheco5 

 

RESUMO - Annona vepretorum Mart. é uma espécie endêmica do bioma Caatinga, 

conhecida no Nordeste do Brasil como "araticum". Neste trabalho, o conteúdo de 

fenóis totais foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu. O teor de flavonoides 

totais também foi medido. As atividades antioxidantes dos extratos foram analisadas 

pelo método do sequestro do radical DPPH e inibição da auto-oxidação do β-caroteno, 

e comparada com o ácido ascórbico, BHA e BHT, utilizados como compostos de 

referência. A análise de citotoxicidade foi realizada frente à linhagens de células HCT-

116, OVCAR-8 e SF-295. O efeito antibacteriano foi avaliado pelo método de 

microdiluição. O conteúdo de fenóis totais do extrato etanólico (Av-EtOH) foi 76,60 ± 

5,57 mg de equivalente de ácido gálico/g. O conteúdo de flavonoides foi de 194,50 ± 

11,72 mg de equivalente de catequina/g para o extrato hexânico. O extrato EtOH 

exibiu boa atividade antioxidante (IC50 = 98,87 ± 11,24 mg/mL) no método do DPPH. 

Os extratos mostraram atividade citotóxica e antibacteriana contra a maior parte das 

células e microorganismos testados. Pesquisas adicionais serão realizadas para o 

isolamento e a identificação dos principais constituintes fenólicos dos extratos. 

Termos para indexação: Annona vepretorum, Annonaceae, atividade biológica. 

 

ANTIOXIDANT, CYTOTOXIC AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 

Annona vepretorum MART. (ANNONACEAE) 

ABSTRACT – Annona vepretorum Mart. is a species endemic to the Caatinga 

biome known in Northeast Brazil as “araticum”. Phenolic compounds were 

determined in extracts of leaves. The total phenolic content was determined by 

the Folin-Ciocalteu method. Total flavonoid content was also measured. 
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Antioxidant activities of the extracts were assayed by DPPH radical scavenging 

and inhibition of β-carotene-linoleic acid bleaching and compared with ascorbic 

acid, BHA, BHT, quercetin and pyrogallol, used as reference compounds. 

Cytotoxicity analysis in HCT-116, OVCAR-8 and SF-295 cells were carried out. 

The antibacterial effect was evaluated by the method of microdilution. The total 

phenolics contents of ethanolic extract (Av-EtOH) was 76.60 ± 5.57 mg of gallic 

acid equivalent/g. The total flavonoids contents were 194.50 ± 11.72 mg of 

catechin equivalent/g for the hexane extract. The EtOH extract exhibited good 

antioxidant activity, with an IC50 of 98.87 ± 11.24 µg/ml. The extracts showed 

cytotoxic and antibacterial activities against most of the line cells and 

microorganisms tested. Further research will be carried out to achieve the 

isolation and identification of the main phenolic constituents of the extracts. 

Index terms: Annona vepretorum, Annonaceae, biological activity. 

 

INTRODUÇÃO 

A família Annonaceae, por apresentar uma combinação de caracteres marcantes, é 

uma das mais uniformes tanto do ponto de vista anatômico como estrutural e uma das 

mais primitivas entre as Angiospermas. Essa família é caracterizada pela presença de 

terpenoides (principalmente diterpenos), alcaloides (principalmente derivados 

isoquinolínicos), além de óleos essenciais, cuja composição é predominantemente de 

monoterpenos e sesquiterpenos (SILVA et al., 2009). É constituída por 120 gêneros e 

aproximadamente 2000 espécies, distribuídas principalmente pelas regiões tropicais do 

globo. Dos gêneros que compõem esta família, 34 podem ser encontrados na América 

do Sul, onde predominam os gêneros Annona L., Duguetia St. Hil., Guatteria Ruiz et 

Pavon, Rollinia St. Hil. e Xylopia L. (FECHINE et al., 2002). No Brasil, ocorrem 29 

gêneros e cerca de 386 espécies, sendo que destes, 1 gênero e 158 espécies são 

endêmicas (MAAS et al., 2012).  

