
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

 

 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE AZEVEDO BRANDÃO 

 

 

 

 

Alcaloides de Melocactus zehntneri (Cactaceae): extração sustentável e atividade 

farmacológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2016 



 

 

 

 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE AZEVEDO BRANDÃO 

 

 

 

 

 

Alcaloides de Melocactus zehntneri (Cactaceae): extração sustentável e atividade 

farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA:  

PROF
a
.DR

a
.RAQUEL BRANDT GIORDANI (DFARM/CCS/UFRN) 

CO-ORIENTADORA:  

PROF
a
.DR

a
.CAMILA GAMBINI PEREIRA (DEQ/UFRN) 

 

Natal 

2016

Dissertação de Mestrado apresentada 

à Coordenação do Programa de Pós-

graduação em Ciências Farmacêuticas 

da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Ciências Farmacêuticas. 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação da Publicação na Fonte Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Sistema de Bibliotecas - SISBI 

 

 

 

 

 

 

 
Brandão, Gustavo Henrique Azevedo. 

Alcaloides de Melocactus zehntneri Cactaceae: extração 

sustentável e atividade farmacológica / Gustavo Henrique Azevedo 

Brandão. - Natal, 2016. 

107f: il. 

 
Orientador: Profª Drª Raquel Brandt Giordani. 

Coorientadora: Pofª Drª Camila Gambini Pereira. 

 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em 

Ciências Farmacêuticas. Centro de Ciências da Saúde. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 
1. Cactaceae - Melocactus zehntneri - Dissertação. 2. 

Extração por fluido supercrítico - Dissertação. 3. Líquido 

iônico - Dissertação. 4. Ultrassom - Dissertação. I. Giordani, 

Raquel Brandt. II. Título. 



   

  

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus e aos benfeitores espirituais que fortaleceram minha fé e esperança, me 

ampararam em momentos de desespero e me acompanharam nessa árdua porém tão desejada 

jornada.   

À Milenna Nicoletti, meu amor, pela paciência, amor, companheirismo e apoio 

fundamentais para concretização dessa etapa tão importante em minha vida. Obrigado por 

estar ao meu lado e ser a minha maior incentivadora em todos os momentos.  

À minha família sem a qual esse sonho jamais seria realizado, em especial aos meus 

pais Heleny Azevedo e Paulo Brandão por ter oferecido amor, atenção, carinho e uma boa 

educação, pelo apoio incondicional às minhas escolhas e lutado junto a mim para consecução 

dos meus objetivos.  

À minha irmã Flávia Brandão, meu cunhado André Pimentel e meu afilhado Théo por 

me acolherem tão bem em sua residência em São Paulo, onde fizeram me sentir em casa. À 

Paula Brandão, Igor Brandão, Maria Letícia, Agnaldo Ramalho, Kelynne Gurgel, Giancarlo 

Nicoletti, Giovanni Nicoletti e Maria das Graças Nicoletti pelos momentos de lazer, carinho e 

compreensão em razão de minha ausência constante. 

À Profa. Raquel Giordani, minha orientadora, pelos ensinamentos, atenção e 

confiança, paciência e compreensão nas horas que foram necessárias. Agradeço às orientações 

em todas as decisões e pela inspiradora referência como pesquisadora, professora, orientadora 

e ser humano, contribuindo para meu desenvolvimento profissional. 

À Profa. Camila Pereira, minha co-orientadora, pela confiança, oportunidade, atenção 

e ensinamentos. Agradeço também por intermediar minha ida ao CEPEMA/USP, 

oportunidade enriquecedora para minha vida profissional. 

À Profa. Silvana, por me acolher tão bem na disciplina de estágio à docência e 

principalmente pelo apoio, ensinamentos e atenção em todos os momentos.  

Aos amigos do Grupo de Pesquisa em Produtos Naturais Bioativos (PNBio) pela 

parceria no decorrer do mestrado contribuindo para o meu desenvolvimento profissional. 

Agradeço a amizade, ajuda, apoio, auxílio em experimentos, troca de experiências e 

agradáveis momentos juntos.  

Ao Prof. Cláudio Oller e a todos os colegas do Centro de Capacitação e Pesquisa em 

Meio Ambientes (CEPEMA/USP) pela acolhida e amizade.  



   

  

À Dannielle Janainne, Osmar Gomes, Nilson, Mauro Braga, Marcela Galluzzi, 

Palmira Barros e Priscila, pelo carinho, ensinamentos, atenção e amizade. Vocês foram uma 

família para mim! 

Aos colegas dos laboratórios do Núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos 

(NUPLAM/UFRN) e Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG/UFRN), 

Núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos (TecBioFar/UFRN) e Laboratório de 

Sistemas Dispersos (LASID/UFRN), pela acolhida e cessão de equipamentos para realização 

dos meus experimentos.   

À Dayanne Porto, do NUPLAM pela atenção e ensinamentos sobre metodologia por 

CLAE.  

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas por todo 

ensinamento e conhecimento transmitido. À Fábia e Aureliana pela paciência e auxílio.   

Ao CNPq pelo auxílio financeiro concedido através da bolsa de mestrado essencial 

para concretização desse estudo. 

  E a todos que direta ou indiretamente contribuíram com uma parcela especial para a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” 

Albert Einstein 

 

“A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável”. 

Mahatma Gandhi 

 

“Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; não fosse por elas, eu não teria saído do 

lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito”. 

Chico Xavier 

 

 

 



   

  

RESUMO 

 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) é popularmente conhecido como “coroa-de-frade” e 

uma das muitas espécies vegetais de valor terapêutico que se encontra ameaçada pelas 

atividades humanas sobre o seu habitat. Ao considerar as relações etnofarmacológicas e 

quimiotaxonômicas, uma vez que M. zehntneri pertence à família Cactaceae, os constituintes 

químicos da espécie se tornam atrativos especialmente no que tange os alcaloides 

isoquinolínicos, classe de extremo interesse farmacológico enquanto moléculas citotóxicas. 

Acreditou-se que agregando valor científico à espécie novas políticas públicas de conservação 

podem ser desenvolvidas. Este trabalho teve como objetivos avaliar a extração de alcaloides 

de M. zehntneri por maceração, ultrassom (EAU), ultrassom com líquido iônico (EAU-líquido 

iônico) e extração por fluido supercrítico (EFS) tendo como metas um processo sustentável e 

a valorização do bioma Caatinga. Além disso, foram realizados experimentos de 

citotoxicidade com diferentes concentrações de frações enriquecidas em alcaloides frente às 

linhagens HeLa e C33a responsáveis por carcinomas cervicais. As condições de extração de 

maceração [tempo 24, 48 e 72 horas], EAU [amplitude (20%, 27%, 33% e 40%); tempo (15, 

30, 45 e 60 minutos) e proporção droga:solvente (1:10, 1:20 e 1:40, p/v)], EAU-líquido iônico 

[concentração (0 mol/mL; 0,05 mol/mL; 0,1 mol/mL; 0,2 mol/mL e 0,3 mol/mL)]  e EFS 

[pressão (100, 200 e 300 bar) e temperatura  (35ºC, 45ºC e 55ºC)] foram otimizadas para 

garantir o máximo de eficiência de extração. O rendimento global, Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD) e espectrofotometria foram usadas como ferramentas de análises para 

selecionar as melhores condições de extração em cada técnica. Dessa forma, as amostras 

obtidas a partir de partes aéreas da planta e extraídas por maceração (72 horas), EFS (300 bar 

e 55 ºC) EAU e EAU-líquido iônico (27% de amplitude, 45 minutos e proporção de 1:10, p/v) 

foram selecionadas e um método em CLAE-UV/DAD desenvolvido para comparação de 

perfis. Nessa técnica, área e intensidade de absorção simultânea em 254 nm e 279 nm dos 

picos no cromatograma foram assumidos como correspondentes a alcaloides. Os resultados 

dos cromatogramas sugerem que a EFS ofereceu diferenças qualitativas e uma maior 

eficiência para todos os compostos, quando comparado com as demais técnicas de extração; 

em contrapartida, para a maceração, EAU e EAU-líquido iônico não foram observadas 

diferenças qualitativas. Na atividade biológica foi observada ação citotóxica frente à linhagem 

C33a nas frações CHCl3 e BuOH obtidas de partes aéreas e raízes; ao passo que, essa 

atividade em linhagem HeLa apenas foi observada em frações clorofórmicas obtidas de partes 

aéreas e raízes. A aplicação de técnicas sustentáveis e os resultados experimentais 

apresentados no trabalho agregaram valor científico para a espécie de Melocactus zehntneri.  

 

 

 

Palavras-chaves: Melocactus zehntneri, alcaloides, otimização de extração, maceração, 

ultrassom, líquido iônico, extração por fluido supercrítico e anti-HPV.     

 

 

 



   

  

ABSTRACT 

 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) is popularly known as “coroa-de-frade” and it’s one of 

many plant species with therapeutic value which is threatened by human activities on their 

habitat. Taking into account ethnopharmacoly and chemotaxonomy the chemical constituents 

in M. zehntneri belong to the Cactaceae family become attractive especially regarding the 

isoquinoline alkaloids, which display pharmacological interest as cytotoxic molecules. It was 

believed that adding scientific value to the species new public policies for conservation could 

be developed. This work aimed to evaluate the extraction of alkaloids M. zehntneri by 

maceration, ultrasound (UAE), ultrasound with ionic liquid (UAE-IL) and supercritical fluid 

extraction (SFE) with the goals of achieve a sustainable process and the appreciation of the 

Caatinga biome. Furthermore, cytotoxicity experiments were performed with different 

concentrations of plant fractions against C33a and HeLa, cell lines responsible for cervical 

carcinomas. The maceration [time (24, 48 and 72 h)], UAE [power (20, 27, 33 and 40%); time 

(15, 30, 45 and 60 minutes) and liquid-solid ratio (1:10, 1:20, 1:40, w/v)], UAE-IL 

[concentration (0 mol/mL; 0.05 mol/mL; 0.1 mol/mL, 0.2 mol/mL and 0.3 mol/mL)] and SFE 

extraction conditions [pressure (100, 200 and 300 bar) and temperature (35, 45 and 55 ºC)] 

were optimizated to ensure maximum extraction efficiency. The global yield, Thin Layer 

Chromatography (TLC) and spectrophotometric analysis were used as tools to select the best 

extraction conditions for each technique. Thus, samples obtained from the aerial parts of plant 

and extracted by maceration (72h), SFE (300 bar and 55 ºC), UAE (27%, 45 min and 1:10, 

w/v) were selected and a HPLC-UV/DAD methodology developed to compare the 

chromatographic profiles of these samples. In this technique, the selection of peak in the 

chromatogram probably corresponding to alkaloids was performed based on the spectrum area 

and intensity of simultaneous absorption at 254 nm and 279 nm. In this technique, selecting 

the peak in the chromatogram corresponding to the probable alkaloid was performed based on 

the spectrum area and intensity of simultaneous absorption at 254 nm and 279 nm peaks. The 

chromatogram results propose qualitative differences and a higher efficiency in SFE when 

compared with other extraction techniques; on the other hand, in maceration, UAE and UAE-

IL qualitative differences were not observed. In biological activity was observed cytotoxic 

action against the cell line C33a in CHCl3 and BuOH fractions obtained from the aerial parts 

and roots; whereas this activity in cell line HeLa was only observed in CHCl3 fractions 

obtained from the aerial parts and roots. The application of sustainable techniques and 

experimental results presented in the scientific work aggregated value for the Melocactus 

zehntneri.  

 

 

 

Keywords: Melocactus zehntneri, alkaloids, extraction optimization, maceration, ultrasound, 

ionic liquid, supercritical fluid extraction and anti-HPV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos, as plantas medicinais foram consumidas por populações de 

vários países como opção terapêutica na cura e prevenção de diferentes doenças, sendo 

considerada uma forma alternativa ou complementar aos medicamentos sintéticos. Essa 

prática de utilização de materiais vegetais é o resultado do acúmulo de conhecimentos 

vinculados à tradição cultural de alguns grupos étnicos, a exemplo dos indígenas e africanos 

em rituais de cura (ALEXANDRE; GARCIA; SIMÕES, 2005).  

Atualmente, a busca por novas moléculas tem seguido uma rota um pouco diferente, 

em que a etnobotânica e a etnofarmacologia estão sendo usadas como guia para levar a 

diferentes fontes e classes de compostos (SARAIVA et al., 2015). Estima-se que no início dos 

anos 1940 aproximadamente 90% dos medicamentos eram derivados de produtos naturais, ao 

passo que de 1940 a meados dos anos 1980 a maioria dos novos fármacos foram 

organicamente sintetizados. Após esse período até a atualidade, aproximadamente 60% dos 

novos medicamentos foram originados oriundos de produtos naturais (NEWMAN; CRAGG; 

SNADER, 2003; NEWMAN e CRAGG, 2012; JOO, 2014). 

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, estimada em cerca de 20% do 

número total de espécies do planeta (SAKLANI; KUTTY, 2008). A flora brasileira conta com 

mais de 55.000 espécies catalogadas (DIAS, 1996), sendo mais da metade dessas espécies 

encontradas nas florestas tropicais. Diante disso, observa-se o importante potencial brasileiro 

como celeiro de ampla gama de produtos economicamente viáveis, dentre eles os fitoterápicos 

e os fitofármacos (GUERRA; NODARI, 2004). 

Entre os biomas do Brasil, a Caatinga é o único exclusivamente brasileiro e um dos 

menos explorados cientificamente (TABARELLI; SILVA, 2002). Isso se torna relevante ao 

compreender que parte da flora e da fauna da Caatinga é endêmica, ou seja, não é encontrada 

em nenhum outro lugar do mundo (RODAL; SAMPAIO, 2002). O endemismo se justifica, 

pois o semiárido do Nordeste brasileiro apresenta média pluviométrica anual entre 500 a 750 

mm provocando, consequentemente, alterações no metabolismo secundário vegetal ainda 

pouco conhecidos (SAMPAIO, 1995). 
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O clima na região semiárida geralmente apresenta como característica marcante 

apenas duas estações: a chuvosa que dura entre três e cinco meses e a seca que dura de sete a 

nove meses (MENDES, 1992). Na Caatinga, a umidade nos solos e no ar é baixa, os solos em 

geral são pedregosos (TIGRE,1970). 

As espécies vegetais nativas da Caatinga apresentam características anatômicas, 

morfológicas e funcionais especializadas para as condições adversas de clima e solo. A 

vegetação é composta por espécies lenhosas e herbáceas, de pequeno porte, muitas dotadas de 

espinhos, sendo, geralmente, caducifólias; e por cactáceas e bromeliáceas, com 596 espécies 

já registradas para esta formação, sendo 180 endêmicas, com densidade, frequência e 

dominância determinadas pelas variações topográficas, tipo de solo e pluviosidade 

(DRUMOND et al., 2000). 

Com ocorrência restrita ao nordeste brasileiro, Melocactus zehntneri (Britton& Rose) 

é uma das muitas espécies vegetais que se encontra ameaçadas pela exploração ou pelas 

atividades humana sobre os seus habitats (TAYLOR; ZAPPI, 2004).  De acordo com ICMBio 

(2011), esta espécie foi listada como criticamente ameaçada de extinção em um futuro a longo 

prazo. O gênero Melocactus pertence à família Cactaceae e possui cerca de 30 espécies 

distribuídas em todo o Brasil. Neste trabalho, considerando a importância etnofarmacológica e 

o escasso estudo fitoquímico, foi escolhida a espécie Melocactus zehntneri como objeto de 

estudo. Sabe-se que amplas regiões situadas na Caatinga estão sendo progressivamente 

desmatadas com finalidades diversas, entre elas a construção de empreendimentos. No estado 

do Rio Grande do Norte, as autorizações de desmatamento são analisadas pelo IDEMA, assim 

essas áreas que serão subtraídas constituem uma rica fonte de material vegetal. 

Estudos de produtos naturais podem proporcionar uma maior diversidade estrutural 

que padrões químicos e oferecer oportunidades significativas para descoberta de novos 

fármacos (BINDSEIL et al., 2001). Um bom exemplo são os alcaloides que são 

tradicionalmente usados como produtos naturais bioativos e protótipos de fármacos (NAIM et 

al., 2016). Nos últimos anos, importantes compostos que foram aprovados para 

comercialização se destacam por serem produtos naturais isolados a partir de plantas. 

Entretanto, junto com a necessidade da descoberta de novos fármacos veio a ideia de 

desenvolvimento tecnológico sustentável, chamado de “química verde” (TRIVELLINI et al., 

2016).  
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Segundo Anastas e Farris (1994), “química verde” pode ser definida como o 

desenvolvimento e a implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou 

eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ambiental. O custo para 

realizar o controle de problemas ambientais são surpreendentes. Estimativas mostram que são 

gastos anualmente centenas de bilhões em tecnologias para controle e tratamento de 

poluentes. No entanto, é desejável que às indústrias reduzam esses custos operacionais por 

meio de investimentos em tecnologias autossustentáveis, visto que são economicamente 

viáveis.  

Aplicar os princípios da química verde pode parecer, em um primeiro momento, algo 

muito distante da realidade atual observada na maioria dos laboratórios de pesquisa e na 

indústria brasileira. Entretanto, é necessário mostrar que há alternativas verdes viáveis e que, 

com investimento na pesquisa, é possível, talvez em médio prazo, eliminar o estigma que a 

fitoquímica possui de estar relacionada à poluição e degradação ambiental, deixando em 

segundo plano todas as contribuições para melhoria da qualidade de vida humana 

(LENARDÃO et al., 2003). 

Nas últimas décadas, um número crescente de órgãos governamentais de países em 

todo o mundo estão implementando leis que proíbem ou limitam o uso de tecnologias que 

possam trazer prejuízos à saúde humana e ambiental (PERRUT, 2000; AUFARTOVÁ et al., 

2011; LAU et al., 2012). 

Neste mesmo sentido, atualmente é crescente a preocupação dos consumidores em 

reivindicar produtos ecologicamente corretos que associem qualidade e preservação 

ambiental. Diante destas perspectivas, tecnologias que se preocupam com a qualidade de vida 

vêm sendo desenvolvidas com ênfase, como é o caso do processo de extração por fluidos 

supercríticos (EFS) (BARBA et al., 2016). 

