
 
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

GABRIELLE MACEDO PEREIRA 

 

 

 

 

 
 Erythroxylum pungens O. E. SHULZ: PROTEÔMICA TOTAL E 

BIOPROSPECÇÃO DE ALCALOIDES TROPÂNICOS 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2017 



 
 

GABRIELLE MACEDO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erythroxylum pungens O. E. SHULZ: PROTEÔMICA TOTAL E 

BIOPROSPECÇÃO DE ALCALOIDES TROPÂNICOS 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 

da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Doutora em 

Bioquímica. 

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Brandt 

Giordani 

 
Co-orientador: Prof. Dr. Matheus de Freitas 

Fernandes Pedrosa 

 

 

 

 

NATAL 

2017 



 
 

 

GABRIELLE MACEDO PEREIRA 

 

 Erythroxylum pungens O. E. SHULZ: PROTEÔMICA TOTAL E 

BIOPROSPECÇÃO DE ALCALOIDES TROPÂNICOS 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação de 

Bioquímica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como 

parte dos requisitos para obtenção 

do título de Doutora em Bioquímica. 

 

 

Aprovado em:  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Presidente da Banca:  

Profa. Dra. Raquel Brandt Giordani 

 

Membros da Banca: 

Prof. Dr. Arthur Germano Fett Neto (UFRGS) 

Prof. Dr. João Henrique Ghilardi Lago (UNIFESP) 

Profa. Dra. Adriana Ferreira Uchôa (UFRN) 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Voigt (UFRN) 

 

 

 



 
 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson - Centro de Biociências - CB 

 

  Pereira, Gabrielle Macedo.  

   Erythroxylum pungens O. E. shulz: proteômica total e 

bioprospecção de alcaloides tropânicos / Gabrielle Macedo 
Pereira. - Natal, 2017.  

   155 f.: il.  

 

   Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica.  
   Orientadora: Profa. Dra. Raquel Brandt Giordani.  

   Coorientador: Prof. Dr. Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa.  

 

 

   1. Erythroxylaceae - Tese. 2. Metabólitos secundários - Tese. 

3. Caatinga - Tese. 4. Proteômica - Tese. 5. Estresses 
ambientais - Tese. I. Giordani, Raquel Brandt. II. Pedrosa, 

Matheus de Freitas Fernandes. III. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. IV. Título.  
 

RN/UF/BSE-CB                                       CDU 630*16 

 

 

 

  





 
 

AGRADECIMENTOS 

À CAPES, pela concessão da bolsa durante dois anos e meio de doutorado. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que através da Pós-Graduação 

em Bioquímica, possibilitou a realização deste trabalho. 

À Profa. Dra. Raquel Brandt Giordani, por sua receptividade, por não medir 

esforços para me enquadrar na Pós-Graduação da Bioquímica, pela sua valiosa e 

fundamental orientação, pela dedicação e confiança depositada durante todos 

esses anos de doutorado. Obrigada pela sua amizade e por tudo que me ensinou 

durante esses 4 anos. 

Ao Prof. Dr. Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa, por primeiramente aceitar me 

orientar, e conceder alguns materiais necessários à pesquisa. 

Ao George Stephenson Batista, gestor da Estação Ecológica do Seridó, pela 

receptividade e auxilio nas nossas coletas. 

Ao Msc. Alan Roque que nos acompanhou nas coletas e nos ajudou na 

identificação da espécie em estudo no Herbário da UFRN. 

Ao Prof. Dr. Fernando Hallwass da Universidade Federal de Pernambuco, pelas 

análises de Ressonância magnética e, valioso auxilio na discussão das moléculas. 

Ao Prof. Dr. Armando Navarro Vasquez da Universidade Federal de Pernambuco, 

pela contribuição com o RMN teórico. 

Ao Prof. Dr. Mauro Vieira de Almeida da Universidade Federal de Juiz de Fora, por 

disponibilizar a estrutura de Cromatografia Gasosa e Espectrometria de massas 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

Ao Prof. Dr. Richard Grazul da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelas 

análises de cromatografia gasosa e espectrometria de massas. 

Ao Prof. Hugo Alexandre de Oliveira Rocha da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, por disponibilizar a estrutura do laboratório, e da cultura de 



 
 

células, assim como as células utilizadas neste estudo. E pela sua grande atenção 

e presteza de sempre. 

À Pesquisadora e Pós-Doutoranda Jailma Almeida de Lima pela disponibilidade e 

valiosa ajuda nas análises com células. 