O gênero Annona L. pertence à família Annonaceae e compreende cerca de 114 

espécies, sendo 110 neotropicais e 4 africanas (COSTA et al., 2011). No Brasil 
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ocorrem 81 espécies, destas, 25 são endêmicas, estando distribuída principalmente na 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (MAAS et al., 2012). Este 

gênero é conhecido pelos seus frutos comestíveis e pelo uso de várias espécies na 

medicina popular. Alguns estudos fitoquímicos relatam o isolamento de alcaloides, 

acetogeninas, flavonoides, óleos essenciais, diterpenos e lignoides (COSTA et al., 

2011) com importantes atividades biológicas, tais como: citotóxica, antitumoral, 

pesticida, vermicida, antimicrobiana, imunossupressora, antiemética, inibidora do 

apetite e antimalárica (SANTOS, 2007). 

Annona vepretorum Mart. é uma espécie conhecida popularmente na região Nordeste 

do Brasil como araticum (COSTA et al., 2011), é endêmica do Brasil e com 

distribuição na Caatinga (MAAS et al., 2012). Em Sergipe, segundo a população local, 

as raízes dessa planta quando maceradas apresentam indicação contra picadas de 

abelhas, além do emprego como um anti-inflamatório natural (COSTA et al., 2011).  

Na literatura consultada, há poucos relatos de estudos químicos e biológicos com esta 

espécie. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar as atividades 

antioxidante, citotóxica e antimicrobiana de Annona vepretorum Mart. usando 

modelos experimentais in vitro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta do material botânico: As folhas de Annona vepretorum (Annonaceae) foram 

coletadas em uma área da Caatinga no município de Petrolina, Pernambuco. Uma 

exsicata da espécie (#3161) está depositada no Herbário Vale do São Francisco 

(HVASF) na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

Processamento do material vegetal e obtenção dos extratos: As folhas secas e 

pulverizadas (430,8 g) foram submetidas à extração com EtOH 95% à temperatura 

ambiente. Foram realizadas três extrações, com intervalos de 72 h. A solução extrativa 

foi concentrada sob vácuo e, após destilação do solvente forneceu 164,8 g de extrato 

etanólico bruto (Av-EtOH). O Av-EtOH foi suspenso em uma mistura de MeOH:H2O 
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(3:7) e particionado com hexano e clorofórmio em ordem crescente de polaridade para 

obter os extratos hexânico (Av-Hex) e clorofórmico (Av-CHCl3). 

Determinação de fenóis totais: O conteúdo de compostos fenólicos totais foi medido 

em triplicata para cada extrato, conforme o método de Slinkard e Singleton (1977), 

com adaptações (ALMEIDA et al., 2011), usando o reagente de Folin-Ciocalteau e 

padrão de ácido gálico. O teor de fenóis totais foi expresso como mg de equivalentes 

de ácido gálico por grama de amostra (mg EqAG/g), através da curva de calibração 

com ácido gálico. A faixa da curva de calibração foi 50-1000 mg/L. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

Determinação do teor de flavonoides totais: O teor total de flavonoides foi 

determinado usando um método colorimétrico descrito por Dewanto et al. (2002). Os 

resultados foram expressos em mg de equivalentes de catequina por grama de extratos 

(mg de EqC/g) por meio da curva de calibração com catequina. A curva de calibração 

foi obtida com concentrações de catequina variando de 50-1000 mg/L. 

Avaliação da atividade antioxidante in vitro: Para análise da atividade antioxidante, 

foram realizados os ensaios do sequestro do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) e o da co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico. A capacidade de sequestro 

do radical livre foi medida utilizando metodologia descrita por Mensor et al. (2001). 

Os ensaios foram realizados em triplicata. Os valores de IC50 foram calculados por 

regressão linear utilizando o programa GraphPad Prism versão 5.0. O teste da inibição 

da auto-oxidação do β-caroteno foi realizado seguindo metodologia descrita por 

Wannes et al. (2010). Este método é baseado na perda da cor amarela do β-caroteno, 

devido à sua reação com os radicais formados pela oxidação do ácido linoleico por 

uma emulsão. O ácido ascórbico, BHT e BHA foram usados como controle positivo. 