Dentro deste contexto, neste trabalho será realizado um estudo fitoquímico de M. 

zehntneri com o objetivo de isolar e identificar alcaloides por meio de tecnologias 

ecologicamente e economicamente viáveis. Além disso, esta proposta tem como metas avaliar 

a potencial aplicação farmacológica dos extratos e alcaloides isolados de M. zehntneri frente a 

células eucarióticas assim como contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas junto 

aos órgãos reguladores visando à preservação da espécie. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A família Cactaceae possui mais de 1300 espécies distribuídas nos mais diversos 

hábitats (HUNT; TAYLOR; CHARLES, 2006). O Brasil abriga o terceiro centro de 

diversidade dessa família, logo após o México e sul dos Estados Unidos e a região dos Andes 

que atravessa a Bolívia, Argentina e o Peru. Em território nacional, aproximadamente 200 

espécies endêmicas foram registradas, sendo o leste do Brasil (Bahia e Minas Gerais) e Sul do 

Brasil (Rio Grande do Sul) as regiões mais importantes em termos de biodiversidade 

(ICMBio, 2011). 

Na porção Oriental do Brasil são encontrados os habitats de todas as Cactaceae nativas 

da vegetação conhecida como Caatinga e suas áreas de transição com a Floresta Atlântica, 

exceto nove espécies endêmicas dos campos rupestres e cerrados (TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

Entre as 90 espécies de Cactaceae registradas para a região Nordeste 34 espécies são 

endêmicas (ICMBio, 2011).  

O gênero Melocactus possui 37 espécies que abrigam em maior biodiversidade na 

Bahia e ao Norte de Minas Gerais (TAYLOR, 1991). Na Bahia, ocorrem 18 espécies e 6 

subespécies das quais 11 espécies e 4 subespécies são endêmicas da Bahia (MACHADO, 

2009).  

Segundo a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA) existem 5 espécies de 

Melocactus (M. azureus,M. deinacanthus, M. glaucescens, M. pachyacanthus e M. violaceus 

ssp.ritteri) ameaçadas de extinção, sendo todas endêmicas do Estado da Bahia (MMA, 2008). 

Muitas espécies do gênero Melocactus são coletadas de forma predatória para 

fabricação de doces, utilização na medicina popular e comercialização como planta 

ornamental, levando a uma redução dessas em seu habitat (LONE et al., 2009). Além disso, o 

impacto do extrativismo é potencializado pelo fato dos indivíduos serem removidos inteiros 

da natureza (FONSECA, 2004), a exemplo da M. zehntneri que poderá entrar na lista das 

espécies ameaçadas em longo prazo (ICMBio, 2011) . Nesse contexto torna-se relevante 

reafirmar que as áreas de Caatinga com autorização para desmatamento concedidas pelo 

IDEMA no estado do Rio Grande do Norte são regiões de extremo interesse como fonte de 

material vegetal devido à ocorrência de M. zehntneri. Dessa maneira, o estudo químico dessa 
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espécie torna-se viável e pode contribuir para novas diretrizes em prol da preservação de 

espécies do bioma. 

2.1 INFORMAÇÕES BOTÂNICAS  

 

A família Cactaceae é constituída por espécies de plantas perenes, suculentas, presente 

em vários habitats, cobertas por espinhos e especialmente caracterizadas por órgãos 

denominados aréolas. As folhas estão presentes apenas nos gêneros Pereskia, Pereskiopsis 

(ambos com folhas largas, planas e carnudas) e Opuntia (com folhas pequenas, caducifólias e 

subuladas). Os espinhos são de vários tamanhos, formas, arranjos, cores e, algumas vezes, 

com revestimento definido. As flores são solitárias (ou algumas vezes agrupadas) podendo ter 

formas regulares ou irregulares, que florescem, às vezes, em estruturas chamadas de cefálio. 

Os lobos estão presentes em pouca ou grande quantidade. O fruto é uma baga comestível 

usada para fazer suco, porém apresenta-se seco em algumas espécies. As sementes 

apresentam dois cotilédones, sendo em sua maioria amplas e alongadas (BRITTON; ROSE, 

1919a). 

As espécies pertencentes ao gênero Melocactus são pequenas, globosas a cilíndricas e 

com espinhos agrupados, em grupo de 9 a 20, localizados nas arestas. A inflorescência é 

constituída por uma massa compacta dotada de pelos que apresenta o cefálio como suporte no 

topo da planta. As flores são pequenas, apresentam coloração rósea e surgem na porção 

superior do cefálio. O fruto é nu e vermelho (raramente branco). As sementes são pretas 

(BRITTON; ROSE, 1919b). 

A espécie Melocactus zehntneri (Figura 1), popularmente conhecida por “coroa-de-

frade”, foi descrita morfologicamente pela primeira vez por Dr. Nathaniel Lord Britton e Dr. 

Joseph Nelson Rose, em uma de suas publicações no ano de 1919.  
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Figura 1 – Espécie Melocactus zehntneri inserida no bioma Caatinga. 

 

Fonte: Fotografada por Gustavo Henrique Azevedo Brandão. 

 

Essa espécie (Figura 1) possui forma cilíndrica e mede de 20 a 30 centímetros (cm) de 

altura; os espinhos são finos, pontiagudos, curvilíneos, marrom escuro e medindo 2,5 cm de 

comprimento, nos quais se organizam nas bordas dos gomos em grupos de 12 a 15 unidades 

cada. As flores e o fruto são de coloração rósea e vermelha, respectivamente. Além disso, as 

plantas dessa espécie crescem em planícies do semiárido brasileiro frequentemente associadas 

com Cephalocereus gournellei e outras cactáceas (BRITTON; ROSE, 1919b). 
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2.2 USOS POPULARES 

  

As tradições populares de uso de plantas medicinais no Brasil guardam elementos de 

várias culturas e representam um importante ponto de encontro entre permanências e rupturas 

culturais, estabelecidas desde os primeiros contatos intertribais (povos nativos), e 

consolidadas no entrecruzamento das principais matrizes presentes no processo de formação 

do povo brasileiro (SANTOS, 2000).  

Sabe-se que a partir destes conhecimentos populares acerca de M. zehntneri (Quadro 

1) os estudos científicos podem ser direcionados visto que esta planta está entre as espécies 

nativas de valor terapêutico usada em várias comunidades do Nordeste brasileiro (AGRA et 

al., 2007; ALBUQUERQUE et al., 2007; TRENTIN et al., 2011). 

 

Quadro 1 – Uso popular de M. zehntneri. 

Partes Usadas Modo(s) de 

Preparo(s) 

Uso popular Referências 

Polpa do troco A polpa é amassada no açúcar. 

Tomar como suco antes das 

refeições. 

Tratamento de bronquites, tosse e 

outras debilidades físicas 

Agra et al. (2007) 

Partes aéreas ND Helmintíases, hemorroida, tosses, 

bronquites, fraqueza física, 

influenza, cólica, problemas 

intestinais e “doenças sazonais”. 

Albuquerque et al. (2007) 

ND: Não descrito 

 

Em paralelo à etnofarmacologia, outro balizador para o estudo químico e 

farmacológico de uma espécie vegetal é a quimiotaxonomia. Conceitualmente, esse termo 

designa que plantas relacionadas filogeneticamente biossintetizam o mesmo rol de 

metabólitos secundários. Assim, pelo fato de M. zehntneri pertencer à família Cactaceae seus 

constituintes químicos se tornam atrativos especialmente no que tange os alcaloides 

isoquinolínicos, classe de extremo interesse farmacológico enquanto moléculas citotóxicas. 
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2.3 CONSTITUINTES QUÍMICOS 

 

Os constituintes químicos de todas as plantas e animais são biossintetizados mediante 

reações enzimáticas, sendo as mesmas classificadas em dois grupos: metabólitos primários e 

metabólitos secundários (MANN, 1987; MANN, 1994).  

Os metabólitos secundários são sintetizados a partir dos metabólitos primários e na sua 

maioria apresentam elevada toxicidade. Além disso, os metabólitos secundários são 

acumulados em estruturas especializadas como canais, tricomas e tubos lactíferos. Ao 

contrário das substâncias do metabolismo primário, que fazem parte da atividade celular de 

praticamente todos os seres vivos, as substâncias do metabolismo secundário são encontradas 

apenas em grupos (famílias ou gêneros) de plantas, sendo que algumas são encontrados 

apenas em uma única espécie de planta (TEXEIRA, 2007).   

Algumas das classes consideradas de grande relevância para o ser humano são os 

triterpenóides, alcaloides, compostos nitrogenados derivados de aminoácidos e os compostos 

fenólicos relacionados aos flavonoides. Essas classes exercem um papel importante como 

reguladoras de rotas biossintéticas especializadas (TEXEIRA, 2007). Considerando a tradição 

dos alcaloides como produtos naturais bioativos e protótipos de fármacos, esta classe será 

priorizada ao longo do desenvolvimento desta proposta. Embora os alcaloides, em particular 

os isoquinolínicos, tenham sido isolados em muitas espécies de diferentes famílias, sabe-se 

que esta classe é encontrada em quantidades expressivas nas espécies da família Cacteceae e 

da família Papaveraceae (MOSS, 2006).  

O conhecimento dos metabólitos secundários e bioativos, presentes na família 

Cactaceae, são de fundamental importância, pois permite prever os que podem ser 

encontrados na espécie M. zehntneri considerando o critério da quimiotaxonomia. Por essa 

razão foi realizado um levantamento dos metabólitos já identificados na família Cactaceae, 

conforme apresentado no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Metabólitos de diferentes gêneros já estudados na família Cactaceae. 
Gênero Parte usada Extração/ solvente(s) Detectado(s)/Isolado(s) Referências 

Cereus 

C. triglochidiatus 

Engelmann 1848 

ND Percolação com clorofórmio Alcaloides indólicos Ferrigni et al. (1982) 

C. jamacaru D.C. partes aéreas Extrato metanólico (decocção) Flavonoides e taninos Araújo et al. (2008) 

Dolichothele 

D. sphaerica ND Soxhlet com petróleo Dolicotelina Rosenberg e Paul (1970) 

Melocactus 

M. depressus Hook Polpa ND Derivado de 

arabinogalactana 

Silva e Parente (2002) 

M. delessertianus 

Lem. 

ND Extração em álcool Tiramina Doetsch, Cassady e 

Mclaughlin (1980) 
M. maxonii (Rose) ND Extração em álcool Tiramina 

M. obtusipetalus Casca da semente Extração em clorofórmio, 

metanol e água. 

C-lignana Chen et al. (2012) 

M. salvadorensis Tronco, espinho, raiz Extração em clorofórmio, 

metanol e água. 

C-lignana (álcool cafeil) Chen et al. (2013) 

Opuntia 

O. fícus-indica partes aéreas Percolação com extrato aquoso Polifenois (equivalentes 

a ácido gálico); 

Flavonoides 

(equivalentes a 

quercetina) 

Brahmi et al. (2012) 

Pereskia 

P. aculeata Miller ND Extração em álcool Tiramina Doetsch, Cassady e 

Mclaughlin (1980) P. autumnalis 

(Eichlam) Rose 

ND Extração em álcool β fenetilamina, tiramina 

P. corrugata Cutak ND Extração em álcool 3,4-dimetoxi- β-

fenetilamina. 

Mescalina, 3-

metoxitiramina, 

tiramina 

P. bleo (Kunth) DC. Folhas1,2 Percolação em metanol1 

Maceração em MeOH2 

Dihidroactinidiolida1, 

campesterol1, fitol1, α-

tocoferol1, 2,4-di ter 

butilfenol1, 

estigmasterol1, β-

sitosterol1; ácido 

gálico2. 

1Malek et al. (2009) 

2Sim,  Sri Nurestri e  

Norhanom (2010) 

Pilosocereus 

P. pachycladus Polpa e semente Maceração em EtOH: HCl quercetina Nascimento et al. (2011) 

P. gounellei Fruto Maceração em EtOH: HCl quercetina 

    

ND: Não descrito. 

 

Entre os vários gêneros pertencentes a este família seis são de grande relevância na 

literatura científica: Cereus, Melocactus, Dolichothele, Opuntia, Pereskia e Pilosocereus. 
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Conforme apresentado no Quadro 2, não há referência direcionada ao estudo dos constituintes 

químicos da espécie M. zehntneri. 

A utilização de espectros de ultravioleta no auxílio da elucidação estrutural é 

consagrada pelo tempo e, particularmente, aplicável a muitos problemas que envolvem 

produtos naturais. Ao analisar os espectros de ultravioleta de possíveis alcaloides presentes 

em M. zehntneri algumas premissas foram consideradas. Em primeiro lugar, há um grande 

número de alcaloides de diferentes tipos estruturais, o que torna difícil a identificação apenas 

por espectro de ultravioleta. Em segundo lugar, deve-se reconhecer que o método espectral 

ultravioleta é apenas uma das ferramentas para a identificação e/ou determinação da estrutura 

molecular. Neste sentido, foi realizado um levantamento dos principais espectros de 

alcaloides identificados em espécies da família Cactaceae, conforme apresentados no Quadro 

3. 
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Espécies Alcaloides Absorção no UV (nm) Núcleo do alcaloide Referências 

Echinocereus 

triglochidiatus 

Dicloridrato de dimetil-histamina 209 nm imidazólico Ferrigni et al. (1982) 

Desmodium 

tiliaefolium 

Triptamina 222 nm, 272 nm, 294 nm indol-3-alcalamina Ghosal e Srivastava, 

(1973) 3,4- dimetoxy-β-fenetilamina 205 nm, 225-228 nm, 282-285 

nm 

β-fenetilamina. 

Tiramina 208 nm, 230 nm, 275 nm β-fenetilamina 

Salsolidina 212 nm, 232 nm, 285 nm Tetraisoquinolínico 

Salsolina 210-212 nm, 230 nm, 285-288 

nm 

Tetraisoquinolínico. 

N,N-dimetil-3,4-

dimetoxifenetilamina 

205 nm, 230-232 nm, 284 nm β-fenetilamina 

N-metil-3,4-dimetoxy-β-

hidroxifenetilamina 

208nm, 230nm, 285nm β-fenetilamina 

Hordenina 224nm, 277nm, β-fenetilamina 

Hipaforina 224mn, 275nm, 294nm Indol-3-alquilamina. 

Abrina 222-224nm, 277nm, 292-294nm Indol-3-alquilamina. 

Lophophora 

spp. 

Mescalina e N-metilmescalina 205nm, 226nm, 270nm Isoquinolínico Helmlin, Bourquin e 

Brenneisen (1992) Pelotina e anhalonidina 190-230nm Isoquinolínico 

Anhalonina 208nm Isoquinolínico 

Pachycereus 

weberi 

Tehuanina 203nm, 211nm, 280nm, 289nm Isoquinolínico Mata e McLauchlin 

(1980) N-metilheliamina 210nm, 217nm, 282nm, 288nm Isoquinolínico 

Heliamina 203nm, 220nm, 284nm, 288nm Isoquinolínico 

Lemaireocereina 201nm, 223nm, 278nm, 286nm, 

293nm 

Isoquinolínico 

 Nortehuanina 203nm, 223nm, 281nm, 292nm Isoquinolínico 

Quadro 3- Principais espectros de alcaloides identificados em espécies pertencentes à família Cactaceae. 
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Por meio desse estudo (Quadro 3) foi constatado que os alcaloides são em maioria 

derivados de fenilalanina, indólicos e isoquinolínicos que  absorvem  nos comprimentos de 

onda entre 220 nm e 290 nm. 

2.4 ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DESCRITAS PARA A ESPÉCIE M. zehntneri 

O interesse em investigar plantas em diversos biomas e culturas com propriedades 

medicinais aumentou significativamente nas últimas décadas. Entretanto, a Caatinga possui 

um grande potencial ainda inexplorado, em que poucos estudos vêm sendo conduzidos para 

evidenciar o potencial biológico das espécies (CARTAXO et al., 2010; POPOVIC et al., 

2016).  

O conhecimento de diferentes atividades farmacológicas das diferentes espécies da 

família Cactaceae exerce um papel importante no tocante de prever novos potenciais 

farmacológicos para espécie M. zehntneri (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Atividade farmacológica de diferentes espécies da família Cactaceae. 
Espécie Parte usada Extração Atividade(s) Referências 

Melocactus 

M. depressus ND Extrato aquoso obtido 

por percolação 

Estimulação da resposta 

imune (via linfócitos) 

Wu et al. (2005). 

M. zehnitneri Folhas e raízes Extrato aquoso obtido 

por percolação 

Atividade antimicrobiana 

frente às cepas de 

Staphylococcus 

epidermidis. 

Trentin et al. (2011). 

M. zehntneri Folhas e raízes Extrato aquoso obtido 

por percolação 

Atividade antiparasitária 

contra Trichomonas 

vaginalis. 

 

Frasson et al. (2012). 

Opuntia 

O. polyacantha Tronco Percolação em água Adjuvante 

Imunoterapêutico 

Schepetkin et al. 

(2008). 

Opuntia spp. Frutos Percolação em água Antioxidante Sumaya-Martínez et al. 

(2011). 

O. fícus-indica Partes aéreas Percolação em água Propriedades antioxidante, 

antigenotóxico e 

antiapoptótico. 

Brahmi et al. (2012). 

Pereskia 

P. bleo (Kunth) DC. Folhas Percolação em metanol Propriedades 

antineoplásicas. 

Malek et al. (2009). 

ND: Não descrito. 
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Conforme ilustrado no Quadro 4 as espécies da família Cactaceae possuem atividades 

citotóxicas frente às bactérias, T. vaginalis e células cancerígenas, possivelmente atribuídas às 

moléculas de núcleos isoquinolínicos que pertencem a uma classe de grande interesse no 

tange moléculas citotóxicas. 

Diversos ensaios pré-clínicos foram desenvolvidos para avaliar as atividades 

farmacológicas propostas para espécies da família Cactaceae. Considerando M. zehntneri, 

verifica-se um potencial citotóxico uma vez que estudos (Quadro 4) demonstraram a 

toxicidade de extrato aquoso frente células procarióticas e eucarióticas sem mitocôndria. 

Assim, abre-se a perspectiva e a aponta-se a relevância de contribuir com a investigação da 

citotoxicidade contra linhagens celulares humanas. Destaca-se que o resultado prévio que 

demonstra a citotoxicidade frente a T. vaginalis, um eucarioto amitocondriado, pode indicar 

que a planta tem potencial de induzir a morte celular através de vias extra-mitocondriais, o 

que se torna interessante no combate a células resistentes aos mecanismos moleculares via 

mitocôndria que levam à morte celular. Assim, esta proposta contribuirá com a investigação 

contra as linhagens celulares: C33a (células extraídas de pacientes com carcinoma cervical 

não infectadas pelo HPV) e HeLa (células de cultura primária extraídas de pacientes com 

carcinoma cervical infectados pelo HPV). Essas linhagens são de extrema importância visto 

que estão relacionadas ao câncer de colo do útero, também chamado de carcinoma cervical.  

