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RESUMO 

 Este estudo conjuga uma abordagem etnofarmacológica no âmbito do uso 
tradicional das espécies como triagem, em associação a aspectos filogenéticos, 
considerando que há comprovações científicas quanto à composição química e 
atividades farmacológicas em outras espécies dentro dos mesmos gêneros. Isto está 
associado a avaliações das atividades antioxidante e hepatoprotetora já realizado 
em estudos prévios do grupo de pesquisa usando o extrato bruto do Spondias 
mombin×S. tuberosa e Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, que indicaram um efeito 
terapêutico positivo, além da da importância de uma avaliação toxicológica, outras 
atividades farmacológicas e a elucidação dos compostos majoritários presentes nos 
extratos brutos e frações de Licania tomentosa Benth. Fritsch, C. impressa Prance, 
L. rigida Benth., S. mombim×S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans. Assim, os 
extratos das folhas e suas frações referentes às espécies supracitadas foram 
caracterizados quanto a composição química, atividades farmacológicas através de 
ensaios in vitro e ex vivo, além da avaliação in vivo de sua toxicidade. A composição 
química dos extratos brutos e suas frações foram avaliadas por um método 
cromatográfico validado e por técnicas espectrofotométricas, que possibilitam a 
identificação e/ou caracterização de compostos majoritários. Esta análise indicou 
que os extratos e suas frações são uma fonte de compostos fenólicos, 
principalmente flavonóis e seus glicosídeos, tais como flavonóis-3-O-glicosilados. 
Em relação à atividade antioxidante, apenas o extrato metanólico das folhas de S. 
mombim×S. tuberosa e a FRF apresentaram uma acentuada capacidade de 
sequestro do radical livre DPPH•, enquanto que FRP foi único capaz de proteger a 
integridade celular dos eritrócitos ao prevenir a hemólise, inibindo a lipoperoxidação 
lípica e mantendo os níveis de GSH. Os outros extratos induziram hemólise. Este 
efeito antioxidante está associado à composição química presente em todos os 
extratos e frações. A avaliação da atividade antimicrobiana só apresentou um 
moderado efeito bactericida com o extrato de S. mombim×S. tuberosa e a FRF. A 
avaliação toxicologica de todos os extratos em modelo murino, utilizando-se a dose 
única do extrato na concentração de 2000 mg/kg, não mostrou qualquer efeito 
tóxico. Portanto, os resultados aqui descritos promovem um conhecimento científico 
complementar, viabilizando o uso das folhas dessas espécies vegetais como recurso 
terapêutico, permitir o aproveitamento racional das mesmas, e um controle do 
extrativismo indiscriminado devido a usos medicinais não validados cientificamente, 
cá no Nordeste do Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: Chrysobalanaceae, S. mombim x S. tuberosa, Turnera ulmifolia 
Linn. var. elegans, extratos, atividade antioxidante, toxicidade   
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ABSTRACT 

 This study combines one ethnopharmacological approach within the traditional 
use of species such as screening, in association with phylogenetic aspects, 
considering the scientific evidences regarding the chemical composition and 
pharmacological activities in other species within the same genus. This is associated 
with assessments of antioxidant and hepatoprotective activities already performed in 
previous studies from the research group using the crude extract of Spondias 
mombim×S. tuberosa and Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, which indicated a 
positive therapeutic effect, as well as the importance of a toxicological evaluation, 
other pharmacological activities and the elucidation of the major compounds present 
in crude extracts and fractions of Licania tomentosa Benth. Fritsch, C. impressa 
Prance, L. rigida Benth., S. mombim×S. tuberosa and Turnera ulmifolia Linn. var. 
elegans. Thus, leaf extracts and their fractions relating to the above mentioned 
species were characterized for chemical composition, pharmacological activities by in 
vitro and ex vivo assays, as well as the in vivo evaluation of toxicity. The chemical 
composition of crude extracts and fractions were evaluated by a validated 
chromatographic procedure and spectrometric techniques, which enabled the 
identification and/or characterization of compound majority. This analysis pointed that 
extracts and their fractions are a source of phenolic compounds, especially 
flavonoids and their glycosides such as flavonls-3-O-glicosilates. In the leaf extract of 
S. mombim×S. tuberosa and its rich in flavonoids fraction, called FRF, was isolated 
and characterized rutin as major compound of this species. Regarding the 
antioxidant activity, only the methanol S. mombim×S. tuberosa leaf extract and its 
FRF showed a marked DPPH free radical scavenging capacity, while FRP was only 
one able to protect the erythrocyte integrity by preventing its hemolysis by inhibiting 
lipid lipoperoxidation and maintaining the GSH levels. The other extracts induced 
hemolysis. This antioxidant effect is associated to chemical composition in all 
extracts and fractions. The antimicrobial activity assessment showed just a moderate 
bactericidal effect in the presence of the S. mombim×S. tuberosa extract and its FRP. 
The toxicological assessment of all extracts in a murine model, using a single dose of 
the extract at a concentration of 2000 mg / kg, showed no toxic effect. Therefore, the 
results described herein promote a complementary scientific knowledge, enabling the 
use of these plant species leaves as a therapeutic resource, allowing the rational use 
of the same, and control the indiscriminate extraction due to medical uses no 
scientifically validated, here in Northeastern Brazil and worldwide. 
 

Keywords:  Chrysobalanaceae, S. mombim x S. tuberosa, Turnera ulmifolia Linn. var. 

elegans, extracts, antioxidant activity, toxicity   
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1 INTRODUÇÃO 
 

A bioprospecção de plantas para fins farmacêuticos implica na geração de 

dados científicos visando comprovar a eficácia e a segurança do seu uso no 

tratamento de determinadas patologias. Esta ferramenta científica pode seguir 

diversos modelos de amostragem, destacando-se a pesquisa etnodirigida como 

aquela mais eficaz (ELOY et al., 2015). 

Este modelo avalia propriedades medicinais de plantas utilizadas 

tradicionalmente por um grupo ou população específica. Assim, esta pesquisa se 

divide em grandes áreas: os estudos de amostragem etnodirigidos, abrangendo 

levantamentos entobotânicos e etnofarmacológicos; a fitoquímica, que isola, purifica 

e caracteriza a composição química presente em plantas medicinais; e a 

farmacologia, a qual mediante métodos experimentais busca a comprovação dos 

efeitos farmacológicos atribuídos aos extratos ou moléculas isoladas (LEONTI & 

CASU, 2013). 

Contudo, outros aspectos são complementares para a efetiva bioprospecção 

de plantas medicinais, dentre eles: a toxicologia, para garantir a segurança do uso 

dos potenciais fitofármacos; e a tecnologia farmacêutica, para controlar a qualidade 

e a forma final do fitomedicamento pretenso, resultado do estudo de plantas 

(SOUZA-MOREIRA, SALGADO & PIETRO, 2010). 

No Brasil, o binômio biodiversidade vegetal - diversidade cultural gera um 

cenário propício para a bioprospecção de espécies vegetais utilizadas na medicina 

popular. Atualmente, este é um das diretrizes mais utilizadas, face ao baixo custo e 

à eficácia na descoberta de espécies químicas como potenciais novos fármacos 

(NOGUEIRA, CERQUEIRA & SOARES, 2010) 

Neste contexto, o presente trabalho avaliou as atividades farmacológicas de 

extratos e frações de folhas de Licania tomentosa Benth, Couepia impressa Prance, 

Licania rigida Benth, Spondias mombin×Spondias tuberosa e Turnera ulmifolia Linn. 

var. elegans através de ensaios in vitro e ex vivo, além da avaliação da toxicidade 

como uma forma de garantir a eficácia e a segurança do uso dessas espécies na 

medicina tradicional e na formulação de um potencial fitoterápico. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a composição química e as atividades antioxidante e antimicrobiana, 

além do perfil toxicológico de extratos e frações de folhas de L. tomentosa, C. 

impressa, L. rigida, S. mombin×S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans, plantas 

medicinais do semiárido do Nordeste do Brasil. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar a composição química dos extratos vegetais por métodos 

cromatográficos (CLAE), espectrométricos (UV e RMN) e calorimetria diferencial 

exploratória (DSC); 

2. Validar metodologia analítica por CLAE para determinar compostos majoritários 

em extratos vegetais, e frações; 

3. Determinar o conteúdo de fenólicos totais por espectrofotometria; 

4. Avaliar a capacidade antioxidante in vitro dos extratos vegetais, pelo sequestro 

do radical DPPH•; 

5. Determinar o efeito redutor do extrato e frações frente ao ferro; 

6. Avaliar a peroxidação lipídica pela determinação dos produtos da 

lipoperoxidação (SRAT) em eritrócitos humanos; 

7. Determinar o conteúdo de Glutationa reduzida (GSH) em eritrócitos humanos; 

8. Avaliar a capacidade antioxidante ex vivo dos extratos vegetais e possível 

mecanismo de ação, pela proteção de hemólise induzida por agente oxidante; 

9. Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro; 

10. Avaliar a toxicidade oral aguda em ratos.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Este capítulo aborda os principais temas envolvidos na pesquisa, com foco 

em publicações científica das espécies em estudo, visando à fundamentação teórica 

indispensável para a execução deste trabalho. Para tanto, este levantamento utilizou 

como termos para pesquisa a nomenclatura científica e popular e sua associação 

com os termos ―Aspectos botânicos‖, ―Composição química‖ e ―Potencial 

farmacológico‖, tanto no idioma vernáculo como em inglesa. Este levantamento 

permitiu encontrar livros, teses e artigos referentes ao gênero Turnera e à família 

Chrysobalanaceae, a qual pertence às espécies dos gêneros Licania e Couepia. 

 Assim, artigos de revisão que versam sobre as espécies objeto da presente 

tese foram encontrados, exceto para o gênero Spondias. Em relação este último 

gênero, um artigo de revisão sobre os aspectos botânicos, composição química e 

potencial farmacológico do gênero Spondias foi publicado no Journal of Biology & 

Pharmacy and Agricultural Management (B4 - Sistema Webqualis/eixo 

Biodiversidade), o qual estimulou e enriqueceu a pesquisa com este gênero. 

 

3.1 CHRYSOBALANACEAE 

 

A família Chrysobalanaceae compreende 17 gêneros e 525 espécies, 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais. Muitas dessas espécies, 

especialmente às dos gêneros Licania e Couepia, são amplamente utilizadas pela 

medicina popular para tratar diversas doenças. Portanto, este tópico descreve 

alguns aspectos relatados referentes à fitocomposição, potencial farmacológico e 

atividades biológicas, enfatizando as espécies L. tomentosa, C. impressa e L. rigida. 

(NETO et al., 2013). 

Quimicamente, 167 metabólitos secundários foram reportados para espécies 

desta família, tais como terpenos, esteroides e fenilpropanoides. Ainda, estudos 

evidenciam que espécies do mesmo gênero desta família possuem similaridade 

química, principalmente quanto à composição de seus flavonoides, majoritariamente 
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derivados glicosilados de flavonóis (CORADIN, GIANNASI & PRANCE, 1985; 

BARDON et al., 2013; NETO et al., 2013). 

Em relação a estudos etnodirigidos com espécies da família 

Chrysobalanaceae, a medicina popular as usa diversos fins. Neste contexto, as 

espécies do gênero Licania apresentam o maior número de atividades biológicas, 

com ampla utilização como anti-inflamatório. No Nordeste do Brasil, folhas das 

espécies de Licania são usadas no tratamento de diabetes e distúrbios no trato 

gastro intestinal (FEITOSA, XAVIER & RANDAU, 2012). 

As avaliações das atividades biológicas e farmacológicas destas espécies 

demonstraram efeitos satisfatórios em relação às capacidades antioxidante, 

antimicrobiana e anti-inflamatória. Estes estudos confirmam o valor dos produtos 

naturais na busca de princípios ativos para desenvolver terapias alternativas e/ou 

como potenciais candidatos a fármacos (FEITOSA, XAVIER & RANDAU, 2012). 

Embora haja indicação popular do uso destas espécies no tratamento de 

diversas patologias, não há estudos confirmando e comprovando a segurança do 

seu uso. Contudo, a família Chrysobalanaceae apresenta-se como uma fonte a ser 

explorada para isolar e caracterizar novas substâncias ativas. Assim, o presente 

estudo pretendeu abrir perspectivas na descoberta de ações terapêuticas com as 

espécies L. tomentosa, C. impressa e L. rigida, além de garantir a segurança do uso. 

 

3.1.1 Licania tomentosa Benth. 

 

L. tomentosa Benth. (família Chrysobalanaceae, ordem Rosales, superordem 

Rosiflorae) é conhecida popularmente no Nordeste Brasileiro como oiti. O óleo 

extraído de suas sementes é usado como secante na indústria de tintas, enquanto a 

planta é utilizada na ornamentação urbana (MACHADO et al., 2006; ROSSATTO, 

TSUBOY & FREI, 2008). 

Sua composição química evidenciou a presença de compostos fenólicos e 

triterpenoides, tendo sido isolados e identificados derivados dos flavonoides 

campferol, quercetina e miricetina, e os triterpenoides do tipo oleanano, ursano e 
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lupano (FERNANDES et al., 2003; CASTILHO, OLIVEIRA & KAPLAN, 2005; 

CASTILHO & KAPLAN, 2008). 

Na medicina popular, L. tomentosa é utilizada no tratamento de processos 

inflamatórios e de distúrbios do trato gastro intestinal. Neste sentido, o efeito sobre 

as dores estomacais, diarreias e disenterias foi avaliado cientificamente através da 

atividade antibacteriana, sendo evidenciada a atividade do extrato hidroetanólico 

frente a cepas de enterobactérias. Este efeito foi atribuído à presença de compostos 

fenólicos, como taninos e flavonoides (SILVA et al., 2012). Todavia, a atividade 

antibacteriana é restrita a algumas espécies ou condicionada ao processo de 

extração, pois estudos com extrato etanólico apresentou atividade apenas frente à 

cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), embora outras linhagens tenham 

sido testadas, tais como Bacillus subtilis (ATCC 6633), Enterobacter aerogenes 

(ATCC 13048), Salmonella choleraesuis (ATCC 10708), Klebsiella pneumoniae 

(ATCC 10031), e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 25619) (FARIAS et al., 2013). 

Conforme a revisão de literatura, a atividade antioxidante é a mais estudada 

com esta espécie. Em estudos in vitro com o modelo do sequestro do radical livre 

DPPH• mostraram uma capacidade antioxidante superior aos controles positivos 

(MACEDO, 2011; SILVA et al., 2012; FARIAS et al., 2013), além de atividade 

antioxidante dos extratos hidroetanólico e etanólico em modelos ex vivo utilizando 

homogenato de cérebro murino ou bovino para avaliar a inibição da peroxidação 

lipídica (MACEDO, 2011; NUNES et al., 2013). 

Outras propriedades biológicas avaliadas in vitro com extratos de L. tomentosa 

mostraram resultados satisfatórios quanto ao efeito larvicida frente a larvas de 

Rhipicephalus microplus (VALENTE et al., 2014); inibição da atividade enzimática da 

acetil colinesterase com o extrato etanólico (FARIAS et al., 2013); além de 

atividades antivirais e antirretrovirais com vírus herpes simplex e da imunodeficiência 

símia (MIRANDA, et al., 2002; MATA, 2011; HASSAN, MASARČÍKOVÁ & 

BERCHOVÁ, 2015). 
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3.1.2 Licania rigida Benth. 

 

 No Brasil, a L. rigida é cultivada para a extração de óleo, utilizado como um 

substituto de secantes sintéticos para tintas, e nas indústrias de sabão e velas 

(CASTILHO, 2000). Conhecida como oiticica, esta espécie é amplamente utilizada 

na medicina popular do Nordeste para tratar de distúrbios relacionados ao diabetes, 

face aos seus efeitos hipoglicemiante e hipocolesterolêmico, e como anti-

inflamatório e analgésico (DANTAS et al., 2008; ROQUE, ROCHA & LOIOLA, 2010; 

ANDRADE et al., 2012; CHAVES & BARROS, 2012; GUERRA et al., 2012; RAI et 

al., 2012; SANTOS, NUNES & MARTINS, 2012; OLIVEIRA, 2013; PEREIRA JR. et 

al., 2014). 

 Estudos científicos já comprovaram sua atividade antioxidante em modelos in 

vitro e ex vivo, pelo sequestro do radical livre DPPH• e inibição da peroxidação 

lipídica em homogenato de cérebro murino, respectivamente, com os extratos 

aquoso, etanólico e hidroetanólico de suas folhas (MACEDO, 2011). Em relação à 

atividade antimicrobiana, efeito bactericida foi observado com S. aureus (FREITAS 

et al., 2013), não sendo, porém, detectada atividade antifúngica frente a Candida 

albicans e Microsporum canis (AGUIAR, 2010). 

 Quanto à toxicidade, há relatos sobre efeitos tóxicos observados em 

ruminantes após a ingestão de folhas de L. rigida, causando compactação ruminal 

(ASSIS et al., 2009) e humanos, após sua utilização para fins medicinais (AGRA et 

al., 2007). Contudo, o levantamento bibliográfico não mostrou resultados 

substanciais que garantam a segurança do uso desta espécie para fins medicinais, 

pois os ensaios toxicológicos usaram modelos pouco representativos à saúde 

humana. Nenhuma avaliação de efeitos tóxicos e citotóxicos com os modelos de 

Allium cepa ou Artemia salina foi utilizada (MACEDO, 2011; MELO, 2015). 
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3.1.3 Couepia impressa Prance 

 

 C. impressa apresenta poucos relatos na literatura revisada, sendo o foco 

principal nos seus usos como forrageira, lenhosa ou no reflorestamento de regiões 

de mata ciliar (SILVA, CHAGAS & MENDOÇA PIMENTEL, 2008; TABARELLI & 

SANTOS, 2004; FEITOSA, XAVIER & RANDAU, 2012). 

 Esta espécie, vulgarmente conhecida como goiti, tem hábito arbóreo, estando 

largamente distribuída na Mata Atlântica e em regiões de brejo no semiárido 

nordestino. O levantamento referente à comprovação de atividade antioxidante 

apresentou bons resultados quanto ao sequestro do radical livre DPPH• e à inibição 

ex vivo da peroxidação lipídica (MACEDO, 2011). 

 

3.2 TURNERACEAE: Turnera ulmifolia var. elegans 

 

 Os aspectos botânicos, químicos e potencial farmacológico de T. ulmifolia var. 

elegans foram extraídos do artigo Antioxidant activity and protective effect of Turnera 

ulmifolia Linn. var. elegans against carbon tetrachloride-induced oxidative damage in 

rats, publicado no Journal of Food and Chemical Toxicology, avaliado como A2 pelo 

Sistema Webqualis, eixo Farmácia, dezembro de 2012 (Vide versão publicada em 

apêndice). 

 Algumas espécies de Turnera (Família Turneraceae) estão amplamente 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais (ARBO, 2004); muitas delas 

prescritas por suas atividades farmacológicas, tais como hipoglicêmica (ALARCON-

AGUILARA et al., 1998), anti-inflamatória e antiulcerogênica (ANTONIO & BRITO, 

1998; GALVEZ et al., 2006), e afrodisíaca (ARLETTI et al., 1999). 

 Em relação a Turnera ulmifolia L., uma espécie de ampla distribuição no Brasil 

(PIO CORRÊA, 1984), suas atividades anti-inflamatória e antiulcerogênica foram 

demonstradas por Antônio & Brito (1998), embora sem indicar uma atividade 

antioxidante direta. Este fato foi demonstrado por Nascimento et al. (2006) ao 

estudarem a atividade antioxidante in vitro, correlacionada à presença de polifenóis, 
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responsáveis por inibir a peroxidação lipídica. Estudos fitoquímicos revelaram que T. 

ulmifolia var. elegans apresenta vários componentes, incluindo flavonoides, 

alcaloides, taninos e compostos fenólicos (ANTONIO & BRITO, 1998; 

NASCIMENTO et al., 2006). 

 

 

3.3 ANACARDIACEAE: S. mombin × S. tuberosa 

 

 Neste tópico é apresentado o artigo de revisão para enriquecer e estimular 

pesquisa com o gênero Spondias, que foi publicado no Journal of Biology & 

Pharmacy and Agricultural Management, v. 10, n. 1, 2014. O texto subsequente foi o 

manuscrito revisado enviado, conforme as normas da revista (Vide versão publicada 

em apêndices). 

 

3.3.1 Gênero Spondias: aspectos botânicos, composição química e potencial 

farmacológico 

 

Gabriel Araujo da Silva
1
, Naira Josele Neves de Brito

3
, Elizabeth Cristina Gomes dos 

Santos
3
, Jorge Alberto López

2
, Maria das Graças Almeida

1,3
. 

 

RESUMO: A dependência do homem às plantas e produtos vegetais envolve necessidades 

como alimentos, roupas, abrigos, sua influência benéfica no clima, e seu uso na medicina 

tradicional em todo o mundo. O gênero Spondias pertencente à família Anacardiaceae, possui 

espécies utilizadas na medicina popular, como: Spondias mombin e Spondias tuberosa, 

conhecidas como cajá e umbu, respectivamente. As espécies deste gênero são utilizadas no 

tratamento de enfermidades infeccioas em diversos sítios. O presente trabalho teve por 

objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a farmacologia, farmacobotânica e 

fitoquímica dos metabólitos secundários das espécies do gênero Spondias, tendo destaque os 

compostos fenólicos. As ações antimicrobianas, anti-inflamatória e antioxidante, além das 

avaliações toxicológicas, também foram descritas neste estudo. 

 

Unitermos: fitoterapia, Spondias, metabólitos secundários. 

 

Spondias GENUS: BOTANICAL ASPECTS,  

CHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL POTENTIAL 

 

ABSTRACT: The human dependence to plants and plant products involves needs like food, 

clothing, shelter, its beneficial influence on climate, and its use in traditional medicine around 

the world. The Spondias genus from Anacardiaceae family, has species used in folk medicine 

as Spondias mombin and Spondias tuberosa, known as cajá and umbu respectively. Species of 
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this genus are used in infectious diseases treatment in several places. The present study aimed 

to conduct a literature review of the pharmacology, phytochemistry and pharmacobotany of 

secondary metabolites of the genus Spondias, having highlighted the phenolic compounds. 

The antimicrobial activities, anti-inflammatory and antioxidant, in addition to toxicological, 

were also described in this study. 

 

Uniterms: phytotherapy, Spondias, secondary metabolites. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas para tratamento e cura de enfermidades é tão antigo quanto à 

espécie humana. O conhecimento sobre o uso medicinal simboliza por vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos (Maciel et al., 2002). 

Avaliações das propriedades atribuídas a diversas espécies de plantas envolvem as 

áreas de etnobotânica e farmacologia, bem como, o isolamento, purificação e caracterização 

de princípios ativos, e a operação de formulações para a produção de fitoterápicos, que 

aumentam a integração destas áreas na pesquisa de plantas medicinais. Esses estudos 

conduzem a um caminho promissor e eficaz para descobertas de novos medicamentos (Maciel 

et al., 2002). 

Assim, este artigo focaliza o gênero Spondias, que possui espécies amplamente 

estudadas (S. mombin e S. pinnata), e outras não tão relatadas, todavia que possuam usos 

populares, sendo assim somadas as atividades já apresentadas por espécies do gênero, é 

evidente a necessidade de maiores estudos, considerando-as como candidatas a novos 

fármacos. É útil ressaltar que a área de pesquisa de produtos naturais se encontra em 

desenvolvimento exponencial e não há qualquer pretensão, no presente artigo, de esgotá-la em 

profundidade. 

 

Spondias  
 

A família Anacardiaceae compreende de 60-75 gêneros e cerca de 600 espécies, 

distribuídas em zonas tropicais, subtropicais e temperadas, conhecida pela importância 

econômica e propriedades farmacêuticas.  Spondias é um gênero tropical dessa família com 

14 a 20 espécies distribuídas mundialmente, e dentre estas, 4 a 7 espécies são encontradas nas 

Américas. Na Ásia ocorrem cultivos comerciais de S. mombin e S. purpurea, dentre outras 10 

espécies nativas, indicando que este gênero é originário deste continente (Bachelier & 

Endress, 2009; Duvall, 2006; Miller & Schaal, 2005; Wannan, 2006). 

Neste gênero, as espécies que merecem destaque são cajá (Spondias mombin L.), 

conhecida em certas regiões brasileiras como cajá, cajá-mirim ou taperebá, e em língua 

inglesa como yellow mombin; ciriguela ou red mombin (S. purpurea L.), umbu ou imbu (S. 

tuberosa Arr. Câmara); Ambarella, golden apple, cajarana ou cajá-manga (S. dulcis ou S. 

cytherea Parkinson) e duas espécies taxonomicamente indefinidas, mas consideradas híbridos 

naturais, cajá-umbu ou umbu-cajá (S. mombin × S. tuberosa) e umbuguela (S. tuberosa × S. 

purpurea). S. tuberosa é nativa de regiões semi-áridas, como os híbridos de origem ainda 

desconhecida, e as suas ocorrências são restritas no nordeste do Brasil (Santos 1996; Silva Jr. 

et al., 2004). 

No Brasil, dentre as espécies do gênero Spondias, podemos destacar a importância 

comercial do cajá (S. mombin), umbu (S. tuberosa) e cajá-umbu (S. mombin x S. tuberosa). 

Seus frutos são comercializados in natura ou processados na forma de polpas, sucos e outros 

produtos alimentícios. Devido à utilização comercial destes frutos, estudos vêm abordando as 

suas características de cultivo, assim como as características físico-químicas, maturação e 
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estabilidade, e os constituintes químicos (Almeida, Albuquerque e Castro 2011; Assis, et al. 

2006; Bora, et al. 1991; Borges et al., 2007; Jorge et al., 2007; Lima et al., 2002; Lira Júnior 

et al., 2005; Martins et al., 2003; Santos et al. 2010). 

Somado ao uso comercial, também há literatura considerável quanto ao uso popular de 

espécies deste gênero. Na medicina tradicional, em diversas regiões do mundo, espécies do 

gênero Spondias são utilizadas para o tratamento de desordens infecciosas, e como abortivo 

ou tônico (Agra, et al. 2007; Almeida, et al. 2010; Caraballo, Caraballo & Rodríguez-Acosta, 

2004; Fenner et al., 2006; Hajdu e Hohmann, 2012; Lucena, et al. 2012; Offiah & Anyanwu, 

1989). 

 

Spondias mombin 

 

Cajá (Spondias mombin) é uma fruta pequena, de forma elíptica com 3-4 cm de 

comprimento, cultivada na Região Nordeste do Brasil. Sua utilização comercial tem 

aumentado nos últimos anos, devido a sua acessibilidade, disponibilidade durante todo o ano, 

e o fácil preparo. Como exemplo, os frutos da cajazeira (S. mombin) são utilizados como 

polpas congeladas e sucos pasteurizados. (Hamano & Mercadante, 2001). 

Esses frutos são ricos em carotenoides e vitamina A, contendo como principal 

carotenoide a β-criptoxantina, seguido da luteína (Hamano & Mercadante, 2001). Suas folhas 

apresentaram em estudos fitoquímicos a presença de taninos, saponinas, resinas, esteróis e 

triterpenos, flavonoides e alcaloides (Abo et al., 1999; Asuquo et al., 2013; Caraballo, 

Caraballo & Rodríguez-Acosta, 2004).  

Na medicina tradicional, as folhas e casca do caule da cajazeira (S. mombin) são 

utilizadas para tratamento de desordens infecciosas, principalmente diarreias e disenterias. Em 

estudo in vitro, os extratos aquoso e etanólico de folhas de cajazeira (S. mombin) inibiram o 

crescimento bacteriano, sendo este o primeiro relato da validação do uso popular desta 

espécie como antibacteriano (Ajao, Shonukan & B. Femi-Onadeko, 1985). 

Pesquisa com extrato metanólico das folhas da cajazeira (S. mombin) apresentou 

atividade antibacteriana contra Pseudomonas aeruginosa e Shigella dysenteriae, enquanto 

extratos da casca do caule inibiram o crescimento das bactérias Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae. Embora os extratos não apresentem atividade antifúngica significativa, certa 

atividade antimicrobiana é atribuída à presença de taninos, saponinas e antraquinonas (Abo et 

al., 1999). Também há relato na literatura de atividade satisfatória contra Mycobacterium 

tuberculosis (Olugbuyiro, Moody & Hamann, 2009).  

A atividade antibacteriana ocorre pela presença do derivado de ácido anarcádico, 

isolado das folhas da cajazeira (S. mombin), que possui a capacidade de inibir a β-lactamase, 

atividade atribuída também ao ácido clavulânico, antibacteriano comercialmente conhecido 

(Coates et al., 1994). 

Em avaliação in vivo, a atividade antibacteriana contra Bacillus cereus e Clostridium 

sporogenes foi comprovada, evoluindo nos testes para um possível fitomedicamento 

antibacteriano a base do extrato das folhas da cajazeira (S. mombin) (Oladunmoye, 2007). 

A atividade antiviral também foi atribuída aos extratos das folhas e cascas do caule da 

cajazeira (S. mombin). Dois elagiotaninos com esta propriedade foram isolados. Geraniina, o 

principal componente, e galiolgeraniina, um dideshidroelagiotanino, mostraram pronunciada 

atividade antiviral contra Coxsachie e Herpes simplex (Corthout, et al. 1991). 

Outros compostos secundários foram isolados das folhas e cascas desta espécie, 

identificados como ácido 2-O-cafeicol-(+)-alohidroxicítrico e butil éster de ácido clorogênico, 

que mostraram considerável atividade antiviral (Corthout, et al. 1992), bem como, o ácido 

elágico e quercetina isolados das folhas, apresentaram atividade antiviral contra o vírus da 

dengue tipo 2 (Silva et al., 2011). 
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Além das atividades antibacteriana e antiviral, outras atividades antibióticas são 

atribuídas aos extratos das folhas da cajazeira (S. mombin). A atividade antifúngica é utilizada 

na medicina tradicional africana, porém sua comprovação laboratorial ainda é controversa, 

por apresentar estudos que se referem à atividade fraca sobre cepas de fungos filamentosos e 

leveduras (Nwosu & Okafor, 1995), e outros, em que não foi evidenciada atividade 

antifúngica (Abo et al., 1999; Ajao, Shonukan & B. Femi-Onadeko, 1985).  