Os resultados foram expressos como percentagem de atividade antioxidante (% AA). 

Os testes foram realizados em triplicata. 

Avaliação da atividade citotóxica: Para avaliar a atividade citotóxica foi realizada a 

análise de citotoxicidade pelo método do MTT, sendo esse um método rápido, sensível 

e barato. Foi descrita primeiramente por Mosmann (1983), tendo a capacidade de 
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analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula. É uma análise colorimétrica 

baseada na conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de 

tetrazolium (MTT) em azul de formazan, a partir de enzimas mitocondriais presentes 

somente nas células metabolicamente ativas. O estudo citotóxico pelo método do MTT 

permite definir facilmente a citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação 

(BERRIDGE et al., 1996). Para a análise da citotoxidade, as linhagens tumorais 

utilizadas foram HCT-116 (mama humano), OVCAR-8 (glioblastoma humano) e SF-

295 (glioblastoma humano), cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo 

sido 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 diluídas em DMSO PA estéril. As substâncias foram testadas na 

concentração de 50 µg/mL.  As linhagens celulares utilizadas foram plaqueadas nas 

concentrações de 0,1 x 106 células/mL (HCT-116), 0,1 x 106 células/mL (OVCAR-8) e 

0,7 x 105 células/mL (SF-295). As placas foram incubadas por 72 horas em estufa a 

5% de CO2 a 37 °C. Ao término deste, as mesmas foram centrifugadas e o 

sobrenadante foi removido. Em seguida, foram adicionados 150 µL da solução de 

MTT (sal de tetrazolium), e as placas foram incubadas por 3 h. A absorbância foi lida 

após dissolução do precipitado com 150 µL de DMSO puro em espectrofotômetro de 

placa a 595 nm. Os experimentos foram analisados segundo a média ± desvio padrão 

da média (DPM) da porcentagem de inibição do crescimento celular usando o 

programa GraphPad Prism. Cada amostra foi testada em triplicata em dois 

experimentos independentes. Uma escala de intensidade foi utilizada para avaliar o 

potencial citotóxico das amostras testadas. Amostras sem atividade (SA), com pouca 

atividade (PA, inibição de crescimento celular variando de 1 a 50%), com atividade 

moderada (MO, inibição de crescimento celular variando de 50 a 75%) e com muita 

atividade (MA, inibição de crescimento variando de 75 a 100%).  

Avaliação da atividade antimicrobiana: Para avaliação da atividade antimicrobiana, as 

cepas bacterianas de referência utilizadas foram obtidas do Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ - Brasil). Os microrganismos 



ARAÚJO, C.S. Estudo fitoquímico e atividade biológica in vitro de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). 184 

 

 

utilizados foram: 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) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Foi realizada a 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida 

mínima (CBM), e o efeito antibacteriano foi avaliado pelo método de microdiluição 

(SANTOS et al., 2012), como recomendado pelo The National Committee for Clinical 

Laboratory Standards (CLSI, 2003). Inicialmente uma solução mãe de 25 mg/mL dos 

extratos foi preparada utilizando uma solução aquosa de DMSO a 20% (v/v). Foram 

transferidos 200 μL desta diluição para a microplaca contendo 200 μL de caldo 

Muller-Hinton. Depois, diluições seriadas foram realizadas, resultando em 

concentrações de 25; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 0,39 e 0,195 mg/mL. O inoculo 

contendo 5 x 105 UFC/mL (0,5 na escala de McFarland) foi adicionado a cada poço. 

Foram reservados poços nas microplacas para controle de esterilidade do caldo, de 

crescimento bacteriano e da ação do antimicrobiano de referência (Gentamicina). Para 

a gentamicina foi usada uma concentração inicial de 1,6 mg/mL, a qual foi diluída para 

concentrações de 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125 mg/mL. As microplacas foram 

incubadas sob condições de aerobiose durante 18-24 horas a 37 °C, quando 10 μL de 

cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazólio (CTT) a 2% foram adicionados a cada poço para a 

detecção da mudança de cor do CTT (incolor) para vermelho, que reflete o 

metabolismo bacteriano ativo. A CIM foi definida com a concentração mais baixa do 