Ao Prof. Dr. Marcelo Valle de Sousa e Prof. Dr. Wagner Fontes da Universidade 

de Brasília, pela disponibilidade para realizar as análises de proteômica. 

Ao Prof. Msc. Taffarel Melo Torres da Universidade Federal Rural do Semiárido, 

pela disponibilidade, paciência, preciosa e fundamental ajuda com os dados de 

proteômica. Agora posso dizer que tenho noção dessa língua que você fala, a 

“bioinformatiquês”. Foi muito bom trabalhar com um amigo e colega de profissão! 

À Profa. Dra. Cristiane Elisabeth Costa de Macedo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, por disponibilizar seu laboratório e casa de vegetação para 

realização dos experimentos de estresse hídrico. 

À Profa. Dra. Juliana Espada Lichston da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, por disponibilizar a estrutura do seu laboratório e pelas valiosas dicas.  Foi 

muito bom retorna ao laboratório que foi minha segunda casa por muitos anos! 

À Msc. Ana Paula Avelino, pela disponibilidade e valiosa ajuda nos experimentos 

de quantificação de metabólitos tratados no capítulo 3. 

Aos professores da Banca de Qualificação: Profa. Dra. Juliana Espada Lichston, 

Profa. Dra. Adriana Ferreira Uchoa e Prof. Dr. Leonardo Capistrano Ferreira, que 

também foram importantes para construção deste trabalho. 

Aos amigos do grupo PNBio, em especial aos eternos “alcaloides”: Themístocles 

Negreiros, Danielly Trajano, Kariliny Fernandes, Fernanda Reginaldo, Isabelly 

Costa; e aos “flavonoides agregados”: Thaciane Soares, Fabrício Dantas, Lorena 

Maria, Ivan Marques, Ariane Teixeira, pela solicitude em ajudar no que fosse 

necessário para o desenvolvimento do trabalho. Pela amizade, compreensão, 

paciências e muitas risadas que sempre tornavam nossos dias mais felizes, 

principalmente quando estávamos a frente de colunas intermináveis. 



 
 

À minha eterna “IC”, Letícia Gondim, pela sua disponibilidade, eficiência, parceria 

e compromisso. Muito Obrigada, Letícia! Sem você teria sido bastante difícil 

desenvolver todo esse trabalho. 

Às pseudoamigas da turma de graduação (Biologia 2006.2), Ivanice Bezerra, 

Paula Fonseca, Ana Cecília Galvão, Larisa Lima, Luciana Varela, por compartilhar 

tantos momentos durante toda esta jornada. Obrigada pela amizade!! 

 

Agradeço de maneira especial, 

Aos meus pais, Robson e Gracinha, pelo amor, paciência, compreensão, incentivo 

e dedicação incondicional em todos os momentos da minha vida. MUITO 

OBRIGADA!! 

Aos meus irmão, Rubens e Rodolfo, que compartilham comigo todos os momento 

e me ajudam sempre que preciso. MUITO OBRIGADA, MANOS! 

Aos meus avós, vovô José, vovó Chiquinha e vovó Marilene, pela sábias palavras 

e pelas muitas orações. 

À minha prima-irmã, Letícia Oliveira, pelo companheirismo e pelos vários 

momentos de descontração nesta rotina louca de pós-graduação e trabalho.  

Ao meu noivo, Allan Lima, pelo companheirismo, amor, parceria, paciência, 

incentivo, por toda a força que você me dá sem as vezes nem perceber. Muito 

obrigada, meu amor! 

A toda a minha família, que direta ou indiretamente, contribuíram para minha 

formação. 

A Deus, por tornar tudo isso possível, pelo dom da minha vida e daquelas pessoas 

que estão ao meu redor. 

A todos que de algum modo contribuíram e me ajudaram em todos esses   tempos 

de formação acadêmica, meus SINCEROS AGRADECIMENTOS!!!! 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sua grande aptidão está em sua capacidade de promover a escalada.” 