Já as comprovações experimentais de atividades antiparasitárias apresentam resultados 

promissores.  Motivadas pelo uso de plantas medicinais para o tratamento de malária na 

região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em que o decocto das folhas da cajazeira (S. 

mombin) foi citado para amenizar os sintomas da febre, possivelmente devido à presença de 

taninos e flavonoides (Caraballo, Caraballo & Rodríguez-Acosta, 2004). 

Desta forma, as avaliações in vitro evidenciaram atividade leishmanicida, devido à 

presença de galiotaninos em sua composição química (Accioly, et al. 2012). A atividade anti-

helmíntica foi comprovada in vitro e in vivo contra Haemanchus ssp., Trichostrogylus ssp., 

Oesophagostomum ssp., Strongyloides ssp. e Trichuris ssp. (Ademola, Fagbemi & Idowu, 

2005). 

Após a validação da atividade anti-helmíntica, estudos do uso de folhas de cajazeira 

(Spondias mombin) como ração animal foram viabilizados, determinando a presença de 

saponinas, alcaloides, flavonoides, taninos; a quantificação dos minerais identificou o cálcio e 

potássio como majoritários, mas também há concentração expressiva de selênio, bem como de 

vitaminas A e C (Igwe, et al. 2010; Njuko & Akumefula, 2007). Em contrapartida, outro 

estudo determinou elevadas concentrações de ferro e cromo (Ayoola, Adeyeye & Onawumi, 

2010). 

A presença de cromo possibilita o uso desta espécie para o tratamento de diabetes 

mellitus, uma vez que este micronutriente apresenta ação agonista à insulina (Mertz, 1969; 

Gomes, Rogero & Tirapegui, 2005; Ayoola, Adeyeye & Onawumi, 2010). Também foi 

isolado um inibitor de α-amilase, identificado como 3β-olean-12-en-3-il (9Z)-hexadec-9-

enoato, que poderá ser usado no tratamento da hiperglicemia pós-prandial (Fred-Jaiyesimi, 

Kio & Richard, 2009). 

Na medicina tradicional africana, as folhas da cajazeira (S. mombin) também são 

utilizadas no tratamento de desordens neurológicas. Alguns trabalhos desenvolvidos 

comprovaram cientificamente os efeitos ansiolítico, sedativo, antiepiléptico e antipsicótico 

(Ayoka et al., 2005; Ayoka et al., 2006). Os efeitos no sistema nervoso central observados 

com o uso de extratos alcoólicos e aquosos das folhas são devido a presença de flavonoides e 

alcaloides (Asuquo et al., 2013).  

S. mombin, é utilizada pela população para o tratamento de feridas,  e esta atividade foi 

testada em modelos experimentais. Durante a avaliação anti-inflamatória em modelo de 

edema de pata induzida por carragenina, o extrato etanólico da casca do caule não reduziu o 

edema dos animais tratados de forma significativa, quando comparados com os animais 

controles (Abad et al., 1996). Do mesmo modo, os frutos não apresentaram atividade 

cicatrizante in vitro, porém evidenciou aumento na permeabilidade capilar em camundongos 

(Villegas et al., 1997). 

Aprimorando os resultados da permeabilidade capilar, outro estudo explorando a 

atividade cardioprotetora de extrato hidroalcoólico de folhas de cajazeira (S. mombin) e seus 

possíveis mecanismos de ação, apresentou resultados semelhantes aos obtidos pelo ramipril, 

inibidor de ECA comercial. O possível mecanismo de ação envolve aumento na contração 

cardíaca, prevenção da estrutura e integridade do miócito, assim como redução do estresse 

oxidativo, aumentando a concentração de glutationa reduzida (GSH), e as atividades das 

enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), diminuindo as concentrações de 

produtos da peroxidação lipídica (SRAT) e de óxido nítrico (Akinmoladun et al., 2010). 
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Outro estudo avaliou as propriedades antioxidantes em animais saudáveis tratados com 

dose de extrato metanólico a 250-750 mg.kg
-1 

por 12 dias, provocando redução no fígado e no 

tecido renal do conteúdo de SRAT e hidroperóxidos, e leve aumento na concentração de 

GSH. Os resultados indicaram que o extrato é uma boa fonte de sequestradores de radicais 

livres, incluindo flavonoides, e podem ajudar na prevenção da peroxidação lipídica, e a 

manutenção do sistema de defesa antioxidante (Igwe et al., 2012). 

A presença de saponinas justifica o uso popular das folhas desta espécie como 

abortivo e para expulsão da placenta. Uso este validado em modelo animal, sendo o extrato 

aquoso das folhas capaz de induzir aborto em ratas prenhes (Offiah & Anyanwu, 1989). O 

possível mecanismo de ação é a competição pelos receptores de estrogênio no músculo 

uterino, causando contração prolongada neste músculo liso, e alterações nos hormônios 

esteroides (Igwe et al., 2011; Oloye et al., 2013). Porém há controvérsias quanto à atividade 

abortiva, pois o extrato hidroetanólico das folhas não apresentou esta atividade no estudo 

realizado por Chukwuka & Isek, 2008. 

Os efeitos da administração do extrato etanólico das folhas de S. mombim sobre a 

reprodução, também sugere que ocorre a perda de estruturas do testículo e epidídimo, levando 

à diminuição significativa na atividade espermatogênica em túbulos seminíferos. Também 

induz a redução no nível de LH, FSH e testosterona. Portanto, o processo de maturação das 

células de espermatogênese e a produção de esperma nos órgãos foram afetados pela 

administração de extrato, que pode levar à infertilidade em ratos tratados (Asuquo et al., 

2012a; Asuquo et al., 2012b). E, o extrato hidroetanólico das folhas de cajazeira (S. mombin) 

apresentou significante efeito anticoncepcional, agindo diretamente no útero das ratas tratadas 

intraperitonealmente (Chukwuka & Isek, 2008).  

Na avaliação da toxicidade, um tratamento com extrato a 500 mg.kg
-1

 durante 4 

semanas, não apresentou toxicidade em ratos (Asuquo et al., 2012b). Entretanto, em coelhos 

tratados com extrato em doses de 250-750 mg.kg
-1

 durante 12 dias, observou-se aumento das 

concentrações séricas de sódio, potássio, cloretos e bicarbonato, assim como, úreia e 

creatinina, de forma dose e tempo dependentes, sugerindo um dano renal leve (Igwe et al., 

2009). Desta forma são necessários maiores estudos para garantir a segurança de seu uso. 

 

Spondias tuberosa Arruda 

 

Entre as espécies nativas da região semi-árida do Nordeste brasileiro, o umbuzeiro 

(Spondias tuberosa Arr. Cam.) destaca-se pela possibilidade de ser cultivado em larga escala, 

podendo ser aproveitado tanto para alimentação humana quanto para a suplementação 

alimentar de animais, especialmente caprinos e ovinos, que constituem os rebanhos 

predominantes nessa região (Albuquerque, Andrade & Silva, 2005; Cavalcanti, Resende & 

Brito, 2000). 

As folhas são compostas, com folíolos dísticos e elípticos. Em secções paradérmicas e 

transversais na região de terço-médio foliar, observou-se: lâmina hipoestomática, epiderme 

uniestratificada, tricomas tectores simples, estômatos anomocíticos e tetracíticos, mesófilo 

dorsiventral, parênquima paliçádico uniestratificado, parênquima lacunoso com 4-6 camadas 

celulares, idioblastos com cristais de oxalato de cálcio em forma de drusas. A estrutura foliar 

mostra caracteres anatômicos mesomórficos relacionados às condições ambientais em que a 

espécie vive (Nascimento-Silva & Paiva, 2007). 

A avaliação etnofarmacológica de Spondias tuberosa identificou usos diversos para 

tratamento de algumas patologias, entre estas diabetes, inflamações, cólicas uterinas, dores de 

estômago e como hipocolesterolêmico (Lins Neto et al., 2010). 

Em estudo histoquímico realizado com as folhas de Spondias tuberosa Arruda, 

evidenciou a presença de fenólicos, em especial taninos, e alcaloides. Na análise histológica, 
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idioblastos contendo cristais de oxalato de cálcio em forma de drusas, encontram-se 

distribuídos ao longo da nervura principal e raramente no mesófilo das folhas (Nascimento-

Silva, Chinalia & Paiva, 2008). 

Devido à presença de flavonoides e taninos nos frutos e casca do caule do umbuzeiro 

(S. tuberosa), associado ao conhecimento popular dos seus efeitos anti-inflamatórios e 

cicatrizantes, esta espécie é promissora para bioprospecção e descoberta de novos fármacos 

(Araújo et al., 2008). 

Os frutos do umbuzeiro apresentaram pronunciada atividade antioxidante e sequestro 

de radicais livres, pela presença de compostos fenólicos (90,4±2,2 mg.100g
-1

) e vitamina C 

(18,4±1,8 mg.100g
-1

; 19,53 mg.100g
-1

 de polpa), bem como há relatos da presença de 

flavonoides, antocianinas e carotenoides (Almeida et al., 2011; Genovese et al., 2008; Melo & 

Andrade, 2010; Ramalho et al., 2011; Rufino et al., 2009; Rufino et al., 2010). 

Avaliando a presença de compostos fenólicos de baixo peso molecular, ou fenólicos 

simples, foi determinada por UFLC a presença de ácido gálico, clorogênico, protocatecóico, 

p-cumárico, vanílico e ferrulíco, bem conhecidos por suas propriedades terapêuticas. O 

fenólico simples majoritário foi o ácido clorogênico (8,49 µg/g de polpa) (Gomes et al., 

2011). 

O extrato das folhas do umbuzeiro (S. tuberosa) apresentou melhor atividade antiviral 

contra o vírus da dengue tipo 2 do que o extrato das folhas da cajazeira (S. mombin), devido a 

presença de ácido elágico, flavonóis, quercetina e rutina (Silva, 2011). 

Ao avaliar os efeitos anticâncer dos extratos de 72 amostras de espécies do nordeste 

brasileiro, dentre elas a S. tuberosa que apresentou atividade inibitória sobre as células 

malignas do tumor de Walker (Moraes, Fonteles & Moraes, 1997; Pessoa et al., 2006).  

Estudos com 23 polpas de frutas nativas do nordeste identificou, nas polpas de umbu, 

flavonoides (quercetina), ácido elágico e hidroxicinâmicos, que foram avaliados os potenciais 

inibitórios das enzimas α-amilase e α-glicosidase, e não apresentaram efeito antidiabético 

(Gonçalves, Lajolo & Genovese, 2010).  

 

Spondias pinnata 

 

Spondias pinnata é uma árvore de folhas decíduas, distribuídas na Índia, Sri Lanka e 

Países do Sudeste Asiático, denominada amate mara, amara gulo e hog plum, em língua 

inglesa. Em análise etnobotânica, folhas e frutos de S. pinnata são utilizados pela população 

em suas áreas de ocorrência para alimentação e tratamento de desordens infecciosas, ou no 

ciclo menstrual, e diabetes mellitus (Agami et al., 2006; Hazra, Biswas & Mandal, 2008; Jin 

et al., 1999; Mahanta, Rout & Sahu, 2006; Parinitha et al., 2004; Rahmatullah et al., 2010; 

Tag et al., 2012). 

 A composição química de S. pinnata foi determinada pela primeira vez no exsudato 

identificando os carboidratos (Ghosal & Thakur, 1981). Evoluindo esta caracterização, foram 

identificados vitamina C, fenólicos e flavonoides, relacionando estes compostos com a 

atividade antioxidante. E, na triagem fitoquímica preliminar do extrato metanólico revelou a 

presença de taninos, saponinas e terpenoides. Bem como, evidenciou a presença de fitosteróis 

(Gupta et al., 2010; Maisuthisakul, Suttajit & Pongsawatmanit, 2008; Mondal & Dash, 2009). 

A avaliação da atividade antioxidante in vitro dos frutos e folhas de S. pinnata 

demonstraram efeitos comparáveis à vitamina C e outros antioxidantes sintéticos, pela 

presença de compostos fenólicos, principalmente flavonoides (Chalise, et al. 2010; 

Maisuthisakul, Suttajit & Pongsawatmanit, 2007; Samee et al., 2006; Sulaiman et al., 2011). 

As folhas de S. pinnata são utilizadas no tratamento dos sintomas da diabetes mellitus, 

uso popular validado experimentalmente em vários extratos de cascas de S. pinnata, avaliados 

quanto à atividade hipoglicemiante em ratos Wistar em doses de 300 mg/kg p.c. pelo modelo 
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de hiperglicemia induzida por aloxano. Entre os extratos analisados, o extrato metanólico 

apresentou resultados promissores que foram comparáveis aos do padrão de referência 

glibenclamida (Mondal & Dash, 2009). Ao avaliar os frutos observou-se relativa atividade 

inibitória da α-glicosidase, sugerindo este como o principal mecanismo de ação (Abesundara, 

Matsui & Matsumoto, 2004). 

Os extratos de S. pinnata foram testados quanto à atividade antibacteriana contra 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio colerae e Proteus mirabilis. 

O extrato metanólico da casca do caule e o fruto de S. pinnata tem significativa atividade 

antibacteriana (Valsaraj et al., 1997; Chetia & Gogoi, 2011). Os extratos etanólico e 

clorofórmico das cascas apresentaram atividade antibacteriana moderada (Das et al., 2011). A 

resina de sua casca mostrou atividade inibitória sobre o crescimento da bactéria Gram-

positiva B. subtilis, não sendo ativo contra bactérias Gram-negativas e fungo (Gupta et al., 

2010). O extrato de suas raízes apresentou atividade moderada sobre cepas de Mycobacterium 

smegmatis, não inibindo a bactéria M. tuberculosis (Mahamad et al., 2011). Ao avaliar a ação 

bactericida do extrato metanólico das folhas sobre os isolados clínicos de Klebsiella sp. 

demonstrou atividade contra 17 cepas (Sharmeen et al., 2012), bem como Pseudomonas 

fluorescens  (Foysal, Rahman & Alam, 2011). 

A atividade anti-helmíntica avaliada em extrato das cascas de S. pinnata, mostrou 

resultados comparáveis a pirazinamida, antiparasitário comercial. Esta propriedade pode ser 

atribuída à presença de taninos no extrato avaliado (Gangarao & Jayaraju, 2009). Assim 

como, o extrato metanólico das raízes apresentou atividade antiplasmodial (Hout et al., 2006). 

Todavia, o extrato metanólico das cascas não apresentou atividade leishmanicida (Takahashi 

et al., 2004). As folhas de S. pinnata mostraram atividade anti-transcriptase reversa de HIV-1, 

caracterizando uma suposta atividade antiviral (Silprasit et al., 2011). 

Os extratos etanólico e clorofórmico foram avaliados também quanto às propriedades 

antioxidantes e letalidade frente à Artemia salina, apresentando moderada letalidade, 

corroborando com os efeitos antimicrobianos, bem como uma moderada atividade de 

sequestro de radical livre e poder redutor, devido à presença de fenólicos e flavonoides (Das 

et al., 2011). 

Ao avaliar a atividade antiproliferativa do extrato metanólico de cascas de S. pinnata 

em células cancerosas e normais, este induziu apoptose às células humanas de 

adenocarcinoma de mama e pulmão, e não apresentou citotoxicidade frente a células normais 

(Ghate et al., 2013). Entretanto, as folhas de S. pinnata não inibiram o crescimento de células 

cancerosas de cavidade oral (Daduang et al., 2011), bem como os frutos, quando avaliados 

com células linfoblastóides humanas (Murakami et al., 1995).  

O extrato das cascas de S. pinnata apresentou atividade hepatoprotetora em ratos 

intoxicados com tetracloreto de carbono pela análise das enzimas hepáticas, devido à presença 

de flavonoides (Rao & Raju, 2010). Estes fitoconstituintes, também presentes nos frutos de S. 

pinnata são uma fonte em potencial de nutracêuticos. A presença de compostos fenólicos em 

alta concentração pode ser explorada como fonte antioxidante para os tratamentos médicos 

(Satpathy, Tyagi & Gupta, 2011). 

O extrato etanólico de S. pinnata obtido a partir das cascas do caule foi avaliado 

quanto as suas propriedades analgésicas. O extrato de S. pinnata mostrou efeitos analgésicos 

dose dependente (50-100 mg/kg) no teste de ácido acético e, na segunda fase do teste de 

formalina, que foram comparáveis aos resultados observados com o ácido acetilsalicílico (20 

mg / kg) (Panda et al., 2009).  

Os extratos metanólico e a fração acetato de etila de cascas de S. pinnata não 

apresentaram efeitos tóxicos durante a avaliação aguda com doses de 1000 mg.kg
-1

 em ratos 

(Rao & Raju, 2010). 
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Outras espécies do gênero Spondias 

 

A umbu-cajazeira (Spondias sp) é considerada um híbrido natural entre o umbuzeiro e 

a cajazeira e tem origem desconhecida, apresentando características de planta xerófita 

encontrada em plantios desorganizados disseminado em Estados do Nordeste (Giacometti, 

1993). Análises filogenéticas mais recentes não confirmaram a hibridização. Porém, não 

puderam afirmar que se trata de uma nova espécie (Almeida, Carvalho & Guerra, 2007).  

O fruto do umbu-cajá é caracterizado como uma drupa arredondada, de cor amarela, 

casca fina e lisa, com endocarpo, grande, branco, suberoso e enrugado, localizado na parte 

central do fruto, no interior do qual se encontram os lóculos, que podem ou não conter uma 

semente. A umbu-cajazeira apresenta cerca de 90% dos endocarpos desprovidos de sementes, 

que torna inviável a reprovação sexuada (Lima et al., 2002). Caracterizado como fonte rica 

em carotenoides, fenólicos totais, principalmente flavonoides e taninos. O fruto apresenta 

indícios que pode ser utilizado como antioxidante (Gomes et al., 2009; Moreira et al.,2012).  

Os frutos desta planta são utilizados pela população do nordeste brasileiro na 

alimentação, e suas folhas são frequentemente empregadas no tratamento de processos 

inflamatórios e infecciosos. E, em determinações laboratoriais foram comprovadas 

propriedade antimicrobiana e letalidade frente a A. salina de extratos metanólico e aquoso de 

folhas de Spondias sp (Silva et al., 2012). 

Outra espécie, a Spondias mangifera é utilizada na etnomedicina para o tratamento de 

infecções intestinais, para comprovação científica desta atividade, cepas de Escherichia coli, 

Salmonella Typhimurium e Vibrio cholerae foram tratadas com extrato aquoso e metanólico, 

que apresentaram atividade antibacteriana. Outros experimentos foram realizados quanto à 

atividade antidiarreica, evidenciando inibição da motilidade intestinal e diminuição da 

secreção hidroeletrolítica. Também foi confirmada experimentalmente a atividade 

antiulcerogência (Arif et al., 2008). 

Os compostos voláteis dos extratos de frutos maduros e verdes de Spondias cytherea 

Sonn., também conhecida como S. dulcis, foram analisados por CG/FID, CG/EM e 

olfatometria. Como compostos principais, 1,8-cineol, α-pineno, β-pineno, terpinoleno, 

limoneno, α-terpineol, acetato de butilo, γ-terpineno e terpinen-4-ol, entre mais de 50 

componentes, foram identificados. A característica do odor desses extratos podem ser 

correlacionados aos alcoóis e ésteres, monoterpenos menores e derivados hexânicos e graxos 

(Jirovetz, Buchbauer & Ngassoum, 1999). 

Os frutos de S. cytherea apresentam atividade antioxidante e, são uma boa fonte de 

fibras totais e minerais (por exemplo, cálcio, fósforo e magnésio), assim como de compostos 

fenólicos, flavonoides e proantocianidinas viabilizando o uso destes frutos na dieta ou para os 

tratamentos de desordens patológicas (Isak et al., 2005; Luximon-Ramma, Bahorun & 

Crozier, 2003). Em avaliação histoquímica posterior foi confirmada a presença de flavonoides 

glicosilados e agliconas (Sant‘Anna-Santos et al., 2006). 

Seriguela, ciriguela ou ciruela (Spondias purpurea) é o nome de uma árvore da família 

das anacardiáceas e também de seu fruto. É uma árvore de porte médio, podendo atingir até 

sete metros. Originária da América Central e da América do Sul, e é bastante comum na 

Região Nordeste do Brasil. É uma drupa elipsoidal de cor amarelada ou mesmo avermelhada 

quando madura com comprimento entre 2,5 e 5 centímetros. É parecida com o cajá, porém ao 

contrário desse, é bastante doce (Popenoe et al., 1979). 

Das cascas desta espécie foram extraídos e identificados ácidos fenólicos e flavonol-

O-glicosilados por UFLC-DAD-ESI-MS, totalizando 21 compostos, dentre estes, O-

glicosídeos de quercetina, canferol, canferídeo e raminetina (Engels, et al. 2012). 
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Conclusões 

 

Estudos científicos respaldaram a maioria dos usos medicinais que pessoas, de 

diversas partes do mundo, fazem das plantas do gênero Spondias. Além disso, propriedades 

farmacológicas não referidas pela população foram também observadas em modelos 

experimentais. Muitas dessas ações foram atribuídas aos compostos fenólicos (taninos e 

flavonoides), na maioria, presentes nas folhas. No entanto, outros metabólitos secundários 

também podem contribuir para essas atividades, pois vitamina C, saponinas, alcaloides, 

terpenos e carotenoides têm sido identificados nessas espécies. 

As espécies mais estudadas são a S. mombin, S.pinnata e S. tuberosa. A composição 

química dos extratos de folhas, cascas e frutos dessas plantas é fundamental para determinar a 

atividade das mesmas, e, como muitas têm componentes em comum, também podem ter ações 

semelhantes. Por isso, as demais espécies, provavelmente, têm importantes ações 

farmacológicas que merecem ser investigadas. 

E pelo fato de muitas atividades terem sido estudadas e comprovadas, e as pesquisas 

demonstrarem baixa toxicidade em modelos experimentais in vivo, justifica-se a continuidade 

das pesquisas em espécies desse gênero. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 MATERIAL BOTÂNICO 

 

 As amostras das folhas das plantas estudadas foram coletadas na Bahia (S. 

mombin×S. tuberosa) e no Rio Grande do Norte (demais espécies), em sua maioria 

ao horário matinal, até às 8 h, monitorando-se o meio ambiente quanto à 

percentagem de umidade relativa (60-70%) e temperatura ambiente (20-30°C). 

 Após seleção, as folhas foram submetidads à secagem em estufa com 

circulação de ar a 35-40°C, sendo monitoradas quanto à umidade para sua 

estabilização, submetidades a moagem em moinho de Willys e tamizadas de forma 

homogênea (0,5-1,0 mm), com monitoramento de granulométria. 

 As folhas das espécies estudadas foram identificadas taxonomicamente pelo 

Prof. Dr. Jomar Gomes Jardim, sendo um exemplar de cada espécie depositado no 

Herbário do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN (Voucher nº 8206, L. tomentosa; nº 8205, L. rigida; 

nº 8207, C. impressa; nº 10433, S. mombin×S. tuberosa; nº 8208, T. ulmifolia). Face 

às dificuldades na correta identificação botânica, as espécies S. mombin×S. 

tuberosa e T. ulmifolia também foram enviadas ao Herbário da Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola e a Prof. Dra. Maria de Fátima Agra, respectivamente. 

 

4.2 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO EXTRATIVO 

As folhas de cada espécie foram submetidas à extração conforme os métodos 

descritos na Farmacopeia Brasileira (2010), com algumas modificações. 

Resumidamente, 1 g de massa seca foi macerado em metanol ou etanol (1:5 p/v), 

em intervalos de 1-7 dias, enquanto para a extração aquosa, 10 g do material 

vegetal triturado foram submetidos à decocção com água destilada durante 5 min de 

fervura (1:5 p/v). 

Após a extração, os extratos orgânicos foram secos em canhão de ar quente (2 

h/ temperatura controlada a 50 ± 2,5°C). O extrato aquoso foi congelado a -80°C e, 
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posteriormente, liofilizado. A massa do extrato e o teor de fenólicos totais foram 

utilizados para comparar os métodos extrativos. 

4.3 PREPARO DOS EXTRATOS, FRAÇÕES E ISOLADOS 

 

O material pulverizado de folhas de cada espécie foi submetido ao processo de 

extração pelo método de maceração em metanol como solvente extrator na 

proporção de 1:5 (p:v) durante 3 dias à temperatura ambiente com agitação 

periódica e ao abrigo da luz por ser o procedimento mais eficaz na extração 

quantitativa de compostos fenólicos (Vide resultado em item 4.2). Após a 

maceração, os extratos foram filtrados em papel Whatman No. 40 e concentrados 

por rotaevaporação sob pressão reduzida a 40ºC (Fisatom, São Paulo, Brasil). A 

suspensão resultante de cada extrato com rendimento médio de resíduo seco 

calculada por gravimetria e foi armazenada a -20ºC para estudos subsequentes. 

Os extratos brutos das espécies que apresentaram atividades farmacológicas 

relevantes foram particionados com solventes de polaridade crescente (hexano, 

clorofórmio e acetato de etila), e suas frações secas com canhão de ar quente. 

 S. monbim×S. tuberosa apresentou atividade satisfatória nas atividades 

avaliadas, e do seu extrato foi obtido um precipitado após o processo de 

fracionamento, denominado fração rica em flavonóides (FRF), submetido à 

cromatografia em coluna com Sephadex LH20 na fase estacionária, e metanol a 

50% na fase móvel. Vinte frações foram obtidas, correspondendo às frações 1-5 

açúcares, e de 7-13 isolado purificado que foram submetidas à identificação por 

espectrometria UV, calorimetria exploratória diferencial (DSC) e RMN 13C e H1. As 

frações 1-5 e as 7-13 foram analisadas no Laboratório de Desenvolvimento de 

Medicamentos da UFRN (Natal, RN), e no Laboratório de Fitoquímica da UFPR 

(Curitiba, PR). 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓLICOS TOTAIS 

 

 O teor de fenólicos totais de cada extrato foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteu, conforme descrito por Meda et al. (2005), através da interpolação da 



39 
 

absorbância de amostras em uma curva padrão de calibração com ácido gálico (10-

350 μg/mL). As absorbâncias foram medidas a 745 nm em triplicata (UV-VISIBLE 

Shimadzu 1650-PC, Tokyo, Japan), sendo o resultado expresso em mg de 

equivalentes de acido gálico/g de extrato. 

 

4.5 ANÁLISES DOS EXTRATOS POR HPLC 

 

 As análises cromatográficas foram realizadas pelo método analítico proposto 

por Aznar et al. (2011). Para validar este procedimento foram injetados 10µL de 

soluções a 100 µg/mL de padrões (1 mg/mL), em metanol, em um sistema de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Varian ProStar, WalnutCreek, 

EUA), equipado com uma bomba quaternária (ProStar 240), amostrador automático 

(ProStar 410), um detector de arranjo de diodo (DAD), e uma coluna KINETEX (C18; 

4.6×100 mm, tamanho de partícula 2,6 µm (Phenomenex, Torrance, CA, EUA). 

 Para desenvolver o método analítico, foram utilizados 10µL de uma solução de 

100 µg/mL dos padrões de compostos fenólicos (ácido gálico, ácido clorogênico, 

galato de -(-)epigalocatequina, catequina, rutina, hiperina, quercetina, apgenina, 

canferol), injetados de forma isolada e em mistura para obter os dados 

cromatográficos, tais como: tempo de retenção, espectro na região do UV, fatores de 

calda e número de pratos teóricos. 

 As soluções dos extratos utilizadas foram acidificadas para manter a forma 

molecular dos analitos de interesse. Para tanto, a eluição foi realizada a 280 nm e à 

temperatura ambiente, com uma fase móvel constituída por ácido fórmico a 0,1% em 

água (solvente B) e acetonitrila (solvente A), a um fluxo de 1,3 mL/min, utilizando-se 

o seguinte gradiente: 0-3 min (5% A); 3-7 min (5-20% A); 7-9 min (20% A); 9-10 min 

(20-23% A); 10-15 min (23% A); 15-19 min (23-50% A); 19-20 min (50-5% A), 

retornando as condições iniciais. A validação do método cromatográfico foi 

realizadas conforme a resolução nº 899, de 2003 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA, 2003). 

 Como procedimento quantitativo de substâncias ativas, este método analítico 

se insere na categoria 1 da Resolução nº 899/2003 (ANVISA, 2003), que determina 
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a avaliação dos seguintes parâmetros: especificidade e seletividade, linearidade, 

intervalo de confiança, precisão e exatidão. Ainda, limites de detecção e 

quantificação também foram determinados visando um estudo mais completo. As 

determinações foram executadas com base no método de adição de padrão e 

padrão externo conforme limites preconizados para métodos analíticos pela ANVISA 

(2003). 

4.6 ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DO ISOLADO DE S. mombin × S. tuberosa 

 

4.6.1 Espectrofotometria UV 

 

 A espectroscopia no UV foi realizada na faixa entre 200 a 450 nm 

(Espectrofotômetro Shimadzu®, UV-1601, Tóquio, Japão), conforme a metodologia 

descrita por Mabry, Markham e Thomas (1970). 

 

4.6.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

 As curvas de DSC foram obtidas em calorímetro exploratório diferencial 

(Shimadzu®, modelo SD-60, Japão) na faixa de 25-400ºC sob atmosfera de 

nitrogênio (N2), fluxo de 50 mL/min e razão de aquecimento de 10ºC/min, utilizando-

se cadinho de alumínio fechado (sem perfuração) contendo 2,0 mg de amostra. O 

calorímetro foi devidamente calibrado, utilizando padrão de índio (Tfusão=156ºC e ∆H 

= 28,4 J/g). Este experimento foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento de 

Medicamentos (LDM), UFRN (Natal, RN). 