extrato que visivelmente inibiu o crescimento bacteriano. Para determinar a CBM, 

alíquotas de 10 μL foram retiradas de cada um dos poços contendo os extratos e 

transferidas para placas de Petri contendo ágar Muller-Hinton. As placas foram 

incubadas durante 24 horas a 37 °C. O surgimento de colônia de bactéria para uma 

dada concentração indica que essa não foi capaz de matar 99,9% ou mais de inóculo 

bacteriano utilizado. Os ensaios foram realizados em triplicata. A densidade do extrato 

foi empregada para converter μL/mL em mg/mL, sendo este último utilizado para 

expressar o CIM e CBM. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os radicais de oxigênio (radicais hidroxila e peroxila) e o ânion superóxido têm um 

papel importante nas reações bioquímicas/fisiológicas do corpo humano. No entanto, 

se houver produção excessiva de radicais de oxigênio durante os processos 

patofisiológicos ou devido a fatores ambientais adversos e não existirem antioxidantes 

disponíveis in vivo, podem ocorrer doenças e danos profundos em tecidos (DUARTE-

ALMEIDA, 2006). O interesse pela descoberta de antioxidantes novos e seguros de 

fontes naturais tem aumentado, principalmente para prevenir o dano oxidativo às 

células vivas, enquanto o uso de antioxidantes sintéticos tem diminuído devido à 

suspeita de atividade como promotores de carcinogênese (LIMA et al., 2010).  

Com o intuito de avaliar o efeito dos extratos de Annona vepretorum como 

antioxidantes, foram realizados testes de atividade antioxidante in vitro usando o 

método do sequestro do radical livre DPPH, onde o extrato etanólico (Av-EtOH) 

obteve um melhor efeito antioxidante (IC50 igual a 98,87 µg/mL), além do método da 

co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico, sendo que neste método o extrato com 

melhor atividade antioxidante foi o hexânico (Av-Hex), com porcentagem de atividade 

antioxidante igual 34,28 % (baixa atividade) como observado na Tabela 1. 

Dentre os resultados obtidos para a citotoxicidade, pode-se observar que todos os 

extratos apresentaram atividade variando de moderada (MO, inibição de crescimento 

celular de 50 a 75%) a muita atividade (MA, inibição de crescimento de 75 a 100%). 

Apesar de nenhum dos extratos apresentar muita atividade contra as três linhagens 

tumorais, o extrato etanólico (Av-EtOH) promoveu inibição de crescimento celular de 

90,32% e 100,0% frente às linhagens HCT-116 (mama humano) e SF-295 

(glioblastoma humano), respectivamente. Os extratos hexânico (Av-Hex) e CHCl3 

(Av- CHCl3) obtiveram valores moderados quando testados frente às linhagens HCT-

116 (mama humano) e OVCAR-8 (glioblastoma humano), e ambos alcançaram 

resultados com muita atividade quando a linhagem testada foi SF-295 (glioblastoma 

humano), com resultados de 94,95% e 100,0%, respectivamente (Tabela 2). 
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Em relação à atividade antimicrobiana, não existe um consenso sobre o nível de 

inibição aceitável para produtos naturais quando comparados com antibióticos 

padrões, tanto que alguns autores consideram somente resultados similares aos de 

antibióticos, enquanto outros consideram com bom potencial mesmo aqueles com 

níveis de inibições superiores (DUARTE, 2006). Aligianis et al. (2001) propuseram 

uma classificação para materiais vegetais com base nos resultados de CIM, 

considerando como: forte inibição - CIM até 500 μg/mL; inibição moderada – CIM 

entre 600 e 1500 μg/mL e como fraca inibição - CIM acima de 1600 μg/mL. 

Dentre os resultados obtidos para a determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) pode-se considerar como forte a ação dos extratos etanólico (Av-EtOH) e 

hexânico (Av-Hex) frente à bactéria Escherichia coli, com valores de 0,39 mg/mL. O 

extrato hexânico (Av-Hex) ainda inibiu fortemente o crescimento do microrganismo 

Salmonela choleraesuis com resultado de 0,39 mg/mL, como também apresentou 

moderada atividade contra Serratia marcescens e Staphylococcus aureus. O extrato 

clorofórmico (Av- CHCl3) apresentou moderada atividade contra Escherichia coli. 