O câncer cervical induzido por HPV é uma das maiores causas de mortalidade por 

câncer em mulheres. Estudos epidemiológicos demonstram e comprovam que a infecção pelo 

HPV é a causa necessária, porém não suficiente, para a ocorrência do câncer de colo do útero 

(GUIMARÃES et al., 2010).  

A progressão da doença é induzida pela falha do sistema imunológico, assim como 

pela interação entre as proteínas do hospedeiro e oncoproteínas virais (WHITE et al., 2012). 

Ainda, estudos mostram que existem diferentes tipos de vírus HPV, nos quais são 

classificados em alto ou baixo risco, de acordo com seu potencial oncogênico, ou seja, 

conforme sua capacidade de induzir a transformação neoplásica (GUIMARÃES et al., 2010), 

que está diretamente relacionada com a presença e expressão de genes precoces no genoma 

viral (MUNGER et al., 1989; SCHAPER et al., 2005). 

Assim, como forma de combater a resistência a apoptose das células cancerosas faz 

necessário o uso de quimioterápicos. Entretanto, a falta de seletividade dos quimioterápicos 
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clássicos causam reações adversas e toxicidade aguda em pacientes. Dessa maneira, há uma 

urgente necessidade de encontrar medicamentos alternativos por meio de produtos naturais 

(SAHA e KHUDA-BUKHSH, 2013).  

Nos últimos anos estudos vêm demonstrando que espécies da família Cactaceae 

possuem atividade citotóxica contra diferentes tipos de cânceres (TAN et al., 2005; MALEK 

et al., 2008; SERRA et al., 2013; LI et al., 2014). Entretanto, os efeitos farmacológicos 

anticâncer de extratos de espécies dessa família vêm sendo sistematicamente pouco 

analisados. Além disso, pouco se sabem quais compostos estão envolvidos no mecanismo de 

citotoxicidade. Nesse sentido, abre-se uma perspectiva da necessidade de realizar um estudo 

dessa natureza. 

Com essa investigação buscamos contribuir com o esclarecimento do potencial 

citotóxico de M. zehntneri assim como com a identificação de novos alcaloides como 

protótipos de moléculas com aplicação no combate a linhagens celulares relacionadas ao 

HPV.  

2.5 PROCESSOS EXTRATIVOS EM PRODUTOS NATURAIS 

 

Segundo Luque e Jiménez-Carmona (2000), um método de extração ideal deve ser 

rápido, simples e de baixo custo. Além disso, deve apresentar a capacidade de extrair a 

substância de interesse sem perda ou degradação; fornecer amostra que esteja imediatamente 

pronta para análise, sem necessidade de etapas adicionais e gerar resíduos laboratoriais. 

Infelizmente, extrações com solventes líquidos não atendem esses pré-requisitos. Processos 

clássicos de extrações, frequentemente, levam horas até mesmo dias para serem realizados 

resultando em um extrato contendo muitas substâncias indesejadas, de baixo rendimento e 

pouco seletivo.  

 Preocupações sobre a natureza perigosa, dos custos e perigos ambientais da 

eliminação de resíduos de solvente, têm levado ao desenvolvimento de métodos alternativos 

de extração (GROSSO et al., 2015). 
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2.5.1 PROCESSOS CLÁSSICOS 

Os processos de extrações com solventes orgânicos, que combinam solventes de 

diferentes polaridades, permanecem sendo os métodos de escolha para os processos de 

extrações e isolamentos de compostos derivados de produtos naturais. Os métodos que fazem 

uso desse processo são: maceração, percolação, Soxhlet, extração por ultrassom e turbólise 

(BUCAR; WUBE; SCHMID, 2013). 

A maceração é realizada à temperatura ambiente, por imersão do material vegetal no 

solvente e executando eventuais agitações. Nada obstante, esta técnica consome muito 

solvente, o processo de extração é lento e apresenta baixo rendimento. Como alternativa para 

melhorar o rendimento da extração, a percolação é uma boa escolha. Esta técnica de extração 

consiste em fazer passar o líquido extrator através do material pulverizado convenientemente 

acondicionado no interior do aparelho chamado percolador, o qual permite o controle da 

remoção do extrato e renovação do solvente. Todavia, o Soxhlet é uma técnica de extração 

similar à percolação que envolve elevadas temperaturas. Consome pouco solvente embora 

possa degradar compostos termolábeis (BUCAR; WUBE; SCHMID, 2013). 

Ainda neste contexto, a turbo-extração, ou turbólise, é a técnica de extração na qual o 

processo de extração ocorre concomitantemente com a redução do tamanho da partícula, por 

meio da aplicação de elevadas forças de cisalhamento, que gera calor para o sistema. A 

turbólise, porém, é pouco eficiente para extração de compostos voláteis e termolábeis, sendo, 

portanto, recomendada apenas para extração em materiais de elevada dureza ou muito 

fibrosos (SIMÕES et al., 2007). 

Segundo Adjé e colaboradores (2010), o uso da técnica de extração assistida por 

ultrassom vem se tornando cada vez mais popular e apresenta significativas vantagens em 

relação às técnicas anteriores, posto que o tempo de extração menor associado ao bom 

rendimento, menor consumo de solvente e baixo custo, a torna uma técnica ecologicamente 

menos danosa. Na extração por ultrassom, o material vegetal é acondicionado em um 

recipiente de vidro contendo o solvente extrator e submetido ao banho de ultrassom, que 

produz ondas de cavitação. Entretanto, quando em meio aquoso as ondas de cavitação 

provoca a sonólise da água que produz uma grande quantidade de radicais de hidrogênio (H•); 

que por sua vez, pode se combinar para forma moléculas de hidrogênio (H2) ou reagir com 

componentes do extrato (DUAN, WANG e LI, 2015).  
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2.5.2 PROCESSOS NÃO CLÁSSICOS 

De acordo com Gfrerer e colaboradores (2004), os processos não clássicos são novas 

tecnologias de extração que, frequentemente, apresentam maior reprodutibilidade, eficiência 

de extração, e consequentemente, maior rendimento quando comparados com processos de 

extração clássicos. Neste contexto, três técnicas não clássicas merecem significativa atenção: 

extração assistida por micro-ondas, extração por fluidos iônicos e extração por fluido 

supercrítico (EFS).  

A extração assistida por micro-ondas, ou simplesmente extração por micro-ondas, é 

uma técnica de extração relativamente nova, que combina extração por micro-ondas com 

solventes extratores tradicionais. A aplicação de micro-ondas na presença de solventes e 

tecidos vegetais aumenta a cinética de extração. Esta técnica apresenta inúmeras vantagens 

quando comparada com os métodos tradicionais de extração, tais como: menor tempo de 

extração, menor gasto de solvente, maior rendimento e menor custo. Entretanto, essa técnica 

não pode ser aplicada para extração de metabólitos apolares, termolábeis e voláteis 

(DELAZAR et al., 2012).  

Nos últimos anos, a aplicação de líquidos iônicos para extração por ultrassom e micro-

ondas em escala laboratorial vem ganhando cada vez mais atenção (YUAN et al., 2011). Esta 

técnica se caracteriza por fazer uso de sais orgânicos em estado líquido, nos quais são capazes 

de dissolver um grande número de metabólitos polares e apolares; outrossim, apresentam uma 

baixa pressão de vapor, alta estabilidade térmica e baixa combustibilidade (MARKIEWICZ et 

al., 2009).    

2.5.2.1 Extração por fluido supercrítico 

Um fluido supercrítico é formado sempre que uma substância se encontra acima de 

sua temperatura e pressão crítica. Qualquer substância acima desse ponto crítico apresenta 

propriedades intermediárias entre o estado líquido e gasoso. A densidade de um fluido 

supercrítico é próxima àquela do seu estado líquido, permitindo dissolver moléculas grandes 

não-voláteis, além de se dispersar com facilidade do gás (SKOOG et al., 2006).  

Dentro deste contexto, a extração por fluído supercrítico (EFS) é uma técnica 

fundamentada no uso do fluído supercrítico como agente extrator. Esta técnica se expandiu no 

fim dos anos 80 e faz uso geralmente do CO2 supercrítico como agente extrator, devido a suas 
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amenas propriedades críticas (temperatura e pressão crítica, 31ºC e 72bar, respectivamente), 

baixa toxicidade e por ser quimicamente inerte (LUQUE; JIMÉNEZ-CARMONA, 2000). 

Nessa técnica de extração, a capacidade de remoção de um soluto a partir de uma 

matriz está relacionada não só ao tipo de solvente usado no processo, mas também a outros 

fatores, como: a idade e parte da planta (LEMBERKOVICS et al,. 1994; BARROSO et al., 

1992), aspectos edafoclimáticos (TAKANO, 1992), localização do soluto, teor de umidade na 

matriz (LEEK; GASPAR; SANTOS, 2002) e porosidade do material (GASPAR et al., 2003), 

entre outros. 

Segundo Pereira e Meireles (2010), a temperatura e pressão afetam o poder de 

solvatação do fluido supercrítico, pois eles agem na densidade do solvente. Assim, o poder de 

solvatação pode ser modificado pela manipulação das condições operacionais de temperatura 

e pressão. De forma geral, em temperatura constante, o aumento da pressão eleva o poder de 

solvatação do solvente; ao passo que, em pressão constante, o aumento da temperatura do 

processo reduz a densidade do solvente e, consequentemente, seu poder de solvatação. 

Baseado na primeira condição, a capacidade de extração de um soluto depende da sua 

solubilidade em fluido supercrítico; por outro lado, se este soluto possuir baixa afinidade por 

esse solvente a capacidade de extraí-lo dependerá de sua pressão de vapor e, por essa razão o 

aumento da temperatura oferecerá mais influência. 

Nesse sentindo, a EFS vem mostrando ser uma tecnologia viável no processo de 

obtenção de vários produtos naturais. Todavia, apenas poucas indústrias fazem o uso desta 

tecnologia. A razão para isso é o alto investimento associado ao equipamento que utilizam 

para esse processo de extração (ROSA; MEIRELES, 2005). 

Entretanto, novas oportunidades estão aparecendo em vários domínios de produtos 

naturais que justificam o uso de processos de extração/fracionamento por fluido supercrítico, 

como as seguintes considerações: um número crescente de países está banindo o uso de 

muitos solventes orgânicos; métodos inovadores estão sendo exigidos por questões ambientais 

para dar lugar à “química verde”; o uso dessa tecnologia permite a extração, fracionamento e 

purificação de produtos de origens naturais e sintéticas sem deixar resíduos tóxicos, razão 

pela qual está crescendo o uso nas indústrias fitoquímicas e de cosméticos (PERRUT, 2000; 

SILVA et al., 2016). 

Diante disso, o uso de fluido supercrítico é considerado uma boa opção para extração 

e/ou fracionamento de produtos naturais.  A fácil remoção do solvente a partir do extrato 
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final, a alta seletividade, capacidade de fracionamento e o uso de temperatura moderada no 

processo são as vantagens mais significativas da EFS (PEREIRA et al., 2004). O uso de CO2 

supercrítico para extrações de alcaloides como a cafeína de grãos do café e do chá levou a 

inúmeras patentes (MCHUGH; KRUKONIS, 1994), assim como diversos artigos para outras 

classes de alcaloides (KIM; CHOI; YOO, 2001; PEREIRA et al., 2004; SILVA et al., 2015). 

A princípio, a EFS tinha aplicações restritas a substâncias apolares (óleos, lipídeos e 

ingredientes de fragrância), contudo esta técnica vem sendo amplamente usada e mostrando 

ser tão eficiente na extração de substâncias polares (flavonoides glicosilados, proteínas e 

glicosídeos esteroidais) quanto às técnicas de extração convencional com solventes orgânicos. 

Apesar do CO2 supercrítico ser amplamente empregado na extração de alcaloides apolares, à 

EFS permite extrair alcaloides polares, isto porque a polaridade do CO2 supercrítico pode ser 

modificada por meio de uso de co-solventes, em diferentes proporções (MODEY; 

MULHOLLAND; RAYNER, 1996; CHESTER; PINKSTON; RAYNIE, 1998 apud KIM; 

CHOI; YOO, 2001, p. 418).  

2.5.2.2 Extração por Líquido Iônico 

O termo “solvente neotérico” vem sendo utilizado há anos para designar os novos 

tipos de solventes, ou antigos materiais em que são encontradas novas aplicações como 

solventes. Os fluidos supercríticos e líquidos iônicos são bons exemplos de solventes 

neotéricos que são conhecidos há muito tempo (WILKES, 2002). 

O líquido iônico (LI) é um sal orgânico no estado líquido que é constituído por um 

cátion pareado com um ânion orgânico ou inorgânico. LI’s são solventes amplamente 

conhecidos pelas suas excelentes propriedades, tais como: baixa condutividade elétrica, alta 

viscosidade, baixa pressão de vapor, baixa combustividade, excelente estabilidade térmica e 

favoráveis propriedades de solvatação, o que permite extrações de composto polares e 

apolares (WILKES, 2002). 

Neste mesmo sentido, em virtude das propriedades físicas e químicas particulares 

(Quadro 5) os líquidos iônicos vêm atraindo considerável atenção na extração e separação de 

compostos bioativos (TANG et al., 2012). Dessa forma, a estrutura dos líquidos iônicos 

determinam suas propriedades físico-químicas, em que estas por sua vez afetam diretamente a 

eficiência de extração dos compostos de interesses. Diante desta perspectiva, o conhecimento 
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das propriedades físico-químicas dos líquidos iônicos é de fundamental importância para 

direcionar as suas aplicabilidades (WILKES, 2002; LU et al., 2008). 
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Quadro 5 – Propriedades físicas e aplicações dos líquidos iônicos em micro-ondas e ultrassom. 
Líquido Iônico 

Cátion 

Ânion Densidade 

(gmL
-1

) 

Viscosidade (cP), 

25 
o
C 

Decomposição 

térmica 

Miscibilidade com solvente Extração de componentes 

ativos 

Referências 

[BMIM]+ou  

[C4MIM]+ 

 

[BF4]
- 1.208 233 ND Totalmente solúvel em água. Compostos fenólicos 

(ultrassom); Alcaloides 

fenólicos (micro-ondas); 

alcaloide piperina 

(ultrassom). 

Poole, C. e Poole, S. (2010); Tang e 

colaboradores (2012); Lu e colaboradores 

(2008); Ma e colaboradores (2010); Yang e 

colaboradores (2011). 

[PF6]
- 1.373 400 ND Miscível em água, imiscível em 

tolueno, hexano e outros solventes 

apolares 

Óleos essenciais e 

alcaloides (micro-ondas) 

[Br]− 1.134 Sólido ND Solúvel em água Alcaloides fenólicos e 

compostos polifenolicos 

(Micro-ondas); 

[Cl]- 1.120 Sólido 232 Solúvel em metanol e miscível em 

água 

Alcaloides fenólicos 

(Micro-ondas) 

[CF3SO3]
- 1.290 90 ND ND ND Poole, C. e Poole, S. (2010); Tang e 

colaboradores (2012). 
[Tf2N]- 1.404 48 ND ND ND 

[HMIM]+ou 

[C6MIM]+ 

[PF6]
- 1.304 800 ND ND ND 

[BF4]
- 1.075 211 ND Parcialmente solúvel em água. Alcaloides fenólicos 

(Micro-ondas) 

Poole, C. e Poole, S. (2010); Tang e 

colaboradores (2012); Lu e colaboradores (2008) 

ND: Não descrito. 
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Devido às suas características os líquidos iônicos são aplicados em diversas técnicas 

de extrações, sendo algumas executadas em altas temperaturas. Desse modo, os LI’s devem 

ser suficientemente estáveis para suportar operações de extração que envolve aquecimento. A 

estabilidade térmica dos LI é dependente do tipo de cátion e ânion presente na molécula. 

Como exemplo prático observa-se que a estabilidade térmica dos LI’s imidazólicos cresce no 

seguinte sentido: [Cl]
-
, [Br]

-
, [I]

-
< [BF4]

-
< [CF3SO3]

-
< [NTf2]

-
< [PF6]

-
. O ânion, assim como o 

cátion, exerce um papel importante na estabilidade térmica, onde se observa uma maior 

estabilidade nos ânions orgânicos que os inorgânicos (NGO et al., 2000; AWAD et al., 2004). 

A viscosidade de LI’s é também essencial para suas aplicações em extração e 

separação de compostos bioativos em plantas. Normalmente, a viscosidade dos LI’s decresce 

com o aumento da temperatura. A viscosidade de LI’s é afetada por uma série de interações 

intermoleculares, tais como eletrostáticas, forças de van der Walls e interações por pontes de 

hidrogênio (ENDRES; ABEDIN, 2006). A viscosidade dos LI’s geralmente decresce com o 

aumento da assimetria dos ânions do líquido iônico. Dessa forma, para espécies catiônicas 

imidazólicas, a viscosidade pode aumentar na medida em que ocorre o aumento no 

comprimento da cadeia do substituinte alquil ou das ramificações, como resultado de maiores 

interações de van der Waals entre os íons em solução (ROONEY; JACQUEMIN; GARDAS, 

2009). 

Nos últimos anos, o interesse da química analítica pelos LI’s vem crescendo 

rapidamente, sendo evidenciado pelos diversos estudos que vêm sendo direcionados aos 

processos de extração e separação de compostos bioativos, em que temos como exemplos: o 

uso dos LI’s como solventes em processos de extração convencional líquido-líquido (ELL), 

em extração por micro-ondas, em extração por ultrassom, microextração em fase líquida e em 

fase sólida; o uso dos LI’s como componentes de fases móveis em processos de separação 

(cromatografia líquida em alta pressão, cromatografia em contracorrente e eletroforese 

capilar); e uso dos LI’s como modificadores de fases estacionárias em cromatografia líquida 

em alta pressão, extração em fase sólida, microextração em fase sólida e cromatografia gasosa 

(POOLE; LENCA, 2015). 

 A aplicação de líquido iônico em extração por micro-ondas vem obtendo grandes 

êxitos na extração de alcaloides presente em plantas medicinais. Como já discutido, as 

propriedades físico-químicas dos LI’s são fortemente influenciadas por ambas as cargas 

iônicas (cátion e ânion).  
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 Segundo Lu e colaboradores (2008), o tipo de ânion é considerado o mais importante, 

visto que exerce uma grande influência nas propriedades do LI, como a miscibilidade em 

água. Ao avaliar a influencia dos ânions (Cl
-
, Br

-
, BF4

-
, PF6

-
) no cátion 1-Butil-3-

metilimidazólio (BMIM) observou-se que o ânion BF4
-
 apresentou a melhor eficiência de 

extração de alcaloides fenólicos, enquanto que ânion PF6
-
 obteve a pior, possivelmente 

atribuída a sua hidrofobicidade. Ma e colaboradores (2010), obtiveram resultados similares ao 

realizar o mesmo experimento, no entanto o ânion Br
- 
foi o que apresentou a maior eficiência. 