 

4.6.3 Ressonância Magnética Nuclear 13C e 1H (RMN) 

 

 Para a RMN de ¹³C e ¹H utilizou-se espectrofotômetro Brucker® (Mod. AC200, 

Alemanha) em 60 MHz e 300 MHz, respectivamente, realizada no Laboratório de 

RMN do Departamento de Química da UFPR. 
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4.7 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

4.7.1 Capacidade de Sequestro de Radicais Livres pelo teste do DPPH• 

 

 O sequestro de radicais livres (SRL) foi avaliado pelo método do DPPH•, 

baseado no descoramento de uma solução de DPPH• (cor violeta) que ao ceder um 

átomo de hidrogênio estabiliza o oxidante (BRAND-WILLIAMS, CUVELIER & 

BERSET, 1995). Resumidamente, 3,9 mL de DPPH• 60µM em etanol foram 

misturados com 0,1 mL de amostras e padrões (em várias concentrações). Após 

incubação da reação ao abrigo da luz e à temperatura ambiente por 30 min, a 

absorbância medida a 515 nm (Shimadzu, modelo UV1650, Japão). C. marianus 

(Silimarina) foi utilizado como controle positivo. As análises foram realizadas em 

triplicata e os resultados expressos em %SRL, conforme a equação: 

 

onde AC = Abs do controle (DPPH• sem substância-teste); Aam = Abs da solução 

teste após 30 min. 

 

4.7.2 Ensaio de Hemólise induzida por 2,2'-azobis (2-amidinopropane) 

dihydrochloride (AAPH•) 

 

As hemácias foram obtidas de 10 mL de sangue total coletado de três 

indivíduos voluntários sadios, acima de 18 anos. A coleta foi efetuada por punção 

venosa periférica obedecendo às normas de biossegurança. Após centrifugação do 

sangue (5 min/4ºC/1200 rpm), o plasma e a camada de leucócitos foram retirados 

por aspiração. A suspensão de hemácias foi lavada três vezes com solução gelada 

de PBS 10 mmol·L-1, pH 7,4, antes de ressuspendê-las em PBS 50 mmol.L-1, pH 7,4 

acertando-se o volume globular para 15%. 

% SRL =
(AC ─ Aam)

AC

x 100% SRL =
(AC ─ Aam)

AC

x 100
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A primeira etapa para estimar a atividade antioxidante de produtos naturais 

utilizando-se o modelo de prevenção da hemólise induzida pelo AAPH• é avaliar a 

presença de compostos hemolíticos, como taninos ou saponinas. Para tanto, 

extratos brutos e frações das espécies em estudo foram a priori analisadas, e 

apenas o extrato bruto e a fração rica em flavonoides de S. mombin×S. tuberosa, 

não apresentou hemólise, sendo utilizadas para esta determinação. 

Diferentes concentrações dos extratos e padrão (rutina) foram incubadas com 1 

mL solução de hemácias a 15% por 45 min. Após este período, 1 mL de PBS 50 

mmol.L-1 ou 1 mL de AAPH (150 mmol.L-1) foi adicionado sob incubação por 5 h a 

37ºC, sob constante homogeneização. Alíquotas da reação de 50 µL foram retiradas 

nos tempos 0, 1, 3 e 5 h, diluídas com 950 µL de PBS e centrifugadas (1200 

rpm/4ºC/5 min), antes de determinar o conteúdo de hemoglobina no sobrenadante a 

540 nm (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão) para avaliar a 

capacidade protetora dos extratos e padrão diante da ação citotóxica e oxidante do 

AAPH (XIMENES et al., 2010). 

No tempo 3h, outra alíquota do meio reacional foi retirada para determinar o 

conteúdo de glutationa reduzida (GSH) e o nível de peroxidação lipídica. A glutationa 

foi determinada conforme descrito por Beutler et al. (1963) através da redução do 

DTNB com a GSH gerando o ânion tiolato, tio-2-nitrobenzóico (TNB) de cor amarela. 

Para determinar a GSH, 200 µL do meio reacional foram misturados com 800 µL de 

TCA a 15%. Após centrifugação (1348g/4°C/4min), 200 μL do sobrenadante foram 

adicionados a 1 mL de tampão fosfato de potássio 0,2M pH 8,0 para determinar a 

concentração de GSH a 412 nm (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, 

Japão). Um branco foi preparado sem o sangue sob as mesmas condições 

experimentais. A concentração de GSH foi expressa em nmol/mg de Hb, utilizando-

se coeficiente de extinção. 

Em relação à estimativa da peroxidação lipídica, alíquotas de 1 mL de sangue 

foram transferidas para tubos de centrífuga e após a adição de 1 mL de TCA a 12%, 

foram centrifugadas a 827g/4ºC/4min (IEC Multi RF, Thermo, EUA). Uma alíquota de 

1 mL do sobrenadante foi transferida para um tubo de ensaio, adicionado 1mL de 

TBA a 0,67% em TCA e incubados, sucessivamente, em banho de água a 100ºC, 

banho de gelo e à temperatura ambiente, durante 20 min cada, antes da 

determinação a 535 nm (YAGI, 1982). A concentração de substâncias reativas ao 
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ácido tiobarbitúrico (SRAT) foi expressa em nmol/mg de Hb, utilizando-se curva de 

calibração realizada com tetra-etoxipropano. 

 

4.7.3 Poder redutor 

 

 O poder redutor foi determinado conforme Ferreira et al. (2007). O objetivo 

deste ensaio foi confirmar a atividade antioxidante do extrato metanólico e da fração 

rica em flavonoides (FRF) de S. mombin×S. tuberosa. Resumidamente, 2,5 mL de 

amostras teste (12,5 a 200 µg/mL) foram misturados com 2,5 mL de tampão fosfato 

0,2 M pH 6,6 e 1% de ferricianeto de potássio (2,5 mL). Após incubação (50°C/ 20 

min), 2,5 mL de ácido tricloroacético a 1% foram adicionados à reação. Após 

centrifugação (650xg/10 min) (Sigma 2K15, Berlim, Alemanha), o sobrenadante (2,5 

mL) foi misturado com 2,5 ml de água destilada e FeCl3 a 0,1% (0,5 mL). A 

absorbância em triplicata de amostras foi medida a 700 nm. Um alta absorção 

indicou o aumento do poder redutor. A rutina foi utilizada como controle positivo. 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

4.8.1 Letalidade frente à Artemia salina 

 

A letalidade foi avaliada através do teste de A. salina (MEYER et al., 1982). 

Resumidamente, ovos de A. salina foram incubados em água de mar artificial (3,8g 

sal marinho/L de água) e, após 24 h de incubação, 10 náuplios foram coletados e 

incubados em água de mar artificial contendo os extratos em análise nas 

concentrações de 50; 100; 250; 500 e 1000 µg/mL, utilizando-se o solvente das 

amostras como controle. Após manutenção do sistema sob iluminação por 24 h, os 

náuplios sobreviventes foram contados. Os extratos com LC50 para concentrações 

inferiores a 1,0 mg foram consideradas ativas para avaliar a letalidade. 
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4.8.2 Difusão em Agar 

 

 A atividade antimicrobiana dos extratos e das frações foram avaliadas pelo 

método de disco-difusão. Para isto, um pré-inóculo das culturas bacteriana foi obtido 

após 24h de cultivo. Para avaliar a concentração bacteriana foi utilizada escala 

nefelométrica de Mc Farland (0,5mL de cloreto de bário a 1% em 9,5mL de ácido 

sulfúrico a 1%) visando obter a concentração de 1.5 x 106 bactérias/mL. Discos 

preparados com papel filtro Whatman n.º 1 foram embebidos 20μL das amostras 

teste e colocadas sobre essas placas, utilizando-se antibioticos comerciais como 

controle. Após incubação a 35ºC por 24 h, a atividade antimicrobiana foi avaliada por 

comparação entre os halos das amostras teste e o do controle. O resultado foi 

expresso como a média aritmética do diâmetro (mm) dos halos de inibição ao redor 

dos discos. 

 

4.9 DETERMINAÇÃO DE EFEITOS TÓXICOS AGUDOS 

 

4.9.1 Animais 

  

 Ratos fêmeas e machos Wistar (Rattus novergicus) com 90 dias provenientes 

do Biotério do Centro de Ciências da Saúde da UFRN foram utilizados. Os animais 

foram mantidos em gaiolas coletivas (n=3) durante os períodos de adaptação e de 

experimentação sob controle de temperatura a 25ºC ± 2ºC, ciclo diário claro/escuro 

de 12 h, recebendo ração padrão da marca Purina® e água filtrada ad libitum. 

Somente na fase de experimentação é que os animais ficaram em jejum durante 5 h 

antes da administração da dose para determinar a toxicidade aguda. O alimento foi 

restituído 3 h após a administração. O protocolo experimental foi submetido e 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob o nº029/2011. Todos os animais foram tratados em conformidade com 

os princípios definidos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 
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4.9.2 Desenho experimental 

  

 A dose estabelecida para estimar a DL50 (dose letal mediana) foi estabelecida 

conforme o Acute Toxic Class Method (OECD, 1996) para teste de dose aguda 

tóxica (Guideline 423). A OECD estabelece 4 níveis de dose (5, 50,300 e 2000 

mg/kg, podendo atingir 5000 mg/kg). Os ensaios foram iniciados com a dose de 300 

mg/kg para ambos os sexos, por serem desconhecidas informações referentes a 

doses letais para extratos vegetais, como preconiza o citado guia. Com uma dose 

prévia menor, os experimentos foram conduzidos com a dose limite de 2000 mg/kg 

para os animais de ambos os sexos, conforme descritos na sequência.  

 Os ensaios em ratos foram realizados em grupos (n=3), distribuídos da 

seguinte maneira: dois controles (C♀; C♂), recebendo veículo (água destilada); G 1-

4♀; G 1-4♂, recebendo doses de 300 mg/kg de cada extrato; G 5-8♀; G 5-8♂, 

recebendo 2000 mg/kg de cada extrato. Os extratos foram diluídos em veículo (água 

destilada) e administrado por gavagem (p.o.) em dose única para todos os grupos 

tratados, enquanto os grupos controle receberam apenas o veículo por gavagem em 

uma única administração (0,50 mL). 

 

4.9.3 Parâmetros comportamentais avaliados 

  

 Massa corporal; consumo de água e ração foram avaliados durante todo o 

período experimental. O ―screening‖ hipocrático foi realizado mediante observações 

individuais dos animais nos períodos de 30 min, 1, 2, 4, 8, 12 e 24 h, e a cada 24 h 

nos 14 dias subsequentes. Os parâmetros avaliados foram estado de consciência, 

disposição geral, coordenação motora, tônus muscular, reflexos e atividade do 

sistema nervoso autônomo. No 15° dia, os animais foram pesados, anestesiados 

com Tiopental (40mg/kg) e eutanasiados por deslocamento cervical. Os órgãos 

foram observados macroscopicamente e maostras do sangue total foram coletadas 

em tubos contento EDTA e em tubos com gel separador para realizar as análises 

hematológicas e bioquímicas, respectivamente. 
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4.9.4 Parâmetros bioquímicos e hematológicos avaliados 

 

 Os parâmetros hematológicos analisados foram contagem total de hemácias 

(RBC), hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular médio (MCV), 

concentração média de hemoglobina (MCH), concentração corpuscular média de 

hemoglobina (MCHC), variação do volume corpuscular médio (RDW), e contagem 

total (WBC) e diferencial de leucócitos (Linfócitos, Linf; Monócitos, Mono; 

Granulócitos, Gran). Como marcadores da função hepática foram avaliados 

proteínas totais, albumina, globulina e as enzimas alanina transaminase (ALT), 

aspartato transaminase (AST), gama glutamil transferase (γ-GT) e bilirrubinas. A 

creatinina, uréia foram determinadas para a avaliação renal. Colesterol total, 

triglicérides, amilase e a glicemia foram também analisados.  

 

4.9.5 Massa relativa dos órgãos 

 

 Após eutanásia dos animais, os órgãos (coração, baço, fígado e rins) foram 

retirados e pesados. O cálculo da massa relativa dos órgãos de cada animal foi 

realizado dividindo-se o peso de cada órgão (g) pelo peso corporal de cada animal 

no dia da coleta, e multiplicando-se o resultado por 100. O resultado foi expresso em 

g/100 g de peso vivo (g/100g). 

 

4.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os dados experimentais obtidos foram submetidos analisados pelos testes de 

variância (ANOVA one-way), seguido de teste de Tukey. Para a comparação entre 

os grupos teste e os seus respectivos controles, utilizou-se o teste t de Student, em 

software GraphPad Prism®. Os valores foram considerados significativos para p < 

0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 FITOQUÍMICA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

5.1.1 Otimização do processo extrativo 

 

Os métodos de extração utilizados com as partes aéreas das espécies em 

estudo foram aqueles descritos na Farmacopéia Brasileira (2010), com algumas 

modificações. 

Como mostrado na figura 01, os solventes orgânicos utilizados se saturam 

entre 2 dias para MetOH e 3 dias para EtOH, demonstrando a necessidade de 

extrações consecutivas até exaustão do material vegetal. O metanol é o solvente 

mais extrativo frente ao etanol, devido a sua característica anfipática, portanto, o 

melhor solvente para substâncias polares e apolares. Por outro lado, os resultados 

obtidos com a decocção em água foram inferiores aos obtidos por maceração 

(Dados não mostrados). 

 

Figura 01. Teor extrativo após processos de maceração com etanol (A) ou metanol (B), no período 

de 1-7dias, das folhas de L. tomentosa ( ), L. rígida ( ), C. impressa ( ), S. mombin × S. tuberosa (
) e T. ulmifolia Linn. var. elegans ( ), plantas medicinais nativas do semiárido do Nordeste do 

Brasil. Resultados expressos em mg de extrato por g de material vegetal seco (mg/g m.s). 
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5.1.2 Determinação do teor de fenólicos totais 

 

O conteúdo de polifenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteau, conforme o 

procedimento descrito por Meda et al. (2005), apresentou maior concentração em 

equivalente de acido gálico nos extratos metanólicos em comparação aos extratos 

aquosos e etanólicos, como mostrado na tabela 01. 

 

Tabela 01. Teor fenólicos totais após processos de maceração com etanol ou metanol, no período de 
3 dias, e decocção em água por 5 min das folhas de L. tomentosa, L. rígida, C. impressa, S. mombin 
× S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans, plantas medicinais nativas do semiárido do Nordeste 
do Brasil.  

Espécie Extrato metanólico Extrato etanólico Extrato Aquoso 

Chrysobalanaceae    
L. tomentosa Benth. Fritsch 320,64±0,54 185,51±1,25 92,12±1,45 
L. rigida Benth. 364,98±0,84 201,12±1,32 103,18±1,21 
C. impressa Prance 377,11±1,76 213,21±1,16 141,13±1,84 
 
Anacerdiaceae 

 
  

S. mombin × S. tuberosa 108,22±0,62 83,21±1,56 69,06±0,47 
 
Turneraceae 

 
  

Turnera ulmifolia  67,56±1,15 25,08±0,15 20,12±0,12 
Resultados expressos em média±desvio padrão (n=6); em mg de equivalente de ácido gálico por mg 
de extrato (mg/g extrato). 

 

A equação e o coeficiente de correlação linear obtidos com a curva de 

calibração para a quantificação de fenólicos totais foram y=0091x+0,0071 e 

R2=0,9926, respectivamente. As médias dos valores de absorbância demonstraram 

concentrações significantes de compostos fenólicos nos extratos avaliados, sendo 

as espécies da família Chrysobalanaceae aquelas com maior conteúdo de fenólicos, 

quando comparadas as outras espécies avaliadas. 
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5.1.3 Determinação do constituinte químico majoritário por CLAE-DAD 

 

5.1.3.1 Validação da metodologia analítica 

  

 A seletividade foi avaliada através da pureza de pico pela comparação entre os 

espectros UV (200-400 nm) durante o tempo de retenção do mesmo, obtidos pelo 

software galaxie ®. Os padrões (200 µg/mL) e extratos (10 mg/mL) 1:1 (v/v) foram 

diluidos para obtenção de concentração 100 µg/mL e 5 mg/mL, sendo a injeção 

efetuadas em triplicata. O método mostrou-se seletivo, podendo distinguir a resposta 

do analito de interesse em relação aos outros componentes das amostras. 

 A análise por CLAE-DAD foi satisfatória ao permitir verificar a pureza de pico e 

o índice de similaridade dos picos referentes aos compostos majoritários, ou 

marcadores químicos nos extratos em comparação aos compostos puros. Esses 

dados confirmam a ausência de impurezas ou interferentes que poderiam estar 

coeluindo com as substâncias de interesse, assegurando que o método proposto é 

adequado para a análise dos compostos majoritários nos extratos de L. tomentosa, 

C. impressa, L. rigida, S. mombin×S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans. 

 O teste de linearidade com adição de padrão permitiu avaliar a concordância 

da resposta do sistema cromatográfico frente a diferentes concentrações do analito 

de interresse, além de determinar a faixa linear de trabalho ou intervalo de 

confiança. Nesta análise o método apresentou resposta linear na faixa de 1,5 a 100 

µg/mL. As análises de variância dos dados demonstraram que o método é linear 

para os nove padrões, conforme os coeficientes linear e angular da tabela 2. 

 As repetibilidades intra-dia e inter-dia foi avaliada com seis determinações a 

45 μg/mL, executadas pelo mesmo analista, no mesmo equipamento e em curto 

período de tempo; ou por analista diferente, em dias alternados, respectivamente 

(Tabela 2). 
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Tabela 2. Parâmetros de validação de método analítico por cromatografia líquida de alta eficiência 

para quantificação de compostos fenólicos em plantas medicinais do nordeste. 

RT = tempo de retenção; a = coeficiente angular; R
2 

= coeficiente linear; LOD = Limite de detecção; 

LOQ = Limite de quantificação; DPR % = Desvio padrão relativo. 

 

 Todos os parâmetros de validação analisados estão de acordo com o 

preconizado pela Legislação Brasileira, sendo o método de alta especificidade a 280 

nm para os extratos em estudo. Isto confere confiabilidade na quantificação dos 

compostos majoritários. A linearidade confirma se tratar de um método com alta 

sensibilidade de quantificação, enquanto que a precisão e a exatidão obtidas 

atestam a confiabilidade necessária para o seu uso em laboratórios de controle de 

qualidade. Em conclusão, o método de quantificação de marcadores químicos por 

CLAE-DAD mostrou-se linear, preciso e exato frente aos parâmetros preconizados 

na norma (ANVISA, 2003). 

 

5.1.3.2 Aplicação da metodologia analítica 

 

 A análise por CLAE confirmou a presença de compostos fenólicos 

quantificados espectrofotometricamente nos extratos, conforme perfis 

cromatográficos (Fingerprint) dos extratos são apresentados na figura 02. 

  

Composto 
Padrão 

RT 
(min) 

Intervalo 
(µg/mL) 

a R
2
 

LOD 
(µg/mL) 

LOQ 
(µg/mL) 

Inter-dia 
DPR %  

(45 µg/mL) 

Intra-dia 
DPR% 

(45µg/mL) 

Ácido Gálico 1,71 1,5-50 9,2054 0,9945 0,260 0,520 3,96 98,62 

Ácido 

Clorogênico 
6,62 1,5-50 9,7922 0,9973 0,345 1,150 3,26 100,03 

Catequina 6,91 1,5-50 5,3171 0,9993 1,354 4,513 2,55 98,47 

Galato de -(-) 

Epigalocat. 
8,18 1,5-50 8,7029 0,9989 0,834 2,780 3,76 98,76 

Rutina 9,20 1,81-100 5,3938 0,9976 0,134 0,447 3,71 98,46 

Hiperina 9,40 1,81-100 7,2496 0,9995 0,146 0,487 3,79 99,95 

Quercetina 16,03 1,5-50 10,379 0,9991 0,329 1,097 3,77 99,96 

Apigenina 18,51 1,5-50 10,022 0,9989 0,193 0,643 2,22 98,56 

Canferol 18,85 1,5-50 5,443 0,9984 0,070 0,233 2,14 98,32 
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Figura 02. Fingerprints dos extratos metanólicos das folhas de L. tomentosa (A), L. rigida (B), C. 
impressa (C), S. mombin × S. tuberosa (D), Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (E) e padrões (F) - 
Ac. gálico (1F), ac. clorogênico (2F), catequina (3F), epigalocatequina (4F), rutina (5F), hiperina (6F), 
quercetina (7F), apigenina (8F) e canferol (9F). 
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 A presença de ácido gálico e rutina foi confirmada nos extratos de C. 

impressa e S. mombin×S. tuberosa, respectivamente, através de co-eluição dos 

sinais dos compostos nos extratos com os dos respectivos padrões, quando co-

injetados. Nos extratos de L. tomentosa, L. rigida e T. ulmifolia Linn. var. elegans 

não foi possível identificar os compostos majoritário presentes através de co-eluição 

com os padrões. Porém, a comparação do tempo de retenção e do espectro de 

absorção UV permitiu afirmar a presença de flavonóis-3-O-glicosilados, 

quantificados como equivalentes de hiperina para L. tomentosa e L. rigida, ou rutina 

para T. ulmifolia Linn. var. elegans. A quantificação dos compostos majoritários 

presentes nos extratos analisados variou entre 7,5 a 55,4% do total de compostos 

fenólicos presentes nos extratos secos (Tabela 03). 

 

Tabela 03. Teor do composto majoritário dos extratos de folhas de L. tomentosa, L. rigida, C. 
impressa, S. mombin × S. tuberosa e Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, determinado por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

Espécie 

Composto Majoritário 

TR (min)
a
 UV (nm)

b
 

Teor (mg Eq. 
Padrão/g de 
extrato) 

Padrão 
equivalente 

Chrysobalanaceae     
L. tomentosa Benth. Fritsch 9,8 256-350 24,75±0,64 Hiperina 
L. rigida Benth. 9,8 256-350 26,58±0,49 Hiperina 
C. impressa Prance 1,7 270 50,01±0.06 Ácido Gálico 
 
Anacerdiaceae 

    

S. mombin × S. tuberosa 9,5 256-353 37,17±1,74 Rutina 
 
Turneraceae 

    

Turnera ulmifolia Linn. var. elegans 9,1:9,3 
259:266-
339:350 

37,41±0,19 Rutina 

Resultados expressos em média±desvio padrão (n=6); 
a 

Tempo de retenção (minutos); 
b 

Máximos de 
absorbância no espectro no UV 
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5.1.3.2.1 Artigo: Antioxidant activity and protective effect of Turnera ulmifolia Linn. 

var. elegans against carbon tetrachloride-induced oxidative damage in rats - Journal 

of Food and Chemical Toxicology, v. 50, n. 12, 2012  

 

 Este tópico apresenta os trechos do artigo referente à caracterização 

fitoquímica por CLAE do extrato bruto de Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, 

publicado no Journal of Food and Chemical Toxicology v. 50, n. 12, 2012 (A2 pelo 

sistema Webqualis/eixo Farmácia) (Vide versão completa publicada em apêndices). 

Estes resultados são parte da presente tese, sendo apresentados conforme as 

normas da revista supracitada. 
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Abstract 

The present study aimed to determine whether the leaves of Turnera ulmifolia Linn. var. 

elegans extract exert significant antioxidant activity. The antioxidant activity of its 

hydroethanolic extract (HEETU) was evaluated by assessing (a) its radical scavenging ability 

in vitro, and (b) its in vivo effect on lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities. The 

in vitro antioxidant assay (DPPH) clearly supported HEETU free radical scavenging potential. 

Moreover, glutathione content and antioxidant enzyme activities (glutathione peroxidase, 

superoxide dismutase and catalase) were significantly enhanced in CCl4-treated rats due to 

oral HEETU-treatment (500 mg/kg b.w.) over 7 and 21 days. In addition, an improvement 

was observed in lipid peroxidation and serum biochemical parameters (aspartate 

aminotransferase and alanine aminotransferase), indicating a protective effect against CCl4-

induced liver injuries, confirmed by histopathological studies. The HEETU effect was 

comparable to the standard drug Legalon
®
 (50 mg/kg b.w.) under the same experimental 

condition. Quantitative analysis of the HPLC extract revealed the presence of flavonoids, 

wich mediate the effects of antioxidant and oxidative stress. In conclusion, extract 

components exhibit antioxidant and hepatoprotective activities in vitro and in vivo. 

 

Keywords: Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, hepatic damage, antioxidants. 
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2. Materials and methods 

2.3. HPLC quantitative analysis 

Chromatographic separation was performed by reversed phase HPLC analysis, in accordance 

with Aznar et al. (2011), using the extract (5 mg/mL) and nine phenolic standard compounds 

(1 mg/mL); all dissolved in methanol. The concentration of standard solution in mobile phase 

was 100µg/mL. Although the mobile phase composition was formic acid and acetonitrile, the 

hydroethanolic extract was dissolved in methanol due to the low solubility of phenolic 

compounds, especially flavonoids. During the method revalidation it was observed 

enlargement signals with methanol in mobile phase, so replacement by acetonitrile. Nine 

microliter samples were injected into an HPLC (VARIAN ProStar HPLC system, Walnut 

Creek, USA), equipped with a quaternary pump (ProStar 240), autosampler (ProStar 410) and 

a model 355 PDA UV/V is detector coupled to a Phenomenex C18 chromatography column 

(4.6 x 100 mm, particle size 2.6 µm (Torrance, CA, USA). Elution was performed at room 

temperature and monitored at 280 nm, using a gradient solvent system of 0.1% formic acid in 

water (solvent A) and acetonitrile (solvent B) at a flow rate of 1.3 mL/min, under the 

following steps: 0-3 min (5% ACN, isocratic range), 3-7 min (5→20% ACN, linear increase), 

7-9 min (20% ACN, isocratic range), 9-10 min (20→23% ACN, linear increase), 10-15 min 

(23% ACN, isocratic range), 15-19 min (23→50% ACN, linear increase), 19-20 min 

(50→5% ACN, Return to initial conditions). 

All solutions were filtered through a 0.22 µm membrane (Millipore, Billerica, MA, USA) 

prior to use. Identification and quantification were accomplished by external calibration. 

Results were expressed in mg of corresponding standard/g of the extract. 

3. Results and discussion 

3.1. HPLC quantitative analysis 

HPLC analysis of HEETU revealed the presence of chromatographic peaks consistent with 

the pattern showed by the standards, such as apigenin, rutin, gallic acid and quercetin (Fig. 1). 

The groups were identified by comparison between UV spectra and retention times (RT) of 

the extracts and external standards (Table 1). Based on this methodology, it was not only 

possible to determine compound 2, but also to identify the other compounds in accordance 

with RT and UV spectra Compound 3 was identified as chlorogenic acid. Quantitative HPLC 

analysis of the compounds indicated the presence of nine major compounds. Of these, the 

main flavonoids in the HEETU were a flavonol-3-O-glycosilate (compound 7) with a similar 

RT and UV spectrum to rutin (50.70 mg Eq/g extract), and a flavone glycoside (compound 8) 
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with an similar UV spectrum  of apigenin (31.69 mg Eq/g extract) which, despite exhibiting 

shorter RT and being more polar, can be considered a possible glycoside. All compounds 

were equally quantified using the most similar standard, as per Table 2. 

The method adapted from Aznar et al. (2011) provided good separation of compounds and 

results indicated that extract components belong to several classes of phenolic compounds 

flavonoids (simple phenolic, flavone glycoside, flavonol-3-O-glycosilate). 

 

Table 1 

Quantification parameters of nine phenolic compounds identified by comparison between UV spectra 

and retention times (RT) of the extracts and external standards based on the chromatographic method. 

Compound 
RT* 

(min) 

Linear range 

(µg/mL) 
a    R

2
 

UV 

(nm) 

Gallic acid 1.71 1.5-50 9.2054 0.9945 271 

Chlorogenic acid 6.47 1.5-50 9.7922 0.9973 326 

Catechin 7.19 1.5-50 5.3171 0.9993 278 

(-)-Epigallocatechin 

gallate 
8.18 1.5-50 8.7029 0.9989 275 

Rutin 9.20 1.81-100 5.3938 0.9976 257-354 

Hiperin 9.24 1.81-100 7.2496 0.9995 256-354 

Quercetin 16.03 1.5-50 10.379 0.9991 255-371 

Apigenin 18.51 1.5-50 10.022 0.9989 266-337 

Kaempferol 18.85 1.5-50 5.443 0.9984 263-367 

*RT: retention time 
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Table 2 

Equivalent quantified phenolic compounds in T. ulmifolia var. elegans hydroethanolic extract (HEETU) 

according to the most similar phenolic standard spectrum. 

Compound 
UV 

(nm) 

RT* 

(min) 

mg Eq. 

standard(±SD)/g of 

extract 

Equivalent standard 

1 277   3.84 02.15 ± 0.24 Simple phenolic 

2 310-380 6.11 ND ND 

3 324 6.75 03.09 ± 0.13 Simple phenolic 

4 313 7.71 02.45 ± 0.78 Simple phenolic 

5 267-335 7.81 03.99 ± 0.86 Flavone glycoside 

6 326 8.03 00.98 ± 0.06 Simple phenolic 

7 259-350 8.41 50.70 ± 1.91 flavonol-3-O-glycosilate 

8 267-338 8.84 31.69 ± 0.94 Flavone glycoside 

9 266-338 9.04 02.72 ± 0.37 Flavone glycoside 

*RT: retention time 
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Fig. 1. HPLC profile of phenolic compounds from T. ulmifolia var. Elegans leaf 

hydroethanolic extract, detected at 280 nm. 