Todos os extratos apresentaram fraca atividade frente aos demais microrganismos 

(Tabela 3). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostraram que os extratos de Annona vepretorum apresentaram 

atividade antioxidante, citotóxica e antimicrobiana. As atividades apresentadas podem 

estar relacionadas à presença de constituintes químicos nos extratos, principalmente 

flavonoides, esteróides e terpenoides. Estudos estão sendo realizados para a 

determinação da estrutura química dos constituintes químicos encontrados na espécie. 
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Tabela 1. Fenóis totais (FT), flavonoides totais (FT) e atividade antioxidante in vitro 

do extrato etanólico (EtOH) e demais frações (Hexano, e CHCl3) obtidos das folhas de 

Annona vepretorum (Annonaceae). 

Amostras Fenóis totais  

(mg EqAG/g) 

Flavonoides 

totais  

(mg EqC/g) 

DPPH  

(IC50, µg/ml) 

β-caroteno 

(% AA) 

Av-EtOH 76,60 ± 5,57  63,87 ± 0,58 98,87 ± 11,24  21,26 ± 0,54  

Av-Hex 31,27 ± 1,53  194,5 ± 11,72 491,90 ± 27,19   34,28 ± 6,62 

Av-CHCl3 38,93 ± 1,53  120,40 ± 0,58  134,90 ± 11,81  29,61 ± 5,78 

Ácido 

ascórbico 

--- --- 3,13 ± 0,15 7,63 ± 1,48  

BHA --- --- 3,51 ± 0,12 83,11 ± 1,94 

BHT --- --- 8,09 ± 1,52  87,90 ± 9,35 

Os valores de CI50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão 

linear com 95% de intervalo de confiança. CI50 é definido como a concentração 

suficiente para se obter 50% de uma estimativa de efeito máximo em 100%. Os 

valores são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3). 

 

 

Tabela 2. Valores de GI% com um intervalo de confiança de 95% obtido por 

regressão não-linear, feitos em triplicata em 3 linhagens tumorais testadas na dose 

máxima de 50 µg/mL. 

Amostras OVCAR-8 SF-295 HCT-116 

Média Média Média 

Av-EtOH (MA) 90,32 % (MO) 59,99 % (MA) 100,00 % 

Av-Hex (MO) 53,74 % (MO) 66,95 % (MA) 94,95 % 

Av-CHCl3 (MO) 53,54 % (MO) 71,19 % (MA) 100,00 % 

HCT-116 (mama humano), OVCAR-8 (glioblastoma humano) e SF-295 (glioblastoma 

humano). Amostras sem atividade (SA), com pouca atividade (PA, inibição de 

crescimento celular variando de 1 a 50%), com atividade moderada (MO, inibição de 

crescimento celular variando de 50 a 75%) e com muita atividade (MA, inibição de 

crescimento variando de 75 a 100%). 
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Tabela 3. Atividade antimicrobiana do extrato etanólico (Av-EtOH), hexano (Av-

Hex) e clorofórmio (Av-CHCl3) de Annona vepretorum. 

 

Microrganismo 

Av-EtOH Av-Hex Av-CHCl3 

CIM 

(mg/mL) 

CBM 

(mg/mL) 

CIM 

(mg/mL) 

CMB 

(mg/mL) 

CIM 

(mg/mL) 

CMB 

(mg/mL) 

Bacillus cereus  12,5 12,5 6,25 6,25 12,5 12,5 

Enterococcus faecalis 3,12 6,25 3,12 3,12 12,5 12,5 

Escherichia coli  0,39 1,56 0,39 3,12 0,78 6,25 

Klebsiella 

pneumoniae 

3,12 6,25 3,12 12,5 6,25 12,5 

Salmonela 

choleraesuis 

3,12 12,5 0,39 12,5 6,25 12,5 

Serratia marcescens 3,12 12,5 0,78 12,5 3,12 6,25 

Shigella flexneri 1,56 3,12 1,56 6,25 3,12 6,25 

Staphylococcus 

aureus 

3,12 12,5 0,78 12,5 1,56 - 

CIM: concentração inibitória mínima. CBM: concentração bactericida mínima. 
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Abstract: The essential oil obtained from the leaves of Annona vepretorum Mart. growing in Petrolina – Brazil 

(semi-arid vegetation) was analyzed by GC/MS. The oil showed a total of 21 components, and 17 were 

identified, representing 93.69% of the crude essential oil. Spathulenol (43.73%), limonene (20.53%), 

caryophyllene oxide (8.11%) and α-pinene (5.47%) were found to be the major individual constituents. 