Logo, podemos concluir que a eficiência de extração de alcaloides é significativamente ânion-

dependente, possivelmente justificada pelas fortes multi-interações π-π, iônica/dipolo-dipolo e 

ligações de hidrogênio com alcaloides. Além disso, a solução de [C4MIM]Br apresenta uma 

acidez um pouco maior, na qual facilita na extração de alcaloides. 

Dentro deste contexto, Lu e colaboradores (2008) ao analisarem a presença do mesmo 

ânion BF4
-
 para diferentes cátions 1-Alquil-3-metilimidazólio, constataram que o aumento do 

comprimento da cadeia alquila não apresentava influência significativa na eficiência de 

extração por micro-ondas, ao passo que Ma e colaboradores (2010) ao avaliarem a presença 

de um mesmo ânion Br
-
 para diferentes comprimentos da cadeia imidazólico, observaram que 

a eficiência de extração aumenta, significativamente, quando o comprimento da cadeia alquila 

é aumentada de etil para hexil. Todavia, quando o comprimento da cadeia passa de hexil para 

octil há um decréscimo na eficiência de extração. 

 Nesse mesmo sentido, ao se comparar as concentrações eficientes para extração por 

micro-ondas para os dois LI’s [C4MIM][BF4] e [C6MIM][BF4], observa-se que que foram de 

1M e 1,5M, respectivamente. Outrossim, o LI [C6MIM][BF4] apresentou uma diminuição 

drástica da eficiência de extração com o aumento da concentração, que pode ser justificada 

pela influencia do aumento do comprimento da cadeia alquila que torna o líquido menos 

miscível em água e mais viscoso com aumento da concentração. 

 Ao se avaliar a influência do tempo de extração por micro-ondas na eficiência da 

extração, observa-se que a eficiência aumenta até um tempo limite de 90 minutos para o 

[C4MIM][BF4] (LU et al., 2008) e 120 minutos para o  [C6MIM][Br] (MA et al., 2010).  

Enquanto que o aumento na potência irradiada exerce pouca influência no aumento da 

eficiência de extração [C4MIM][BF4] e [C6MIM][Br] (LU et al., 2008; MA et al., 2010). 

O aumento na eficiência de extração também pode ser evidenciado com o aumento da 

proporção sólido/líquido (1:5 para 1:10) em [C4MIM][BF4] e [C6MIM][BF4]. Porém, acima 

dessas proporções o [C4MIM][BF4] não aumenta a eficiência, ao passo que o [C6MIM][BF4] 
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proporciona um decréscimo da mesma, possivelmente atribuído ao aumento da cadeia alquila 

do cátion imidazólico [C6MIM], que resulta na diminuição da miscibilidade em água e no 

aumento da viscosidade (LU et al. 2008). Ma e colaboradores (2010) ao avaliarem a 

influência da proporção sólido/líquido em [C6MIM][Br] chegaram à mesma conclusão.  

Logo, a eficiência de extração é diretamente proporcional à proporção sólido/líquido, 

ao tempo de extração e a concentração do LI. No entanto, existe um limite a parti do qual não 

mais observamos um aumento da eficiência. Além disso, os parâmetros ideais para a extração 

eficiente dependem do tipo de líquido iônico a ser usado na extração e das características 

físico-químicas dos componentes que serão extraídos. Nessas perspectivas, foi selecionada o 

1-butil-3-metilimidazólio:BF4 como o líquido iônico que será aplicado à metodologia desse 

projeto.   
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar metodologias clássicas e não-clássicas para extração de metabólitos bioativos 

de Melocactus zehntneri tendo como metas um processo sustentável e a valorização do bioma 

Caatinga.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com o propósito de atender o objetivo geral os seguintes objetivos específicos foram 

aplicados: 

• Realizaram-se extração de partes aéreas e raízes de M. zehntneri utilizando maceração, 

ultrassom, líquido iônico e fluido supercrítico buscando a técnica mais eficiente e sustentável; 

• Analisaram-se os extratos e frações obtidas por técnicas analíticas tais como Cromatografia 

Líquida acoplada à detector por ultravioleta e/ou espectrômetro de massas e Cromatografia 

Gasosa acoplada ao espectrômetro de massas; 

• Avaliaram-se a citotoxicidade de diversas concentrações de frações enriquecidas em 

alcaloides de M. zehntneri frente a células eucarióticas de linhagens HeLa (infectada por 

HPV) e C33a (não infectada por HPV) de carcinoma cervical. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal foi coletado no dia 26 de julho de 2014, às 9 horas, no município de 

Currais Novos (6º17’07,2”S; 36º31’18,1”W), no interior do Rio Grande do Norte (RN), que 

se encontra inserido no bioma Caatinga. Uma parceria com o IDEMA-RN foi estabelecida em 

que as áreas de Caatinga com desmatamento autorizado pelo órgão com fins de construção de 

empreendimentos foram avaliadas pela equipe do projeto na busca de exemplares de M. 

zehntneri. A coleta foi acompanhada do botânico especialista em taxonomia, Msc. Alan de 

Araujo Roque (Herbário da UFRN) e materiais testemunhos foram depositados no herbário da 

UFRN sob o número 19860. Após a coleta e identificação taxonômica, as partes aéreas foram 

separadas das raízes e fatiadas, sendo as cascas e os espinhos descartados. O material vegetal 

foi armazenado em freezer a -15
o
C e, em sequência, submetido à liofilização. Após o processo 

de secagem, a distribuição do tamanho de partículas foi determinada por meio de um agitador 

mecânico (Granutest), utilizando Peneiras de 24 e 32 mesh (série Tyler). 

 

4.2ASPECTOS QUÍMICOS 

4.2.1 Obtenção de extratos para comparação entre metodologias clássicas e não clássicas 

4.2.1.1 Maceração 

As partes aéreas liofilizadas, 0,50 g, foram submetidas à maceração em etanol 95% 

(10 mL) nos tempos 24 h, 48 h e 72 h. Cada sistema foi agitado, no vórtex, em intervalos de 8 

horas. Após os tempos finais estabelecidos, o solvente foi rotaevaporado e as amostras 

armazenadas em geladeira até análise. 
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4.2.1.2 Extração assistida por ultrassom (EAU) 

 As análises foram desenvolvidas no Laboratório de Sistemas Dispersos – LASID-

UFRN, utilizando o equipamento de ultrassom da Vibra-cell, modelo VCX 750W. A 

metodologia foi adaptada de Yang e colaboradores (2011). 

4.2.1.2.1 EAU – etanol 95% 

 As partes aéreas liofilizadas, 0,50 g, foram submetidas à extração com etanol 95% (10 

mL) em ultrassom durante 30 minutos nas amplitudes de 20%, 27%, 33% e 40%. Após a 

definição da potência de ultrassom que apresentou melhor eficiência extrativa foi realizada a 

otimização do tempo de extração até o tempo final de 60 minutos onde a cada intervalo de 15 

minutos foi retirada uma alíquota de 2 mL. O tempo e as demais condições otimizadas foram 

utilizados para definir a melhor proporção material vegetal-solvente (1:10, 1:20; 1:40 p/v). No 

decorrer das extrações, cada sistema teve sua temperatura monitorada, como forma de evitar 

um superaquecimento; para isso, durante os processos os sistemas foram refrigerados em 

banho de água gelada. 

4.2.1.2.2 EAU – líquido iônico 

Neste estudo foi utilizado o 1-Butil-3-metilimidazólio tetrafluoroborato (BMIM/BF4), 

que reúne os requisitos de menor toxicidade preconizados para um líquido iônico (BUCAR; 

WUBE; SCHMID, 2013). Inicialmente, foi desenvolvida análise para definição da melhor 

concentração de líquido iônico, seguida por comparações das condições já otimizadas – a 

potência do ultrassom, tempo de extração e proporção material vegetal-solvente. As partes 

aéreas liofilizadas, 0,50 g, foram submetidas à extração em ultrassom durante 30 minutos 

numa amplitude de 20% com 10mL de cada uma das seguintes concentrações de líquido 

iônico (diluído em etanol 95%): 0 mol/L; 0,05 mol/L; 0,10 mol/L; 0,20 mol/L e 0,30 mol/L. A 

concentração de LI que apresentou melhor eficiência extrativa foi utilizada nas mesmas 

condições EAU – etanol 95%  otimizadas para uma análise comparativa com EAU – líquido 

iônico. No decorrer das extrações, cada sistema teve sua temperatura monitorada, como forma 

de evitar um superaquecimento; para isso, durante os processos os sistemas foram 

refrigerados em banho de água gelada.  
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4.2.1.3 Extração por fluido supercrítico 

Neste processo foi utilizado o equipamento de extração por fluido supercrítico (Thar 

Technologies, modelo SFE-100) em que a unidade como um todo apresenta as dimensões 100 

(altura) × 60 (comprimento) × 60 (largura) cm e se encontra no CEPEMA-USP em 

Cubatão/SP (Figura 2 B). Na Figura 2 A está representada por fluxograma os equipamentos e 

acessórios básicos que constituem essa unidade de extração são: cilindro de gás CO2 com tubo 

pescador, trocador de calor (resfriador), bomba de CO2, bomba de co-solvente, regulador de 

pressão eletrônico, célula de extração com capacidade de 100 mL, vaso de despressurização e 

coletor de extratos com capacidade de 250 mL, regulador de pressão manual, banho de 

refrigeração e microcomputador para automação do processo. 

 

Figura 2 – Fluxograma do processo de extração supercrítica (A) e Extrator Supercrítico 

desenvolvido pela Thar Technologies, modelo SFE-100 (B). 

 

 

Para este experimento duas amostras de material vegetal foram utilizadas: partes 

aéreas com flores e sem flores, sendo designadas como adultas e jovens, respectivamente. 

Cerca de 4 g de partes aéreas liofilizadas foram acomodadas com esferas de vidro em células 

de Nylon que foi inserida na coluna extratora. O processo iniciou com o bombeamento de 

dióxido de carbono (inicialmente na fase líquida) proveniente de um cilindro com tubo 

pescador. No passo seguinte, o CO2 foi aquecido e pressurizado até as condições desejadas. 

Com o propósito de atingir a pressão de operação rapidamente elevamos a vazão do gás para 

12 g/min por 5 a 10 minutos. Ao atingir a temperatura e pressão do processo, iniciamos a 

extração pela passagem do CO2, a uma vazão de 3 g/min, pela célula extratora que contém as 

partes aéreas liofilizadas. Ao final do processo, a amostra foi retirada e iniciamos a limpeza da 

A B 
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unidade com etanol 95% (2mL/min) em 100 bar/55ºC e vazão de 12 g/mL, durante 20 

minutos; em seguida, o material foi coletado em frasco âmbar e o etanol rotaevaporado. 

Para investigar a influência das condições operacionais de extração sobre o rendimento do 

processo EFS para extração de alcaloides foi realizado um planejamento experimental fatorial 

2
2
, com triplicata no ponto central. Dessa forma, para realização desse planejamento foram 

escolhidas a pressão e a temperatura como variáveis independentes, nas quais se efetuaram 

experimentos em diferentes valores dessas variáveis (Tabela 1). Para realização desse estudo 

foi tomado como base o método proposto por Pereira e colaboradores (2004). 

 

Tabela 1 – Intervalo de estudo das variáveis independentes 

Variáveis Nível inferior Nível Superior Ponto central 

Pressão (bar) 100 300 200 

Temperatura (
o
C) 35 55 45 

4.2.1.3.1 Cromatografia líquida de alta eficiência para amostras obtidas por EFS 

Para as análises por CLAE foi aplicado um método em cromatógrafo líquido 

ThermoScientific/Dionex modelo Ultimate 3000 equipado com bombas NCS e HPG, forno 

para colunas com válvulas de 6 e 10 pórticos, injetor automático e detectores UV/Vis variável 

e com arranjo de fotodiodos (DAD). Os dados foram processados no software Chromeleon
®
 7 

e as amostras foram analisadas em eluição que combinou o solvente A (ácido fórmico 0,5%) e 

o solvente B (metanol), sendo em 0-5 min isocrático com 100% de solvente A, seguindo com 

o gradiente em 5-15 min até 100% de solvente B e finalizando em 15-25 min isocrático com 

100% de solvente B. Para aplicação do método foi usada a coluna analítica C18 

ThermoScientific
®
 (250 × 4,6 mm, 5μm) e loop de 20 μL; o fluxo em 0,7 mL/min foi mantido 

constante e os cromatogramas extraídos no espectro de UV nos comprimentos de 254 nm e 

279 nm com aquisição de espectros no DAD na faixa de 200 a 500 nm. 

Previamente às análises, as amostras obtidas por diferentes condições de EFS foram 

diluída em metanol P.A. para uma concentração final de 7 mg/mL,  submetidas ao banho de 

ultrassom até a total dissolução e filtradas em membranas de 0,45 μm (Millex
TM

, Merck
®
). 
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4.2.2 Espectrofotometria Ultravioleta/Visível (UV/VIS) 

 Para as análises por espectrofotometria UV/VIS foi aplicado um método em 

espectrofotômetro ThermoScientific modelo Evolution 60S. As amostras obtidas por 

maceração, EAU – etanol 95% e EAU – líquido iônico foram diluídas até o volume final de 

10 mL; enquanto que as obtidas por EFS foram preparadas para uma concentração final de 7 

mg/mL.  

 Minutos antes da análise, as amostras foram submetidas ao banho de ultrassom por 15 

minutos. Ao final do tempo, foi reservada para a análise em cubeta de quartzo uma alíquota 

de 500 μL de cada amostra. Na sequência, as leituras dos espectros foram realizadas em 

duplicatas na região 200 nm a 400 nm.  Os solventes EtOH 95% e 0,05 mol/L de LI foram 

usados como branco para as análises. 

4.2.3 Isolamento e elucidação estrutural dos alcaloides 

As partes aéreas liofilizadas foram submetidas ao procedimento clássico de isolamento 

de alcaloides, o qual inicia com maceração em etanol 95% (1:10 v/v) durante 72h, sendo que 

a cada 24h há troca de solvente, seguido de extração ácido-base (Figura 3). As frações 

oriundas desse procedimento foram utilizadas em teste biológico conforme descrito no item 

4.3. 
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Figura 3 – Esquema representativo da partição líquido-líquido do extrato etanólico 95% 

obtido de partes aéreas liofilizados de M. zehntneri. 

  
 

 

As raízes também foram submetidas ao procedimento clássico de isolamento de 

alcaloides, o qual inicia com maceração em etanol 95% (1:10 v/v) durante 72h, sendo que a 

cada 24h há troca de solvente, seguido de extração ácido-base (Figura 4). As frações oriundas 

desse procedimento foram utilizadas em teste biológico conforme descrito no item 4.3. 

 

 

Marceração (72h) de 45 g de partes aéreas 
liofilizadas em 450 mL de etanol 95%  

50 mL de extrato aquoso 

Fração residual aquosa ácida 

Fração residual aquosa 
básica 

Fração clorofórmio 
(frCHCl3_1) 

Fração residual aquosa 
básica  

Fração butanólica 
(FrBuOH_1) 

Fração hexano (FrHex_1) 

Acidificação do extrato (pH 2) e  

extração com hexano ( 3 × 100 mL) 

Basificação do extrato  

(pH 10) 

 

Extração com clorofórmio 

(3 × 100 mL) 

 

Extração com butanol 

(3 × 100 mL) 

 

Redução do volume do solvente 
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Figura 4 – Esquema representativo da partição líquido-líquido do extrato obtido de raiz de 

indivíduos jovens. 

 

 

4.2.4 Análises cromatográficas 

4.2.4.1 Cromatografia em camada delgada 

Extratos e frações obtidas da partição líquido-líquido foram submetidas à 

cromatografia em camada delgada (CCD) analítica e/ou preparativa em cromatoplacas de 

sílica gel (60GF254) utilizando-se sistema eluente composto por CHCl3:MeOH (2:8 – v/v), 

sendo observados sob luz ultravioleta (365 nm) e nebulizados com reativo de Dragendorff e 

Vanilina Sulfúrica. As CCD’s foram desenvolvidas em cuba cromatográfica previamente 

saturada com vapores do sistema eluente. 

4.2.4.2 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 Para as análises por CLAE foi desenvolvido um método em cromatógrafo líquido 

Hitachi modelo Cromaster equipado com bombas, forno para colunas com capacidade de 

regulagem entre 15 ºC e 60 ºC, injetor automático e detectores UV/Vis variável e com arranjo 

Maceração (72h) de 300 g de raiz em 3000 mL de etanol 95%. 

240 mL de extrato aquoso 

Fração hexano Fração residual aquosa ácida  

Fração residual aquosa básica 

Fração butanólica 

Fração BuOH precipitada insolúvel 
em MeOH (FrBuOH_2) 

Fração BuOH solúvel em MeOH 
(FrBuOH_3) 

Fração diclorometano (FrMeCl2_1) 

Redução do volume do solvente 

 

Acidificação do extrato (pH 2) e 

extração com hexano (3 × 120mL) 

 

Basificação até pH 10 

 

Extração com diclorometano  

(3 × 120mL) 

Extração com butanol  

(3 × 120mL) 
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de fotodiodos (DAD). Os dados foram processados no EZChrom Elite e as amostras foram 

analisadas em eluição que combinou o solvente A (ácido fórmico 0,5%) e o solvente B 

(acetonitrila), sendo o gradiente em 0-120 min que inicia com 100% de solvente A até 100% 

de solvente B, finalizando com isocrático em 120-130 min com 100% de solvente B. Para 

aplicação do método foi usada a coluna analítica C18 ThermoScientific
®
 (250 × 4,6 mm, 

5μm) e loop de 20 μL; o fluxo em 2,0 mL/min foi mantido constante e os cromatogramas 

extraídos no espectro de UV nos comprimentos de 254 nm e 279 nm com aquisição de 

espectros no DAD na faixa de 200 a 400 nm. 

Previamente às análises, as amostras foram padronizadas para uma concentração final 

de 7 mg/mL (usando MeOH como diluente), exceto para EAU-líquido iônico na qual foi 

retirada uma alíquota do extrato suspenso em EtOH 95%. Na sequência, as amostras foram 

submetidas ao banho de ultrassom até a total dissolução e filtradas em membranas de 0,45 μm 

(Millex
TM

, Merck
®
). 