Profile A: (1) phenolic compound with similar gallic acid spectrum, (2) phenolic compound 

without similar spectrum, (3) chlorogenic acid, (4) phenolic compound with similar 

chlorogenic acid spectrum, (5) flavone glycoside with similar apigenin spectrum, (6) phenolic 

compound with similar chlorogenic acid spectrum, (7) flavonol-3-O-Glycoside with similar 

rutin spectrum, (8) flavone glycoside with similar apigenin spectrum, (9) flavone glycoside 

with similar apigenin spectrum. Profile B: HPLC-UV chromatogram of standard phenolic 

compounds. 
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5.1.3.2.2 Artigo: Does  rainfall  affect  the  antioxidant  capacity  and  production  of 

phenolic  compounds  of  an  important  medicinal  species? - Journal of Industrial 

Crops and Products, v. 76, 2015  

 

 O método cromatográfico para a quantificação de fenólicos em extratos de 

plantas medicinais, validado nesta tese, foi adaptado, e re-validado para a 

caracterização fitoquímica do extrato bruto de Anadenanthera colubrina, em 

diferentes períodos do ano. Os resultados obtidos foram publicados no Journal of 

Industrial Crops and Products, v. 76, 2015 (B1 pelo sistema Webqualis/eixo 

Farmácia) (Ver versão completa publicada em apêndices). Os dados apresentados a 

seguir estão formatados conforme as normas da revista. 
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Abstract 

 The  variation  in  water  availability  can  cause  oxidative  stress  in  plant  species,  

which  respond  by  producing  antioxidants.  Phenolic  compounds  are  among  the  primary  

substances  responsible  for  antioxidant activities.  Thus,  the  goal  of  this  study  was  to  

evaluate  whether  rainfall  in  a  dry  forest  in  Brazil  affects  the antioxidant  activity  and  

the  major  phenolic  compounds  in  the  stem  bark  of  Anadenanthera  colubrina,  an 

economically  important  species  from  the  semi-arid  region  of  Brazil.  Monthly  samplings  

were  performed over  one  year  for  the  analysis  of  free  radical  sequestration  by  the  

DPPH  method  and  for  the  identification  and  quantification  of  major  phenolic  

compounds  by  HPLC.  These  data  were  correlated  with  each other  and  with  the  

monthly  rainfall.  Three  major  phenolic  compounds  were  identified,  one  of  which  was 

hyperin.  The  stem  bark  was  highly  capable  of  scavenging  free  radicals.  The  

antioxidant  activity  and  the production  of  the  three  compounds  only  slightly  varied  

during  the  year,  despite  the  significant  differences among  a  few  of  the  months  studied.  
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These  differences  are  apparently  unrelated  to  rainfall.  No  correlation was  found  

between  the  major  compounds  and  free  radical  scavenging.  Our  results  suggest  that  

rainfall was  not  the  environmental  factor  responsible  for  monthly  differences  in  the  

antioxidant  activity  of  and concentrations  of  major  phenolic  compounds  in  the  bark  of  

A.  colubrina. 
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5.1.4 Artigo: Identification, quantification and, antioxidant activity of phenolic 

compounds from Spondias mombin × Spondias tuberosa leaves - Journal of 

Industrial Crops and Products 

 

 Os resultados da caracterização fitoquímica, isolamento e identificação do 

composto isolado, e atividade antioxidante pelo modelo DPPH• do extrato e fração 

rica em flavonoides de Spondias mombin × Spondias tuberosa foram utilizados na 

elaboração do artigo submetido em março de 2015 ao Journal of Industrial Crops 

and Products, avaliado pelos revisores do referido periódico, que solicitaram o 

acréscimo de mais resultados que justificassem a atividade antioxidante, assim 

foram acrescidos os resultados de prevenção da hemólise induzida pelo AAPH•, e 

os parâmetros antioxidantes avaliados, assim como o poder redutor frente ao íon 

ferro. O artigo a seguir é a versão reenviada após revisão ao periódico em julho de 

2015. Informamos que as formatações seguem as normas da revista (Ver fluxo da 

publicação em anexo). 
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Identification, quantification and, antioxidant activity of phenolic compounds from 

Spondias mombin × Spondias tuberosa leaves 

 

Graphical abstract 

Pictogram 

 

 

 

Summary 

The first phytochemical, free radical scavenging and antioxidant activity characterization 

from Spondias mombin × Spondias tuberosa leaves. Rutin was the main phenolic compound 

identified, and its structure was elucidated by 
1
H- and

13
C-NMR, UV spectroscopy, melting 

point, and HPLC-DAD. 

 

Highlights 

Phytochemical characterization from Spondias mombin × Spondias tuberosa leaves. 

Antioxidant capacity to characterize the S. mombin × S. tuberosa leaf extraction 

Rutin was the main phenolic compound identified by HPLC-DAD, UV spectra, and NMR. 

 

Abstract 

The increasing interest in the research on phenolic compounds and flavonoids, active 

components of natural medicinal plants, is due to the evidence of their health benefits. 

Spondias mombin×Spondias tuberosa is an endemic plant of Northeastern Brazil, used in folk 

medicine, with no phytochemical studies reported in the literature. This report established for 

the first time an evaluation of the phytochemical composition of leaf extract. An HPLC 

fingerprinting method based on the distribution and relative amount revealed nine bioactive 
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phenolic compounds in S. mombin × S. tuberosa leaf extract. These compounds were 

identified based on HPLC-DAD analyses through structural similarity to retention times and 

UV spectra of chemical standards. Rutin (quercetin 3-O-β-glucopyranosyl-α-

rhamnopyranoside) was identified as the main phenolic compound, and its structure was 

elucidated by 
1
H- and

13
C-NMR, UV spectroscopy, melting point, and HPLC-DAD. The 

results also showed a good scavenging activity (≈66.45±1.25 µg mL
-1

) toward the 1-diphenyl-

2-picrylhydrazyl (DPPH) radical, and antioxidant activity proved by AAPH-induced 

hemolysis prevent and ferric reduction power . This phytochemical profiling provided a 

promising reference of S. mombin× S. tuberosa leaves as a source of bioactive compounds, 

aiming at further studies with respect to their pharmaceutical potential. 

 

Keywords: Chemical fingerprint/ Flavonoids/ chromatography techniques/ Spondias mombin 

× Spondias tuberosa leaves 

 

1 Introduction 

In recent years, medicinal plants have become the focus of numerous studies, mainly due to 

their secondary metabolite potential role in the prevention of chronic and degenerative 

diseases (Saxena et al., 2013). Thus, in this regard, currently, the Brazilian plant biodiversity 

is the subject of several phytochemical researches (Barros et al., 2013; Mazzari and Prieto, 

2014). 

S. mombin × S. tuberosa (Anacardiaceae) is one of these Brazilian plants. Known as ―cajá-

umbu,‖ it is an endemic fructiferous tree from the caatinga biome in the Northeast region, 

where it is an agricultural crop of great economic importance. This species is considered a 

natural hybrid between Spondias mombin (cajá) and S. tuberosa (umbu) (Silva et al., 2014). 

Its fruits are commercially exploited, being widely consumed fresh or as processed products 

throughout Brazil. The leaves are mainly employed in Northeastern folk medicine to treat 

inflammatory and infectious processes (Ferreira Júnior et al., 2011; Cavalcanti and 

Albuquerque, 2013). 

In this context, phenolic compounds, like flavonoids, are ubiquitously found in many plant 

sources, whose presence is responsible for the antioxidant activity (Abbasi et al., 2015; 

Arceusz et al., 2013; Muqarrabun and Ahmat, 2015). In addition, these compounds have 

important biological and medicinal properties (e.g. anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, 

cancer development inhibition), and antioxidant additives in the food industry (Oksana et al., 
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2012; Kancheva and Kasaikina, 2013; Ortega-Ramirez et al., 2014; Figueroa-Espinoza et al., 

2015). 

Regarding S. mombin and S. tuberosa, phytochemical studies have reported the presence of 

different phenolic compounds in their leaves, such as ellagiotanins, flavonoids, and simple 

phenolics. Both species, as well as others belonging to the Anacardiaceae family, are also 

widely used to treat various injuries (e.g. herpes, infections, infected wounds, zoonotic 

disease) (Corthout et al., 1991; Agra et al., 2008; Da Silva et al., 2012; Engels et al., 2012). 

Concerning the hybrid specie S. mombin × S. tuberosa, it is worth noting that only 

phytochemical data relative to its fruit composition due to the industrial importance have been 

reported (Santos et al., 2010; Correia et al., 2012). Furthermore, composition and 

quantification of biological active compounds from leaves of this hybrid are missing; 

nevertheless, it is used for medicinal purposes.  

It has been well acknowledged that active component identification is very important to 

assess and disclose their underlying effectiveness for herbal medicines, which are used 

worldwide specifically in developing countries where, according to the World Health 

Organization, about 85% of the population relies on these traditional medicines for primary 

health care (UNESCO; 2013). 

Thus, considering that S. mombin × S. tuberosa leaves may contain several active 

compounds, it is important to characterize and identify their multiple secondary metabolites, 

especially phenolic compounds, by suitable chromatographic methods for quality control in 

order to validate the beneficial health properties ascribed for this plant (Kalili and de Villiers 

et al., 2011; Arceusz et al., 2013; Khoddami et al., 2013). 

As phenolic compounds occur in all medicinal plants and are widely used in phytotherapy and 

foods, it was relevant to investigate the in vitro antioxidant potential and the chemical 

composition of S. mombin × S. tuberosa leaves. Furthermore, there is no report in the 

literature regarding their phytochemical and antioxidant evaluation.Therefore, the aim of this 

study was to evaluate the antioxidant capacity and to characterize the S. mombin × S. 

tuberosa leaf phenolic compound profile by an analytical system based on HPLC-UV coupled 

with diode array detection. 
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2. Results and Discussion 

 

2.1. Optimized extraction conditions 

The conditions for the extraction process using powdered S. mombin × S. tuberosa leaf 

samples were tested in order to optimize the kind of solvent to be employed (methanol, 

ethanol, or water), as well as the maceration time (1-7 days). The purpose of this procedure 

was to determine how these solvents affect the extraction efficiency, considering the goal of 

recovering an extract rich in antioxidants. To reach this goal, analysis was performed on the 

total phenolic contents and DPPH scavenging of different extracts obtained from the leaves of 

these plants. 

Table 2 shows the effect of different extracting solvents, indicating methanol maceration as 

the best effective solvent for extracting S. mombin × S. tuberosa leaf phenolic compounds, as 

it presented the highest values of all of the parameters quantified. 

Several studies evaluated the time and solvent influence on the extraction process efficiency, 

demonstrating that appreciable yield of phenolic compounds was obtained during 3 day-

maceration, while no significant increase in the extracted quantity was observed over this 

time. The S. mombin × S. tuberosa methanol leaf extract showed a polyphenol content of 

12.08±1.20 mg Eq of gallic acid/100 mg of extract and also a free radical scavenging capacity 

similar to that reported for S. tuberosa, while the evaluation of the flavonoid-rich-fraction 

exhibited the lowest IC50 (Rufino et al., 2009). This is also in agreement with several studies 

on improving and optimizing the polyphenol extraction by evaluating extraction time and 

solvents, parameters that were found to have a significant effect on this process (Geng et al., 

2015; Soto et al., 2014; Zhang et al., 2014), as well as with studies on analytical methods for 

phenolics that emphasize the use of methanol as the best solvent (Özcan, 2004). 

 

2.2. Identification of the major compound 

TLC analysis showed only one spot corresponding to 7-13 fractions, indicating a pure 

chromatogram (Rf 0.47). After fraction gathering and solvent evaporation, crystals were 

formed, which were isolated by filtration and whose major compound (namely 1) presented a 

high purity, an important condition for further structural elucidation. 

Purified compound 1UV spectra were obtained by comparing to rutin standard. The solvated 

molecule UV spectra in methanol showed two major absorption peaks at 355 nm (band I) and 

257 nm (band II) and a shoulder at 267nm, indicating a typical flavonol glycoside skeleton. 

The AlCl3 addition to compound 1 produced a bathochromic shift in the UV spectra 
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absorption bands (436; 275 nm), typically shifted for 5-hydroxyflavons with position 3 

replaced. The addition of HCl displaced these bands to 400 and 270 nm. This hypsochromic 

shift of band I in the presence of HCl compared to the AlCl3 spectrum led to confirm the 

presence of an O-dihydroxyl group in ring B. By analyzing rutin standard under the same 

experimental conditions, similar results were observed, suggesting that compound 1 is 

flavonol-3-O-glycosilated. This is in agreement with a complete study related to UV spectra 

of flavonoids in methanol alone and with added AlCl3 and HCl reported by Mabry et al. 

(1970). 

The 3-O-glicoside was also confirmed by 
1
H- and 

13
C-NMR spectra as shown in Table 3. In 

the 
1
H-NMR spectrum, signals due to the aglycone [δ 6.20 (1H, d, J = 2 Hz, H-6), δ 6.40 (1H, 

d, J = 2 Hz, H-8), δ 6.85 (1H, d, J = 8.2 Hz, H-5‘), δ 7.63 (1H, dd, J = 2;8 Hz, H-6‘), δ 7.66 

(1H, d, J = 2 Hz, H-2‘)] displayed a characteristic pattern of quercetin glycosides. Therefore, 

the aglycone of the compound 1 was determined as quercetin, the most abundant flavonol 

aglycone found in Spondias genus (Gonçalves et al., 2010; Moura et al., 2011; Satpathy et al, 

2011; Da Silva et al., 2012). 

The
1
H- and 

13
C-NMR analysis exhibited signals of one glucosyl and one rhamnosyl moiety, 

indicating that 1 is a quercetin-3-O-biglycoside. The large coupling constant for the anomeric 

protons of the glucose moiety at δ 5.10 (1H, d, J = 7.4 Hz) suggested the β-configuration, and 

the anomeric resonance at δ 4.52 (1H, d, J = 1.1 Hz) indicated the α-configuration of 

rhamnose. These results were in line with those of Chen et al. (2013), and support the 

evidence for the compound 1 characterization as quercetin 3-O-β-glucopyranosyl-α-

rhamnopyranoside, also called rutin (Fig. 1). 

The calorimetric parameters were also determined to characterize this flavonol. Thus, DSC 

curves revealed a sharp endothermic peak at 181ºC (170 -187ºC; ∆H = - 110ºC), an analogous 

thermal behavior to that depicted by the rutin standard through DSC analysis (melting point 

177ºC (166-184ºC); ∆H = - 98ºC). 

 

2.3. HPLC-DAD analysis of phenolic acids and flavonoids 

The MSE quantitative analysis was carried out using standard calibration curves of phenolic 

acids and flavonoids obtained at different concentration ranges by plotting the peak area 

versus concentration. Fig. 2 reports the chromatogram obtained for the polyphenolic 

compounds extracted at 280 nm. 

Before obtaining these results, the HPLC-DAD performance was evaluated according to some 

analytical parameters, such as linearity, selectivity, precision, and robustness, with the goal of 



68 
 

reaching the optimal peak resolution and chromatographic separation for the identification 

and quantification of compounds. Table 4 displays data concerning the retention time, 

regression equation, linear range, limit of detection (LOD), and quantification (LOQ) of each 

compound. The intraday precision was evaluated by determining a mixed standard solution 

six times a day, whereas for intraday precision, the measurement was conducted over three 

consecutive days. The intra- and inter-day relative standard deviations (RSD) were 0.03-

1.68% and 2.14-3.96%, respectively. UV spectrum maximum absorbance was also performed 

to improve the analyte spectral resolution. These results indicated that the developed method 

was acceptable in terms of sensitivity, precision, and accuracy. 

The MSE chromatographic profile showed the presence of 12 peaks (Figure 3), which were 

identified by comparisons with the retention times (tR) and UV spectra of nine standards 

analyzed under similar analytical conditions. Some of these peaks were also identified in the 

flavonoid-rich fraction (FRF). Thus, the chromatogram revealed the presence of signals 

corresponding to simple phenolics (tR = 1.43 min and tR = 1.73 min, peaks 1 and 2), and peak 

2 was confirmed as gallic acid, corresponding to the 0.069± 0.0012 µg gallic acid/mg MSE; 

phenolic compound with similar chlorogenic acid spectrum (tR = 6.63 min, peak 3, 1.34 ± 

0.0065 µg/mg MSE); peaks 7(tR = 9.23 min), 8 (tR = 10.05 min) and 9 (tR = 12.65 min) 

corresponding to flavonol glycosides, which were also determined in the FRF. Compound 7 

corresponded to rutin (21.63 ± 0.0039 µg/mg MSE and 253.67 ± 0.0023 µg/mg FRF). Peaks 

10 (tR = 15.99 min), 11 (tR = 18.92 min), and 12 (tR = 19.30 min) revealed the presence of 

flavonoid aglycones. Peaks 10 and 11, also identified in the FRF, corresponded to quercetin 

(2.14 ± 0.02 µg/mg MSE and 7.83 ± 0.0034 µg/ mg FRF) and kaempferol (4.44 ± 0.0046 µg 

kaempferol/mg MSE and 10.28 ± 0.0089 µg/mg FRF), respectively. However, peaks 4 (tR = 

7.11), 5 (tR = 7.90), and 6 (tR = 8.73 min) presented no spectral analogy with regard to the 

used standards; therefore, it was not possible to perform their molecular identification by this 

established method. 

 

2.4. Free radical scavenging and antioxidant activity 

The antioxidant activities of S. mombin × S. tuberosa extracts and the FRF were evaluated by 

DPPH test, using quercetin, silymarin, and BHT as positive controls. As shown in Table 6, the 

DPPH scavenging activity by the various solvent extracts were, in decreasing order, 

methanol>ethanol>water. In addition, the FRF antioxidant capacity showed IC50 values lower 

than silymarin, the standardized extract used as references, while the scavenging radical 
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activities of BHT and quercetin were consistent with those reported in the literature (Wannes 

et al., 2010; Chen et al., 2013). 

Ethanol and methanol S. mombin × S. tuberosa extracts exhibited scavenging activities better 

than the aqueous extract, demonstrating that the solvents used for extraction played a 

significant role in the recovery of antioxidants, as indicated by the DPPH assay (Sulaiman et 

al., 2011). 

 

3. Concluding remarks 

This study presents for the first time the systematic extraction and purification processes used 

to determine the phytochemical composition of different solvent extracts and a flavonoid-rich 

fraction from S. mombin × S. tuberosa leaves. Rutin (quercetin 3-O-β-glucopyranosyl-α-

rhamnopyranoside) was isolated and identified as the main phenolic compound, confirmed 

through a systematic structural study using HPLC-DAD, UV spectra, DSC curves, and NMR 

analyses. Furthermore, an HPLC fingerprint obtained by comparisons with retention times 

and UV spectra of standards revealed the presence of other phenolic and flavonoid 

compounds. The results presented herein also provide evidence that extracts and the FRF 

exhibited higher antioxidant activity than silymarin for DPPH radical scavenging capacity due 

to their phenolic and flavonoid content. Consequently, S. mombin × S. tuberosa leaves are an 

excellent source of bioactive compounds and have been used in folk medicine to treat 

disorders associated with oxidative stress. Thus, based on saturated media extract (SME) and 

flavonoid rich fraction (FRF) phytochemical characterization, standard preparations will be 

used for in vivo evaluations for further information with respect to their pharmaceutical 

potential. 

 

4 Materials and methods 

 

4.1. Chemicals and materials 

The standard chemicals for structural identification and DPPH were purchased from Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA). All the organic solvents used for extraction of crude sample 

and for HPLC analysis were of analytical and chromatographic grade and purchased by Vetec 

(Duque de Caxias, RJ, Brazil). All other chemicals were of analytical grade. A Milli-Q 

purification system (Millipore, MA, USA) was utilized to provide the ultrapure water. 

S. mombin × S. tuberosa leaves were gathered from Itaberaba, BA, Brazil, and identified and 

authenticated by Dr. Jomar Gomes Jardim (Department of Botany, Federal University of Rio 
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Grande do Norte, Natal, RN, Brazil). A voucher specimen was deposited at the Herbarium of 

the same institution (Herbarium Nr. 10433/03.11). 

 

4.2. Sample preparation and optimized extraction by total phenolic content and DPPH 

scavenging 

Collected S. mombin × S. tuberosa leaves were shade-dried at 40°C and powdered leaves (30 

g) were submitted to three different extraction processes, decoction with water, and 

maceration with methanol or ethanol per 1-7 days. The better extracting condition was 

monitored on total phenolic content by the Folin-Ciocalteu method (Uma et al., 2010), and the 

antioxidant capacity by the DPPH assay (Brand-Williams et al., 1995), using silymarin 

(Silybum marianum standardized extract), quercetin, and BHT as positive controls. The three-

day methanol maceration showed the best result; thus, 300 g was soaked in 3L of methanol 

for a three-day extraction with periodical shaking. The extract was filtered and evaporated by 

rotary evaporator at 40°C to obtain 39.5±2.7 g crude extract (MSE). Then, it was partitioned 

with solvents in increasing order of polarity (hexane, chloroform, and ethyl acetate). The 

dried methanol extract and fractions were stored at -20ºC for further HPLC analysis and 

radical scavenger activity determination. 

 

4.3. Isolation and identification of the major compound 

The concentrated methanol extract of S. mombin × S. tuberosa leaves was suspended in 

aqueous methanol (1:10) and partitioned successively with hexane, chloroform, and EtOAc. 

The filtered EtOAc fraction, namely flavonoid-rich fraction (FRF), was submitted to a 

chromatographic separation and 20 collected fractions were evaluated by TLC analysis. 

Briefly, the dried ethyl acetate fraction (3g) was separated by filtration chromatography using 

a Sephadex LH-20 column (600 × 25 mm i.d., Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) with 50% 

aqueous methanol as mobile phase to yield pure compound 1 (75 mg). The purity of the 

isolated compound was screened by polyamide TLC plate using H2O:EtOH:2-

butanone:acetylacetone (30:3:3:1, v/v) as solvent system, and visualized under UV light at 

365 nm after spraying with 2-Aminoethyl diphenylborinate/polyethylene glycol (NP/PEG) 

solution as revelator. Rutin was used as standard in all analyses. 

Compound 1 was submitted to spectrometric and thermal identification. NMR spectra were 

acquired in DMSO-d6 at 25ºC (Varian Unity Inova 400 NMR spectrometer, Palo Alto, CA, 

USA), and standard pulse sequences and parameters were used to obtain 
1
H and 

13
C NMR, 

and DEPT spectra. The UV spectra were performed by a Shimadzu UV-VISIBLE mod. 1650 
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PC spectrophotometer (Tokyo, Japan) (Mabry et al., 1970). Differential exploratory 

calorimetric (DSC) curves were obtained using a Shimadzu DSC-60 cell, with closed 

aluminum pans with 2 mg of samples, using a heating rate of 10ºC in the range of 25-400ºC 

under dynamic N2 atmosphere (50 mL·min
-1

). Highly pure Zn was used to calibrate the DSC 

equipment for experimental measurement at 200ºC. 

 

4.4. HPLC-DAD analysis of phenolic acids and flavonol 

Chromatographic separation was performed by reversed phase HPLC analysis, in accordance 

with Aznar et al. (2011) with some adaptations on an HPLC system (VARIAN ProStar HPLC 

system, Walnut Creek, USA), equipped with a quaternary pump (ProStar 240), auto sampler 

(ProStar 410), and a model 355 PDA UV/Vis detector coupled to a Phenomenex C18 

chromatography column (4.6 x 100 mm, particle size 2.6 μm (Torrance, CA, USA). Nine 

phenolic standard compounds and the extract were dissolved in methanol at concentrations of 

1 and 5 mg·mL
-1

, respectively. The injection volume was 9μL. Elution was conducted with 

the following gradient solvents: 0.1% formic acid in water (solvent A) and acetonitrile 

(solvent B) at a flow rate of 1.3 mL/min, as depicted in Table 1. Analytical HPLC was run at 

room temperature and monitored at 280 nm. All solutions were filtered through a 0.22 μm 

membrane (Millipore, Billerica, MA, USA) prior to use. The compounds identified were 

confirmed by co-chromatography and comparison of their UV spectral characteristics with 

those of authentic standards. Concerning the quantification, results were expressed in mg of 

equivalent standard per g of the extract. The validation of the analytical method was 

performed according to ICH protocol (1994) using linearity, selectivity, precision, and 

robustness parameters. 

 

4.5. Antioxidant assays 

The reducing power was determined following the modified procedure of Nabavi et al. (2008) 

using sylimarin and quercetin as standards. In brief, plant and standard samples (2.5 mL, 

12.5-400 μg·mL
−1

) were mixed with 2.5mL of phosphate buffer solution (0.2 M PBS, pH 6.6) 

and 1% potassium ferricyanide (2.5 mL) and incubated for 20 min at 50ºC. The reaction was 

stopped with 2.5 mL 15% trichloroacetic acid (TCA) and centrifuged (3000 g/10 min) 

supernatant (2.5 mL) was mixed with 2.5 mL ultrapure water and 0.1% FeCl3 solution (0.5 

mL). Sample absorbances at 700 nm was recorded against a blank (without FeCl3). 

For reduced glutathione content (GSH), lipid peroxidation inhibition (TBARS), and protective 

role in AAPH-induced hemolysis determinations, blood were taken by peripheral 
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venipuncture according to biosafety regulations from healthy volunteer donors researchers. 

After centrifugation of blood samples (5min/4ºC/1200g), erythrocytes were washed three 

times with cold 10 mM PBS pH 7.4 and resuspended to a final hematocrit of 15% with 50 

mM PBS pH 7.4. 

For protective role in AAPH-induced hemolysis assay (Ko et al., 1997), 15% erythrocytes 

aliquots (1 mL) were individually treated with 1 mL different concentrations(10-400 

μg·mL
−1

) of methanolic extract, flavonoid-rich fraction and the rutin standard for 30 min, 

before adding 50 mM PBS (1 mL) or 150 mM AAPH (1 mL). After gentle homogenization, 

the reaction was incubated at 37ºC for 5 h. To evaluate the antihemolytic activity, 50 µL 

aliquots of the reactions were withdrawn at times zero, 1, 3 and 5 h. Each aliquot was diluted 

with 950 µL de 50 mM PBS pH 7.4, centrifuged (1200 g/4ºC/5 min) and the supernatant used 

to determine the hemoglobin content at 540 nm (UV-VISIBLE Shimadzu 1650-PC, Tokyo, 

Japan). 

To determine GSH and TBARS contents after 3h, erythrocytes aliquots (2 mL) were lysed 

with 0.6 mL of distilled water. Then, 0.2 mL of this lysate was precipitated by the addition of 

0.8 mL 15% TCA. After incubation (5 min), the reaction was centrifuged (1400×g/10 

min/4ºC), and the supernatant (0.45 mL) was mixed with 0.45 mL of 0.3 M Na2HPO4 (Shiva 

Shankar Reddy et al., 2007). Thereafter, the lysate GSH content was determined at 412 nm by 

titration with 5,5‘-dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Van den Berg et al., 1996), while TBARS 

concentration was estimated as describe by Candan & Tuzmen (2008). 
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Table captions 

Table 1.Elution gradient established for the separation of phenolic compounds. 

 

Time (min) ACN (%)* Remarks 

0-3 5 Isocratic range 

3-7 520 Linear increase 

7-9 20 Isocratic range 

9-10 2023 Linear increase 

10-15 23 Isocratic range 

15-19 2350 Linear increase 

19-20 505 Return to initial condition 

* ACN =Acetonitrile 
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Table 2.Total extract content, total phenolic content and DPPH scavenging determined from different solvent extraction process of S. mombin × S. tuberosa 

leaves, methanolic extract fractions, and standards. Data are expressed as mean ± SD. (n=5). Nd = no determined.  

 

Extract  Total extract content 

(mg  extract/g 

powdered leaves) 

Total phenolic content 

(mg Eq of gallic acid/100 mg of extract) 

DPPH scavenging 

(IC50 expressed in µg mL
-1

) 

Aqueous decoction  6.90±0.47 132.62±0.40 

Ethanol     

 1 day 66.7±0.75 6.72±0.22 85.45±1.35 

 2 day 71.3±0.08 8.05±0.10 68.20±1.25 

 3 day 81.3±0.35 8.12±0.32 71.75±1.15 

 4 day 82.3±0.48 8.23±0.52 69.23±1.34 

 5 day 83.3±0.74 8.17±0.17 70.32±1.67 

 6 day 83.2±0.23 8.27±0.28 71.12±1.32 

 7 day 83.3±0.09 8.12±0.11 70.26±1.29 

Methanol    

 1 day 102.6±0.38 10.45±0.37 66.45±1.25 

 2 day 130.2±0.67 10.89±0.54 65.85±0.57 

 3 day 131.0±0.52 12.08±1.20 63.45±0.42 

 4 day 131.0±0.78 12.01±0.94 63.59±0.32 

 5 day 131.0±0.88 12.10±0.65 63.55±0.78 

 6 day 131.3±0.26 12.18±0.37 63.32±0.45 

 7 day 131.8±0.64 11.78±2.34 63.13±0.89 

     

 Hexane fraction  Nd 80.64±6.11 

 Chloroform fraction  Nd 152.92±8.99 

 Ethyl acetate fraction  Nd 63.12±4.68 

 Flavonoid-rich fraction  Nd 27.16±6.64 

 Residual fraction  Nd 461.51±1.14 

Standard Silymarin  Nd 34.77±1.67 

 BHT  Nd 11.07±0.32 

 Quercetin  Nd 3.34±0.03 
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Table 3. 
13

C-and 
1
H-NMR spectroscopic data (100 and 400 MHz, DMSO-d6) for compounds 

1. Experimental data compared against literature data. 

 

Atom  
Experimental Rutin standard (Sigma) 

MOURA et al. 2011; 

NAPOLITANO et al., 

2012; PRIMIKYRI et al., 

2012 

δ
13

C δ
 1
H J (Hz) δ

 13
C δ

 1
H J(Hz) δ

 13
C δ

 1
H J(Hz) 

2 158.50 - - 158.46 - - 157.1 - - 

3 135.62 - - 138.17 - - 134.1 - - 

4 179.42 - - 174.23 - - 178.5 - - 

5 162.94 - - 162.90 - - 161.3 - - 

6 100.00 6.20 d 2.0 99.95 6.20 d 2.0 99.5 6.19 d 2.06 

7 166.04 - - 166.00 - - 165.2 - - 

8 94.92 6.40 d 2.0 94.87 6.40 d 2.0 93.2 6.38 d 2.06 

9 159.37 - - -  - - 156.9 - - 

10 105.64 - - 104.71 - - 104.4 - - 

1‘ 123.12 - - 123.09 - - 121.5 - - 

2‘ 117.72 7.66 2.0 116.05 7.67 d 2.0 116.3 7.53 d 2.23 

3‘ 149.82 - - 149.78 - - 145.3 - - 

4‘ 145.84 - - 143.09 - - 149.7 - - 

5‘ 116.10 6.85 d 8.2 116.20 6.87 d 8.2 115.5 6.84 d 8.46 

6‘ 123.59 7.63 dd 2.0 8.0 123.56 7.64 dd 2.0 8.0 122.2 7.54 dd 2.23 8.5 

Glucose          

1‘‘ 104.6 5.10 d 7.4 103.91 5.11 d 7.4 101.2 5.34 d 7.73 

2‘‘ 73.95 - - 73.91 - - 75.8 - - 

3‘‘ 78.17 - - 78.15 - - 74.0 - - 

4‘‘ 71.41 - - 71.36 - - 69.9 - - 

5‘‘ 75.74 - - 75.71 - - 76.4 - - 

6‘‘  68.57 - - 66.50 - - 66.9 - - 

Ramnose          

1‘‘‘ 102.43 4.52 d 1.10 102.39 4.52 d 1.10 100.7 4.38 d 1.59 

2‘‘‘ 72.26 - - 72.21 - - 70.5 - - 

3‘‘‘ 72.11 - - 72.08 - - 70.3 - - 

4‘‘‘ 73.94 - - 73.92 - - 71.8 - - 

5‘‘‘ 69.73 - - 69.70 - - 68.2 - - 

6‘‘‘ 17.90 1.10 d 6.20 17.89 1.11 d 6.20 17.6 0.99 d 6.21 
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Figure captions 

Fig. 1. Chemical structure of flavonol glycoside (Rutin) isolated fromSpondias mombin X 

Spondias tuberosa leaves. 