Antioxidant activities of the essential oil was evaluated by using DPPH radical scavenging and β-

carotene/linoleic acid bleaching and compared with ascorbic acid, BHA and BHT used as reference compounds. 

The essential oil showed weak antioxidant activity. 

 

Keywords: Essential oil, Annona vepretorum, Annonaceae. 

 

1. Plant Source 
 

Annonaceae is a pantropical family of trees, shrubs and lianas. They play an important 

ecological role in terms of species diversity, especially in tropical rainforest ecosystems. To date, there 

are 109 validly described and recognized genera and about 2440 species [1]. Chemical studies with 

species of this family have reported the isolation of terpenoids (mainly diterpenes), essential oils 

which the composition is predominantly of monoterpenes and sesquiterpenes, and alkaloids, especially 

isoquinoline alkaloids [2]. 

Annona L. belongs to the Annonaceae family and comprises approximately 175 species of trees 

and shrubs. Economically, this genus is the most important of the Annonaceae family due to its edible 

fruits and medicinal properties [3]. Several Annona species furnish edible fruits, some of them very 
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much appreciated in Brazil, such as Annona crassiflora (“araticum”), Annona squamosa (“fruta do 

conde”) and Annona muricata (“graviola”). The fruits are usually consumed “in natura” or used in 

juices, desserts or ice-cream preparations [4]. In our continuous search for identification of compounds 

from species of the Annonaceae family from Northeastern Brazil, this study reports the analysis of the 

chemical composition of the essential from leaves of Annona vepretorum Mart. This species is 

endemic to Brazil (Caatinga biome) and is popularly known as “pinha da Caatinga” [5]. To the best of 

these authors’ knowledge, there are no reports on the use of this plant in traditional medicine. 

The leaves of Annona vepretorum were collected in January 2012, in the city of Petrolina, State 

of Pernambuco, Brazil. The voucher sample (#3161) was deposited in the Herbarium Vale do São 

Francisco (HVASF) from Federal University of San Francisco Valley. 
 

2. Previous Studies 
 

 Previous study on this species described the composition and bioactivity of the essential oil from 

the leaves collected in Poço Redondo, state of Sergipe, Brazil [6]. 

 

3. Present Study 
 

Isolation of volatile constituents: Fresh leaves of Annona vepretorum (728.0 g) were cut into 

pieces, and subjected to distillation for 2 h in a Clevenger-type apparatus (Marconi, Model MA480). 

The oil was dried over anhydrous sodium sulfate and their percentage content was calculated on basis 

of the dry weight of plant material. The essential oil obtained (0.0957% w/w) is colorless and has 

characteristic odor. The oil was kept in amber bottle flask and maintained in temperature lower than 4 

°C. 

Analysis of the essential oil by GC/MS: GC analyses were performed using a GC-MS/FID 

(QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) equipped with an autosampler AOC-20i 

(Shimadzu). Separations were accomplished using an Rtx®-5MS Restek fused silica capillary column 

(5%-diphenyl–95%-dimethyl polysiloxane) of 30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 m film thickness, at a 

constant helium (99.999%) flow rate of 1.2 ml.min-1. Injection volume of 0.5 μl (5 mg.ml-1) was 

employed, with a split ratio of 1:10. The oven temperature was programmed from 50 °C (isothermal 

for 1.5 min), with an increase of 4 °C/min, to 200 °C, then 10 °C/min to 250 °C, ending with a 5 min 

isothermal at 250 °C. The MS and FID data were simultaneously acquired employing a Detector 