4.2.4.2 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 As análises foram realizadas em cromatógrafo à gás Varian 450 acoplado a detector de 

massas (EM) Varian 240. Utilizamos coluna Agilent (30m × 0,25mm × 0,25μm), e 

metodologia adaptada de KREH e colaboradores (1995), onde a temperatura do injetor foi 

250ºC, split1:20 e programa de temperatura de 150 a 300°C, com incremento de 6°C por 

minuto. Utilizamos Hélio como gás de arraste. Para a análise foi usada uma concentração de 

2,8 mg/mL de raiz de indivíduos jovens. 

 

4.3 ASPECTOS FARMACOLÓGICOS 

4.3.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA 

A avaliação da atividade citotóxica anti-HPV foi realizada em colaboração com a 

Profa. Dra. Janaina Crispim, do Departamento de Análises Clínicas da UFRN, conforme 

metodologias previamente padronizadas pelo grupo. 
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4.3.1.1Cultura de células 

As células de carcinoma cervical HeLa (infectada pelo HPV 18) e C33a (HPV 

negativa) foram cultivadas no Departamento de Bioquímica no Laboratório de Cultura de 

Células (DBQ/CB-UFRN) em meio de cultura DMEM com alta concentração de glicose 

(Cultilab, Campinas-SP, Brasil) e mantidas em estufas com 5% de CO2, a 37ºC, até que a 

monocamada celular estivesse confluente. As células viáveis foram utilizadas para o ensaio de 

citotoxicidade. 

4.3.1.2 Curva de citotoxicidade 

Para os ensaios de citotoxicidade com o metil-tiazol-tetrazólio (MTT) foram utilizadas 

uma suspensão de 2,5×10
4 

células/poço da linhagem. As células foram cultivadas em placas 

de 96 poços, e após 24 horas de cultivo em meio de cultura DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) à temperatura de 37
o
C em 5% de CO2, foram tratadas com 

concentrações decrescentes (100, 50, 25, 12,5 e 6,25 μg/mL) das frações clorofórmicas ácidas 

e butanólicas básicas obtidas a partir de partes aéreas e raízes com o intuito de avaliar o 

potencial efeito para citotoxicidade. Inicialmente, as células foram tratadas por 24 horas e 

avaliadas imediatamente após o tratamento (tempo zero, t0) para verificação dos parâmetros 

de citotoxicidade e seu sobrenadante reservado para posterior avaliação do perfil de citocinas. 

Da mesma forma foram realizados tratamentos de 24 horas, seguido de recuperação pós-

tratamento de 24 horas (tempo recuperação, t24), para análise de citotoxicidade. A 

concentração que induzir morte celular em 50% das células (IC50) foi determinada no 

tratamento de 24 horas (t0), assim como no tratamento seguido de recuperação (t24) nas 

diferentes concentrações para avaliação da citotoxicidade. Após a determinação do IC50 as 

células foram tratadas em duas concentrações abaixo e acima do IC50 das respectivas 

substâncias. Cada ensaio foi acompanhado de controle positivo (Cisplatina 30 μg/mL), 

controle negativo (células não-tratadas) e controle de veículo (DMSO 1%). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 RESULTADOS DO ESTUDO FITOQUÍMICO 

A eficiência de extração de técnicas clássicas e não clássicas é influenciada por 

diversos fatores – tipo e concentração de solventes, proporção material vegetal/solvente, 

tempo, temperatura, pH, pressão, etc. Nesse pensamento, a otimização das condições de 

extração pode ser proveitosa para investigar a influência de diferentes fatores na extração de 

alcaloides. Assim, o rendimento percentual – que é a parte em percentual da massa usada no 

processo de extração – foi calculado como forma de auxiliar na escolha da melhor condição 

de cada método de extração.  

A partir desse levantamento (Quadro 3) foi tomado conhecimento que os alcaloides 

são em maioria derivados de fenilalanina, indólicos e isoquinolínicos; em consequência disso, 

para análise e discussão dos resultados, os comprimentos de onda 254 nm e 279 nm foram 

considerados. 

     

5.1.1 AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO CLÁSSICO E NÃO-CLÁSSICO 

PARA EXTRAÇÃO DE PARTES AÉREAS DE M. zehntneri 

5.1.1.1 Maceração 

Kaiser e colaboradores (2013) avaliaram a influência da concentração de etanol (10%, 

50% e 90%) na eficiência de extração de alcaloides e os resultados revelaram uma eficiência 

máxima a 50% e uma pequena diminuição a 90%. Cujic e colaboradores (2016) ao investigar 

o efeito da concentração de etanol (50%, 70% e 96%) revelaram uma significativa queda na 

extração de polifenois e antocianinas com aumento da concentração de etanol. Logo, foi 

sugerido que a extração em etanol 95% é seletiva para extração de alcaloides e por esse 

motivo foi a proporção de solvente escolhida para desenvolver os estudos extrativos de 

maceração. 

 Na maceração em etanol 95% foi avaliada a influência do tempo de extração no 

rendimento global. Assim os resultados dos rendimentos globais (em percentual) foram 

apresentados em gráfico (Figura 5). 
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Figura 5 – Rendimentos obtidos das macerações com etanol 95% de partes aéreas de M. 

zehntneri em diferentes tempos de extrações. 

 

  

Conforme a Figura 5, a maior eficiência de extração foi observada em 72 horas, com 

rendimento médio percentual de 14,2 ± 1,1%; enquanto que para as macerações entre 24 

horas (11,0 ± 1,7%) e 48 horas (11,5 ± 1,3%) não foram observadas diferenças relevantes. 

Cujic e colaboradores (2016) também avaliaram por espectrofotometria a influência do tempo 

de maceração no intervalo de 60 a 90 minutos na eficiência de extração de compostos 

bioativos, cujos resultados sugerem que esse parâmetro apresenta uma relação de 

proporcionalidade direta à eficiência, corroborando os resultados apresentados na Figura 5. 

Dando seguimento à investigação, foi realizada análise por CCD de amostras que 

partiram de partes aéreas de M. zehntneri obtidas em diferentes tempos de extração. Os 

resultados dessa análise tiveram como objetivo selecionar a partir do perfil por CCD a melhor 

condição de extração considerando os alcaloides como metabólitos de interesse. A análise 

cromatográfica por CCD de macerados em 24 horas, 48 horas e 72 horas, utilizando luz 

ultravioleta a 365nm e posteriormente aspergida com reativo de Dragendorff não permitiu a 

visualização de possíveis alcaloides. Os resultados dessas macerações sugerem que os 

alcaloides, possivelmente, apresentam-se em baixa concentração nos extratos e/ou não 

absorvem na luz UV a 365nm. Assim, tornou-se necessária uma análise mais sensível das 

amostras e, portanto houve a aplicação de metodologia por espectrofotometria no qual 

forneceu os espectros obtidos das macerações com etanol 95% de partes aéreas de M. 

zehntneri em diferentes tempos de extrações (Figura 6). 
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Figura 6 – Espectros obtidos das macerações com etanol 95% de partes aéreas de M. zehntneri 

em diferentes tempos de extrações. 

 

 

Dessa maneira, ao avaliar as diferentes condições nas proximidades de 254 nm e 279 

nm em espectrofotômetro por ultravioleta observa-se diferenças pouco relevantes para as 

macerações entre 24 e 48 horas; ao passo que, o tempo de 72 horas foi necessário para extrair 

uma maior quantidade de substâncias (Figura 6). Assim, os resultados das análises – 

correspondentes às Figuras 5 e 6 – sugerem que o tempo de 72 horas contribui para um maior 

rendimento global, bem como na maior extração de componentes que absorvem em regiões 

próximas aos comprimentos de 254 nm e 279 nm, possivelmente alcaloides.  

Na etapa seguinte da investigação, o macerado correspondente ao tempo de 72 horas 

teve o seu comportamento analisado nos comprimentos de ondas de 254 nm e 279 nm, por 

CLAE-UV/DAD (Figura 7).  
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Assim, na Figura 7 verificam-se quatro picos [67,487 minutos (248 nm, 327 nm e 335 

nm), 70,313 minutos (251 nm, 335 nm e 338 nm), 91 minutos (259 nm, 309 nm e 397 nm) e 

105 minutos (338 nm, 387 nm e 397 nm)] cujas absorbâncias e áreas apresentaram valores 

relevantes em 254 nm e 279 nm simultaneamente, os quais foram selecionados porque 

possivelmente estariam relacionados a alcaloides e seus parâmetros de desempenho 

cromatográficos foram analisados, como apresentados nas Tabelas 2 e 3.  

 

Tabela 2 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato obtido por 

maceração (72h) de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 254 nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 

Área do pico Nº de pratos 

teóricos* 

Resolução* Fator de 

cauda* 

 

67,487 1172719 297525 2,92494 1,0  

70,313 260125 327529 5,73885 1,0  

91,000 1261058 257126 1,76436 1,0  

105,000 12991 1055024 - 1,0  

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução > 1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 
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Figura 7 – Cromatogramas do extrato obtido por maceração (72h) de partes aéreas de M. zehntneri 

nos comprimentos de onda de 254 nm (linha preta) e 279 nm (linha vermelha). 
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Tabela 3 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato obtido por 

maceração (72h) de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 279 nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 
Área do pico Pratos teóricos* Resolução* 

Fator de 

cauda* 

67,487 136117 318615 6,40883 1,0 

70,313 207585 345482 5,91639 1,0 

91,000 1378867 264270 6,38521 1,0 

105,000 71858 964073 24,43707 1,0 

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução >1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 

 

A análise dos resultados nas Tabelas 2 e 3 atestam por meio dos valores do número de 

pratos teóricos, resolução e fator de cauda que o sistema cromatográfico encontra-se adequado 

para análises. Assim, foi observado que os valores do número de pratos teóricos estavam 

acima de 2000 indicando que a coluna foi eficiente na separação dos picos de interesse, ao 

passo que os valores de resolução maior que 1,5 sugerem que as substâncias estão totalmente 

separadas de qualquer substância interferente, tornando possível a análise quantitativa com 

base na área sob o pico. Ainda, os valores de fator de cauda sugerem que os picos 

selecionados possuem integração e precisão confiáveis (RIBANI et al., 2004; ANVISA, 

2010).  

5.1.1.2 Extração assistida por ultrassom (EAU) 

Assim como o sistema solvente, a otimização de outros parâmetros (proporção 

material vegetal/solvente, potência e tempo) na extração assistida por ultrassom são 

imprescindíveis para aumentar o rendimento e diminuir o tempo de extração (CHEMAT; 

TOMAO; VIROT, 2008). Nesse sentido, os experimentos foram conduzidos em unidade 

extratora por ultrassom e seus parâmetros – proporção material vegetal-solvente, tempo e 

potência – foram otimizados para garantir uma extração eficiente considerando o rendimento 

global e a presença de alcaloides. Os solventes: etanol 95% e líquido iônico em diferentes 

concentrações foram utilizados. 
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5.1.1.2.1 EAU – etanol 95% 

A Figura 8 ilustra os resultados dos experimentos para definição da melhor potência 

no ultrassom considerando o etanol 95% como solvente. A partir desses resultados em 

duplicata foram calculadas as médias de rendimentos globais (em percentual) para as 

potências correspondentes às amplitudes de 20% (8,8 ± 2,3%), 27% (16 ± 1,8%), 33% (17,6 ± 

4,8%) e 40% (18,6 ± 3,7%). 

 

Figura 8 – Definição da potência adequada no ultrassom utilizando etanol 95% como solvente 

considerando o rendimento em partes aéreas de M. zehntneri. 

 

 

Na Figura 8 observa-se uma relação entre a intensidade de energia ultrassônica 

fornecida ao sistema e a eficiência de extração por meio do aumento no rendimento global 

médio de extração na medida em que houve o aumento da potência do ultrassom. Entretanto, 

ao serem analisados os desvios-padrões a potência referente à amplitude de 27% foi escolhida 

para compor a próxima etapa de otimização, uma vez que não houve diferença relevante em 

comparação às amplitudes maiores. Assim, a otimização do nível de amplitude é 

imprescindível para atingir um rendimento global máximo, pois este parâmetro influencia 

tanto na taxa de difusão do solvente quanto no rompimento de parede celular. 

No passo seguinte, a potência de amplitude 27% foi avaliada em diferentes tempos de 

extração e os resultados obtidos a partir de duplicatas – ilustrados na Figura 9– revelam uma 

eficiência de extração menor no tempo de 15 minutos (2,8 ± 0,1%) quando comparado a 30 

minutos (3,4 ± 0,2%), 45 minutos (3,72 ± 0,01%) e 60 minutos (3,72 ±0,04%). 
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Figura 9 – Definição do tempo no ultrassom utilizando etanol 95% considerando o 

rendimento em partes aéreas de M. zehntneri. 

 

 

No entanto, quando foram comparados 45 e 60 minutos (Figura 9) verifica-se que não 

ocorre acréscimo no rendimento global médio. Dessa forma, sugere-se que há um limite de 

tempo no qual não mais observa-se o acréscimo no rendimento global médio, possivelmente 

atribuído a saturação do solvente e/ou a matriz que encontra-se no seu limite de fragmentação 

para intensidade de energia ultrassônica aplicada. Assim, foi proposto que seja necessário um 

tempo de extração de 45 minutos para prosseguir a otimização das condições extrativas. 

A potência e o tempo de extração por ultrassom são parâmetros relacionados à 

intensidade e ao tempo exposição da matriz à energia ultrassônica para que sejam rompidas as 

paredes celulares e o conteúdo de alcaloides liberado no solvente. Nessa perspectiva a 

potência de amplitude 27% e o tempo de 45 minutos foram selecionados para a etapa de 

otimização da proporção material vegetal/etanol 95% [p/v], como apresentado na Figura 10.  
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Figura 10 – Definição da proporção material vegetal/etanol 95% [p/v] considerando o 

rendimento em partes aéreas de M. zehntneri. 

 

 

Dando continuidade à otimização foi investigada influência da proporção material 

vegetal:etanol 95% no rendimento global, para isso foram confrontados os resultados entre os 

rendimentos globais (Figura 10) e as absorbâncias (Figura 11). Os resultados dos 

experimentos para as proporções 1:10 [p/v] (13,3 ± 1,4%), 1:20 [p/v] (17,3 ± 2,8%) e 1:40 

[p/v] (19,8 ± 1,8%) indicam uma diminuição do rendimento médio de forma proporcional à 

diminuição da quantidade de solvente, sendo essa relação atribuída a saturação do solvente. 

No entanto, os desvios-padrões entre as proporções 1:20 e 1:40, igualmente entre as 

proporções 1:10 e 1:20 não demonstram diferenças relevantes.  

A análise cromatográfica por CCD de extratos submetidos à sonólise, em condições de 

extração, não foram sugestivas quanto à possível presença de alcaloides – com tal 

característica, sugerimos que os alcaloides estejam em baixa concentração nos extratos. 

Assim, torna-se necessária uma análise mais sensível das amostras e, portanto a aplicação de 

metodologia de análise por espectrofotometria para avaliar se o aumento do rendimento 

observado entre as proporções 1:10 e 1:40 [p/v] reflete um aumento na extração de possíveis 

alcaloides. Por meio de análises espectrofotométricas por UV, Figura 11, foram avaliadas as 

diferentes proporções material vegetal:solvente nas proximidades de 254 nm e 279 nm.  
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Figura 11 – Espectros obtidos das EAU com etanol 95% de partes aéreas de M. zehntneri em 

diferentes proporções de material vegetal:solvente. 

 

De acordo com a Figura 11, os resultados sugerem que as diferentes condições não 

ofereceram diferenças importantes quanto à eficiência de extração de substâncias que 

absorvem nas proximidades desses dois comprimentos de onda. Assim, as condições 

otimizadas de EAU, potência de amplitude 27%, em 45 minutos e proporção de 1 grama de 

material vegetal para 10 mL de etanol 95%, foram aplicadas para preparar um extrato que foi 

analisado por CLAE (Figura 12). 
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A partir dos resultados da análise por CLAE (Figura 12), em 254 nm e 279 nm, os 

mesmos quatro picos de maiores áreas analisados para o cromatograma da maceração (Figura 

7): os picos [67,487 minutos (248 nm, 327 nm e 335 nm), 70,313 minutos (251 nm, 335 nm e 

338 nm), 91 minutos (259 nm, 309 nm e 397 nm) e 105 minutos (338 nm, 387 nm e 397 nm)] 

foram selecionados e seus parâmetros de desempenho cromatográficos estão apresentados nas 

Tabelas 4 e 5, cujos valores atestam que o sistema cromatográfico está adequado para análises 

em 254 nm e 279 nm. 
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Figura 12 – Cromatogramas do extrato obtido por EAU [27%, 45 min e 1:10 (p/v)] de partes 

aéreas de M. zehntneri nos comprimentos de onda de 254 nm (linha preta) e 279 nm (linha 

vermelha). 
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Tabela 4 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato obtido por EAU 

[27%, 45 min e 1:10 (p/v)] de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 254 

nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 

Área do pico Nº de pratos 

teóricos* 

Resolução* Fator de 

cauda* 

 

67,487 1536994 317957 3,16559 1,0  

70,313 231315 357541 2,3207 1,0  

91,000 454761 259764 1,69195 1,0  

105,000 20022 918214 - 1,0  

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução > 1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 

 

Tabela 5 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato obtido por EAU 

[27%, 45 min e 1:10 (p/v)] de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 279 

nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 

Área do pico Nº de pratos 

teóricos* 

Resolução* Fator de 

cauda* 

 

67,487 174654 320595 6,10076 1,0  

70,313 199798 257133 2,76587 1,0  

91,000 463346 254475 6,06961 1,0  

105,000 221470 909622 1,92467 1,0  

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução > 1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 

 

Yang e colaboradores (2011) avaliaram a influência dos parâmetros: tipo de solvente, 

proporção material vegetal/solvente, potência e tempo na eficiência de extração de alcaloides 

em Catharanthus roseus. Ao investigarem a eficiência extrativa para o tipo de solvente (água 

pura e etanol 85%) os resultados obtidos apontaram que etanol 85% foi muito mais eficiente. 

Além disso, constataram que o tempo de extração acima 30 minutos não resultou em 

diferenças significativas na eficiência para esse material vegetal e a potência, assim como a 

quantidade de solvente apresenta uma relação de proporcionalidade direta com a quantidade 

de alcaloides extraídos. 