 

Fig. 2. HPLC profile of phenolic compounds from S. mombin × S. tuberosa leaf methanolic 

extract, detected at 280 nm. 

Profile A:HPLC-UV chromatogram of SME. (1) simple phenolic compound with similar 

gallic acid spectrum, (2)phenolic compound identified asgallic acid, (3) phenolic compound 

with similar chlorogenic acid spectrum, (4) phenolic compound without similar spectrum, 

(5)phenolic compound without similar spectrum, (6) phenolic compound without similar 

spectrum, (7) flavonol-3-O-Glycoside identified as rutin, (8) flavonol-3-O-Glycoside with 

similar rutin spectrum, (9) flavonol-3-O-Glycosidewith similar rutin spectrum, (10) flavonol 

identified as quercetin, (11) flavonol identified as kaempferol, (12) flavonol with similar 

kaempferol spectrum. 

Profile B: HPLC-UV chromatogram of standard phenolic compounds. (1) Gallic acid, (2) 

Chlorogenic acid, (3) (+)-cathechin, (4) (-)-epigallocatechingallate, (5) Rutin, (6) Hyperoside, 

(7) Quercetin, (8) Apgenin, (9) Kaempferol. 

 

Fig. 3. Effect of  rutin (A)  and flavonoid-rich fraction of Spondias monbim ×Spondias 

tuberosa  (B) on AAPH-induced hemolysis in human erythrocytes. Erythrocyte suspension at 

5% hematocrit was preincubated with standard or FRF at the indicated concentrations for 30 

min at 37ºC. The cell suspension was then incubated with 50 mM AAPH for 5 h at 37 ºC. In 

all experiments, control erythrocytes (incubated with PBS only) and AAPH-treated 

erythrocytes (incubated with 50 mM AAPH) were used. Values are expressed as mean ± SD 

of five independent experiments. Represents significant results when the treated group was 

compared with the AAPH group or PBS group, at the respective time; ** Represents 

significant results (P < 0.01) when the 100 μg/mL FRF +AAPH group was compared with the 

AAPH group, at the respective time; *** Represents significant results (P < 0.001) when the 

treated group was compared with the AAPH group, at the respective time; # Represents 

significant results (P < 0.05) when the 100 μg/mL FRF +AAPH or 400 μg/mL FRF group was 

compared with the PBS group, at the respective time; ## Represents significant results (P < 

0.01) when the 400 μg/mL FRF group was compared with the PBS group, at the respective 
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time; ### Represents significant results (P < 0.001) when the treated group was compared 

with the PBS group, at the respective time. 

 

Fig. 4. Effects of rutin (A) and flavonoid-rich fraction of Spondias monbim ×Spondias 

tuberosa (B)  on AAPH-induced glutathione oxidation, expressed in reduced glutathione 

(GSH mmol/g Hb). Erythrocyte suspension at 5% hematocrit was incubated with PBS 

(control) or preincubated with the standard or FRF at the indicated concentrations for 30 min 

at 37ºC. The cell suspension was then incubated with 50 mM AAPH for 3 h at 37 ºC. Values 

are expressed as mean ± SD of three independent experiments. */**/*** Represents 

significant results (P < 0.05/ P < 0.01/ P < 0.001, respectively) when the treated group was 

compared with the AAPH group, at the respective time. #/##/### Represents significant 

results (P < 0.05/ P < 0.01/ P < 0.001, respectively) when the treated group was compared 

with the PBS group, at the respective time. 

 

Fig. 5. Effects of rutin (A) and flavonoid-rich fraction of Spondias monbim ×Spondias 

tuberosa (B) on AAPH-induced Lipoperoxidation, expressed in Thiobarbituric acid reactive 

substances (TBARS μ mol/g Hb). Erythrocyte suspension at 5% hematocrit was incubated 

with PBS (control) or preincubated with the standard or FRF at the indicated concentrations 

for 30 min at 37ºC. The cell suspension was then incubated with 50 mM AAPH for 3 h at 37 

ºC. Values are expressed as mean ± SD of three independent experiments. */*** Represents 

significant results (P < 0.05/ P < 0.001, respectively) when the treated group was compared 

with the AAPH group, at the respective time. ##/### Represents significant results (P < 0.01/ 

P < 0.001, respectively) when the treated group was compared with the PBS group, at the 

respective time. 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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5.1.5 Atividade de sequestro do radical livre DPPH• 

 

 A atividade antioxidante dos extratos das folhas de L. tomentosa, L. rígida, C. 

impressa, S. mombin×S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans pelos diferentes 

processos extrativos propostos foi avaliada in vitro pelo método da redução do radical 

DPPH•. O potencial da atividade de sequestro de radicais livres dos extratos foi 

determinado com base na capacidade de sequestrar 50% do radical livre de DPPH (IC50). 

Esta capacidade foi expressa em µg/mL para os padrões e os extratos aquosos, 

etanólicos e metanólicos, e as frações, sendo mostrada na tabela 04. 

 

Tabela 04. Determinação da atividade do sequestro do radical livre DPPH• de extratos e frações acetato de 
etila de plantas medicinais do Nordeste Brasileiro, sob diferentes processo extrativos. 
 

Espécie 
Extrato 

Aquoso (IC50) 
Extrato etanólico 

(IC50) 
Extrato 

Metanólico (IC50) 

Fração rica em 
flavonóides 

(AcoEt) 
Chrysobalanaceae     
L. tomentosa Benth. Fritsch 52,12±0,84 33,19±1,40 15,96±0,63 13,21±0,23 
L. rigida Benth. 72,21±0,28 36,18±1,54 21,83±0,67 17,23±0,48 
C. impressa Prance 50,46±1,93 30,12±1,12 14,80±0,56 12,01±0,95 
 
Anacerdiaceae 

    

S. mombin × S. tuberosa 132,62±0,40 71,75±1,15 63,45±0,42 12,31±0,26 
 
Turneraceae 

    

Turnera ulmifolia Linn. var. 
elegans 

175,02±0,58 123,89±0,31 101,33±0,31 60,52±0,87 

     
Silimarina 21,99±0,65    
Resultados expressos em média ± desvio padrão. IC50 - capacidade de seqüestrar 50% radical livre de 
DPPH. AcoEt - fração obtida com a partição líquido-líquido utilizando o acetato de etila. 

 

5.2 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

 Há diversos estudos comprovando as propriedades microbiostáticas e microbiocidas 

de produtos vegetais. Geralmente, ensaios biológicos in vitro são utilizados para sua 

avaliação e confirmação mediande testes de sucetibilidade ou sensibilidade, conforme 

realizado neste trabalho. 

 A análise desta propriedade biológica com o extrato bruto e as frações de S. 

mombin×S. tuberosa mostrou atividade antimicrobiana, além de letalidade considerável 

frente aos nauplios de A. salina. Por outro lado, os extratos brutos e frações das outras 

espécies não inibiram o crescimento das bactérias utilizadas. Contudo, a atividade 
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antimicrobiana apresentada pelo extrato e as frações de S. mombin×S. tuberosa foi 

considerada baixa, portanto, estudos mais aprofundados não foram realizados. 

 

5.2.1 Avaliação da letalidade e atividade antimicrobiana de extratos de folhas de 

Spondias mombin aff. tuberosa, FACIDER Revista científica, v. 1, n. 1, 2012 

  

 Os resultados obtidos para o extrato bruto de S. mombin×S. tuberosa e suas 

frações foram utilizados para elaborar o artigo Avaliação da letalidade e atividade 

antimicrobiana de extratos de folhas de Spondias mombin aff. tuberosa, publicado no 

periódico FACIDER Revista científica, v. 1, n. 1, 2012 (Qualis C/Biotecnologia). A 

publicação é citada a continuação conforme as normas da revista. 
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RESUMO 

 

Este estudo foi realizado com o objetivo de investigar a propriedade antimicrobiana e letalidade 

frente a A. salina de extratos metanólico e aquoso de folhas de Spondias sp. (Anacardiaceae), 

popularmente conhecida como cajá-umbu. Os frutos desta planta são utilizados pela população do 

nordeste brasileiro na alimentação, e suas folhas são frequentemente empregadas no tratamento de 

processos inflamatórios e infecciosos. Os resultados obtidos demonstraram que os extratos 

avaliados possuem atividade antimicrobiana. Assim, conclui-se que os extratos de folhas de 

Spondias sp. face às bioatividades evidenciadas, se mostram promissores para a busca e 

desenvolvimento de novos fármacos. 

 

Palavras-chave: Spondias sp., antimicrobiano, A. salina. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade, o homem se dedica a estudar os efeitos terapêuticos das 

plantas, e com a evolução da Ciência Farmacêutica, novas ferramentas vêm permitindo avaliar esses 

efeitos, gerando conhecimento científico embasado no uso popular de certas plantas (CALIXTO, 

2003). 

O Brasil detém 20% de todas as espécies vegetais do planeta, representando um grande desafio, o 

aproveitamento racional de sua biodiversidade visando à produção de medicamentos, com base no 

imenso patrimônio natural de suas riquezas (CALIXTO, 2003). 
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Em 2006, com o objetivo de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de 

Plantas medicinais e de Fitoterápicos, além do uso sustentável da biodiversidade, o Governo 

Brasileiro lançou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. As primeiras metas 

foram promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais do uso de plantas, desenvolvendo 

instrumentos de fomento à pesquisa, incentivando a sua correta utilização (BRASIL, 2006). 

Existem vários caminhos para o estudo de plantas medicinais, destacando-se as abordagens: 

randômica, quimiotaxonômica e etnofarmacológicas. As investigações randômicas compreendem a 

coleta ao acaso de plantas para triagens fotoquímicas e farmacológicas. Há muitas críticas e visões 

equivocadas quanto a esta abordagem, devido à aleatoriedade, embora não implique ausência de 

critérios (COSTA, 2000). 

A abordagem quimiotaxonômica ou filogenética, consiste na seleção de espécies de uma família ou 

gênero sobre as quais exista algum conhecimento fotoquímico referente à no mínimo, uma espécie 

do grupo (ALBUQUERQUE, 2009). 

A abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida consiste na seleção de espécies de acordo com a 

indicação de grupos populacionais quanto ao seu uso, enfatizando a busca pelo conhecimento 

construído localmente a respeito dos recursos naturais e a aplicação que é feita dos mesmos em seus 

sistemas de saúde. (ALBUQUERQUE, 2009).  

O termo pesquisa etnofarmacológica, se baseia nos conhecimentos botânico, químico, 

farmacológico, toxicológico e antropológico, objetivando o resgate e a documentação de uma 

herança cultural, e a investigação dos aspectos químicos e farmacológicos de plantas empregadas na 

medicina popular. (SAMPAIO-SANTOS & KAPLAN, 1997). 

A seleção etnofarmacológica de plantas para pesquisa e desenvolvimento baseia-se, na alegação 

popular quanto ao seu efeito terapêutico. Fato este que pode ser um valioso atalho na descoberta de 

fármacos. Neste contexto, o uso tradicional pode ser encarado como uma pré-triagem quanto às 

propriedades terapêuticas. Entretanto, isso não implica que plantas medicinais estejam destituídas 

de toxicidade (ELISABETSKY, 2003). 

Um desses princípios, atualmente muito pesquisado, é o potencial antimicrobiano de plantas, 

descrita para os polifenóis, particularmente os taninos. Os estudos antimicrobianos na 

farmacoterapia, evoluiu consideravelmente nos últimos cinquenta anos, possibilitando o controle 

efetivo de muitos microrganismos patogênicos através de vários mecanismos. Uma das principais 

fontes de investigação na busca por novas substâncias com potencial antimicrobiano são as espécies 

vegetais, uma vez que estas possuem como principal mecanismo de defesa contra seus predadores, a 

síntese de compostos originados de vias metabólicas secundárias (LIMA, 2001). 
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LEVANTAMENTO BOTÂNICO 

A família Anacardiaceae compreende 77 gêneros e cerca de 600 espécies, conhecidas por 

apresentarem frutos comestíveis, em sua maioria, na forma de drupas. O gênero Spondias, 

pertencente a esta família, apresenta 18 espécies de plantas distribuídas nas regiões tropicais do 

planeta (MIN TIANLU & BARFOR, 1980). 

No Brasil, este gênero é representado por varias espécies, encontradas nas regiões norte e nordeste, 

onde são utilizadas popularmente no preparo de sucos, doces, picolés e sorvetes a partir do fruto, 

por apresentarem odor agradável e sabor agridoce (LIRA JUNIOR, 2005). 

O cajá-umbu (Spondias mombin aff. tuberosa) é uma planta frutífera nativa do Nordeste Brasileiro 

que está ainda em fase de domesticação, originada de possíveis cruzamentos naturais entre o cajá 

(S. mombim L.) e o umbu (S. tuberosa Arr. Cam.). Esta planta apresenta uma acentuada 

variabilidade em função de variações morfológicas entre folhas e frutos (LIRA JUNIOR, 2005). 

O fruto do cajá-umbuzeiro é caracterizado como uma drupa arredondada, de cor amarela, casca fina 

e lisa, com endocarpo, denominado ―caroço‖, grande, branco, suberoso e enrugado localizado na 

parte central do fruto. No seu interior, se encontram os lóculos, podendo ou não conter uma 

semente. Diversos fatores influenciam as características físicas e físico-químicas dos frutos, dentre 

os quais se destacam a constituição genética, condições edafoclimáticas, tratos culturais e 

tratamento pós-colheita. 

O fruto do cajá-umbu apresenta teores elevados de vitamina C e glicídios. Investigações 

fitoquímicas realizadas na polpa do fruto indicaram o cajá-umbuzeiro como fonte natural de 

antioxidante, sendo isolados a partir do extrato acetato, os constituintes furfural e alfa/beta-D-

glicose. O furfural apresentou atividade antioxidante moderada (ALMEIDA, 2000). 

A Spondias mombin, popularmente conhecida como cajá, é amplamente estudada, e demonstrou 

resultados promissores como antimicrobiano, antiedematogênica, e antiviral (ALBUQUERQUE et 

al., 2009; ABO, 1999; PENA, 2000; COURTHOUT et al., 1989; PENA et al., 1999; VILLEGAS et 

al., 1997).  

Os taninos, polifenóis encontrados em plantas superiores (SIMÕES, 1999), com um peso molecular 

entre 500 e 3000 D (SANTOS & MELLO, 2003), são solúveis em água e possuem a propriedade de 

precipitar proteínas e alcalóides. Esta capacidade é que determina o sabor adstringente dos taninos, 

possibilitando seu fácil reconhecimento em frutos verdes, propriedade esta de relevância na 

proteção vegetal contra os ataques de patógenos e de herbívoros (HASLAM, 1996). 

Estruturalmente, os taninos possuem 12-16 grupos fenólicos, 5-7 anéis aromáticos com 1000 

unidades relativas de massa molecular e sendo divididos conforme a estrutura química em dois 

grupos: taninos hidrolisáveis e taninos condensados (HASLAM, 1996).  
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Os taninos hidrolisáveis são caracterizados por um poliol central, geralmente D-glucose, cujas 

hidroxilas estão esterificadas com ácido gálico e seus derivados (galotaninos e elagitaninos) 

(MELLO & SANTOS, 2004). Os elagitaninos estão amplamente distribuídos no gênero Spondias 

(MONTEIRO et al., 2005). 

As atividades farmacológicas dos taninos são atribuídas a três ações: complexação com íons 

metálicos; atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e complexação com 

macromoléculas (proteínas e polissacarídeos) (SIMÕES et al., 2004). Com base nisto, já foram 

identificadas atividades bactericidas, fungicidas, antivirais, inibidoras de enzimas, de peroxidação 

lipídica, antitumoral e sequestradora de radicais livres. Alguns taninos mostraram capacidade de 

inibir seletivamente a replicação do vírus HIV (SANTOS & MELLO, 2004). Na indústria, os 

taninos são usados no curtimento de couro, produção de vários tipos de polímeros, preservação de 

madeiras, entre outros usos (SIMÕES et al., 2004). 

De acordo com Farmer (1967), os taninos possuem propriedade antimicrobiana, sendo responsáveis 

pela durabilidade natural de algumas madeiras. Scalbert (1991) ao revisar as propriedades 

antimicrobianas dos taninos, listou 33 estudos documentando as atividades inibitórias destes 

metabólitos em fungos filamentosos, leveduras e bactérias. 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E LETALIDADE 

A antibioticoterapia, ou tratamento com antibióticos, foi iniciada em 1930 por Alexander Fleming, 

cujos trabalhos com o fungo Penicillium levaram à descoberta da penicilina. Posteriormente, 

diversos estudos, ao longo de algumas décadas, levaram à descoberta e desenvolvimento de novas 

substâncias antimicrobianas (LIMA, 2002).  

Os vegetais, assim como os microrganismos, são capazes de elaborar e produzir substâncias com 

potencial antimicrobiano, cujas propriedades bacteriostáticas, fungiostáticos, bactericidas e 

fungicidas têm sido comprovadas por diversos trabalhos científicos (LIMA, 2002). 

O uso de agentes antimicrobianos derivados de produtos naturais é muito importante no tratamento 

terapêutico de várias patologias. Todavia, entre muitas das plantas em uso, a real eficácia e os 

princípios ativos relevantes não são conhecidos. Consequentemente, diversos estudos têm como 

objetivo demonstrar as atividades farmacológicas dessas plantas e identificar seus princípios ativos 

(FERREIRA et al., 1998). 

Muitas plantas têm sido usadas face às suas propriedades antimicrobianas, que estão relacionadas a 

metabólitos secundários das mesmas. Um exemplo são as substâncias fenólicas, que podem ser 

parte dos óleos essenciais e também os taninos (SAXENA et al., 1994). Porém, diferentemente do 

que ocorre com os agentes antibióticos e quimioterápicos, há poucos registros na literatura quanto 

ao possível mecanismo de ação dos produtos de origem vegetal. Os metabólitos isolados de plantas 
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são substâncias com estruturas químicas bem diferenciadas quando comparados as agentes 

antimicrobianos obtidos de bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Tais produtos podem atuar 

no metabolismo intermediário ao ativar ou inibir enzimas; interferindo, portanto, nos processos 

celulares em nível nuclear ou ribossomal, ao provocar alterações nas membranas ou, ainda, 

interferir no metabolismo secundário (COWAN, 1999). 

Há várias técnicas que podem ser utilizados para determinar in vitro a atividade antimicrobiana, 

sendo aplicados em estudos de triagem de novas substâncias ativas; dentre elas podem ser citadas a 

técnica de difusão em ágar, os métodos de diluição em caldo em tubos e/ou microplacas e 

biotografia. Permitindo a análise concomitante de várias substâncias e diferentes espécies 

bacterianas (KONEMAN et al., 1997). Assim, as propriedades básicas próprias dos agentes 

antimicrobianos (e.g. solubilidade, estabilidade química, ação e tendência de produzir inibição 

parcial do crescimento sob diferentes concentrações) devem ser levadas em consideração 

(ESPINELINGROFF & PFALLER, 1995). 

Outro fator importante na atualidade, é a segurança na utilização de produtos de origem vegetal. Ao 

se avaliar a letalidade de uma planta medicinal, pode-se garantir que um produto elaborado a partir 

desta, esteja livre de efeitos tóxicos indesejáveis. O uso do microcrustáceo Artemia salina é uma 

das técnicas empregadas neste sentido (MEYER et al., 1982). 

O presente trabalho, objetiva avaliar a letalidade e a capacidade antimicrobiana dos extratos 

metanólico e aquoso de folhas de Spondias mombin aff. tuberosa, uma vez que no gênero Spondias, 

existem comprovações cientificas de atividades farmacológicas em outras espécies, além de 

associar às avaliações das atividades antimicrobianas a um estudo de letalidade e composição 

química, para promover um conhecimento científico preliminar que viabilize o uso das folhas do 

cajá-umbuzeiro como recurso terapêutico, permitindo assim, um melhor aproveitamento dessa 

espécie (LIMA, 2001). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAL VEGETAL: COLETA E PROCESSAMENTO 

Folhas de Spondias mombin aff. tuberosa, coletadas na Unidade Experimental da Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Itaberaba, Bahia (log. 40º 18‘ 14‘‘ O lat. 12º 30‘ 56‘ S), 

foram taxonomicamente identificadas no Departamento de Botânica da Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Salvador, Bahia, autenticando-se e depositando-se uma 

exsicata no Herbário da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), Salvador, Bahia. 

As folhas de Spondias sp. (3,0 Kg) foram selecionadas e secas em estufa com circulação de ar 

(Quimis
®

 300, Rio de Janeiro, Brasil) a 40ºC durante 24 h, trituradas em moinho de Willys 
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(Heildolph
® 

P1200, Berlim, Alemanha). O material pulverizado foi acondicionado em recipiente 

adequado e mantido à temperatura ambiente ao abrigo da luz. 

O material pulverizado (700 g) foi dividido em duas partes iguais, sendo 350 g submetidos à 

maceração em metanol (1L) durante três dias com agitação periódica, filtrado, e rota-evaporado 

(ROTACOOL Labora 3300®, Londres, Inglaterra) para obtenção do extrato metanólico. Os outros 

350 g foram submetidos à extração aquosa em Sohxlet com 300 mL de água e o extrato obtido foi 

liofilizado por 24 h. O extrato metanólico foi particionado com solventes de polaridade crescente 

(hêxano, clorofórmio e acetato de etila), secadas com canhão de ar quente. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS 

ÁCIDOS ORGÂNICOS 

A 0,5g do extrato foi adicionado 0,1mL de ácido clorídrico 1 M até pH 1. O volume foi reduzido 

por aquecimento até um quinto do volume inicial; sendo depois exaurido com a adição de três 

porções consecutivas de 2mL de éter. A solução etérea foi descorada com carvão, reduzindo-se, em 

seguida, o volume para 1mL. Após, evaporação da solução etérea; foram adicionados 5mL de água 

destilada. Ao se definir o pH, a reação ácida confirmou a presença de ácidos orgânicos (COSTA, 

2000). 

CUMARINAS VOLÁTEIS 

Em um tubo de ensaio, foi adicionado 0,250g de extrato, que foram cobertos com papel de filtro 

umedecido com hidróxido de sódio a 1% em etanol. Em seguida, o sistema reacional foi aquecido 

em banho fervente durante alguns minutos. O papel foi retirado e analisado com radiação UV. A 

coloração azulada indicou reação positiva para cumarinas (COSTA, 2000). 

FENÓIS 

Para a detecção de fenóis, foi utilizado 1mL da solução proveniente da reação de ácidos orgânicos, 

acrescentada de algumas gotas de solução de cloreto férrico. O surgimento de coloração esverdeada 

confirma a presença de fenóis (COSTA, 2000). 

FLAVONÓIDES 

Separou-se 1 g de extrato, descorou-se a mesma com carvão, juntando-se a mesma 1cm de 

magnésia em fita e 0,1 mL de ácido clorídrico concentrado; deixou-se reagir por um período de 15 

min. O surgimento de coloração rósea indicou a presença flavonóides (COSTA, 2000). 

SAPONINAS 

Foram estabilizado 0,5g de extrato com 2 mL de diclorometano por decocção durante 10 min, 

2,5mL de água e filtrado foram agitados vigorosamente. O surgimento de anel afrogênico, 

persistente por 30 min no mínimo, indicou a presença de saponinas (COSTA, 2000). 
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TANINOS 

Foram estabilizado 0,5g de extrato com 2 mL de diclorometano por decocção durante 10 min.  Logo 

após o resfriamento a solução foi filtrada em papel filtro. Ao filtrado límpido foi acrescentado 5mL 

de solução aquosa de cloreto de sódio a 2%, sendo em seguida adicionada, gota a gota, gelatina 

comercial a 2,5%. O desenvolvimento de precipitado mostrou a presença de taninos (COSTA, 

2000). 

AVALIAÇÃO DA LETALIDADE DOS EXTRATOS 

A letalidade foi avaliada mediante o teste de Artemia salina (MEYER et al., 1982). 

Resumidamente, ovos de A. salina foram incubados em água de mar artificial (3,8g sal marinho/L 

de água) e, após 24 h de incubação, 10 náuplios foram coletados e incubados em água de mar 

artificial contendo os extratos em análise, nas concentrações de 250; 500 e 1000 µg/mL. Como 

controle foi utilizado o solvente das amostras. O sistema foi mantido sob iluminação e os náuplios 

sobreviventes foram contados após 24 h. O extrato com LC50 para concentrações menores que 1,0 

mg foi considerado ativo.O índice de letalidade foi determinado pela fórmula: 

 

  

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIMICROBIANA 

Utilizou-se linhagens padronizadas de Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Micrococcus luteus, Enterobacter aerogenes e Candida albicans reativadas em nutritivo Tryptic 

Soy Broth (TSB). Após incubação ( 37°C / 24 h) em estufa bacteriológica, a leitura foi efetuada 

através da observação da turvação do meio. 

A atividade antibacteriana em placas foi determinada pelo método de halos de inibição do 

crescimento, utilizando o extrato metanólico e controles positivos (Ciprofloxacino, Penicilina e 

Clorexidina). As cepas foram semeadas em placas de Petri contendo o meio de cultura Ágar Müller-

Hinton pela técnica de inundação. Para cada produto testado, foram preparadas escalas com 250, 

500 e 1000 µg por disco. Os halos de inibição de crescimento foram observados 24 h após a 

inoculação. Para a atividade antifúngica utilizou-se o meio Sabourand, e as leitura efetuadas 96 h 

após inoculação (KONEMAN et al., 2007) 

 

  

% morte =
(Teste ─ Controle)

Controle
x 100% morte =

(Teste ─ Controle)

Controle

(Teste ─ Controle)

Controle
x 100
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RESULTADOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS 

Os resultados da analise preliminar do perfil fotoquímico estão expressos na tabela 1, evidenciando 

principalmente presença de flavonóides e taninos. 

 

Tabela 1. Perfil fitoquímico de extratos da folha de Spondias sp. 

Composto químico pesquisado Folhas 

Ácidos Orgânicos - 

Cumarinas Voláteis - 

Fenóis +++ 

Flavonóides +++ 

Saponinas + 

Taninos + 

   (-) negativo; (+) presença; (+++) positivo forte. 

 

LETALIDADE DOS EXTRATOS 

No extrato metanólico e nas frações clorofórmicas e de acetato de etila, todas as concentrações de 

teste apresentaram forte efeito sobre as larvas de A. salina, levando à morte das mesmas, após 24h, 

período de avaliação padrão. Para o precipitado, notificou-se 100 % de letalidade nas concentrações 

de 500 e 1000 mg/L. Por outro lado, a fração hexânica apresentou 57% de mortalidade em sua 

maior concentração (Tabela 2). 
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Tabela 2. Mortalidade em Artemia salina provocada por diferentes frações extrato metanólico 

de Spondias sp. 

 

Extrato e Frações Concentração do Teste (mg/L) Mortalidade (%) 

Metanólico 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Hexânico 

250 

500 

1000 

37 

34 

57 

Clorofórmico 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Acetato de Etila 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Precipitado 

250 

500 

1000 

84 

100 

100 

Leituras realizadas em triplicata, após 24 h de incubação a temperatura ambiente e iluminação 

artificial. 

 

CAPACIDADE ANTIMICROBIANA 

O resultado obtido na avaliação antimicrobiana indicou inibição do crescimento bacteriano no 

extrato metanólico, e frações clorofórmica, acetato de etila e precipitado, comparáveis aos dos 

controles positivos (ciprofloxacino e penicilina). A atividade antifúngica do extrato metanólico, 

fração acetato de etila e precipitado, demonstrou halos de inibição comparáveis ao do controle 

(Fluconazol). A fração hexânica não apresentou atividade antimicrobiana. Os resultados desta 

avaliação estão descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Atividade antimicrobiana do extrato metanólico e frações semi-purificadas frente a 

cepas padronizadas de bactérias e fungo. 

Extrato/  

Frações 

Concentraçã

o (µg/disco) 

Halos de inibição do crescimento (mm)* 

S. aureus 
P. 

aeruginosa 

Micrococcus 

luteus 

Enterobacter 

sp. 

Candida 

albicans 

Aquoso 

250 

500 

1000 

0 

12 

20 

0 

0 

0 

2 

9 

11 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

Metanólico 

250 

500 

1000 

0 

17 

25 

0 

0 

0 

2 

12 

13 

0 

0 

0 

0 

6 

8 

Hexânico 

250 

500 

1000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Clorofórmico 

250 

500 

1000 

15 

19 

27 

0 

0 

0 

11 

13 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Acetato de Etila 

250 

500 

1000 

14 

20 

28 

0 

0 

0 

11 

13 

15 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

Precipitado 

250 

500 

1000 

22 

24 

28 

3 

5 

6 

17 

17 

19 

0 

0 

0 

2 

7 

10 

Ciprofloxanino*

* 
5 32 23 27 29 - 

Penicilina** 10 31 - 33 - - 

Flocunazol** 25 - - - - 11 

*Resultados expressos em milímetros dos halos de inibição do crescimento 

**Controles positivos ciprofloxacino e penicilina (antibacterianos) e fluconazol (antifúngico).  

 

DISCUSSÃO  

 

O bioma Caatinga é um complexo vegetacional com características peculiares e variações 

fisionômicas dos seus componentes herbários (RATTER et al., 1992), apesar de sua elevada 

biodiversidade, pouco tem sido feito em termos de valorizar sua conservação. A caatinga brasileira 

é considerada um dos 25 ecossistemas do planeta, e muitas destas plantas encontradas nesse 

ecossistema são utilizados na medicina natural. 