Splitting System; the split flow ratio was 4:1 (MS:FID). A 0.62 m x 0.15 mm i.d. restrictor tube 

(capillary column) was used to connect the splitter to the MS detector; a 0.74 m x 0.22 mm i.d. 

restrictor tube was used to connect the splitter to the FID detector. The MS data (total ion 

chromatogram, TIC) were acquired in the full scan mode (m/z of 40–350) at a scan rate of 0.3 scan/s 

using the electron ionization (EI) with an electron energy of 70 eV. The injector temperature was 250 

°C and the ion-source temperature was 250 °C. The FID temperature was set to 250 ºC, and the gas 

supplies for the FID were hydrogen, air, and helium at flow rates of 30, 300, and 30 ml.min-1, 

respectively. Quantification of each constituent was estimated by FID peak-area normalization (%). 

Compound concentrations were calculated from the GC peak areas and they were arranged in order of 

GC elution. 

Qualitative and quantitative analysis: The data were acquired and processed with a PC with 

Shimadzu GC-MS -Solution software. The identification of the constituents was assigned on basis of 

comparison of their relative retention indices [7] to a n-alkane homologous series (nC9-nC19) obtained 

by co-injecting the oil sample with a linear hydrocarbon mixture, as well as, by computerized 

matching of the acquired mass spectra witch those stored in Wiley 8 and NIST05 mass spectral 

libraries of the GC-MS data system and other published mass spectra [8-9]. 

DPPH free radical scavenging assay: The free radical scavenging activity was measured using 

the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH) assay [10]. Sample stock solution (1.0 mg/ml) of the 

essential oil was diluted to final concentrations of 243, 81, 27, 9, 3 and 1 µg/ml, in ethanol. One ml of 

a 50 µg/ml DPPH ethanol solution was added to 2.5 ml of sample solutions of different 
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concentrations, and allowed to react at room temperature. After 30 min the absorbance values were 

measured at 518 nm and converted into the percentage antioxidant activity (AA) using the following 

formula: AA% = [(absorbance of the control – absorbance of the sample)/ absorbance of the control] x 

100. Ethanol (1.0 ml) plus essential oil solutions (2.5 ml) were used as a blank. DPPH solution (1.0 

ml) plus ethanol (2.5 ml) was used as a negative control. The positive controls (ascorbic acid, BHA 

and BHT) were those using the standard solutions. Assays were carried out in triplicate. 

β-carotene bleaching test: The β-carotene bleaching method is based on the loss of the yellow 

colour of β-carotene due to its reaction with radicals formed by linoleic acid oxidation in an emulsion 

[11]. The rate of β-carotene bleaching can be slowed down in the presence of antioxidants. β-carotene 

(2 mg) was dissolved in 10 ml chloroform and to 2 ml of this solution, linoleic acid (40 mg) and 

Tween 40 (400 mg) were added. Chloroform was evaporated under vacuum at 40 oC and 100 ml of 

distilled water was added, then the emulsion was vigorously shaken during two minutes. Reference 

compounds (ascorbic acid, BHA and BHT) and sample essential oil were prepared in ethanol. The 

emulsion (3.0 ml) was added to a tube containing 0.12 ml of solutions 1 mg/ml of reference 

compounds and sample essential oil. The absorbance was immediately measured at 470 nm and the 

test emulsion was incubated in a water bath at 50 oC for 120 min, when the absorbance was measured 

again. Ascorbic acid, BHA and BHT were used as positive control. In the negative control, the 

essential oil was substituted with an equal volume of ethanol. The antioxidant activity (%) was 

evaluated in terms of the bleaching of the β-carotene using the following formula: % Antioxidant 

activity = [1 - (A0 – At) / (A0
0 – At

0)] x 100; where A0 is the initial absorbance and At is the final 

absorbance measured for the test sample, A0
0 is the initial absorbance and At

0 is the final absorbance 

measured for the negative control (blank). The results were expressed as percentage of antioxidant 

activity (% AA). Tests were carried out in triplicate. 

Statistical analysis: All determinations were conducted in triplicates and the data are 

expressed as mean ± SD. Values were considered significantly different at p < 0.05. 