5.1.1.2.2 EAU – líquido iônico 

O processo de extração por ultrassom também foi realizado com o LI 1-butil-3-

metilimidazólio:BF4 como solvente em concentrações de soluções de: 0 mol/L; 0,05 mol/L; 

0,10 mol/L; 0,2 mol/L e 0,3 mol/L. Devido à baixa pressão de vapor não é possível evaporar o 
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LI em condições laboratoriais (ponto de ebulição de 288 ºC) e, consequentemente, não foi 

possível obter os rendimentos por pesagem. Assim, a espectrofotometria foi usada como 

ferramenta não só como forma de comparar a influência de diferentes concentrações de 

soluções de LI, mas também para analisar a eficiência extrativa do processo.  

Na análise cromatográfica por CCD dos extratos obtidos por ultrassom em diferentes 

concentrações do líquido iônico (LI) foi possível visualizar sob luz UV que o LI não absorve 

no comprimento de onda de 365 nm. Entretanto, ao aspergir na cromatoplaca o reativo de 

Dragendorff (utilizado como indicativo da presença de alcaloides) observou-se marchas 

laranjas – exceto nas amostras que não continham o LI – demostrando que a solução pura de 

0,3 mol/L de LI (branco do processo) foi revelada. Diante disso não foi possível uma análise 

conclusiva em consequência do falso-positivo. Novamente, torna-se necessária outra técnica 

para quantificação e verificação da ocorrência de possíveis alcaloides após a extração com LI 

em ultrassom. Assim, foi aplicada uma metodologia de análise por espectrofotometria para 

avaliar a melhor concentração de líquido iônico (Figura 13). 
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A análise para definição da melhor concentração de líquido iônico foi realizada em 

espectrofotômetro por ultravioleta; na qual para cada concentração [0,05 mol/L; 0,1 mol/L; 

0,2 mol/L e 0,3 mol/L]  foram sobrepostos os espectros: do líquido iônico, de amostra 

submetida a EAU-líquido iônico e EAU-etanol 95% assim como o espectro resultante da 

diferença de absorbâncias entre o líquido iônico sem e com amostra. Para a análise de cada 

conjunto de espectros na Figura 13 (A, B, C e D) percebemos que a presença de líquido iônico 

favoreceu o aumento da eficiência de extração, quando comparado a EAU-etanol 95% para 

todas as concentrações de LI utilizadas. Ainda, regiões próximas aos comprimentos de onda 

de 254 nm e 279 nm sugerem que concentrações acima de 0,05 mol/L de líquido iônico não 
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oferecem um aumento na eficiência de extração. Dessa forma, foi definida a concentração de 

líquido iônico 0,05 mol/L que seria utilizada nos experimentos subsequentes da EAU. 

No passo seguinte, as mesmas condições de EAU-etanol 95% otimizadas [27%, 45 

minutos e 1:10 (p/v)] foram aplicadas a EAU-líquido iônico e o extrato obtido foi analisado 

em espectrofotômetro por ultravioleta (Figura 14).  

 

Figura 14 – Espectros de amostras obtidas por meio de diferentes condições de EAU 

otimizadas com e sem líquido iônico. 

 

 

A partir das Figuras 13 e 14, verifica-se que concentrações acima de 0,05 mol/L de 

líquido iônico não oferecem um aumento na eficiência de extração e que a presença de líquido 

iônico favoreceu o aumento da eficiência de extração quando comparado ao extrato obtido nas 

mesmas condições utilizando etanol 95% como solvente. Diante disso, as condições 

otimizadas de EAU, potência de amplitude 27%, em 45 minutos e proporção de 1 grama de 

material vegetal para 10 mL de 0,05 mol/L de LI, foram aplicadas para preparar um extrato 

que foi analisado por CLAE (Figura 15). 
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Para efeito comparativo o branco do líquido iônico (0,05 mol/L), ilustrado na Figura 

15, também foi analisado. Entretanto, para esse branco não foram observados picos em 254 

nm e 279 nm após a saída do volume morto. A partir dos resultados da análise (Figura 15), em 

254 nm e 279 nm, os mesmos quatro picos de maiores áreas analisados para o cromatograma 

da maceração (Figura 7) e EAU-etanol 95% (Figura 12) também encontram-se presentes na 

amostra de EAU-líquido iônico [67,487 minutos (248 nm, 327 nm e 335 nm), 70,313 minutos 

(251 nm, 335 nm e 338 nm), 91 minutos (259 nm, 309 nm e 397 nm) e 105 minutos (338 nm, 

387 nm e 397 nm)]. 

Wang e colaboradores (2015) avaliaram influência de diferentes concentrações de 

soluções aquosas de LI 1-butil-3-metilimidazólio:Br (0 mol/L; 0,05 mol/L; 0,10 mol/L; 0,2 

mol/L; 0,3 mol/L; 0,4 mol/L e 0,5 mol/L) na extração de alcaloides isoquinolínicos 
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Figura 15 – Cromatogramas do extrato obtido por EAU-líquido iônico [27%, 45 min e 1:10 (p/v) 

] de partes aéreas de M. zehntneri nos comprimentos de onda de 254 nm (linha preta) e 279 nm 

(linha vermelha). 
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(berberina, palmatina e jatrorizina) de Phellodendron amurense. O processo extrativo foi 

realizado em unidade extratora por ultrassom, onde foi aplicada a potência de 40W a uma 

mistura de 0,5 gramas de amostra e 10 mL de diferentes concentrações de LI. Os resultados 

para esse estudo sugerem que a presença do LI proporcionou um aumentou na eficiência de 

extração de alcaloides, e que esse aumento ocorreu de forma discreta até 0,3 mol/L de LI, 

seguindo com um decréscimo até 0,5 mol/L.  

Ainda nesse mesmo estudo foram avaliados a eficiência de diferentes LI’s na extração 

desses alcaloides. Para análise selecionaram 3 tipos de LI com núcleo  imidazólico – 

[C4MIM] [Br]; [C6MIM] [Br] e [C8MIM] [Br] – nos quais os resultados demonstraram que a 

porção [C4MIM] ofereceu a melhor eficiência de extração de alcaloides. Assim, a análise 

sugere que o menor comprimento da cadeia carbônica favoreceu a uma maior solubilidade, 

bem como a interação com os alcaloides que se encontram solúveis no meio. Ao passo que 

quando comparam os LI’s [C8MIM] [Br] e [C8MIM] [BF4] observaram uma maior eficiência 

para o LI [C8MIM] [Br] (WANG et al, 2015). 

Ma e colaboradores (2010) obtiveram resultado semelhante na extração de derivados 

quinolínicos em folhas de Nelumbo nucifera ao realizar um experimento semelhante com 

diferentes ânions (Cl
−
, Br

−
, BF4

−
, PF6

−
) para uma mesma porção [C4MIM]. Por outro lado, 

para essa mesma espécie Lu e colaboradores (2008) avaliaram a eficiência de diferentes 

ânions, [C4MIM][Br]; [C4MIM][Cl]; [C4MIM][BF4] e [C4MIM][BF6], na extração de 

derivados isoquinolínicos e observaram que o ânion BF4
-
 apresentou a melhor eficiência de 

extração para essa classe de alcaloides de nosso interesse; enquanto que BF6
-
 não demonstrou 

qualquer efeito na eficiência extração, em que possivelmente é atribuída a hidrofobicidade. 

Dessa forma, a eficiência de um LI extrair uma classe de alcaloide não só depende da 

solubilidade de ambos no meio, mas também de características físico-químicas do LI.  

Ainda nessa linha de raciocínio, Anderson e colaboradores (2002) compararam os 

solventes orgânicos convencionais usados nas técnicas clássicas de extração com os LI’s e 

constataram que esses sais são sistemas solventes mais complexos por serem capazes de 

realizar muitos tipos de interações. Essas interações acontecem porque o ânion [BF4]
-
 exerce 

grande influência nas ligações de hidrogênio, enquanto que o efeito do cátion sobre esse tipo 

de interação é bastante discreto.  Em contrapartida, a porção imidazólica [C4MIM] demonstra 

fortes interações do tipo π-π com o anel aromático de alcaloides. Essas características de 

multi-interações somado a alta solubilidade do LI 1-butil-3-metilimidazólio:BF4 em EtOH 
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explicam a razão pela qual a extração EAU-líquido iônico foi mais eficiente que EAU-etanol 

95% em análise por espectrofotometria UV (Figura 14).  

Portanto, em análise geral a extração EAU-líquido iônico nota-se que essa técnica 

quando comparada a EAU-etanol 95% ofereceu vantagens no aspecto sustentável no 

momento que proporcionou um aumento na eficiência de extração sem impactos ambientais.   

5.1.1.3 Extração por fluido supercrítico (EFS) 

Sabe-se que EFS apresenta características que a fazem ser uma técnica sustentável e 

por essa razão foi escolhida para compor o conjunto de técnicas extrativas a ser investigada. 

Ainda, por ser uma técnica sensível as variáveis inerentes à matriz vegetal foram analisadas – 

no primeiro momento – separadamente as amostras extraídas em diferentes condições e 

obtidas a partir de partes aéreas liofilizadas de indivíduos jovens e adultos. No segundo 

momento, foram preparados “pools” dessas duas matrizes para cada uma das condições de 

extração.  

Nesse sentido, é importante lembrar que os indivíduos jovens e adultos recebem essa 

classificação, que é referente à fase de vida, por serem caracterizados pela ausência e presença 

de cephalium (coroa vermelha no topo), respectivamente.  

Para análise na EFS os ensaios foram realizados (no tempo de 4 horas e vazão de 3 

g/min) a partir de planejamento fatorial 2
2
, com triplicata no ponto central. As variáveis 

escolhidas para o estudo foram a pressão (100, 200 e 300 bar) e temperatura (35 º, 45 º e 55 º 

Celsius). Além disso, por meio do site NIST (Instituto Nacional de Normas e Tecnologia) 

foram obtidas as densidades para as diferentes condições experimentais – ρCO2_35 ºC/100 

bar; ρCO2_35 ºC/300 bar; ρCO2_45 ºC/200 bar; ρCO2_55 ºC/100 bar; ρCO2_35 ºC/300 bar – 

com o intento de avaliar graficamente a influência da densidade no rendimento do processo 

para as matrizes que partiram de partes aéreas de indivíduos jovens e adultos.    

A Figura 16 apresenta os resultados em gráfico isotérmico da avaliação da influência 

da temperatura e pressão do processo sobre a eficiência de extração por fluido supercrítico, 

em amostras que partiram de partes aéreas de indivíduos jovens de M. zehntneri.  
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Figura 16 – Rendimento percentual em condições isotérmicas por EFS para partes aéreas de 

indivíduos jovens de M. zehntneri. 

 

 

A Figura 16 ilustra os rendimentos percentuais de amostras que partiram de indivíduos 

jovens. Quando analisados a pressão constante constata-se que o aumento da temperatura 

causou uma diminuição no rendimento. Entretanto, à temperatura constante foi observado que 

aumento da pressão não apresenta influência relevante no rendimento. Logo, as condições 

aplicadas para o método de EFS em amostras que partiram de indivíduos jovens sugerem que 

a mudança de temperatura a pressão constante exerceu influência na solubilidade dos 

componentes extraídos.  

A Figura 17 ilustra a influência da densidade no rendimento do processo em amostras 

que partiram de indivíduos jovens, e confirma que o efeito da temperatura é superior ao efeito 

da pressão. 
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Figura 17 – Influência da densidade no rendimento percentual por EFS para partes aéreas de 

indivíduos jovens de M. zehntneri. 

 

 

Na Figura 17 foi constatado que, na pressão constante, o aumento da temperatura 

resultou em uma diminuição da densidade do solvente e, por conseguinte, uma queda na 

eficiência de extração. Por outro lado, ao analisar em condições isotérmicas, contatamos que o 

aumento da pressão causou o aumento da densidade, porém essa mudança ofereceu influência 

pouco relevante sobre o rendimento. Esse efeito é típico em processos com fluidos 

supercríticos. Se por um lado o aumento da temperatura causa uma diminuição na densidade e 

com isso diminuição na solubilidade dos compostos em FSC, por outro lado, o aumento da 

temperatura também causa um aumento na pressão de vapor do soluto, e isso aumenta a sua 

solubilidade no FSC.  

Dando continuidade ao estudo, a Figura 18 apresenta os resultados em gráfico 

isotérmico da avaliação da influência da temperatura e pressão do processo sobre a eficiência 

de extração por fluido supercrítico em amostras que partiram de partes aéreas de indivíduos 

adultos de M. zehntneri. 
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Figura 18 – Rendimento percentual em condições isotérmicas por EFS para partes aéreas de 

indivíduos adultos de M. zehntneri. 

 

Conforme a Figura 18, os rendimentos percentuais analisados em condições isobáricas 

de 100 bar e 300 bar demonstram que o aumento da temperatura proporcionou uma 

diminuição da eficiência global de extração. Todavia, ao analisar esses resultados em 

condições isotérmicas de 35
o
C e 55

o
C foi observado que o aumento da pressão resultou no 

aumento do rendimento. 

A Figura 19 ilustra a influência da densidade no rendimento do processo em amostras 

que partiram de indivíduos adultos, e avalia o efeito da temperatura e da pressão. 

 

Figura 19 – Influência da densidade no rendimento percentual por EFS para partes aéreas de 

indivíduos adultos de M. zehntneri. 
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Ao analisar a influência da densidade sobre a média do rendimento percentual nessa 

matriz vegetal, Figura 19, foi observada que o incremento da densidade resultou em uma 

maior solubilidade para os componentes solúveis presentes na matriz. Entretanto, em análise 

mais precisa nas condições isotérmicas de 35 ºC e 55 ºC é possível constatar partir da análise 

dos dados em condição isotérmica de 35 ºC que o aumento da pressão resultou no aumento da 

densidade e rendimento.  

Ao analisar os dados em condições isobáricas de 100 bar e 300 bar foi atestado a partir 

da condição isobárica de 300 bar que o aumento da temperatura resultou em queda na 

densidade e rendimento. Esse comportamento está condizente com o que foi explicado 

anteriormente, o efeito antagônico da temperatura sobre duas propriedades que afetam 

diretamente a solubilidade de compostos em FSC. 

Continuando o processo de investigação, foi realizada análise por CCD de partes 

aéreas de indivíduos jovens e adultos de M. zehntneri extraídos nas condições de 100 bar/35 

o
C, 100 bar/55 

o
C, 200 bar/45 

o
C, 300 bar/35 

o
C, 300 bar/55 

o
C. Os resultados da análise 

apresentaram para os extratos submetidos à condição de 300 bar/55 ºC duas bandas em 

amostra que partiu de indivíduos adultos (Rf’s 0,33 e 0,75) e uma banda em amostra que 

partiu de indivíduos jovens (Rf  0,05) reveladas com o reativo de Dragendorff, sugerindo que 

a condição de 300 bar e 55
o 

C é seletiva para extração de alcaloides de M. zehntneri. No 

entanto, técnicas mais sensíveis foram utilizadas para não ocasionar resultados falsos 

negativos. 

No propósito de realizar uma análise comparativa mais precisa das condições de EFS 

em diferentes matrizes foi aplicada uma metodologia em CLAE-DAD/UV.  Nessa técnica, a 

seleção do possível pico correspondente ao alcaloide foi realizada com base no espectro e 

intensidade de absorção simultânea em 254 nm e 279 nm de picos que eluem após a saída do 

volume morto em 6 minutos. Partindo desse princípio foram selecionados os picos 

correspondente ao tR = 17,8 (233-256 nm, 277 nm, com ombro em 283 nm) e tR = 20,2 

minutos (245-253 nm, com ombro em 282-288 nm). 
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Esmelindro e colaboradores (2004) avaliaram a influência da idade da planta no 

rendimento e perfis fitoquímicos. No estudo observaram que as folhas de Ilex paraguariensis 

(erva-mate) quando coletadas em diferentes fases resultam em enormes diferenças no 

rendimento global e perfis fitoquímicos.  Dentre os compostos analisados a cafeína (pseudo-

alcaloide) apresenta-se em maior concentração em folhas de indivíduos jovens. A partir dessa 

colocação sugere-se que a idade da planta é um dos fatores responsáveis pela diferença entre 

os resultados encontrados para extratos que partiram de partes aéreas de indivíduos jovens e 

adultos. 

Ao analisar a Figura 20 é possível identificar que os indivíduos adultos apresentaram 

picos mais elevados para o composto majoritário referente ao tempo de retenção de 20,2 

minutos. Ainda, dentre as condições para os indivíduos adultos foi identificada a de 35 ºC/300 

bar como sendo à que apresentou os maiores picos. Essa condição não somente apresentou 

pico mais elevado para esse composto, como também apresentou maior rendimento global, 

indicando que em termos de processo essa condição é mais indicada porque oferece alto 

rendimento e alta seletividade. 

Para a Figura 21 observa-se novamente que os indivíduos adultos apresentaram maior 

quantidade do composto correspondente ao pico de tempo de retenção 17,8 minutos. 

Comparando os cromatogramas para essa matriz vegetal observa-se que as condições de 

operação de 100 bar/55 ºC e 300 bar/35 ºC proporcionaram maiores eficiência na extração 

desse composto majoritário. Entretanto, diferença pouco relevante foi evidenciada para essas 

duas condições. Por outro lado, ao considerar o rendimento global bem como os 

cromatogramas nos dois comprimentos de onda pode-se sugerir que a melhor condição 

operacional é de 300 bar/35 ºC e as partes aéreas de indivíduos adultos é a melhor matriz 

vegetal para obtenção máxima desses dois picos avaliados.  

A análise dos resultados nessa etapa do estudo indica que as diferentes condições 

ofereceram diferenças quantitativas para os compostos majoritários; por outro lado, diferenças 

qualitativas não foram observadas. Por essa razão foi preparada uma amostra representativa 

com indivíduos jovens e adultos na proporção 1:1 (m/m) de cada uma das amostras extraídas 

nas diferentes condições [100 bar/35 
o
C, 100 bar/55 

o
C, 200 bar/45 

o
C, 300 bar/35 

o
C, 300 

bar/55 
o
C] com o objetivo de compará-la com as demais formas de extração.  

A técnica de espectrofotometria por ultravioleta, Figura 22, foi aplicada como 

ferramenta de avaliação da influência da pressão e temperatura na extração de alcaloides. Os 
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resultados das análises de intensidade de absorbância nas proximidades de 254 nm e 279 nm 

foram confrontados. 

 

Figura 22 – Espectros obtidos das EFS com CO2-sc de partes aéreas de M. zehntneri em 

diferentes condições de Temperaturas e pressões. 