Entretanto, as preparações fitoterápicas advindas desse bioma, carecem de um rígido controle de 

qualidade. A tradição no emprego de plantas facilita a aquisição, fator este, que contribui para o uso 

indiscriminado. Estudos científicos indicam que muitas espécies podem apresentar substâncias 

tóxicas e/ou composição química variável. Além disto, muitas espécies estão ameaçadas de 
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extinção; sendo de extrema importância a preservação do bioma nordestino, que apresenta 

características únicas (RATTER et al., 1992). 

Spondias sp., contém diversos grupos de substâncias químicas. Taninos, lactonas, terpenóides 

(sesquiterpenos e monoterpenos), flavonóides são alguns desses grupos de substâncias já detectadas 

e isoladas que ocorrem em outras espécies do gênero Spondias. (MENDES & ELISALDO, 2007; 

TALHOUK et al., 2007). 

No caso específico do fruto do cajá-umbu, estudos fitoquímicos indicaram a presença de altos 

teores de vitamina C e glicídios, sendo, maneira geral, uma fonte natural de antioxidante 

(ALMEIDA, 2000). 

No presente trabalho, a avaliação fitoquímica dos extratos e frações de folhas de Spondias sp. 

investigados, mostrou uma marcada presença de composto de natureza fenólica (taninos, 

flavonóides), compostos este já conhecidos por apresentarem não apenas capacidade antioxidante, 

mas propriedades antiinflamatórias e antimicrobianas (ESQUENAZI et al., 2002; GUTAM & 

JACHAK, 2009). 

Assim, esses compostos podem ser responsáveis total ou parcialmente pelas atividades biológicas 

dos extratos brutos e das frações obtidas do extrato metanólico. Os resultados experimentais 

mostraram diferentes níveis de atividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, assim 

como contra o fungo. O extrato metanólico de Spondias sp. demonstrou inibição no crescimento dos 

microrganismos Staphylococcus aureus, M. luteus e Candida albicans. O precipitado apresentou 

também uma atividade significativa de inibição do crescimento frente a P. aueroginosa. Estes dados 

indicam a presença de promissoras substâncias com atividades antifúngicas e antibacterianas, in 

vitro. Resultados estes comparados a ciprofloxanino, penicilina e clorexidina, usados comumente 

como controles positivos. 

Estes dados são condizentes com os descrito na literatura para um grande número de extratos de 

plantas estudado em relação à atividade antimicrobiana. Um grande número de plantas têm sido 

utilizadas no tratamento de doenças parasitárias no homem e em animais (ADEMOLA et al., 2005; 

DERDA et al., 2009). 

Algumas plantas da família Anacardiaceae são utilizadas em estudos in vitro contra agentes 

patogênicos, como por exemplo, Irvingia gabonensis (FADARE & AJAIYEOBA, 2008) e Rhus 

spp. (RAYNE & MAZZA, 2007) e Amphipterygium adstringens (CASTILHO-JUÁREZ et al., 

2007). Em relação ao gênero Spondias, podem-se destacar S. mombim, cujo extrato é empregado no 

tratamento de parasitas gastroentéricos (ADEMOLA et al., 2005) e como bactericida e moluscicida 

(CORTHOUT et al., 1994). Outros extratos que merecem destaque são o de Salvia officinalis L., 

com notória atividade contra Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Morganella morganii (PEREIRA et al., 2004); o de Caryophyllus aromaticus e Syzygyum 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gautam%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jachak%20SM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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joabolanum também são reconhecidos por seu potencial antimicrobiano contra C. albicans, S. 

aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aueruginosa, entre outros, inclusive sobre os 

microrganismos isolados de ambiente hospitalar e resistentes a antibióticos (NASCIMENTO et al., 

2000). 

Quanto às atividades antimicrobianas deve destacar-se que as espécies vegetais desenvolveram, ao 

longo de sua evolução, mecanismos de defesa ao interagir com o meio ambiente. Assim, 

substâncias químicas produzidas, são empregadas em consequência da ativação de rotas específicas 

do metabolismo secundário. Substâncias estas que constituem a maioria dos princípios ativos, por 

exemplo, óleos essenciais, alcalóides, taninos e flavonóides, entre outras (KRIVENKO et al., 1996). 

 

CONCLUSÃO  

Visando a caracterização e o uso sustentável da caatinga, estudos vêm sendo desenvolvidos para 

determinar o potencial biológico de produtos vegetais quanto à atividade antimicrobiana. 

Considerando o aumento da resistência de microrganismos a diversos medicamentos, há, portanto, 

um desafio na descoberta de novas moléculas para serem utilizadas para o tratamento de infecções 

por microorganismos. 

As folhas de Spondias sp. apresentaram capacidade antimicrobiana detectadas in vitro a partir dos 

extratos avaliados, resultados estes, que são condizentes com alguns dos usos populares que lhe são 

atribuídas, tais como o uso no tratamento de afecções dérmicas. 
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5.3 DETERMINAÇÃO DE EFEITOS TÓXICOS AGUDOS 

 

 Não foi observado nenhum sinal de toxicidade e/ou óbito nos animais controle ou 

tratados com as doses de 300 e 2000 mg/kg durante o período experimental. Também 

não houve alterações no referente a ganho de peso e consumo de água e ração entre os 

grupos controles e tratados, em ambos os sexos, conforme mostrado na tabela 5. 

Tabela 5. Efeitos da administração aguda dos extratos de folhas de oiti (L. tomentosa Benth. Fritsch), 
oiticica (L. rigida Benth.), goiti (C. impressa Prance), cajá-umbu (S. mombin × S. tuberosa), e chanana 
(Turnera ulmifolia Linn. var. elegans) nas doses de 300 e 2000 mg/kg no ganho de peso, consumo de água 

e ração dos ratos avaliados por 14 após o tratamento. 

Espécie 
Tratamento 

(mg/kg) 
Parâmetros fisiológicos 

Água (mL) Ração (g) 
Peso inicial 

(g) 
Peso final 

(g) 
  ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
          
Controle  30,4 

±3,2 
38,8 
±8,3 

17,9 
±4,5 

22,9 
±2,2 

180 
±12 

218 
±31 

201 
±27 

255 
±30 

Chrysobalanaceae          
L. tomentosa Benth. 
Fritsch  

300  30,2 
±1,2 

35,6 
±4,9 

19,0 
±2,7 

20,8 
±1,9 

175 
±23 

205 
±13 

198 
±17 

238 
±16 

          
 2000  29,4 

±5,2 
38,6 
±5,7 

18,5 
±2,3 

23,9 
±3,5 

190 
±14 

209 
±17 

210 
±12 

240 
±11 

          
L. rigida Benth.  300  28,4 

±2,8 
39,1 
±5,6 

18,3 
±3,4 

22,9 
±4,7 

177 
±19 

200 
±27 

197 
±19 

230 
±21 

          
 2000  29,7 

±3,3 
38,1 
±2,6 

17,5 
±4,5 

23,0 
±1,9 

187 
±12 

215 
±3 

207 
±11 

250 
±14 

          
C. impressa Prance  300  28,4 

±2,1 
40,2 
±3,6 

18,3 
±2,4 

20,2 
±2,8 

169 
±34 

215 
±6 

190 
±9 

248 
±12 

          
 2000  31,5 

±5,4 
41,3 
±6,7 

18,5 
±3,4 

22,9 
±4,8 

177 
±18 

203 
±12 

199 
±7 

236 
±9 

Anacardiaceae          
S. mombin × S. tuberosa  300  31,7 

±3,2 
42,7 
±5,9 

19,2 
±3,2 

21,9 
±3,6 

175 
±21 

198 
±32 

196 
±30 

231 
±12 

          
 2000  29,6 

±5,2 
37,9 
±3,2 

19,3 
±4,1 

20,8 
±2,9 

190 
±12 

206 
±12 

210 
±21 

240 
±19 

Turneraceae          
Turnera ulmifolia Linn. 
var. elegans  

300  32,0 
±4,8 

41,9 
±5,7 

18,4 
±2,3 

22,4 
±4,7 

170 
±34 

212 
±23 

189 
±21 

244 
±22 

          
 2000  27,3 

±3,7 
42,8 
±5,6 

18,7 
±3,2 

23,7 
±3,2 

180 
±7 

209 
±8 

201 
±8 

238 
±5 

          
Resultados expressos por animal em média±desvio padrão (n=3); Grupos controle e satélite tratados 
com veículo (água destilada); ♂ = ratos machos; ♀ = ratos fêmeas.  
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 Em relação ao screening hipocrático, nenhuma alteração motora e/ou sensorial foi 

observada. Os órgãos analisados nos animais de ambos os sexos se mostraram 

inalterados macroscopicamente, assim como a massa relativa das mesmas vísceras em 

todos os animais (tabelas 6). 

Tabela 6. Efeitos da administração aguda dos extratos de folhas de L. tomentosa Benth. Fritsch, L. rigida 

Benth., C. impressa Prance, S. mombin × S. tuberosa e Turnera ulmifolia Linn. var. elegans nas doses de 

300 e 2000mg/kg no peso relativo dos órgãos dos ratos após 14 do tratamento. 

Espécie 
Tratamento 
(mg/kg) 

Massa relativa dos órgãos 

Fígado 
(%) 

Rim 
Direito 
(%) 

Rim 
esquerdo 
(%) 

Baço 
(%) 

Coração 
(%) 

Controle  3,01±0,24 0,33±0,04 0,35±0,07 0,24±0,05 0,31±0,02 
Chrysobalanaceae       
L. tomentosa Benth. 
Fritsch  
 

300  3,00±0,35 0,34±0,02 0,35±0,02 0,22±0,06 0,29±0,02 

2000  3,05±0,23 0,33±0,03 0,31±0,01 0,26±0,03 0,34±0,05 

L. rigida Benth 
 
 

300  3,00±0,13 0,33±0,02 0,33±0,03 0,24±0,09 0,32±0,02 

2000  2,86±0,33 0,31±0,00 0,32±0,00 0,17±0,09 0,30±0,02 

C. impressa Prance  
 

300  3,06±0,15 0,32±0,01 0,32±0,03 0,20±0,05 0,29±0,02 
2000  3,06±0,28 0,32±0,02 0,32±0,03 0,27±0,13 0,34±0,05 

Anacardiaceae       
S. mombin × S. 
tuberosa  
 

300  3,02±0,12 0,36±0,01 0,37±0,03 0,24±0,04 0,37±0,03 

2000  3,05±0,32 0,31±0,04 0,33±0,02 0,24±0,03 0,33±0,03 

Turneraceae       
Turnera ulmifolia Linn. 
var. elegans  
 

300  3,21±0,19 0,33±0,02 0,35±0,03 0,23±0,02 0,30±0,02 

2000  3,09±0,42 0,32±0,02 0,33±0,04 0,27±0,04 0,30±0,04 

Resultados expressos por animal em média±desvio padrão (n=6; 3♂ e 3♀); Grupos controle e satélite 
tratados com veículo (água destilada). 

 

 Em complemento as informações obtidas da avaliação fisiológica e das análises 

macroscópicas dos órgãos, as determinações dos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos indicaram alterações bioquímicas e hematológicas, todavia não 

relacionadas às concentrações utilizadas, considerando a variabilidade fisiológica dos 

animais. Estes resultados visavam evidencias qualquer alteração inicial não perceptível 

na análise macroscópica. Assim, em face de não alterações bioquímicas e hematológicas, 

a análise microscópica dos órgãos não foi requerida (Tabela 7 e 8).   
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Tabela 7. Efeitos da administração aguda dos extratos de folhas de oiti(L. tomentosa Benth. Fritsch), oiticica(L. rigida Benth.), goiti(C. impressa Prance), cajá-umbu(S. mombin 
× S. tuberosa), e chanana (Turnera ulmifolia Linn. var. elegans) nas doses de 300 e 2000mg/kg nos parâmetros bioquímicos e hematológicos dos ratos após 14 do tratamento. 

Espécie 
Trat. 
(mg/kg) 

Parâmetros Hematológicos 
WBC 
(×10

3
/mm

3
) 

RBC 
(×10

3
/mm

3
) 

HGB 
(g/dL) 

HCT 
(%) 

MVC 
(fL) 

MCH 
(pg) 

MCHC 
(g/dL) 

RDW 
Linf. 
(×10

3
/mm

3
) 

Mono. 
(×10

3
/mm

3
) 

Gran. 
(×10

3
/mm

3
) 

Controle  
7,6 
±0,8 

8,5 
±0,2 

16 
±0,3 

47,5 
±0,9 

56,5 
±3,5 

18,8 
±0,8 

33,3 
±0,6 

13,5 
±0,2 

6,7 
±0,7 

0,6 
±0,3 

0,37 
±0,11 

Chrysobalanaceae            

EPLT 300  
7,97 
±3,85 

7,66 
±1,50 

14,5 
±2,72 

47,73 
±3,97 

63,33 
±10,40 

18,93 
±0,58 

30,4 
±5,09 

14,03 
±1,34 

5,8 
±2,50 

1,2 
±0,8 

0,97 
±0,58 

 2000  
6,37 
±1,56 

6,46 
±2,36 

12,93 
±4,49 

38,63 
±14,53 

59,67 
±5,51 

20,10 
±0,75 

33,9 
±2,3 

15,17 
±4,33 

5,27 
±1,47 

0,63 
±0,21 

0,47 
±0,11 

EPLR 300  
7,24± 
4,31 

8,48 
±0,86 

16,13 
±2,16 

45,4 
±5,92 

53,67 
±1,15 

18,97 
±0,38 

35,33 
±0,21 

13,4 
±0,66 

5,67 
±3,95 

1,07 
±0,46 

0,53 
±0,11 

 2000  
7,0 
±1,5 

5,1 
±1,9 

11,8 
±2,91 

34,97 
±7,85 

59,65 
±9,41 

19,2 
±0,75 

33,77 
±0,91 

12,53 
±0,15 

5,93 
±1,28 

0,63 
±0,15 

0,47 
±0,11 

EPCI 300  
7,27 
±4,31 

8,76 
±0,52 

16,27 
±0,11 

52,13 
±8.97 

60,00 
±11,36 

18,6 
±1,06 

31,67 
±4,80 

14,67 
±2,05 

5,00 
±3,33 

1,47 
±0,99 

0,73 
±0,76 

 2000  
8,00 
±6,84 

9,02 
±3,85 

21,73 
±7,53 

42,9 
±10,24 

62,33 
±9,51 

25,6 
±8,18 

41,57 
±14,11 

15,00 
±4,33 

6,23 
±4,96 

1,07 
±0,33 

0,7 
±0,61 

Anacardiaceae            

EPSS 300  
7,9 
±3,09 

7,66 
±1,50 

14,5 
±2,72 

47,73 
±3,97 

63,33 
±10,40 

18,93 
±0,58 

30,4 
±5,09 

14,03 
±1,34 

5,8 
±2,50 

1,2 
±0,8 

0,97 
±0,58 

 2000  
7,4 
±5,55 

7,89 
±2,42 

15,53 
±3,11 

46,33 
±8,92 

59,33 
±12,74 

19,8 
±3,46 

35,83 
±2,87 

17,1 
±5,97 

5,53 
±3,37 

1,07 
±0,86 

0,73 
±0,23 

Turneraceae            

EPTE 300  
8,09 
±2,09 

8,48 
±0,86 

16,13 
±2,16 

45,4 
±5,92 

53,67 
±1,15 

18,97 
±0,38 

35,33 
±0,21 

13,4 
±0,66 

5,67 
±3,95 

1,07 
±0,46 

0,53 
±0,11 

 2000  
8,02 
±1,2 

8,5 
±0,2 

16 
±0,3 

47,5 
±0,9 

56,5 
±3,5 

18,8 
±0,8 

33,3 
±0,6 

13,5 
±0,2 

6,7 
±0,7 

0,6 
±0,3 

0,37 
±0,11 

Resultados expressos por animal em média±desvio padrão (n=6; 3♂ e 3♀); Grupos controle e satélite tratados com veículo (água destilada). Contagem total de hemácias 
(RBC), hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular médio (MCV), concentração média de hemoglobina (MCH), concentração corpuscular média de 
hemoglobina (MCHC), variação do volume corpuscular médio (RDW), e contagem total (WBC) e diferencial de leucócitos (Linfócitos, Linf.; Monocitos, Mono.; Granulócitos, 
Gran.) 
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Tabela 8. Efeitos da administração aguda dos extratos de folhas de oiti(L. tomentosa Benth. Fritsch), oiticica(L. rigida Benth.), goiti(C. impressa Prance), cajá-umbu(S. mombin 
× S. tuberosa), e chanana (Turnera ulmifolia Linn. var. elegans) nas doses de 300 e 2000mg/kg nos parâmetros bioquímicos dos ratos após 14 do tratamento. 

Espécie 
Trat. 
(mg/kg) 

Parâmetros Bioquímicos 
Ureia 
(mg/dL) 

Creat. 
(mg/dL) 

ALT 
(U/L) 

AST 
(U/L) 

GGT 
(U/L) 

Bil. T. 
(mg/dL) 

Bil. D. 
(mg/dL) 

Bil. I. 
(mg/dL) 

Ami. 
(U/L) 

Col. 
(mg/dL) 

Prot. 
(g/dL) 

Alb. 
(g/dL) 

Glob. 
(g/dL) 

Glic. 
(mg/dL) 

Trig. 
(mg/dL) 

Controle 
45,5 
±7,78 

0,65 
±0,07 

87 
±4,24 

170,5 
±23,3 

12,00 
±1,41 

0,38 
±0,26 

0,10 
±0,01 

0,28 
±0,27 

729 
±3,53 

54,5 
±3,6 

6,6 
±0,0 

3,1 
±0,42 

3,5 
±0,42 

122,5 
±21,9 

63,00 
±5,66 

Chrysobalanaceae               

EPLT 300  
45 
±4,24 

0,65 
±0,07 

83,5 
±7,60 

171,5 
±109 

0,7 
±0,00 

0,34 
±0,14 

0,16 
±0,11 

0,18 
±0,17 

739 
±72,8 

51,00 
±1,3 

6,25 
±0,92 

3,1 
±0,28 

3,15 
±0,64 

126,5 
±27 

61,8 
±15,5 

                 

 2000  
44,33 
±0,58 

0,67 
±0,11 

80,33 
±6,66 

173 
±12,2 

0,67 
±0,06 

0,34 
±0,06 

0,13 
±0,01 

0,21 
±0,05 

707,3 
±8,39 

50,33 
±2,2 

6,3 
±0,46 

2,9 
±0,3 

3,4 
±0,69 

123,6 
±24,5 

62,33 
±20,2 

                 

EPLR 300  
44,33 
±7,23 

0,60 
±0,1 

80,33 
±16,20 

172,3 
±21,9 

0,67 
±0,00 

0,31 
±0,03 

0,11 
±0,01 

0,20 
±0,02 

724 
±158 

53,67 
±6,8 

6,47 
±1,29 

2,7 
±0,46 

3,77 
±0,83 

122,3 
±26,3 

66,67 
±13,6 

                 

 2000  
45 
±7,94 

0,63 
±0,06 

81,33 
±10,90 

173,6 
±10,6 

0,6 
±0,00 

0,39 
±0,15 

0,10 
±0,01 

0,29 
±0,14 

758 
±147 

52,00 
±1,6 

6,8 
±0,26 

2,63 
±0,38 

4,17 
±0,11 

121,3 
±22,5 

68,67 
±4,51 

                 

EPCI 300  
40,5 
±2,12 

0,65 
±0,07 

85,5 
±2,12 

172 
±22,6 

0,6 
±0,14 

0,40 
±0,01 

0,15 
±0,02 

0,25 
±0,01 

749,5 
±98,2 

51,00 
±2,7 

5,9 
±0,85 

2,65 
±0,21 

3,25 
±0,64 

130,5 
±20,2 

65,50 
±2,12 

                 

 2000  
47,33 
±4,04 

0,70 
±0,20 

80 
±5,50 

179,3 
±15,3 

0,67 
±0,06 

0,34 
±0,14 

0,11 
±0,09 

0,23 
±0,10 

703,3 
±66,5 

52,00 
±1,1 

6,73 
±0,60 

2,6 
±0,3 

4,13 
±0,56 

125,6 
±12,5 

68,67 
±34,3 

Anacerdiaceae                

EPSS 300  
43,32 
±3,08 

0,66 
±0,12 

81,34 
±12,07 

178,03
±13,76 

0,67 
±0,05 

0,32 
±0,08 

0,11 
±0,07 

0,21 
±0,05 

734,3 
±62,0 

57,02 
±4,9 

5,5 
±0,55 

2,45 
±0,11 

3,05 
±0,44 

124,0 
±13,6  

67,89 
±13,4 

                 

 2000  
47,33 
±14,2 

0,67 
±0,15 

78,33 
±14,2 

176,6 
±15,3 

0,63 
±0,15 

0,34 
±0,10 

0,13 
±0,5 

0,22 
±0,10 

779,3 
±59,1 

53,0 
±1,5 

7,03 
±1,27 

2,87 
±0,23 

4,17 
±1,48 

121,67 
±14,6 

69,67 
±12,2 

Turneraceae                

EPTE 300  
46,90 
±1,76 

0,64 
±0,07 

80,13 
±9,06 

177,03 
±15,90 

0,65 
±0,17 

0,36 
±0,03 

0,13 
±0,06 

0,23 
±0,06 

745,3 
±43,0 

56,3 
±1,8 

5,25 
±0,52 

2,6 
±0,08 

2,65 
±0,44 

128,7 
±15,8 

67,98 
±14,5 

                 

 2000  
43,08 
±3,45 

0,63 
±0,03 

78,90 
±8,73 

178,06 
±12,30 

0,68 
±0,12 

0,39 
±0,05 

0,12 
±0,02 

0,27 
±0,07 

750, 9 
±49,0 

55,9 
±2,8 

6,50 
±0,40 

3,1 
±0,18 

3,4 
±0,22 

130,0 
±19,7 

66,9 
±19,4 

Resultados expressos por animal em média±desvio padrão (n=6; 3♂ e 3♀); Grupo controle tratados com veículo (água destilada). Ureia mg/dL  (Ureia); Creatinina mg/dL 
(Creat.); Aspartato transaminase U/L (AST); Alanina transaminase U/L (ALT); Gama Glutamil transferase U/L (GGT); Bilirrubina Total mg/dL (Bil. T.); Bilirrubina Direta mg/dL 
(Bil. D); Bilirrubina Indiretamg/dL (Bil. I); Amilase U/L (Ami.); Colesterol mg/dL (Col.); Proteínas Totais mg/dL (Prot.); Albumina mg/dL (Alb.); Globulina mg/dL (Glob.); Glicose 
mg/dL (Glic.); Triglicerídeos mg/dL (Trig.).   
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6. DISCUSSÃO  
  

 O uso de plantas na medicina tradicional tem acompanhado à 

humanidade ao longo de sua história, havendo na atualidade a comprovação 

científica de diversas propriedades medicinais, atribuídas através de seu uso 

popular. Neste ponto é relevante destacar que conforme as estimativas da 

Organização Mundial de Saúde em torno de 80% da população mundial 

dependem de plantas para o cuidado primário da saúde (OMS, 2002). Portanto, 

as plantas superiores apresentam um potencial a ser explorado no 

desenvolvimento de agentes terapêuticos. As plantas podem ser utilizadas sob 

uma variedade de formas, tais como extratos para fins terapêuticos, moléculas 

isoladas ou com alguma modificação estrutural, ou como precursores para a 

síntese química. Assim, a medicina popular merece atenção ao permitir 

identificar e caracterizar moléculas, e desenvolver formas de uso e/ou 

aplicação (DIAS, URBAN & ROESSNER, 2012). 

 Nos últimos anos, vários trabalhos referentes ao conhecimento popular 

sobre o uso de plantas em diferentes regiões do mundo vêm sendo 

desenvolvidos, propiciando, ainda, o melhor aproveitamento dos recursos 

naturais. Dentre as diversas abordagens, o uso medicinal das plantas vem 

recebendo destaque, possibilitando assim a bioprospecção de espécies, com o 

concomitante desesnvolvimento de áreas como fitoquímica, etnobotânica e 

etnofarmacologia, além da farmacologia e da toxicologia (CRAGG & NEWMAN, 

2013). 

 Assim, o desenvolvimento de pesquisas para propiciar uso comercial de 

plantas medicinais através da denominada bioprospecção de plantas de 

interesse médico implica na geração de dados científicos necessários à 

comprovação da eficácia e da segurança do seu uso no tratamento de 

determinadas patologias. Esta ferramenta científica pode seguir alguns 

modelos de amostragem, destacando-se como mais eficaz a pesquisa 

etnodirigida (VIEIRA et al., 2014). 

 Avaliar o potencial de produtos naturais vegetais, portanto, envolve a 

ação multidisciplinar de diversas áreas (e.g. química, bioquímica, microbiologia, 

biologia, toxicologia, farmacologia); além da possibilidade de colaborações com 
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a indústria farmacêutica visando novos medicamentos ou aplicações. Assim, 

promovendo um conhecimento científico complementar para viabilizar o uso 

dessas espécies como recurso terapêutico, implica em um melhor 

aproveitamento das mesmas (MACEDO & GEMAL, 2009). 

 Desta forma, os produtos naturais são uma importante fonte de novos 

agentes bioativos e medicamentos fitoterápicos que são utilizados em todo o 

mundo para o tratamento de diversas doenças. As plantas têm uma 

capacidade quase ilimitada para sintetizar moléculas.  Estudos de produtos 

naturais têm como objetivo descobrir novas fontes de compostos bioativos e/ou 

validar o uso tradicional de plantas medicinais (CRAGG & NEWMAN, 2013). 

 

6.1 COMPOSIÇÃO FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS 

  

 Os resultados do conteúdo de fenólicos totais nas espécies estudadas 

revelou a presença de compostos fenólicos em seus extratos. Destes, os 

extratos metanólicos apresentaram as maiores concentrações de compostos 

bioativos, efeito justificado pela característica anfipática deste solvente, com 

capacidade de extrair constituintes de diversas polaridades. Assim, após o 

desenvolvimento dos experimentos de otimização dos processos extrativos, o 

modelo que apresentou melhor potencial foi a maceração em metanol por 3 

dias, utilizado para obter os extratos. Isto é condizente com resultados 

similares observados em estudos com ooutras plantas ao avaliarem o potencial 

extrator de compostos fenólicos e consequente aumento da atividade 

antioxidante quando utilizado o metanol como solvente. (ALOTHMAN, BHAT & 

KARIM, 2009; SULTANA, ANWAR & ASHRAF, 2009; PINELO  et al., 2004; 

ZHOU & YU, 2004; YU, AHMEDNA & GOKTEPE, 2005). 

 Desta forma, os extratos metanólicos de folhas L. tomentosa, L. rígida, C. 

impressa, S. mombin×S. tuberosa e T. ulmifolia Linn. var. elegans foram 

utilizados para validar a metodologia analítica por CLAE-DAD a fim de 

caracterizar os compostos majoritários através de um método simples, 

aplicável em unidades de controle de qualidade industriais. Para tanto, os 
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parâmetros avaliados foram os recomendados pela Legislação Brasileira 

(ANVISA, 2003). 

 No Brasil, há duas normatizações para o setor de plantas medicinais e 

fitoterápicos. A primeira foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) e a segunda foi a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 

2006 a, b). Ambos os documentos oficiais incentivam a pesquisa e 

desenvolvimento com relação ao uso de plantas medicinal e fitoterápico, 

priorizando a biodiversidade do país, e a disponibilização de medicamentos 

com qualidade, segurança e eficácia. 

 Na Legislação Brasileira anterior, o fitoterápico era caracterizado como 

um medicamento obtido a partir do emprego exclusivamente de matérias-

primas ativas vegetais, com a garantia da eficácia e dos riscos de seu uso, 

além da reprodutibilidade e constância de sua qualidade (ANVISA, 2004). 

 Com base nessas normas, os resultados obtidos através da validação do 

método de quantificação dos compostos majoritários nos extratos das espécies 

avaliadas, permitem gerar conhecimento científico a ser aplicado na garantia 

da qualidade e reprodutibilidade de resultados, sendo este o primeiro relato na 

literatura para as espécies em análise. 

 Os extratos de L. rigida e L. tomentosa apresentaram perfis 

cromatográficos muito similares, uma vez que são do mesmo gênero, o qual 

está de acordo com estudos mostrando a similaridade química entre espécies 

de gêneros pertencentes à família Chrysobalanaceae (FEITOSA, XAVIER & 

RANDAU, 2012; NETO et al., 2013). Especificamente, a presença de 

flavonoides para espécies do gênero Licania já foi relatada por Medeiros et al. 

(2012) com o isolamento e identificação de flavonóis-3-O-glicosilados, tais 

como a descoberta de um novo flavonol, o Licanol, em Licania macrophylla, 

uma planta conhecida como anauerá, e muito utilizada como fitoterápico na 

região Norte do país. 

 Corroborando com a elevada similaridade química encontrada neste 

gênero, também foram encontrados glicosídeos dos flavonóis quercetina e 
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miricetina em outras espécies (FEITOSA, XAVIER & RANDAU, 2012). Todavia 

há poucos relatos referentes à identificação dos constituintes químicos das 

espécies de L. rigida e L. tomentosa (CHAFFAUD & EMBERGER, 1960; 

CASTILHO et al., 2000; CASTILHO, OLIVEIRA, KAPLAN, 2005; CASTILHO & 

KAPLAN, 2008; MACEDO, 2011). 

 Assim, considerando a similaridade química esperada entre espécies do 

gênero da família Chrysobalanaceae, e ao se avaliar as características 

químicas do composto majoritário (1A; 1B, figura 02), com tempos de retenção 

(9,8 min) e absorbâncias máximas na região do UV (256 e 350) iguais, é 

possível afirmar que se trata do mesmo composto. Com base nestes dados, o 

composto majoritário foi então identificado como flavonol-3-O-glicosilado, por 

apresentarem tempos de retenção próximos aos dos padrões rutina (9,2 min) e 

hiperina (9,4min), associado às características espectrais na região do UV (256 

e 350) similares às dos referidos padrões, além de dados teóricos descritos por 

Mabry, Markham e Thomas (1970). 

 A aplicação do método validado neste trabalho possibilitou identificar e 

quantificar o flavonol-3-O-glicosilado presente nos extratos de L. rigida e L. 

tomentosa como equivalentes de hiperina, em face de ser o padrão com maior 

similaridade ao composto detectado nos extratos, como mostrado na tabela 03. 