The yield of Annona vepretorum essential oil was (0.0957%). Altogether, 93.69% of the 

chemical constituents of the essential oil were identified. As observed in the chromatogram showed in 

Figure 1 as well as in the Table 1, the oil showed a total of 21 components, and 17 were identified. 

Spathulenol (43.73%), limonene (20.53%), caryophyllene oxide (8.11%) and α-pinene (5.47%) were 

found to be the major individual constituents. In addition to the major constituents, p-cymene, β-

elemene, and humulene epoxide II have been reported in essential oils of several other species of 

Annona, indicating that this species is typically of the Annonaceae family [6]. Spathulenol and 

caryophyllene oxide have been found to be components of essential oils from the leaves of several 

genera of Annonaceae, including Annona, and could be considered chemotaxonomic markers of these 

genera [12-13]. The results found in this work for A. vepretorum cultivated in Petrolina, differ from 

that presented in the literature [6], where the bicyclogermacrene (43.7%) and spathulenol (11.4%) 

appear as major components. What can be understood when considering that the environment of 

which the plant develops are factors such as temperature, relative humidity, exposure to the sun and 

wind, which exert a direct influence on the chemical composition of volatile oils [14]. Composition of 

the essential oils can vary with the climate, geographical area, seasons, soil conditions, crop period 

and isolation technique [15]. 

 

 
Figure 1. Total ion chromatogram (TIC) of chemical constituents of essential oil from Annona 

vepretorum leaves. 
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It is worth mentioning that spathulenol is present in the essential oil of several species and has 

shown antimicrobial, antiulcer, anti-inflammatory and spasmolytic activities [16]. 

 

Table 1. Essential oil composition of Annona vepretorum. 

Peak RT (min) Compound (%) GC-MS RRI exp.* 

1 8.71 -Pinene 5.47 936 

2 11.90 p-Cymene 2.17 1027 

3 12.08 Limonene 20.53 1032 

4 15.19 NI 1.42 1115 

5 22.21 NI 1.86 1304 

6 24.19 Hydroxy-citronellol 0.88 1361 

7 25.53 -Elemene 1.54 1399 

8 31.83 Spathulenol 43.73 1595 

9 31.97 Caryophyllene oxide 8.11 1600 

10 32.74 Humulene epoxide II 1.82 1625 

11 33.56 allo-Aromadendrene epoxide 1.38 1653 

12 34.03 -Cadinol 0.90 1669 

13 34.53 14-Hydroxy-(Z)-caryophyllene 0.45 1685 

14 34.83 14-Hydroxy-9-epi-(E)-

caryophyllene 

1.05 1690 

15 35.00 Cyperotundone 1.37 1701 

16 35.98 14-Hydroxy--humulene 1.22 1736 

17 36.51 Oplopanone 1.25 1755 

18 38.59 (E)-Isovalencenol 0.47 1819 

19 40.89 cis-Thujopsenic ácid 1.35 1873 

20 42.54 NI 2.83 1915 

21 42.82 NI 0.22 19.23 

Total identified 93.69  

RT= Retention Time; *RRI= Retention Relative Index calculated using a series of n-alkane (C8-C19) 

using the equation of Van den Dool and Kratz (1963); NI= Not Identified. 

 
In the present study, the antioxidant ability of the essential oil was investigated through two in 

vitro models such as radical scavenging activity using, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method 

and β-carotene-linoleate model system. Table 2 summarizes the results of the effect of essential oil 

from A. vepretorum, ascorbic acid, BHA and BHT on the DPPH free radical scavenging and β-

carotene-linoleic acid bleaching test. The essential oil demonstrated weak antioxidant activity in the 

two models assayed. 

 

Table 2. Antioxidant activity of essential oil from Annona vepretorum (EO-Av) and standards 

ascorbic acid, BHA and BHT. 

 DPPH (IC50, µg/ml) β-carotene bleaching (% AA) 

EO-Av > 243 14.16 ± 3.64 

Ascorbic acid 5.83 ± 0.28 1.94 ± 1.79 

BHA 1.67 ± 0.30 66.71 ± 9.96 

BHT 0.70 ± 0.24 54.94 ± 2.90 
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