 

 

Na Figura 22 observa-se que nas proximidades de 254 nm as condições não 

ofereceram diferenças quanto à intensidade de absorbância; ao passo que nas proximidades de 

279 nm observamos que as condições de 100 bar/ 35ºC e 100 bar/ 55ºC possuem absorbância 

próximas, mas inferiores às condições de 200 bar/45ºC, 300 bar/35ºC e 300 bar/55ºC. Logo, o 

aumento da pressão ofereceu uma maior influência na extração de substâncias que absorvem 

em 279 nm. Os resultados sugerem que a pressão de 200 bar e 300 bar ofereceram uma 

extração seletiva de substâncias cujas absorbâncias são máximas nas proximidades de 279 

nm.  

Embora a pressão não tenha influenciado o rendimento global, a análise das Figuras 17 

e 19 foi feita em termos da densidade do solvente que afeta a sua solubilidade dos solutos. 

Porém, por se tratar de uma amostra pool, o efeito da solubilidade não pode ser mais 

considerado, uma vez que a solubilidade é influenciada pela matriz e esse efeito foi retirado 

quando se misturou os extratos. Por outro lado, pode ser evidenciada a questão física do 

processo, ou seja, a pressão favorece a quebra das paredes celulares, aumenta o poder de 

penetração a matriz e facilita o contato do soluto com o solvente. A Figura 22 evidencia esse 

fato, e ainda, através da junção das amostras para formar o pool, foi possível agrupar os 

alcaloides que foram extraídos e que não foram identificadas anteriormente devido ao alto 

limite de detecção do reativo de Dragendorff, que não permitiu visualizá-los por CCD. Assim, 
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a partir dos resultados apresentados nessa seção sugere-se que a mudança da pressão de 100 

bar para 300 bar favoreceu na extração possivelmente de alcaloides. Dessa forma o extrato 

pool que partiu das condições de 300 bar e 55 ºC foi selecionado para analise por CLAE 

(Figura 23). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao estudo, o extrato pool que partiu das condições de 300 bar e 55 

ºC foi analisado por CLAE. Com base nos resultados, ilustrados na Figura 23, 5 picos de 

maiores áreas foram selecionados [67,487 minutos (248 nm, 327 nm e 335 nm), 70,313 

minutos (251 nm, 335 nm e 338 nm), 91 minutos (259 nm, 309 nm e 397 nm), 105 minutos 

(338 nm, 387 nm e 397 nm) e 116,087 minutos (261 nm, 353 nm e 397 nm)] e seus 

parâmetros de desempenho cromatográfico apresentados nas Tabelas 6 e 7, cujos valores 

atestam que o sistema cromatográfico está adequado para análises em 254 nm e 279 nm; 

exceto para o pico correspondente ao tempo de retenção de 116,087 minutos que por 

10 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
0 

5 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Minutos 

m
A

U
 

Figura 23 – Cromatogramas do extrato pool obtido por EFS (300 bar e 55 ºC) de partes 

aéreas de M. zehntneri nos comprimentos de onda de 254 nm (linha preta) e 279 nm 

(linha vermelha). 
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apresentar uma baixa resolução é sugestivo que há coeluição com alguma substância 

interferente. 

 

Tabela 6 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato pool obtido por 

EFS (300 bar e 55 ºC) de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 254 nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 
Área do pico 

Nº de pratos 

teóricos* 
Resolução* 

Fator de 

cauda* 
 

67,487 1911143 366027 2,16931 1,0  

70,313 562731 368804 1,62368 1,0  

91,000 1321191 257291 1,69605 1,0  

105,000 479554 844027 24,93208 1,0  

116,087 488510 1222968 1,46353 1,0  

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução > 1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 

 

 

Tabela 7 – Parâmetros de desempenho cromatográfico de picos do extrato pool obtido por 

EFS (300 bar e 55 ºC) de partes aéreas de M. zehntneri no comprimento de onda de 279 nm. 

Tempo de retenção 

(minutos) 

Área do pico Nº de pratos 

teóricos* 

Resolução* Fator de 

cauda* 

 

67,487 277810 346497 2,10946 1,0  

70,313 463276 355330 1,56534 1,0  

91,000 1341417 263234 6,51457 1,0  

105,000 373123 898086 24,09413 1,0  

116,087 232092 1204641 8,22967 1,0  

*Valores de referências: Nº de pratos Teóricos > 2000, Resolução > 1,5, Fator de cauda < 2 (RIBANI et al., 2004). 

 

A partir dos resultados discutidos nessa secção foi possível evidenciar o efeito da 

matriz vegetal sobre a extração de componentes, bem como a influência das condições 

operacionais, pressão e temperatura, na densidade e pressão de vapor; que por sua vez, estão 

diretamente relacionados na eficiência de extração de alcaloides inseridos na matriz vegetal. 

Além disso, apesar do baixo rendimento, quando comparada às outras técnicas, a EFS 

mostrou ser bastante seletiva. Essas características são possivelmente atribuídas à alta 

seletividade do CO2 supercrítico, à baixa solubilidade de polissacarídeos nesse solvente 

extrator e as propriedades adquiridas pelo FSC em determinadas condições de temperatura e 

pressão.  
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5.2 CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR DIFERENTES MÉTODOS 

DE EXTRAÇÃO 

Inicialmente, foi proposto a aplicação de CCD e reativo de Dragendorff como uma 

ferramenta de análise semiquantitativa. Contrariando as expectativas, o uso desta técnica não 

foi satisfatório para análise comparativa de alguns extratos, possivelmente atribuída não só ao 

baixo rendimento do metabólito secundário em questão, mas também à interação entre os 

reativos de Dragendorff e o 1-butil-3-metilimidazolio:BF4 (LI), que gera um falso positivo 

em virtude do conteúdo nitrogenado heterocíclico deste último. 

A fim de avaliar a influência dos polissacarídeos nos resultados da pesquisa de 

alcaloides por CCD uma amostra de 25g de partes aéreas liofilizadas foi submetida à 

maceração (72h) em etanol 95%, seguida de refrigeração (4 ºC) desse extrato para 

precipitação de polissacarídeos. Após 24 horas, o sobrenadante foi submetido à extração 

ácido-base e suas frações enriquecidas de alcaloides analisadas por CCD. Após aspergir 

reativo de Dragendorff na cromatoplaca o resultado sugeriu que esse extrato livre de 

polissacarídeos oferece frações clorofórmica e butanólica com bandas de eluição mais 

intensas e com melhor resolução quando comparadas as frações clorofórmica e butanólica que 

partiram de uma amostra de 45g de partes aéreas liofilizadas no qual foi submetida à 

metodologia apresentada na Figura 3 no item 4.2.3. 

Nesse sentido, a baixa solubilidade de polissacarídeos em CO2 supercrítico 

possivelmente favoreceu a visualização de alcaloides em amostras submetidas à EFS. Essa 

linha de pensamento também foi construída com base na ideia de polissacarídeos possuírem 

propriedades nucleófilas e encapsuladoras que possivelmente favorecem a redução e 

encapsulamento de alcaloides (agentes eletrófilos), e tendo como consequência o falso 

negativo em CCD (DUAN, WANG e LI, 2015). Assim, exceto para EFS, a condição para 

cada método extrativo foi selecionada de acordo com o rendimento global e absorbância em 

254 nm e 279 nm por assumir que esses seriam os comprimentos de onda principais presentes 

em alcaloides de Cactaceae.  

A pesagem associada à espectrofotometria por ultravioleta foram fundamentais na 

comparação de condições em cada uma das técnicas de extração. Por meio dessas avaliações 

foi possível escolher uma amostra representativa para maceração, EAU com etanol 95%, 

EAU com LI e EFS pool. Dessa forma, para análises comparativas mais refinadas e investigar 

os possíveis alcaloides em amostras obtidas por diferentes técnicas de extração foi 
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desenvolvido um método por CLAE-UV/DAD, por meio do qual os perfis foram visualizados 

em 3D (Figuras 24 e 25) e 2D (Figuras 26, 27 e 28).   

Até o presente momento, não foi encontrado na literatura relato de análise por CLAE 

para extratos de M. zehntneri. A análise de cromatogramas em 3 dimensões (3D) demonstrou 

ser uma ferramenta eficaz para demonstração do tempo de retenção, comprimento de onda de 

absorção máxima e a intensidade do pico de metabólitos presentes no extrato e capazes de 

absorver nos comprimentos de onda em UV/VIS (Figuras 24 e 25). 
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Figura 24 – Cromatogramas em 3D dos extratos obtidos por Maceração em etanol 95% (A) e EFS pool (B) de partes aéreas de M. zehntneri. 
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Figura 25 – Cromatogramas em 3D dos extratos obtidos por EAU-etanol 95% (A) e EAU-líquido iônico (B) de partes aéreas de M. zehntneri. 
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Em análise comparativa dos cromatogramas 3D (Figuras 24 e 25) observa-se que a 

amostra pool obtida por EFS (Figura 24, B) possui uma maior diversidade de compostos, 

sugerindo que os compostos presentes na matriz vegetal possuem uma maior solubilidade em 

CO2 supercrítico. Em contrapartida, os cromatogramas de amostras obtidas por maceração, 

EAU-etanol 95% e EAU-líquido iônico possuem semelhanças em seu perfil de extração. 

Portanto, os resultados sugerem que o sistema solvente é um dos fatores determinantes no perfil 

metabólito do extrato. Ainda, o uso de LI como solvente extrator não ofereceu diferenças 

qualitativas em seu perfil quando comparado etanol 95%.   

A análise dos cromatogramas 2D (Figuras 26 e 27) obtidos por CLAE-DAD permitiram 

visualizar a possível presença de alcaloides e comparar os perfis cromatográficos de amostras 

obtidas a partir de diferentes técnicas de extração. Nesse estudo, os picos que absorvem 

simultaneamente em 254 nm e 279 nm foram selecionados e suas respectivas áreas foram 

comparadas entre extratos conforme apresentado na Tabela 8. 
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Figura 26 – Sobreposição de cromatogramas de amostras que partiram de partes aéreas de M. 

zehntneri obtidas por EFS pool (300 bar e 55 ºC), EAU-etanol 95% (27%, 45 min e 1:10, v/v) e 

maceração (72 h), visualizados sob 254 nm. 
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Ao visualizar os cromatogramas em 254 nm e 279 nm (Figuras 26 e 27), percebem-se 

semelhanças qualitativas entre os perfis cromatográficos de amostras obtidas por EFS, EAU e 

maceração. Contudo, em uma análise mais detalhada dos perfis observa-se que os 

cromatogramas referentes à amostra pool de EFS possuem um maior número de picos. Por outro 

lado, visualiza-se um número de picos semelhantes entre os perfis cromatográficos de amostras 

obtidas por EAU e maceração nos dois comprimentos de ondas.  

 

 

 

 

 

Figura 27 – Sobreposição de cromatogramas de amostras que partiram de partes aéreas de M. 

zehntneri obtidas por EFS pool (300 bar e 55 ºC), EAU-etanol 95% (27%, 45 min e 1:10, 

v/v) e maceração (72 h), visualizados sob 279 nm. 
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Tabela 8 – Áreas de picos de amostras que partiram de partes aéreas de M. zehntneri obtidas por 

EFS pool (300 bar e 55 ºC), EAU-etanol 95% (27%, 45 min e 1:10, v/v) e maceração (72 h), 

coletadas sob 254 nm e 279 nm. 

 Áreas dos Picos 

Tempo de 

retenção 

(minutos) 

EFS EAU Maceração 

 254 nm 279 nm 254 nm 279 nm 254 nm 279 nm 

67,487 1911143 277810 1536994 174654 1172719 136117 

70,313 562731 463276 231315 199798 260125 207585 

91,000 1321191 1341417 454761 463346 1261058 1378867 

105,000 479554 373123 20022 221470 12991 71858 

116,087 488510 232092 - - - - 

 

 

 

Para análise quantitativa e comparativa foi considerada a área de cada pico selecionado 

nos cromatogramas. A partir dos dados da Tabela 8, percebe-se que a EFS não só extraiu em 

maior quantidade os compostos referentes aos tempos de retenção 67,487; 70,313; 91,000 e 105 

minutos, mas também um maior número de compostos (tR= 116,087), possivelmente atribuída a 

uma maior solubilidade desses ao CO2 supercrítico. Ainda para esse conjunto de dados, observa-

se que após a EFS a maceração foi o método que mais extraiu compostos referentes aos tempos 

de retenção 91,000 e 70,313 minutos; e a EAU-etanol 95% compostos referentes aos tempos de 

retenção 67,487 e 105 minutos.  

Siqueira e colaboradores (2011) compararam os perfis cromatográficos de amostras que 

foram obtidas de Solanum paludosum a partir de maceração por 72 horas em EtOH 80% e EFS 

nas condições de 200 bar e 40 ºC. Nesse estudo, 3 de 5 compostos identificados como 

flavonoides no cromatograma do macerado estavam presentes no cromatograma de amostra EFS 

e em maior quantidade. Logo, a EFS demonstrou ser uma técnica mais seletiva que a maceração. 

Daneshvand, Ara e Raofie (2012) ao realizarem estudos com espécie de Cydonia oblonga 

compararam os perfis fitoquímicos de extratos que foram obtidos por EFS (353 bar e 35 C) e 

extração por ultrassom (550 W, 55 ºC e 30 min em hexano). Os resultados demonstram que 9 de 

11 compostos derivados de ácidos graxos presentes em amostra obtida por EAU estavam 

presentes em amostras obtida por EFS, sendo 6 desses compostos derivados de ácido graxos em 
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maior quantidade para essa ultima técnica. Assim, os resultados mostram similaridade nos perfis 

de amostras obtidas pelos dois métodos, o que corrobora a semelhança entre os resultados 

encontrados nos experimentos desse projeto. 

A partir dos resultados de cromatogramas e rendimentos que partiram de amostras 

submetidas à maceração, EAU-etanol 95% e EFS pool, sugere-se que apesar do baixo 

rendimento a EFS foi a técnica mais seletiva na extração de prováveis alcaloides que absorvem 

em 254 nm e 279 nm. Essa importante característica, que reduz o número de etapas para 

purificação, associada às propriedades do CO2SC faz da EFS a técnica mais sustentável. 

A alta pressão de vapor do líquido iônico impossibilitou a obtenção do rendimento, que 

por sua vez, não permitiu o preparo de uma amostra de concentração conhecida. Apesar disso, 

uma alíquota da amostra submetida à EAU-líquido iônico foi analisada por CLAE-UV/DAD 

para efeito comparativo com EAU-etanol 95% (Figura 28).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Sobreposição de cromatogramas de amostras obtidos por EAU-etanol 95% (27%, 45 
min e 1:10, v/v) e EAU-líquido iônico (27%, 45 min e 1:10, v/v), visualizados sob 254 nm e 279 

nm. 
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Por fim, os cromatogramas de amostras que partiram de EAU – etanol 95% e EAU – 

líquido iônico foram sobrepostos e analisados separadamente em 254 nm e 279 nm (Figura 28). 

Ao comparar esses perfis cromatográficos percebe-se que não há diferenças qualitativas entre 

eles. Entretanto, ao relacionar esses dados com os resultados obtidos por espectrofotometria por 

ultravioleta (Figura 14) e partido do pressuposto que os compostos majoritários em 254 nm e 279 

nm são possivelmente alcaloides, foi proposto que há diferenças quantitativas entre essas 

técnicas, sendo a EAU-líquido iônico a mais eficiente na extração de alcaloides.       

Yang e colaboradores (2011) avaliaram a eficiência de extração de 3 alcaloides indólicos 

presentes em Catharanthus roseus por EAU em EtOH 85% e EAU em 0,5 mol/L de LI, nos 

quais os resultados de perfis cromatográficos demonstraram diferenças apenas quantitativas. 

Wang e colaboradores (2015) avaliaram a eficiência de extração de alcaloides por meio de perfis 

cromatográficos de amostras que foram submetidas à EAU com e sem líquido iônico. Os 

resultados apontaram que a presença de LI ofereceu também apenas diferenças quantitativas, 

corroborando os resultados.  

Considerando os resultados de forma global, os perfis cromatográficos sugerem que as 

técnicas de maceração, EAU – etanol 95% e EAU – líquido iônico possuem semelhanças 

qualitativas, por conseguinte, ofereceram o mesmo rol de metabólitos. Dentre as técnicas de 

extração clássicas e não-clássicas, a EFS foi a mais seletiva na extração de possíveis alcaloides, 

posto que extraiu um maior número e quantidade de metabólitos com características de 

absorbâncias em 254 nm e 279 nm. 

A fim de seguir com a investigação para sugerir a possível presença de alcaloides foram 

analisados em varredura por DAD os máximos de absorção de espectros correspondentes aos 

compostos cujos tempos de retenção foram: 67, 487 minutos (Figura 29, nº 1); 70,313 minutos 

(Figura 29, nº 2); 91 minutos (Figura 29, nº 3); 105 minutos (Figura 29, nº 4) e 116, 087 minutos 

(Figura 29, nº 5).   
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Figura 29 – Espectros de UV dos principais picos correspondentes ao tR= 67,487 (nº 1), 

tR=70,313 (nº 2), tR=91,000 (nº 3) tR=105 (nº 4) e tR=116,087 (nº 5). 

 

 

 Segundo Sangster e Stuart (1964), os derivados de fenilalamina possuem em sua estrutura 

molecular um anel aromático que apresenta-se conjugado ou não com funções carbonílicas ou 

olefínicas. Quando do tipo não conjugado apresenta máximo de absorbância em 260-280 nm, na 

qual a intensidade depende da presença de substituintes auxocrômicos (OH e OCH3) no anel 

aromático, ao passo que, quando se apresenta com anel aromático conjugado observam-se 

mudanças batocrômicas e aumento de intensidade de absorção no espectro. 

Os espectros de ultravioleta de alcaloides do grupo isoquinolínicos são caracterizados por 

possuir um ou mais anéis aromáticos não conjugados com absorbância máxima nas 

proximidades de 285 nm. Quando os anéis aromáticos são unidos através de um átomo de 

oxigênio não se observam diferenças na absorbância máxima em comparação aos espectros de 

anéis aromáticos não conjugados, o que indica que os anéis benzenos não são acoplados de 

forma significativa. Por outro lado, o núcleo isoquinolínico desidrogenado possui espectros 

bastante complexos em 3 principais regiões 238 nm, 279 nm e 313-327 nm (SANGSTER; 

STUART, 1964). 

Os espectros de ultravioleta de alcaloides do grupo indólicos possuem 2 máximos de 

absorbâncias característicos, sendo a primeira banda próxima a 226 nm e uma segunda banda 
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entre 280 e 292 nm (SANGSTER; STUART, 1964). Entretanto, o número e os tipos de 

substituintes no anel aromático podem resultar em fortes deslocamentos batocrômicos de maior 

comprimento de onda, e essa mudança é ainda mais acentuada quando o grupo carbonila 

encontra-se em um anel de oito membros (DOUGLAS et al., 1964).  