 Por outro lado, C. impressa (família Chrysobalanaceae) apresentou um 

perfil cromatográfico diferente do observado para as espécies do gênero 

Licania. O ácido gálico (ácido 3,4,5-triidroxibenzóico) foi o composto majoritário 

presente no extrato metanólico (1C, figura 02). Este ácido orgânico está 

amplamente distribuído na natureza, sendo conhecido pela sua notada 

atividade anti-inflamatória e antioxidante (KROES, 1992). A identificação do 

composto majoritário foi confirmada mediante a co-eluição dos sinais da 

amostra e do padrão de ácido gálico quanto foram co-injetados. A literatura 

revisada não fornece informações sobre a composição química desta espécie. 

 Quanto a S. mombin×S. tuberosa (família Anacardiaceae), uma espécie 

endêmica da caatinga, há poucos estudos focados na caracterização química e 

atividades biológicas A maioria dos trabalhos desta espécie descrevem as 



110 
 

características de cultivo ou comercialização de seus frutos (SILVA et al., 

2014). Neste ponto, a análise cromatográfica do extrato metanólico de S. 

mombin×S. tuberosa revelou a presença de rutina, um flavonol glicosilado, 

como composto majoritário. A rutina foi isolada e identificada por técnicas 

espectrométricas, para complementar a determinação da composição química 

desta espécie, como apresentado e discutido no item 5.1.4. Bem como, a 

composição química preliminar foi utilizada como embasamento para justificar 

a ação antibacteriana apresentada por esta espécie como consta no item 5.2.1. 

E, estudos da composição química da fração rica em flavonoides (FRF) desta 

espécie também foram realizados (Ver item 5.1.4). 

 A composição química é importante uma vez que esta pode explicar as 

atividades biológicas atribuídas pelo conhecimento popular. Moléculas, tais 

como os polifenólicos, presentes nos extratos brutos assim como aquelas nas 

frações obtidas interagem como biomoléculas (e.g. proteínas, lipídios, DNA), o 

qual pode explicar seus efeitos (Jakobek, 2015), avaliar capacidade 

antioxidante, dentre outros parâmetros. 

 A avaliação do extrato metanólico de T. ulmifolia Linn. var. elegans 

revelou a presença de dois compostos majoritários, quantificados como 

equivalentes de rutina por apresentarem tempo de retenção e espectros na 

região do UV similares ao padrão rutina. Por outro lado, o extrato hidroetanólico 

desta mesma planta, com potencial antioxidante in vivo, como mostrado do 

item 5.1.3.2.1, outro trabalho do grupo de pesquisa, foi também analisado 

quanto a sua composição química utilizando-se o método desenvolvido na 

presente tese. 

 A comparação das composições químicas de ambos os extratos, 

metanólico e hidroetanólico de T. ulmifolia Linn. var. elegans, demonstraram o 

mesmo padrão de sinais. Todavia, os compostos majoritários encontrados no 

extrato hidroetanólico apresentaram tempos de retenção 8,4 e 8,8 min, 

enquanto que tempos de retenção de 9,1 e 9,3 min foram observados para os 

compostos majoritários do extrato metanólico sob as mesmas condições 

analíticas. Isto é condizente com resultados descritos quanto à análise da 

composição química de extratos em se utilizando solventes diferentes, 
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principalmente etanol, metanol e água (MONTEDORO, 1992; CRISTEA, 

BAREAU & VILAREM, 2003). 

 

6.2 MECANISMO DE AÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

 Antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação, 

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

complexação de metais. Os antioxidantes são classificados como sintéticos e 

naturais e, para serem utilizados, devem ser seguros para a saúde. Alguns dos 

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

hidroxitolueno de butila (BHT). Dentre os naturais, destacam-se ácido 

ascórbico, fenólicos simples e flavonoides, amplamente utilizados nas 

indústrias de alimentos e medicamentos (EBERHARDT, LEE & LIU, 2000). 

 Os resultados experimentais mostraram o potencial antioxidante dos 

extratos no sequestro do DPPH• análogo ao observado com os antioxidantes 

de referências (rutina, BHT). Esta alta capacidade pode ser atribuída à alta 

concentração de polifenóis e flavonóides, determinada nos extratos em estudo 

(MOLYNEUX, 2004). 

 Assim, as espécies da família Chrysobalanaceae apresentaram as 

maiores atividades de sequestro do radical livre DPPH•, todavia o processo de 

fracionamento não melhorou acentuadamente esta atividade. Por outro lado, a 

maior atividade antioxidante nos extrato de T. ulmifolia e S. mombin×S. 

tuberosa foi observada na fração obtida da partição líquido-líquido com o 

solvente acetato de etila, devido a maior concentração de flavonoides, o qual 

está de acordo com o descrito em estudos similares (SINGH et al., 2007; 

KUMAR & BHASKAR, 2008; GANESAN, NSIMBA, KIKUZAKI & 

KONISHISINGH, 2008; ZHANG et al., 2009). 

 O potencial do sequestro do radical livre DPPH• depende do potencial 

antioxidante de extratos vegetais. Todavia a atividade antioxidante pode ser 

também determinada não apenas por modelos in vivo como ex vivo. Neste 

contexto e atendendo à atual demanda pela diminuição do uso de animais em 
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experimentos, a avaliação da atividade antioxidante foi proposta em um modelo 

ex vivo através da proteção da hémolise induzida pelo 2,2-azobis 

amidinopropano dihidroclorido (AAPH) (IBRAHIM, 2006; NIKI, 1988). 

 O AAPH é um azo composto capaz de gerar radicais livres a 37°C, que 

provocam a lipoperoxidação da membrana da hemácia, uma lesão celular que 

leva à liberação de hemoglobina devido à hemólise (CHISTÉ et al., 2014). 

Todavia, para este teste, há necessidade de avaliar a priori, se o extrato e o 

padrão utilizados apresentam potenciais efeitos hemolíticos. Assim, os 

resultados prévios com os extratos e as frações ricas em flavonoides (FRF) da 

maioria das espécies estudadas induziram hemólise nas concentrações 

avaliadas (10 - 400 µg/mL). A excessão foi observada em relação ao extrato e 

à FRF de S. mombin×S. tuberosa. No caso dos extratos das especies dos 

gêneros Chrysobalanaceae e Turneraceae, a hemólise pode ser induzida pela 

presença de taninos ou saponinas (SOUZA, MELLO & LOPES, 2011). 

 O modelo utilizando sangue humano e AAPH também permitiu avaliar o 

sistema celular de defesa antioxidante natural, responsável pela manutenção 

do equilíbrio das espécies reativas formadas. Este sistema de defesa 

antioxidante intracelular é representado principalmente pela glutationa (GSH), e 

por enzimas antioxidantes (catalase, CAT; Glutationa peroxidase, GPx; e 

superóxido dismutase, SOD) e pelos produtos finais da lipoperoxidação, as 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT; TBARS) (XIMENES et al., 

2010; HALLIWELL, 2012; HALLIWELL, 2013). 

 Assim, a determinação da atividade antioxidante ex vivo frente aos 

radicais gerados pelo AAPH com hemácia humanas avaliou o potencial 

hemolítico, o conteúdo de glutationa reduzida (GSH) e o nível de peroxidação 

lipídica (SRAT; TBARS) do extrato metánolico e da fração rica em flavonoides 

de folhas de S. mombin×S. tuberosa. O resultado mostrou efeito antioxidante 

apenas nos testes realizados com a fração rica em flavonoides, como decrito 

no item 5.1.4. 

 A fração rica em flavonoides de folhas de S. mombin×S. tuberosa inibiu a 

hemólise induzida pelo AAPH em eritrócitos humanos de forma concentração-
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dependente por até 3 h, após o início da produção de radicais, na concentração 

de 400 µg/mL. Um resultado próximo foi observado com o uso do padrão rutina 

com 100 µg/mL sob as mesmas condições. Em estudos com o ácido gálico e 

alguns de seus ésteres evidenciaram um efeito protetor frente à hemólise 

induzida pelo AAPH, atribuída à presença de hidroxilas livres na molécula 

(XIMENES et al., 2010; BONA et al., 2015). 

 Contudo, o mecanismo antihemolítico proposto para flavonoides é mais 

complexo. Um estudo avaliando a relação estrutura-atividade antihemolítico de 

alguns flavonoides indicou que a atividade antioxidante de um flavonoide 

depende do número de hidroxilas substituídas na sua estrutura principal. Em 

geral, quanto maior o número de substituições de grupos hidroxilas, maior é a 

atividade antioxidante, principalmente nas substituições di-OH nas posições 3 

'e 4', conferindo à molécula importante capacidade de absorver radicais peroxil 

(LOO•). Assim, o efeito observado com a FRF e com o padrão rutina é devido à 

presença de flavonóis-3-O-glicosilados derivados da quercetina, com 

substituições di-OH em 3 'e 4' (ERLEJMAN, et al., 2004; CAO, 1997). 

 Em outro estudo avaliando os efeitos da quercetina, seus glicosídeos 

(rutina e quercetina-3-O-glicosídeo), morina e -(-)epicatequina na hemólise dos 

eritrócitos bovinos induzidas pela iniciador de radical livre AAPH, e a sua 

interação com a hemoglobina foi observado que estes flavonoides retardaram a 

hemólise de forma concentração dependente. O efeito da quercetina e seus 

glicosídeos foi maior que o dos outros flavonoides, devido à presença de di-

OH, relatada anteriormente. Estes resultados também indicaram que 

flavonoides, relativamente hidrofóbicos, permeiam as membranas e ao atingir o 

citoplasma dos eritrócitos interagem com a hemoglobina (KITAGAWA, 

SAKAMOTO & TANO, 2004). 

 O efeito antioxidante da FRF de folhas de S. mombin×S. tuberosa devido 

à inibição da hemólise induzida por AAPH pôde ser comprovado determinando 

o conteúdo de glutationa reduzida (GSH) e níveis de lipoperoxidação (SRAT; 

TBARS). A GSH é o tiol tripeptídeo contendo cisteína mais abundante em 

células de mamíferos, sendo substrato para as enzimas GSH transferases (GT) 

e peroxidases (GPx). Outras funções da GSH envolvem sua participação no 
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estoque e transporte de cisteína e na regulação do balanço redox. Daí, ser 

considerado o antioxidante intracelular mais importante (HALLIWELL, 2012; 

HALLIWELL, 2013). 

 Quanto à peroxidação lipídica, a primeira consequência do estresse 

oxidativo, a mesma ocorre em ácidos graxos poliinsaturados (LH), quando o 

radical •OH captura um átomo de hidrogênio de um carbono metileno da cadeia 

polialquil do ácido graxo gera um radical (L•). O O2 é mais solúvel em meio não 

polar, havendo alta concentração de O2 na região hidrofóbica medial das 

membranas biológicas, causando efeitos deletérios nos ácidos graxos 

poliinsaturados (DRÖGE & SCHIPPER, 2007; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

2007). Assim, o elétron desemparelhado de um ácido graxo reage com O2 

gerando um radical peroxil (LOO•) que retira um hidrogênio de um ácido graxo 

poliinsaturado adjacente da membrana, propagando a reação em da cadeia de 

peroxidação lipídica, formando hidroperóxidos lipídicos (LOOH) (GATÉ et al., 

1999). A instabilidade dos hidroperóxidos lipídicos na presença de metais de 

transição (e.g. ferro ou cobre) leva à formação de radicais alcooxil (LO•) e 

peroxil (LOO•) (SCHWARZER, ARESE & SKOROKHOD 2015). 

 Na peroxidação lipídica é formado o malondialdeído (MDA), um dialdeído, 

altamente reativo, que eventualmente reage com os grupos amino de 

proteínas, fosfolipídios ou ácidos nucléicos induzindo modificações estruturais 

nas moléculas biológicas (DRÖGE & SCHIPPER, 2007). O MDA é o mais 

abundante, sendo determinado espectrofotometricamente ao se medir um 

complexo colorido, resultante da reação com o ácido tiobarbitúrico 

(PAPASTERGIADIS et al., 2012). 

 Ao se avaliar o conteúdo de GSH e os níveis de SRAT após 3h de 

iniciada a produção de radicais livres pelo AAPH na presença e ausência da 

FRF, foi evidenciado um comportamento análogo àquele observado nos 

resultados da prevenção da hemólise. Isto indica que a inibição da lise dos 

eritrócitos foi decorrente do efeito antioxidante dos flavonoides presentes na 

FRF. Este efeito pode ser explicado com base nos mecanismos intracelulares 

supracitados, através dos quais o teor de flavonoides evita o desequilíbrio no 

binômio sistema de defesa antioxidante-espécies reativas formadas, impedindo 
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assim a reação de propagação da cadeia de peroxidação lipídica através da 

absorção de radicais peroxil (LOO•) (ERLEJMAN, et al., 2004). 

 Outro mecanismo complementar que evidencia o efeito protetor da 

hemólise induzida por radicais livres formados pelo AAPH é o poder redutor 

determinado na FRF de folhas de S. mombin×S. tuberosa. Assim, esta fração 

foi capaz de neutrailizar o efeito oxidante dos íons de ferro. Este resultado é 

importante, pois está relacionado ao bloqueio da propagação da cadeia de 

peroxidação lipídica estimulada pelo ferro, evitando a formação de radicais 

alcooxil (LO•) e peroxil (LOO•), e, consequentemente, o efeito deletério às 

membranas biológicas (SCHWARZER, ARESE & SKOROKHOD 2015). 
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6.3 TOXICIDADE AGUDA 

 

 Embora a medicina popular informações referentes a atividades 

biológicas, permtindo identificar e caracterizar princípios ativos, o uso popular 

de uma espécie não é um condicionante para afirmar a ausência de efeitos 

tóxicos, sendo necessária uma avaliação farmacológica. Um exemplo desta 

situação são os efeitos tóxicos do óleo de copaíba (Copaifera langsdorfii Desf.) 

observados em camundongos, em detrimento do amplo uso do mesmo na 

medicina tradicional para o tratamento de processos inflamatórios 

(LOURENÇO et al., 2009). 

 A isto deve ser somado o uso indiscriminado de associações de diversas 

plantas medicinais em preparações artesanais, havendo portanto necessidade 

de determinar os efeitos tóxicos de plantas utilizadas pela medicina popular 

para garantir a segurança no uso dessas espécies para fins medicinais, e, 

ainda, prover dados visando a descoberta de novos fármacos. 

 Neste contexto, foi avaliada a toxicidade aguda dos extratos de folhas de 

L. tomentosa, L. rigida, C. impressa, Spondias mombin × Spondias tuberosa e 

Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, de acordo com o Acute Toxic Class 

Method (1997) para teste de dose aguda tóxica (Guideline 423), em ratos 

Wistar, fêmeas e machos através da estimativa da DL50. Um aspecto a ser 

destacado é o fato desta avaliação não ter seguido as normas brasileiras 

quanto ao número de animais, face à limitação estabelecida no uso de animais 

em experimentos (ISBRUCKER et al., 2011). 

 Os resultados experimentais com os extratos de folhas de L. tomentosa, 

L. rigida, C. impressa, Spondias mombin × Spondias tuberosa e Turnera 

ulmifolia Linn. var. elegans não indicaram nenhuma alteração bioquímica, 

hematológica e comportamental nos animais. 

 Na bioprospecção de fitoterápicos, as doses a serem utilizadas em 

experimentos com animais devem ser suficientes para se observar um possível 

efeito adverso e estimar a DL50. O uso de uma dose limite de 2000 mg/kg é 

suficiente para estimar a DL50 e classificar o produto conforme a GHS 
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(Globally Harmonised System). Em relação à toxicidade oral aguda dos 

extratos em estudo, os animais receberam doses de 300 mg/kg e 2000 mg/kg, 

não exibindo nenhum sinal de efeito adverso após 14 dias de observação. De 

acordo com a GHS, os extratos foram calssificados como de classe 5. 

 O screening hipocrático é um ensaio de triagem prévia útil para avaliar as 

atividades fármaco-toxicológicas. Através deste teste, os animais não 

apresentaram alterações na atividade geral, consciência e, sensibilidade. A 

necropsia dos animais não evidenciou alterações macroscópicas que 

justificasse um estudo histopatológico dos órgãos. Uma idêntica situação foi 

observada quanto às avaliações bioquímicas. 

 A análise dos parâmetros hematológicos e bioquímicos apresentaram 

resultados dentro dos limites normais após o tratamento. Isto indicou que os 

extratos não provocaram nenhum efeito toxico detectável. Assim, a 

administração oral dos extratos nas diferentes doses não apresentou danos 

nos órgãos envolvidos na farmacocinética de drogas, o qual foi evidenciado 

através das análises referentes à função hepática (AST, ALT, GGT, bilirrubinas 

e proteínas), principal órgão de biotransformação, e à função renal (creatinina e 

ureia), principal órgão excretor, assim como nas análises do metabolismo basal 

(glicose, triglicerídeos e amilase). Os resultados experimentais estão em 

consonância com a teoria dos órgãos alvo da toxicidade, quanto à 

biotransformação de espécies químicas no fígado e na excreção de metabólitos 

pelos rins (MAPHOSA, MASIKA & MOYO, 2010). 

 As avaliações in vitro e in vivo são capazes de predizer efeitos adversos 

em humanos expostos às espécies químicas, sendo importantes ferramentas 

em estudos toxicológicos. Esta etapa, denominada ensaio de toxicidade pré-

clínica, representa ganhos na segurança do uso, e econômicos no 

desenvolvimento de novos fármacos (OLSON et al., 2000; FUCHS et al., 

2012;).  

 Estudos de atividade farmacológica têm evidenciado o potencial 

terapêutico de diversas espécies (BRITO et al., 2012; NETO et al., 2013; 

FEITOSA, XAVIER E RANDAU, 2012; SILVA, G. A. et al., 2012; SILVA, J. B. N. 
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F. et al., 2012; SZEWCZYK E ZIDORN, 2014). Contudo, poucos são aqueles 

mostrando o potencial toxicológico. (NETO et al., 2013; SILVA et al., 2014; 

SZEWCZYK E ZIDORN, 2014). 

 Neste sentido, destaca-se a avaliação da letalidade frente a A. salina do 

extrato de folhas de Spondias mombin×Spondias tuberosa, o qual não indicou 

toxicidade nas condições experimentais, conforme descrito por Silva et al. 

(2012). Diferentemente, as folhas de L. rigida estão associadas a efeitos 

tóxicos observados em ruminantes (SCHONS et al., 2012). Todavia, não há 

ensaios toxicológicos padronizados para as espécies em estudo, os quais 

possibilitem a segurança do uso dessas espécies. 

 A avaliação da toxicidade deve ser determinada para garantir a segurança 

no uso medicinal das espécies em estudo, face ao indiscriminado emprego 

pela medicina popular. Para isto, há necessidade de estabelecer a identidade 

química de qualquer espécie. 

 Assim, para determinar a toxicidade, os extratos foram estudados quanto 

a sua fitocomposição através da quantificação de fenólicos totais e a 

identificação e quantificação do composto majoritário. Esta análise estabeleceu 

os extratos como fontes de compostos fenólicos, ácido gálico, o composto 

majoritário presente no extrato de C. impressa Prance, e flavonoides-3-O-

glicosilados, como a rutina presente no extrato de S. mombin×S. tuberosa, 

além de flavonoides não identificados nos extratos deT. ulmifolia Linn. var. 

elegans, L. tomentosa e L. rigida. Diversos estudos já indicaram a presença de 

compostos fenólicos e flavonoides nesses extratos, bem como a sua relação 

com a atividade farmacológica, que é atribuída a essas espécies pelo uso 

popular (BRITO et al., 2012; FEITOSA, XAVIER & RANDAU, 2012; SILVA, G. 

A. et al., 2012; SILVA, J. B. N. F. et al., 2012; SZEWCZYK E ZIDORN, 2014). 

 Portanto, a avaliação de toxicidade aguda é necessária para verificar e 

classificar as substâncias quanto a sua capacidade de provocar danos agudos 

aos organismos vivos, em altas doses, especialmente no que se refere a 

injúrias anátomo-patológicas e letalidade. Isto pode oferecer uma contribuição 

para estabelecer parâmetros de segurança - juntamente com outros dados de 
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toxicidade - para a saúde humana (PAIXÃO MAIOLI, 2014). Quanto a vegetais, 

esta avaliaçao é útil para identificar a toxicidade que uma planta possa 

apresentar para minimizar o equívoco popular em acreditar que produtos 

naturais são desprovidos de efeitos tóxicos ou adversos. 

 As espécies estudadas neste trabalho são amplamente utilizadas pela 

população, havendo avaliações armacológicas escassas no referente aos 

riscos da administração por via oral. A estimativa da segurança dos 

medicamentos e de produtos vegetais por via oral é realizada em modelo 

animal, mimetizando uma situação de uso e/ou exposição humana. Uma ótima 

correlação tem estabelecida entre roedores (ratos ou camundongos) e o 

homem, pois a administração de doses elevadas ou limites, assim como 

aquelas próximas, às de uso humano em animais experimentais fornece 

resultados válidos na investigação de efeitos agudos tóxicos (TUROLLA & 

NASCIMENTO, 2006). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nos resultados experimentais quanto à fitocomposição, atividades 

biológicas in vitro e ex vivo, e a avaliação da toxicidade aguda pode-se concluir 

que: 

1. A rutina foi caracterizada como o composto majoritário nos extratos e 

fração rica em flavonoides de Spondias mombin×Spondias tuberosa; 

2. O ácido gálico foi identificado como composto majoritário no extrato de C. 

impressa, primeiro relato de identificação de composto químico descrito 

para este gênero; 

3. Os flavonóis-3-O-glicosilados foram caracterizados como a classe de 

compostos majoritários em L. tomentosa, L. rigida e Turnera ulmifolia Linn. 

var. elegans; 

4. O método análitico desenvolvido e validado se mostrou eficaz na 

determinação dos componentes majoritários dos extratos de L. tomentosa, 

L. rigida, C. impressa, Spondias mombin × Spondias tuberosa e Turnera 

ulmifolia Linn. var. elegans; 

5. Os extratos aquoso, etanólico e metanólico, e suas frações obtidos de 

folhas de L. tomentosa, L. rigida, C. impressa, Spondias mombin×Spondias 

tuberosa e Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, ricos em compostos 

fenolicos, apresentaram uma eficiente capacidade antioxidante, 

demonstrada pelo sequestro do radical DPPH•; 

6. A FRF de Spondias mombin×Spondias tuberosa apresentou uma ótima 

ação antihemolítica e antioxidante e ao inibir a peroxidação lipídica e 

aumentar o conteúdo da GSH e apresentar alto poder redutor; 

7. A atividade antioxidante observada com a FRF de Spondias 

mombin×Spondias tuberosa deve ser resultado da ação direta da 

quercetina e seus glicosilados presentes nesa fração;  

8. Os extratos e as frações de Spondias mombin×Spondias tuberosa 

apresentaram atividade antimicrobiana moderada; 

9. Todos os extratos metanólicos de folhas das plantas em estudo não 

apresentaram toxicidade oral aguda em ratos fêmeas e machos. 
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RESUMO 

 

Este estudo foi realizado com o objetivo de investigar a propriedade antimicrobiana e 

letalidade frente a A. salina de extratos metanólico e aquoso de folhas de Spondias sp. 

(Anacardiaceae), popularmente conhecida como cajá-umbu. Os frutos desta planta são 

utilizados pela população do nordeste brasileiro na alimentação, e suas folhas são 

frequentemente empregadas no tratamento de processos inflamatórios e infecciosos. Os 

resultados obtidos demonstraram que os extratos avaliados possuem atividade 

antimicrobiana. Assim, conclui-se que os extratos de folhas de Spondias sp. face às 

bioatividades evidenciadas, se mostram promissores para a busca e desenvolvimento de 

novos fármacos. 

 

Palavras-chave: Spondias sp., antimicrobiano, A. salina. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade, o homem se dedica a estudar os efeitos 

terapêuticos das plantas, e com a evolução da Ciência Farmacêutica, novas ferramentas 

vêm permitindo avaliar esses efeitos, gerando conhecimento científico embasado no uso 

popular de certas plantas (CALIXTO, 2003). 

O Brasil detém 20% de todas as espécies vegetais do planeta, representando um grande 

desafio, o aproveitamento racional de sua biodiversidade visando à produção de 

medicamentos, com base no imenso patrimônio natural de suas riquezas (CALIXTO, 

2003). 
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Em 2006, com o objetivo de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso 

racional de Plantas medicinais e de Fitoterápicos, além do uso sustentável da 

biodiversidade, o Governo Brasileiro lançou o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. As primeiras metas foram promover e reconhecer as práticas 

populares e tradicionais do uso de plantas, desenvolvendo instrumentos de fomento à 

pesquisa, incentivando a sua correta utilização (BRASIL, 2006). 

Existem vários caminhos para o estudo de plantas medicinais, destacando-se as 

abordagens: randômica, quimiotaxonômica e etnofarmacológicas. As investigações 

randômicas compreendem a coleta ao acaso de plantas para triagens fotoquímicas e 

farmacológicas. Há muitas críticas e visões equivocadas quanto a esta abordagem, 

devido à aleatoriedade, embora não implique ausência de critérios (COSTA, 2000). 

A abordagem quimiotaxonômica ou filogenética, consiste na seleção de espécies de uma 

família ou gênero sobre as quais exista algum conhecimento fotoquímico referente à no 

mínimo, uma espécie do grupo (ALBUQUERQUE, 2009). 

A abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida consiste na seleção de espécies de 

acordo com a indicação de grupos populacionais quanto ao seu uso, enfatizando a busca 

pelo conhecimento construído localmente a respeito dos recursos naturais e a aplicação 

que é feita dos mesmos em seus sistemas de saúde. (ALBUQUERQUE, 2009).  

O termo pesquisa etnofarmacológica, se baseia nos conhecimentos botânico, químico, 

farmacológico, toxicológico e antropológico, objetivando o resgate e a documentação de 

uma herança cultural, e a investigação dos aspectos químicos e farmacológicos de 

plantas empregadas na medicina popular. (SAMPAIO-SANTOS & KAPLAN, 1997). 

A seleção etnofarmacológica de plantas para pesquisa e desenvolvimento baseia-se, na 

alegação popular quanto ao seu efeito terapêutico. Fato este que pode ser um valioso 

atalho na descoberta de fármacos. Neste contexto, o uso tradicional pode ser encarado 

como uma pré-triagem quanto às propriedades terapêuticas. Entretanto, isso não implica 

que plantas medicinais estejam destituídas de toxicidade (ELISABETSKY, 2003). 

Um desses princípios, atualmente muito pesquisado, é o potencial antimicrobiano de 

plantas, descrita para os polifenóis, particularmente os taninos. Os estudos 

antimicrobianos na farmacoterapia, evoluiu consideravelmente nos últimos cinquenta 

anos, possibilitando o controle efetivo de muitos microrganismos patogênicos através de 

vários mecanismos. Uma das principais fontes de investigação na busca por novas 
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substâncias com potencial antimicrobiano são as espécies vegetais, uma vez que estas 

possuem como principal mecanismo de defesa contra seus predadores, a síntese de 

compostos originados de vias metabólicas secundárias (LIMA, 2001). 

 

 

LEVANTAMENTO BOTÂNICO 

A família Anacardiaceae compreende 77 gêneros e cerca de 600 espécies, conhecidas 

por apresentarem frutos comestíveis, em sua maioria, na forma de drupas. O gênero 

Spondias, pertencente a esta família, apresenta 18 espécies de plantas distribuídas nas 

regiões tropicais do planeta (MIN TIANLU & BARFOR, 1980). 

No Brasil, este gênero é representado por varias espécies, encontradas nas regiões norte 

e nordeste, onde são utilizadas popularmente no preparo de sucos, doces, picolés e 

sorvetes a partir do fruto, por apresentarem odor agradável e sabor agridoce (LIRA 

JUNIOR, 2005). 

O cajá-umbu (Spondias mombin aff. tuberosa) é uma planta frutífera nativa do Nordeste 

Brasileiro que está ainda em fase de domesticação, originada de possíveis cruzamentos 

naturais entre o cajá (S. mombim L.) e o umbu (S. tuberosa Arr. Cam.). Esta planta 

apresenta uma acentuada variabilidade em função de variações morfológicas entre 

folhas e frutos (LIRA JUNIOR, 2005). 

O fruto do cajá-umbuzeiro é caracterizado como uma drupa arredondada, de cor 

amarela, casca fina e lisa, com endocarpo, denominado ―caroço‖, grande, branco, 

suberoso e enrugado localizado na parte central do fruto. No seu interior, se encontram 

os lóculos, podendo ou não conter uma semente. Diversos fatores influenciam as 

características físicas e físico-químicas dos frutos, dentre os quais se destacam a 

constituição genética, condições edafoclimáticas, tratos culturais e tratamento pós-

colheita. 

O fruto do cajá-umbu apresenta teores elevados de vitamina C e glicídios. Investigações 

fitoquímicas realizadas na polpa do fruto indicaram o cajá-umbuzeiro como fonte 

natural de antioxidante, sendo isolados a partir do extrato acetato, os constituintes 

furfural e alfa/beta-D-glicose. O furfural apresentou atividade antioxidante moderada 

(ALMEIDA, 2000). 

A Spondias mombin, popularmente conhecida como cajá, é amplamente estudada, e 

demonstrou resultados promissores como antimicrobiano, antiedematogênica, e antiviral 
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(ALBUQUERQUE et al., 2009; ABO, 1999; PENA, 2000; COURTHOUT et al., 1989; 

PENA et al., 1999; VILLEGAS et al., 1997).  

Os taninos, polifenóis encontrados em plantas superiores (SIMÕES, 1999), com um 

peso molecular entre 500 e 3000 D (SANTOS & MELLO, 2003), são solúveis em água 

e possuem a propriedade de precipitar proteínas e alcalóides. Esta capacidade é que 

determina o sabor adstringente dos taninos, possibilitando seu fácil reconhecimento em 

frutos verdes, propriedade esta de relevância na proteção vegetal contra os ataques de 

patógenos e de herbívoros (HASLAM, 1996). 

Estruturalmente, os taninos possuem 12-16 grupos fenólicos, 5-7 anéis aromáticos com 

1000 unidades relativas de massa molecular e sendo divididos conforme a estrutura 

química em dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos condensados (HASLAM, 

1996).  

Os taninos hidrolisáveis são caracterizados por um poliol central, geralmente D-glucose, 

cujas hidroxilas estão esterificadas com ácido gálico e seus derivados (galotaninos e 

elagitaninos) (MELLO & SANTOS, 2004). Os elagitaninos estão amplamente 

distribuídos no gênero Spondias (MONTEIRO et al., 2005). 

As atividades farmacológicas dos taninos são atribuídas a três ações: complexação com 

íons metálicos; atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e complexação 

com macromoléculas (proteínas e polissacarídeos) (SIMÕES et al., 2004). Com base 

nisto, já foram identificadas atividades bactericidas, fungicidas, antivirais, inibidoras de 

enzimas, de peroxidação lipídica, antitumoral e sequestradora de radicais livres. Alguns 

taninos mostraram capacidade de inibir seletivamente a replicação do vírus HIV 

(SANTOS & MELLO, 2004). Na indústria, os taninos são usados no curtimento de 

couro, produção de vários tipos de polímeros, preservação de madeiras, entre outros 

usos (SIMÕES et al., 2004). 

De acordo com Farmer (1967), os taninos possuem propriedade antimicrobiana, sendo 

responsáveis pela durabilidade natural de algumas madeiras. Scalbert (1991) ao revisar 

as propriedades antimicrobianas dos taninos, listou 33 estudos documentando as 

atividades inibitórias destes metabólitos em fungos filamentosos, leveduras e bactérias. 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E LETALIDADE 

A antibioticoterapia, ou tratamento com antibióticos, foi iniciada em 1930 por 

Alexander Fleming, cujos trabalhos com o fungo Penicillium levaram à descoberta da 
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penicilina. Posteriormente, diversos estudos, ao longo de algumas décadas, levaram à 

descoberta e desenvolvimento de novas substâncias antimicrobianas (LIMA, 2002).  

Os vegetais, assim como os microrganismos, são capazes de elaborar e produzir 

substâncias com potencial antimicrobiano, cujas propriedades bacteriostáticas, 

fungiostáticos, bactericidas e fungicidas têm sido comprovadas por diversos trabalhos 

científicos (LIMA, 2002). 

O uso de agentes antimicrobianos derivados de produtos naturais é muito importante no 

tratamento terapêutico de várias patologias. Todavia, entre muitas das plantas em uso, a 

real eficácia e os princípios ativos relevantes não são conhecidos. Consequentemente, 

diversos estudos têm como objetivo demonstrar as atividades farmacológicas dessas 

plantas e identificar seus princípios ativos (FERREIRA et al., 1998). 

Muitas plantas têm sido usadas face às suas propriedades antimicrobianas, que estão 

relacionadas a metabólitos secundários das mesmas. Um exemplo são as substâncias 

fenólicas, que podem ser parte dos óleos essenciais e também os taninos (SAXENA et 

al., 1994). Porém, diferentemente do que ocorre com os agentes antibióticos e 

quimioterápicos, há poucos registros na literatura quanto ao possível mecanismo de 

ação dos produtos de origem vegetal. Os metabólitos isolados de plantas são substâncias 

com estruturas químicas bem diferenciadas quando comparados as agentes 

antimicrobianos obtidos de bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Tais produtos 

podem atuar no metabolismo intermediário ao ativar ou inibir enzimas; interferindo, 

portanto, nos processos celulares em nível nuclear ou ribossomal, ao provocar 

alterações nas membranas ou, ainda, interferir no metabolismo secundário (COWAN, 

1999). 

Há várias técnicas que podem ser utilizados para determinar in vitro a atividade 

antimicrobiana, sendo aplicados em estudos de triagem de novas substâncias ativas; 

dentre elas podem ser citadas a técnica de difusão em ágar, os métodos de diluição em 

caldo em tubos e/ou microplacas e biotografia. Permitindo a análise concomitante de 

várias substâncias e diferentes espécies bacterianas (KONEMAN et al., 1997). Assim, 

as propriedades básicas próprias dos agentes antimicrobianos (e.g. solubilidade, 

estabilidade química, ação e tendência de produzir inibição parcial do crescimento sob 

diferentes concentrações) devem ser levadas em consideração (ESPINELINGROFF & 

PFALLER, 1995). 

Outro fator importante na atualidade, é a segurança na utilização de produtos de origem 

vegetal. Ao se avaliar a letalidade de uma planta medicinal, pode-se garantir que um 



170 
 

produto elaborado a partir desta, esteja livre de efeitos tóxicos indesejáveis. O uso do 

microcrustáceo Artemia salina é uma das técnicas empregadas neste sentido (MEYER 

et al., 1982). 

O presente trabalho, objetiva avaliar a letalidade e a capacidade antimicrobiana dos 

extratos metanólico e aquoso de folhas de Spondias mombin aff. tuberosa, uma vez que 

no gênero Spondias, existem comprovações cientificas de atividades farmacológicas em 

outras espécies, além de associar às avaliações das atividades antimicrobianas a um 

estudo de letalidade e composição química, para promover um conhecimento científico 

preliminar que viabilize o uso das folhas do cajá-umbuzeiro como recurso terapêutico, 

permitindo assim, um melhor aproveitamento dessa espécie (LIMA, 2001). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAL VEGETAL: COLETA E PROCESSAMENTO 

Folhas de Spondias mombin aff. tuberosa, coletadas na Unidade Experimental da 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Itaberaba, Bahia (log. 40º 18‘ 

14‘‘ O lat. 12º 30‘ 56‘ S), foram taxonomicamente identificadas no Departamento de 

Botânica da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Salvador, Bahia, 

autenticando-se e depositando-se uma exsicata no Herbário da Faculdade de Tecnologia 

e Ciências (FTC), Salvador, Bahia. 

As folhas de Spondias sp. (3,0 Kg) foram selecionadas e secas em estufa com circulação 

de ar (Quimis
®
 300, Rio de Janeiro, Brasil) a 40ºC durante 24 h, trituradas em moinho 

de Willys (Heildolph
® 

P1200, Berlim, Alemanha). O material pulverizado foi 

acondicionado em recipiente adequado e mantido à temperatura ambiente ao abrigo da 

luz. 

O material pulverizado (700 g) foi dividido em duas partes iguais, sendo 350 g 

submetidos à maceração em metanol (1L) durante três dias com agitação periódica, 

filtrado, e rota-evaporado (ROTACOOL Labora 3300®, Londres, Inglaterra) para 

obtenção do extrato metanólico. Os outros 350 g foram submetidos à extração aquosa 

em Sohxlet com 300 mL de água e o extrato obtido foi liofilizado por 24 h. O extrato 

metanólico foi particionado com solventes de polaridade crescente (hêxano, clorofórmio 

e acetato de etila), secadas com canhão de ar quente. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS 



171 
 

ÁCIDOS ORGÂNICOS 

A 0,5g do extrato foi adicionado 0,1mL de ácido clorídrico 1 M até pH 1. O volume foi 

reduzido por aquecimento até um quinto do volume inicial; sendo depois exaurido com 

a adição de três porções consecutivas de 2mL de éter. A solução etérea foi descorada 

com carvão, reduzindo-se, em seguida, o volume para 1mL. Após, evaporação da 

solução etérea; foram adicionados 5mL de água destilada. Ao se definir o pH, a reação 

ácida confirmou a presença de ácidos orgânicos (COSTA, 2000). 

CUMARINAS VOLÁTEIS 

Em um tubo de ensaio, foi adicionado 0,250g de extrato, que foram cobertos com papel 

de filtro umedecido com hidróxido de sódio a 1% em etanol. Em seguida, o sistema 

reacional foi aquecido em banho fervente durante alguns minutos. O papel foi retirado e 

analisado com radiação UV. A coloração azulada indicou reação positiva para 

cumarinas (COSTA, 2000). 

FENÓIS 

Para a detecção de fenóis, foi utilizado 1mL da solução proveniente da reação de ácidos 

orgânicos, acrescentada de algumas gotas de solução de cloreto férrico. O surgimento de 

coloração esverdeada confirma a presença de fenóis (COSTA, 2000). 

FLAVONÓIDES 

Separou-se 1 g de extrato, descorou-se a mesma com carvão, juntando-se a mesma 1cm 

de magnésia em fita e 0,1 mL de ácido clorídrico concentrado; deixou-se reagir por um 

período de 15 min. O surgimento de coloração rósea indicou a presença flavonóides 

(COSTA, 2000). 

SAPONINAS 

Foram estabilizado 0,5g de extrato com 2 mL de diclorometano por decocção durante 

10 min, 2,5mL de água e filtrado foram agitados vigorosamente. O surgimento de anel 

afrogênico, persistente por 30 min no mínimo, indicou a presença de saponinas 

(COSTA, 2000). 

 

TANINOS 

Foram estabilizado 0,5g de extrato com 2 mL de diclorometano por decocção durante 

10 min.  Logo após o resfriamento a solução foi filtrada em papel filtro. Ao filtrado 

límpido foi acrescentado 5mL de solução aquosa de cloreto de sódio a 2%, sendo em 

seguida adicionada, gota a gota, gelatina comercial a 2,5%. O desenvolvimento de 

precipitado mostrou a presença de taninos (COSTA, 2000). 
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AVALIAÇÃO DA LETALIDADE DOS EXTRATOS 

A letalidade foi avaliada mediante o teste de Artemia salina (MEYER et al., 1982). 

Resumidamente, ovos de A. salina foram incubados em água de mar artificial (3,8g sal 

marinho/L de água) e, após 24 h de incubação, 10 náuplios foram coletados e incubados 

em água de mar artificial contendo os extratos em análise, nas concentrações de 250; 

500 e 1000 µg/mL. Como controle foi utilizado o solvente das amostras. O sistema foi 

mantido sob iluminação e os náuplios sobreviventes foram contados após 24 h. O 

extrato com LC50 para concentrações menores que 1,0 mg foi considerado ativo.O 

índice de letalidade foi determinado pela fórmula: 

 

  

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIMICROBIANA 

Utilizou-se linhagens padronizadas de Staphyloccocus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Micrococcus luteus, Enterobacter aerogenes e Candida albicans reativadas 

em nutritivo Tryptic Soy Broth (TSB). Após incubação ( 37°C / 24 h) em estufa 

bacteriológica, a leitura foi efetuada através da observação da turvação do meio. 

A atividade antibacteriana em placas foi determinada pelo método de halos de inibição 

do crescimento, utilizando o extrato metanólico e controles positivos (Ciprofloxacino, 

Penicilina e Clorexidina). As cepas foram semeadas em placas de Petri contendo o meio 

de cultura Ágar Müller-Hinton pela técnica de inundação. Para cada produto testado, 

foram preparadas escalas com 250, 500 e 1000 µg por disco. Os halos de inibição de 

crescimento foram observados 24 h após a inoculação. Para a atividade antifúngica 

utilizou-se o meio Sabourand, e as leitura efetuadas 96 h após inoculação (KONEMAN 

et al., 2007) 

 

  

% morte =
(Teste ─ Controle)

Controle
x 100% morte =

(Teste ─ Controle)

Controle

(Teste ─ Controle)

Controle
x 100
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RESULTADOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS 

Os resultados da analise preliminar do perfil fotoquímico estão expressos na tabela 1, 

evidenciando principalmente presença de flavonóides e taninos. 

 

Tabela 1. Perfil fitoquímico de extratos da folha de Spondias sp. 

Composto químico pesquisado Folhas 

Ácidos Orgânicos - 

Cumarinas Voláteis - 

Fenóis +++ 

Flavonóides +++ 

Saponinas + 

Taninos + 

   (-) negativo; (+) presença; (+++) positivo forte. 

 

LETALIDADE DOS EXTRATOS 

No extrato metanólico e nas frações clorofórmicas e de acetato de etila, todas as 

concentrações de teste apresentaram forte efeito sobre as larvas de A. salina, levando à 

morte das mesmas, após 24h, período de avaliação padrão. Para o precipitado, notificou-

se 100 % de letalidade nas concentrações de 500 e 1000 mg/L. Por outro lado, a fração 

hexânica apresentou 57% de mortalidade em sua maior concentração (Tabela 2). 
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Tabela 2. Mortalidade em Artemia salina provocada por diferentes frações extrato 

metanólico de Spondias sp. 

 

Extrato e Frações Concentração do Teste (mg/L) Mortalidade (%) 

Metanólico 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Hexânico 

250 

500 

1000 

37 

34 

57 

Clorofórmico 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Acetato de Etila 

250 

500 

1000 

100 

100 

100 

Precipitado 

250 

500 

1000 

84 

100 

100 

Leituras realizadas em triplicata, após 24 h de incubação a temperatura ambiente e 

iluminação artificial. 

 

CAPACIDADE ANTIMICROBIANA 

O resultado obtido na avaliação antimicrobiana indicou inibição do crescimento 

bacteriano no extrato metanólico, e frações clorofórmica, acetato de etila e precipitado, 

comparáveis aos dos controles positivos (ciprofloxacino e penicilina). A atividade 

antifúngica do extrato metanólico, fração acetato de etila e precipitado, demonstrou 

halos de inibição comparáveis ao do controle (Fluconazol). A fração hexânica não 

apresentou atividade antimicrobiana. Os resultados desta avaliação estão descritos na 

Tabela 3. 

 



175 
 

Tabela 3. Atividade antimicrobiana do extrato metanólico e frações semi-

purificadas frente a cepas padronizadas de bactérias e fungo. 

Extrato/  

Frações 

Concentraçã

o (µg/disco) 

Halos de inibição do crescimento (mm)* 

S. aureus 
P. 

aeruginosa 

Micrococcus 

luteus 

Enterobacter 

sp. 

Candida 

albicans 

Aquoso 

250 

500 

1000 

0 

12 

20 

0 

0 

0 

2 

9 

11 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

Metanólico 

250 

500 

1000 

0 

17 

25 

0 

0 

0 

2 

12 

13 

0 

0 

0 

0 

6 

8 

Hexânico 

250 

500 

1000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Clorofórmico 

250 

500 

1000 

15 

19 

27 

0 

0 

0 

11 

13 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Acetato de Etila 

250 

500 

1000 

14 

20 

28 

0 

0 

0 

11 

13 

15 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

Precipitado 

250 

500 

1000 

22 

24 

28 

3 

5 

6 

17 

17 

19 

0 

0 

0 

2 

7 

10 

Ciprofloxanino*

* 
5 32 23 27 29 - 

Penicilina** 10 31 - 33 - - 

Flocunazol** 25 - - - - 11 

*Resultados expressos em milímetros dos halos de inibição do crescimento 

**Controles positivos ciprofloxacino e penicilina (antibacterianos) e fluconazol 

(antifúngico).  

 

DISCUSSÃO  

 

O bioma Caatinga é um complexo vegetacional com características peculiares e 

variações fisionômicas dos seus componentes herbários (RATTER et al., 1992), apesar 

de sua elevada biodiversidade, pouco tem sido feito em termos de valorizar sua 

conservação. A caatinga brasileira é considerada um dos 25 ecossistemas do planeta, e 

muitas destas plantas encontradas nesse ecossistema são utilizados na medicina natural. 

Entretanto, as preparações fitoterápicas advindas desse bioma, carecem de um rígido 

controle de qualidade. A tradição no emprego de plantas facilita a aquisição, fator este, 

que contribui para o uso indiscriminado. Estudos científicos indicam que muitas 
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espécies podem apresentar substâncias tóxicas e/ou composição química variável. Além 

disto, muitas espécies estão ameaçadas de extinção; sendo de extrema importância a 

preservação do bioma nordestino, que apresenta características únicas (RATTER et al., 

1992). 

Spondias sp., contém diversos grupos de substâncias químicas. Taninos, lactonas, 

terpenóides (sesquiterpenos e monoterpenos), flavonóides são alguns desses grupos de 

substâncias já detectadas e isoladas que ocorrem em outras espécies do gênero 

Spondias. (MENDES & ELISALDO, 2007; TALHOUK et al., 2007). 

No caso específico do fruto do cajá-umbu, estudos fitoquímicos indicaram a presença de 

altos teores de vitamina C e glicídios, sendo, maneira geral, uma fonte natural de 

antioxidante (ALMEIDA, 2000). 

No presente trabalho, a avaliação fitoquímica dos extratos e frações de folhas de 

Spondias sp. investigados, mostrou uma marcada presença de composto de natureza 

fenólica (taninos, flavonóides), compostos este já conhecidos por apresentarem não 

apenas capacidade antioxidante, mas propriedades antiinflamatórias e antimicrobianas 

(ESQUENAZI et al., 2002; GUTAM & JACHAK, 2009). 

Assim, esses compostos podem ser responsáveis total ou parcialmente pelas atividades 

biológicas dos extratos brutos e das frações obtidas do extrato metanólico. Os resultados 

experimentais mostraram diferentes níveis de atividade contra bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas, assim como contra o fungo. O extrato metanólico de Spondias sp. 

demonstrou inibição no crescimento dos microrganismos Staphylococcus aureus, M. 

luteus e Candida albicans. O precipitado apresentou também uma atividade 

significativa de inibição do crescimento frente a P. aueroginosa. Estes dados indicam a 

presença de promissoras substâncias com atividades antifúngicas e antibacterianas, in 

vitro. Resultados estes comparados a ciprofloxanino, penicilina e clorexidina, usados 

comumente como controles positivos. 

Estes dados são condizentes com os descrito na literatura para um grande número de 

extratos de plantas estudado em relação à atividade antimicrobiana. Um grande número 

de plantas têm sido utilizadas no tratamento de doenças parasitárias no homem e em 

animais (ADEMOLA et al., 2005; DERDA et al., 2009). 

Algumas plantas da família Anacardiaceae são utilizadas em estudos in vitro contra 

agentes patogênicos, como por exemplo, Irvingia gabonensis (FADARE & 

AJAIYEOBA, 2008) e Rhus spp. (RAYNE & MAZZA, 2007) e Amphipterygium 

adstringens (CASTILHO-JUÁREZ et al., 2007). Em relação ao gênero Spondias, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gautam%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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podem-se destacar S. mombim, cujo extrato é empregado no tratamento de parasitas 

gastroentéricos (ADEMOLA et al., 2005) e como bactericida e moluscicida 

(CORTHOUT et al., 1994). Outros extratos que merecem destaque são o de Salvia 

officinalis L., com notória atividade contra Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Morganella morganii (PEREIRA et al., 2004); o de Caryophyllus 

aromaticus e Syzygyum joabolanum também são reconhecidos por seu potencial 

antimicrobiano contra C. albicans, S. aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas 

aueruginosa, entre outros, inclusive sobre os microrganismos isolados de ambiente 

hospitalar e resistentes a antibióticos (NASCIMENTO et al., 2000). 

Quanto às atividades antimicrobianas deve destacar-se que as espécies vegetais 

desenvolveram, ao longo de sua evolução, mecanismos de defesa ao interagir com o 

meio ambiente. Assim, substâncias químicas produzidas, são empregadas em 

consequência da ativação de rotas específicas do metabolismo secundário. Substâncias 

estas que constituem a maioria dos princípios ativos, por exemplo, óleos essenciais, 

alcalóides, taninos e flavonóides, entre outras (KRIVENKO et al., 1996). 

 

CONCLUSÃO  

Visando a caracterização e o uso sustentável da caatinga, estudos vêm sendo 

desenvolvidos para determinar o potencial biológico de produtos vegetais quanto à 

atividade antimicrobiana. Considerando o aumento da resistência de microrganismos a 

diversos medicamentos, há, portanto, um desafio na descoberta de novas moléculas para 

serem utilizadas para o tratamento de infecções por microorganismos. 

As folhas de Spondias sp. apresentaram capacidade antimicrobiana detectadas in vitro a 

partir dos extratos avaliados, resultados estes, que são condizentes com alguns dos usos 

populares que lhe são atribuídas, tais como o uso no tratamento de afecções dérmicas. 

 

 

REFERÊNCIAS  

ABO, K. A.; OGUNLEYE, V.O.; ASHIDI, J.S. Antimicrobial potencial of Spondias 

mombin, Croton zambesicus and Zygotritonia crocea. Phytotherapy Research. V. 13, 

n. 5, p. 494-497, 1999. 

 

ADEMOLA IO, FAGBEMI BO, IDOWU SO. Anthelmintic activity of extracts of 

Spondias mombin against gastrointestinal nematodes of sheep: studies in vitro and in 

vivo. Trop Anim Health Prod. 2005 Apr;37(3):223-35. 

 



178 
 

ALBUQUERQUE, U. P; HANAZAKI, N. As pesquisas etnodirigidas na descoberta de 

novos fármacos de interesse médico e farmacêutico: fragilidades e pespectivas. Revista 

brasileira de farmacognosia, João Pessoa, v. 10, p. 21-25, fev. 2009. 

 

ALBUQUERQUE, U. P; HANAZAKI, N. As pesquisas etnodirigidas na descoberta de 

novos fármacos de interesse médico e farmacêutico: fragilidades e pespectivas. Revista 

brasileira de farmacognosia, João Pessoa, v. 10, p. 21-25, fev. 2009. 

 

ALMEIDA, M. M. B. Estudo da composição química e atividade antioxidante dos 

frutos da Manilkara zapota (sapoti) e Spondias aff. tuberosa (cajá-umbú). Química 

nova, v.3, p. 45-47, 2000. 

 

BRASIL.Política Nacional de fitoterápicos e plantas medicinais.2006. 323p. 

 

CALIXTO, J. B.. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Revista Ciência e 

cultura. São Paulo, v. 55, n. 3, p. 37-39, set. 2003. 

 

CASTILLO-JUÁREZ I, RIVERO-CRUZ F, CELIS H, ROMERO I. Anti-Helicobacter 

pylori activity of anacardic acids from Amphipterygium adstringens. J. 

Ethnopharmacol. 114(1):72-7. 2007 

 

CORTHOUT J, PIETERS L, CLAEYS M, GEERTS S, VANDEN BERGHE D, 

VLIETINCK A. Antibacterial and molluscicidal phenolic acids from Spondias mombin. 

Planta Med. 60(5):460-3. 1994. 

 

COSTA, A. F. Farmacognosia Experimental, 3 ed. Lisboa: Fundação Caloust 

Gulbekian, v.3, 2000. p. 992. 

 

COURTHOUT, J.; JANSSENS, J.; PIETERS, L.A.; VANDEN BERGUE, D.A.; 

VLIETINCK, A. J. The isolation of a long chain phenol from from Spondias mombin. 

Planta Medica, v. 55, p. 112-113, 1989. 

 

COWAN, M. M. Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microbiol. Rev., v. 12, 

n. 4, p. 564-582, 1999. 

 

DERDA M, HADAŚ E, THIEM B. Plant extracts as natural amoebicidal agents. 

Parasitol Res. v. 104, n. 3, p. 705-800. 2009 

ELISABETSKY, E. Etnofarmacologia. Revista Ciencia e cultura,  São Paulo,  v. 55,  

n. 3, p. 56-61, set.  2003. 

 

ESPINEL-INGROFF, A.; PFALLER, M. A. Antifungal agents and susceptibility tests. 

In: MURRAY, P. R.; BARON, E. J.; PFALLER, M. A.; TENOVER, F. C.; YOLKEN, 

R. H. Manual of clinical microbiology. 6th.ed. Washington, DC: C. V. Mosby, 1995. 

 

ESQUENAZI D, WIGG MD, MIRANDA MM, RODRIGUES HM, TOSTES JB, 

ROZENTAL S, DA SILVA AJ, ALVIANO CS. Antimicrobial and antiviral activities 

of polyphenolics from Cocos nucifera Linn. (Palmae) husk fiber extract. Res Microbiol. 

2002 Dec;153(10):647-52 

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Parasitol%20Res.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Res%20Microbiol.');


179 
 

FADARE DA, AJAIYEOBA EO. Phytochemical and antimicrobial activities of the 

wild mango-Irvingia gabonensis extracts and fractions. Afr J Med Med Sci. v. 37, n. 2, 

p. 119-24. 2008 

 

FARMER, R. H. Chemistry in the utilization of wood. Oxford: Pergamon Press, 

1967. v. 9. (Pergamon series of monografs on furniture and timber).  

 

FERREIRA, S. H.; BARATA, L. E. S.; SALLES FILHO, S. L. M.; QUEIROZ, S.R. R. 

Medicamentos a partir de plantas medicinais no Brasil, Academia Brasileira de 

Ciências, São Paulo, 1998. 

 

GUTAM R, JACHAK SM. Recent developments in anti-inflammatory natural products. 

Med Res Rev. v. 29 n. 5 p. 767-820, 2009 

 

HASLAM, P. Plant polyphenols. Cambrigde University Press. 1996. 

 

KONEMAN, E. W.; ALLEN, S. D.; JANDA, W. M.; SCHRECKENBERGER, P. C.; 

WINN, W. C. Diagnóstico Microbiológico. 5.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2001. 

 

KRIVENKO, V. V.; POTEBNIA, G. P.; LOIKO, V. V. Experience in treating digestive 

organ disease with medicinal plants. Urach Delo, v. 3, p 76-78, 1996. 

 

LIMA, E. O.; GUERRA, M. F. L.; SILVA, M. G. Atividade antimicrobiana do óleo 

essencial de Turnera ulmifolia L. (Turneraceae). Rev. Bras. Farm., Rio de Janeiro, 

v.81, n.3/4, p.95-97, 2002. 

 

LIMA, E.O; QUEIROZ, E; ANDRICOPULO, A.D; NUNES, R. J; YUNES, R. A; 

CORRÊA R; CECHINEL-FILHO V. Evaluation of antifungal activity of N-

arylmaleimides and Nphenylalkyl- 3,4-dichloromaleimides. Bolivian Society of 

Chemitry, v. 44, p. 185-189. 2001. 

 

LIRA JUNIOR, J. S. Caracterização física e físico-química de frutos de cajá-umbú 

(Spondias spp.). Ciências e Tecnologia de Alimentos, v. 25, n. 4, p. 757- 761.2005. 

 

MENDES, S. A; ELISALDO, C. A. Treatment of drug dependence with Brazilian 

herbal medicines. Revista brasileira farmacognosia,  v. 16, p. 690-695,  2007. 

 

MEYER BN, FERRIGNI NR, PUTNAM JE, JACOBSEN LB, NICHOLS DE , 

MCLAUGHLIN JL (1982) Brine shrimp: a convenient general bioassay for active-plant 

constituents. Planta Med 45:31-34 

 

MIN TIANLU, M. T; BARFOD, A; Anacardiaceae. Pequim, 1980. p. 407. 

 

MONTEIRO, J.M. et al. Taninos: uma abordagem da química à ecologia. Química 

Nova, v.28, n.5, p.892-896, 2005. 

 

NASCIMENTO, G. G. F.; LOCATELLI, J.; FREITAS, P. C. Atividade de extratos 

vegetais e fitofármacos sobre bactérias resistentes a antibióticos. Braz. J. Microbiol., v. 

31, n.4, p. 247-256. 2000. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gautam%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jachak%20SM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Res%20Rev.');


180 
 

PENA, R.L.M.;LEITÃO, A.A.; COSTA, M.S.; COURAS, C.R.O.; BARBOSA FILHO, 

J.M.; TAKEMURA, O.S. Estudo fitoquimico e atividade antiedematogenica dos 

extratos das cascas de especies do gênero Spondias-Anacardiaceae. In: IV Jornada 

paulista de plantas medicinais, 1999, ribeirão preto-SP. Anais da IV Jornada Paulista 

de Plantas Medicinais, Ribeirão, 1999. P.114. 

 

PENA, R.L.M.;LEITÃO, A.A.; COSTA, M.S.; COURAS, C.R.O.; BARBOSA FILHO, 

J.M.; TAKEMURA, O.S. atividade antiedematogenica dos extratos hidroalcolicos das 

cascas de cajazeira (Spondias lútea) e umbuzeiro (Spondias tuberosa)-Anacardiaceae. 

In: XVI SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, 2000. Recife-PE. 

Livro Resumos do XVI simpósio de plantas medicinais do Brasil, Recife. 2000. P. 

207. 

 

PEREIRA, R. S.; SUMITA, T. C.; FURLAN, M. R.; JORGE, A. O. C. Atividade 

antibacteriana de cepas isoladas de infecção urinária. Rev. Saúde Pública, v. 38, n. 2, 

2004 

 

RATTER , J. A., DARGIE, T. C. D. An analysis of the floristic composition of 26 

caatinga areas in Brazil. Edinburgh J. Bot. v 49, p. 235-250, 1992. 

 

RAYNE S, MAZZA G. Biological activities of extracts from sumac (Rhus spp.): a 

review. Plant Foods Hum Nutr. v. 62, n. 4, p.165-75. 2007. 

 

SAMPAIO-SANTOS, M.I; KAPLAN, M. A. C. Superordem corniflorae: química, 

etnofarmacologia e farmacologia. Química nova. Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 599-

611, mai. 1997. 

 

SANTOS, S.C.; MELLO, C.P. Taninos. In: SIMÕES, S.M.O. Farmacognosia: da 

planta ao medicamento. 4ª Ed. Porto Alegre. UFRGS, 2004 

 

SAXENA, G.; MCCUTCHEON, A. R.; FARMER, S.; TOWERS, G. H. N.;  

HANCOCK, R. E. W. Antimicrobial constituents of Rhus glabra. J. Ethnopharmacol., 

v.42, p.95-99, 1994. 

 

SCALBERT, A. Antimicrobial properties of tannins. Phytochemistry v.30, p.3875-

3883, 1991. 

 

SIMÕES, C.M.O. Investigação químico-farmacológica de Achyrocline satureioides 

(Lam.) D. C., Compositae (‘Macela’). 1984. 186f. Dissertação (Mestrado em análise, 

síntese e controle de medicamentos). Universidade federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre. 

 

SIMÕES, S.M.O. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 4ª Ed. Porto Alegre. 

UFRGS, 2004.  

 

TALHOUK, R.S; KARAM, C; FOSTOK, S; EL-JOUNI, W; BARBOUR, E.K. Anti-

Inflammatory Bioactivities in Plant Extracts. Journal of Medicinal Food., v.10, n. 1, p. 

1-10 mar. 2007. 

 



181 
 

VILLEGAS, L.F.; FERNANDEZ, I.D.; MALDONADO, H.; TORRES, R.; 

ZAVALETA, A.; VAISBERG, A.J.; HAMMOND,G.B. Evaluation of the wound-

healing activity of selected traditional medicinal plants from Perú. Journal of 

Ethnopharmacology. V. 55. N. 3, p. 193-200, 1997. 

 