Com base nessa informação, assim como possibilidade de comportamentos batocrômicos 

sugere-se que o espectro correspondente ao pico de tR= 105 (Figura 29, nº 4) seja possivelmente 

um derivado de fenilalamina. Além disso, os espectros correspondentes aos picos de tR= 70,313 

(Figura 29, nº 2); tR= 91 (Figura 29, nº 3) e tR= 116, 087 (Figura 29, nº 5) são sugestivos de 

derivados indólicos; e espetro correspondente ao pico de tR= 67, 487 (Figura 29, nº 1) é sugestivo 

de ser um derivado isoquinolínico.     

Assim, a análise geral dos resultados por CLAE-DAD contribuiu na análise quantitativa e 

qualitativa, bem como na comparação de cromatogramas de diferentes amostras que partiram de 

partes aéreas de M. zehntneri. Ademais, a varredura por DAD possibilitou a visualização de 

espectros dos picos majoritários. Essa informação mais a investigação de espectros de alcaloides 

na família Cactaceae permitiu prever os possíveis alcaloides presentes nas amostras. 

 

5.3 ISOLAMENTO E ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DOS ALCALOIDES PRESENTES 

EM M. zehntneri 

 Com o objetivo de realizar uma extração clássica e teoricamente mais específica para 

alcaloides e, por consequência, facilitar tanto a observação da ocorrência desses metabólitos 

como o isolamento foi realizada uma maceração com etanol 95% de uma amostra composta por 

45 g de partes aéreas liofilizadas. Logo após extração, o material foi submetido à extração 

líquido-líquido (conforme a Figura 3 no item 4.2.3) e as frações hexano (212 mg), clorofórmio 

(17 mg) e butanol (633 mg) resultantes dessa partição foram analisadas por CCD (Figura 30).  
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Figura 30 – Cromatografia em camada delgada das frações obtidas a partir de partições de 

material liofilizado (FrHex_1, FrCHCl3_1 e FrBuOH_1) de partes aéreas de M. zehntneri. 

 

Fase móvel: metanol:clorofórmio (8:2, v/v). Observação: UV = 365nm (A). Reveladores:vanilina 

sulfúrica (B) e reativo de Dragendorff (C). 

 

Com base na Figura 30, o resultado da análise por CCD das frações FrHex_1, 

FrCHCl3_1 e FrBuOH_1 reveladas com reativo de Dragendorff (Figura 30, C) sugere a presença 

de alcaloide apenas na fração FrBuOH_1 (Rf  0,45). Assim, na etapa seguinte, a fração 

FrBuOH_1 foi submetida a análise por CCD bidimensional (Figura 31) a fim de avaliar a pureza 

dessa fração.  

 

Figura 31- Cromatografia em camada delgada bidimensional da amostra  FrBuOH_1 obtida a 

partir de partições de material liofilizado de partes aéreas de M. zehntneri. 

 

Fase móvel: metanol:clorofórmio (8:2, v/v).Revelador:vanilina sulfúrica (A) e reativo de 

Dragendorff (B). 

A B 

A C B 
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Contudo, ao submeter essa fração à análise por CCD bidimensional e vanilina sulfúrica 

constou-se que essa fração apresenta impurezas (Figura 31). Apesar disso, CCDs preparativas 

foram realizadas, porém a tentativa de isolar o alcaloide não foi satisfatória, visto que após o 

isolamento da banda desejada verificam-se manchas de colorações lilás, marrom e cinza quando 

revelada com vanilina sulfúrica. Sugere-se que algum tipo de degradação físico-química possa 

ocorrer uma vez que em experimentos piloto houve êxito no isolamento e quando o protocolo foi 

repetido para gerar quantidade suficiente de amostra para elucidação estrutural, produtos de 

degradação foram observados. Dessa maneira não foi possível o isolamento de alcaloides das 

partes aéreas de M. zehntneri, os quais serviriam de padrão para quantificação e comparação 

mais acurada entre os métodos extrativos por CLAE-DAD. 

O extrato de raízes de M. zehntneri foi submetido à extração líquido-líquido resultando 

nas frações diclorometano (16,2 mg), butanólica insolúvel em MeOH (1116,5 mg) e butanólica 

solúvel em MeOH (96 mg). Na sequência, o extrato de raízes e as frações diclorometano 

(FrMeCl2_1), butanólica insolúvel em MeOH (FrBuOH_2) e butanólica solúvel em MeOH 

(FrBuOH_3) foram analisadas por CCD (Figura 32). 

Figura 32 - Análise por CCD de extrato e frações obtidas de raízes de indivíduos jovens de M. 

zehntneri. 

 

Fase móvel: metanol:clorofórmio (8:2, v/v). Reveladores: reativo de Dragendorff (A) e vanilina 

sulfúrica (B). 

 

 Os resultados das análises do extrato e frações por CCD sugerem a presença de 

alcaloides no extrato (Rf 0,21) e frações FrMeCl2_1 (Rf’s 0,03; 0,21 e 0,72), FrBuOH_2 (Rf’s 

0,21 e 0,65) e FrBuOH_3 (Rf 0,21), após a aspersão com o reativo de Dragendorff (Figura 32, 

A). Ademais, ao analisar a relação entre o extrato e as frações FrMeCl2_1 (Rf 0,21), FrBuOH_2 

(Rf 0,21) e FrBuoH_3 (Rf 0,21), pode-se sugerir que possivelmente trata-se de um mesmo 

A B 
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alcaloide. Assim, a fração FrBuOH_2 foi analisada por CCD após revelação com vanilina 

sulfúrica, cujo resultado sugeriu que a amostra encontra-se purificada (Figura 32, B). 

Em colaboração com o CEPEMA-USP, foi realizada análise cromatográfica por CG-EM 

da fração precipitada de BuOH (FrBuOH_2), obtida a partir de raiz de M. zehntneri (Figura 33). 

Tal amostra foi selecionada para análise por CG-EM com base na intensidade da banda revelada 

após aspersão com reativo de Dragendorff. 

 

Figura 33 - Espectro de massas de FrBuOH_2, obtido com energia de colisão de 70 eV . 

 

O espectro de massas da amostra (Figura 33) não gerou íon molecular e ao comparar os 

resultados à biblioteca digital do equipamento os fragmentos indicam que a amostra 

possivelmente trata-se de um derivado do aminoácido triptofano. No entanto, os resultados 

foram inconclusivos. Análises por Ressonância Magnética Nuclear foram realizadas, mas 

nenhum resultado coerente foi obtido. 

Ghosal e Srivastava (1973) investigaram o perfil fitoquímico de Desmodium tiliaefolium 

(Cacteceae) e isolaram 11 alcaloides, sendo cinco (5) β-fenetilaminas, dois (2) 

tetrahidroisoquinolínicos e três (3) indol-3-alquilaminas. Nesse estudo, para a fração 

clorofórmica que partiu de macerado etanólico (meio básico) foram identificadas a colina e 

betaína (em raízes), assim como a presença de hordenina, abrina e hipaforina (em outras partes). 

Doetsch e colaboradores (1980) ao investigarem a fração acetato de etila que partiu de 

macerado etanólico detectaram a tiramina, por HPTLC e CCD, nas espécies de Melocactus 

delessertianus e Melocactus maxonii; enquanto que para as espécies Pereskia corrugata e 

Pereskia tempicana, foram identificados por CG-MS a mescalina e 3,4-dimetoxi-β-

feniletilamina, usando a mesma metodologia de extração.  

Ao comparar os fatores de retenção do extrato de EFS 300 bar/55 ºC (Rf’s 0,05; 0,325 e 

0,72) com as frações FrBuOH_1 (Rf 0,45), FrMeCl2_1 (Rf’s 0,03 e 0,72), percebe-se uma 
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semelhança. Por essa razão, é possível que os mesmos alcaloides de Rf’s 0,05 e 0,72 estejam 

presentes no extrato de raízes e partes aéreas de M. zehntneri. Ainda, para o extrato de EFS 300 

bar/55 ºC, sugere-se que um mesmo alcaloide de Rf 0,43 foi obtido por partição líquido-líquido, 

que resultou na fração FrBuOH_1. Por conseguinte, a amostra de EFS obtida a partir da condição 

de 300 bar e 55 ºC foi escolhida como representativa e foi utilizada para análises mais precisas 

acerca da identidade estrutural das moléculas presentes em partes aéreas de M. zehntneri.  

 

5.4 ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

Com finalidade de investigar agentes quimioterápicos anti-HPV em potencial foram 

avaliadas a citotoxicidade de diversas concentrações de frações de M. zehntneri frente a células 

eucarióticas C33a (não infectadas) e HeLa (infectadas), conforme ilustradas nas Figuras 34 e 35. 
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Figura 34 – Porcentagem de células viáveis na linhagem C33A tratadas com diferentes concentrações de frações clorofórmicas pH 1 (A) e butanólicas 

pH 10 (C) obtidas a partir de partes aéreas e diferentes concentrações de frações clorofórmicas pH 1 (B) e butanólicas pH 10 (D) obtidas a partir de 

raízes. 
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Figura 35 – Porcentagem de células viáveis na linhagem HeLa tratadas com diferentes concentrações de frações clorofórmicas pH 1 (A) e 

butanólicas pH 10 (C) obtidas a partir de partes aéreas e diferentes concentrações de frações clorofórmicas pH 1 (B) e butanólica (D). 
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Para linhagem C33a tratada com a fração clorofórmica ácida obtida de partes aéreas 

(Figura 34, A) foram observadas ações citotóxicas nas concentrações de 12,5 μg/mL (7,3 ± 

2,0%) e 100 μg/mL (23,7 ± 10,1%) em relação ao controle de veículo (DMSO). Quando a 

linhagem C33a foi tratada com a fração clorofórmica ácida obtida de raízes (Figura 34, B) foi 

observado que as concentrações de 6,25 μg/mL (11,9 ± 5,9%) e 100 μg/mL (27,4 ± 6,9%) 

resultaram em um aumento da citotoxicidade em relação ao veículo. 

Por outro lado, quando a linhagem C33a foi tratada com diferentes concentrações de 

fração butanólica básica obtidas de partes aéreas do material vegetal (Figura 34, C) foi 

observado citotoxicidade nas concentrações de 6,25 μg/mL (17,8 ± 4,4%), 12,5 μg/mL (68,3 ± 

15,2%), 50 μg/mL (16.3 ± 7,4%) e 100 μg/mL (3,4 ±1,8%). Essa mesma linhagem ao ser 

tratada com diferentes concentrações de frações butanólicas básica obtidas de raízes (Figura 

34, D) foi observado citotoxicidade nas concentrações de 6,25 μg/mL (12,2 ± 6,2%), 25 

μg/mL (12,4 ± 9,7%) e 50 μg/mL (13,7 ± 1,3%).  

A partir dos resultados desse experimento sugere-se que há componente(s) bioativo(s) 

de ação citotóxica contra linhagem de células C33a em raízes e partes aéreas de M. zehntneri. 

Ainda, as ações citotóxicas observada nas frações clorofórmica e butanólica indicam que 

possivelmente há mais de um composto na planta com ação citotóxica para essa linhagem.  

Para linhagem HeLa tratada com a fração clorofórmica ácida obtida de partes aéreas 

(Figura 35, A) foram observadas ações citotóxicas nas concentrações de  6,25 μg/mL (14,7 ± 

1,9%), 12,5 μg/mL (35,7 ± 1,2%),  25 μg/mL (30,7 ± 1,6%), 50 μg/mL (6,5 ± 1,2%)  e 100 

μg/mL (16,9 ± 3,5%) em relação ao controle de veículo (DMSO), sendo as concentrações de 

12,5 μg/mL e 25 μg/mL de ação citotóxica próximas à cisplatina (CISP). Quando a mesma 

linhagem é tratada com a fração clorofórmica ácida obtida de raízes observa-se ação 

citotóxica apenas na concentração de 25 μg/mL (Figura 35, B) com viabilidade celular 

próxima ao observado na cisplatina. A linhagem HeLa quando tratada com as frações 

butanólicas obtidas de partes aéreas (Figura 35, C) e raízes (Figura 35, D) não apresentaram 

ações citotóxicas.  

Nesse contexto, os resultados sugerem que há componente(s) bioativo(s) de ação 

citotóxica contra linhagem de células HeLa em frações clorofórmicas ácidas obtidas de partes 

aéreas e raízes. Por outro lado, componentes presentes na fração butanólica não foram capazes 

de induzir a morte celular na linhagem HeLa nessas concentrações, o que abre a necessidade 

de realizar testes em concentrações maiores para que possa certificar que essas frações não 

possuem tal atividade.   
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Malek e colaboradores (2008) investigaram em Pereskia bleo o efeito citotóxico do 

extrato metanólico (que partiram de partes aéreas) e suas frações resultantes (hexano, acetato 

de etila e água) em diferentes linhagens de células de carcinomas. O extrato metanólico 

demonstrou alguma atividade citotóxica em linhagem de células de carcinomas cervical, 

mama, cólon de útero e nasofaríngeo.  

Zou e colaboradores (2005) ao realizarem estudos experimentais in vitro com extrato 

aquoso do fruto de Opuntia spp. observaram um significativo aumento na apoptose e inibição 

do crescimento em linhagem de HeLa, assim como em linhagem de carcinoma ovariano. 

Ainda para esse gênero, Liang e colaboradores (2008) realizaram experimentos in vivo com 

extrato do fruto e atribuíram aos polissacarídeos à atividade antitumoral contra linhagem de 

células infectadas por HPV.  

Hanm e colaboradores (2015) avaliaram a atividade anti-HPV em linhagem HeLa de 

extrato metanólico e suas frações (hexano e acetato de etila) que partiram de raízes, tronco, 

frutos e sementes de Opuntia humifusa. Os resultados desse estudo sugerem que a fração 

hexano preparadas a partir de sementes e as frações acetato de etila preparadas a partir de 

frutos, troncos e raízes inibiram a proliferação celular por meio da interrupção da fase G1 do 

ciclo celular em linhagem HeLa. Ainda, observaram que a fração acetato de etila preparadas a 

partir de sementes induziu a proliferação dessa linhagem.  

 Portanto, ao considerar a relação quimiotaxonômica entre espécies pertencentes à 

família Cactaceae, sugere-se que possivelmente os mesmos componentes bioativos 

responsáveis pela ação anticâncer também estão presentes em M. zehntneri e envolvidos na 

ação citotóxica frente às linhagens C33a e HeLa. Entretanto, estudos mais aprofundados são 

necessários para saber quais os metabólitos envolvidos e como eles atuam na ação anticâncer. 

Além disso, há a possibilidade dos componentes presentes no extrato atuarem de forma 

sinérgica para potencializar a ação citotóxica. Apesar disso, acredita-se que esses resultados 

agregam valor científico à espécie e auxiliarão no desenvolvimento de política pública de 

preservação.  
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CONCLUSÕES 

 

 O uso da CCD e reativo de Dragendorff não foi satisfatório para análise comparativa 

de alguns extratos, possivelmente atribuída ao baixo rendimento do metabólito 

secundário em questão, a interação desse com outros metabólitos na amostra 

mascarando o resultado positivo e a interação entre os reativos de Dragendorff e o 1-

butil-3-metilimidazolio:BF4 (LI) que pode induzir um resultado negativo. Ainda, essa 

técnica possibilitou sugerir a presença de um mesmo alcaloide em amostras obtidas 

por diferentes técnicas de extração e que partiram de partes aéreas e raízes. 

 A pesagem associada à espectrofotometria por ultravioleta é fundamental na 

comparação de condições em cada uma das técnicas de extração. Por meio dessas 

avaliações foi possível escolher uma amostra representativa para maceração, EAU 

com etanol 95%, EAU com LI e EFS. 

 A aplicação de metodologia em CLAE-DAD contribuiu na análise quantitativa e 

qualitativa, bem como na comparação de cromatogramas de diferentes amostras que 

partiram de partes aéreas de M. zehntneri. Ademais, a varredura por DAD possibilitou 

a visualização de espectros dos picos majoritários. Essa informação mais a 

investigação de espectros de alcaloides na família Cactaceae permitiu prever os 

possíveis alcaloides presentes nas amostras. 

 Os resultados encontrados para diferentes técnicas de extração sugerem que o sistema 

solvente foi o principal fator determinante no perfil de metabólito no extrato. As 

técnicas de extrações bem como as diferentes condições em mesmo sistema solvente 

ofereceram diferenças quantitativas, porém diferenças qualitativas não foram 

observadas; 

 Na análise comparativa de amostras que partiram de partes aéreas de indivíduos 

jovens e adultos submetidas à técnica de EFS foi demonstrado por meio do rendimento 

global bem como por cromatogramas em 254 nm e 279 nm que a melhor condição 

operacional para extração de alcaloides é de 300 bar/35 ºC.  

 Ainda para EFS, as amostras que partiram de partes aéreas de indivíduos adultos 

apresentam em maior quantidade os compostos majoritários de tR 17,8 e 20,2 minutos 

quando comparadas às amostras que partiram de partes aéreas de indivíduos jovens. 

Ainda, a análise dos resultados nessa etapa do estudo indica que as diferentes 
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condições ofereceram diferenças quantitativas para os compostos majoritários; por 

outro lado, diferenças qualitativas não foram observadas.  

 Para amostras pool submetidas às diferentes condições de EFS foi observado que a 

pressão de 200 bar e 300 bar ofereceram uma extração seletiva de substâncias cujas 

absorbâncias são máximas nas proximidades de 279 nm.  

 Os perfis cromatográficos sugerem que as técnicas de maceração, EAU – etanol 95% e 

EAU – líquido iônico possuem semelhanças qualitativas, por conseguinte, ofereceram 

o mesmo rol de metabólitos. Dentre as técnicas de extração clássicas e não-clássicas a 

EFS foi a mais seletiva na extração de possíveis alcaloides, posto que extraiu um 

maior número e quantidade de metabólitos com características de absorbâncias em 254 

nm e 279 nm.  

 Ao considerar a relação quimiotaxonômica entre espécies pertencentes à família 

Cactaceae e os resultados para as linhagens C33a e HeLa sugeremos que há potencial 

na espécie para ação citotóxica.  

 A aplicação de técnicas sustentáveis e os resultados experimentais apresentados no 

trabalho agregaram valor científico para a espécie de Melocactus zehntneri. Assim, 

espera-se que essa contribuição auxilie no desenvolvimento de políticas públicas para 

preservação dessa espécie e valorização do bioma Caatinga. 
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