(Markus Zusak) 



 
 

 

RESUMO 

Erythroxylum pungens O. E. Shulz: proteômica total e bioprospecção de alcaloides 
tropânicos 

O bioma Caatinga é exclusivamente brasileiro, marcado pelo clima 
semiárido. Este bioma se destaca pelo alto índice de endemismo e 
desconhecimento científico ao seu respeito. Para sobreviver neste ambiente, as 
plantas desenvolveram mecanismos intrínsecos de percepção dos sinais 
ambientais externos e suas respectivas respostas metabólicas. Dentre as 
espécies de ocorrência no bioma Caatinga, como fonte de alcaloides bioativos, 
destaca-se Erythroxylum pungens, que apresenta potencial pouco explorado. 
Assim, o objetivo deste trabalho é investigar o proteoma total e o perfil metabólico 
de E. pungens, aliado à bioprospecção de alcaloides tropânicos com potencial 
citotóxico. Para isso, no capítulo 1 identificou-se, por espectrometria de massas, 
sete alcaloides tropânicos conhecidos; 3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,  7-diol como 
também 3-(2-metilbutiriloxi)nortropan-6, 7-diol  foram isolados e caracterizado por 
RMN 1D e 2D pela primeira vez. N,N-Dimetil-1-H-indol-3-etanamina foi isolado e 
caracterizado a partir de raízes de  E. pungens. Além disso, verificou-se que 
alcaloides isolados de E. pungens, frente a cinco linhagens celulares, apontaram 
potencial seletivo de 3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,  7-diol contra células de tumorais 
de próstata. Para melhor conhecer a espécie e, com vistas na produção de 
alcaloides tropânicos, trabalhou-se o proteoma e perfil alcaloídico no capítulo 2. 
Dessa forma foi possível identificar 1746 proteínas nas folhas, 1779 no caule e 
1026 na raiz de E. pungens. Através da recuperação dos termos no Gene 
Ontology, observou-se os processos nos quais estas proteínas estão envolvidas, 
verificando o mesmo perfil de processos para os três órgãos de E. pungens, com 
destaque para respostas a estresses bióticos, abióticos, químicos, além das 
respostas ao estresse oxidativo. Foram observados níveis significativos de 
proteínas envolvidas na fotossíntese das folhas de E. pungens, fotorrespiração, 
além proteínas relacionadas às respostas ao estresse: proteínas da família 14-3-3, 
peroxidases, catalases, superóxido-dismutase e proteínas de choque térmico, que 
também podem atuar no turnover proteíco. Ainda foram identificadas cinco 
proteínas homólogas a tropinona redutase na folha, e produção de alcaloide em 
todos os órgãos. No capítulo 3, por meio do experimento com espécimes de E. 
pungens submetidas a estresse hídrico por suspensão de rega em casa de 
vegetação, notou-se que esta espécie investe no aumento de proteínas 
relacionadas às respostas ao estresse hídrico, aumenta significativamente o teor 
de prolina livre no citosol. Ademais, matém a produção de alcaloides que parecem 
estar mais relacionado a fase de desenvolvimento da planta. Com isso, os 
resultados deste trabalho busca contribuir para  a fitoquímica e fisiologia de E. 
pungens, assim como promove o uso racional da espécie, e consequentemente a 
conservação do bioma Caatinga. 

 

Palavras-chaves: Erythroxylaceae, Metabólitos secundários, Caatinga, proteômica, 

estresses ambientais.  



 
 

ABSTRACT 

Erythroxylum pungens O. E. SCHULZ: TOTAL PROTEOMICS AND 
BIOPROSPECTION OF TROPANE ALKALOIDS 

Caatinga biome is exclusive brazilian, marked by semi-arid climate. This 
biome stands out for the high endemism index and scientific unfamiliarity.To 
survive in this environment with peculiar edaphoclimatic conditions, plants show 
evolution of intrinsic mechanisms of external environmental signals perception and 
their respectives metabolic responses. Among the occurrence genera in Caatinga 
biome, as bioactive alkaloids source, the Erythroxylum pungens species, which 
has unexplored potential, is outstanding. Thus, the objective of this work is to 
investigate total proteome and metabolic fingerprint of E. pungens, together with 
tropane alkaloids bioprospection with cytotoxic potential. For this, in chapter 1 it 
was possible to identify, by mass spectrometry, seven known tropane alkaloids; 3-
(2-methylbutyryloxy)tropan-6, 7-diol as well as 3-(2-methylbutyryloxy)tropan-6, 7-
diol were isolated and characterized by 1D and 2D NMR for the first time. N,N-
Dimethyl-1-H-indol-3-ethanamine was isolated and characterized from roots of E. 
punctures. In addition, it was found that alkaloids isolated from E. pungens, against 
five cell lines, indicated selective potential of 3-(2-methylbutyryloxy)tropan-6, 7-diol 
against prostate tumor cells. In chapter 2, it was possible to identify 1746 proteins 
in the leaves, 1779 in the stem and 1026 in the root of E. pungens. Through the 
recovery of the GO terms, it was possible to evaluate processes in which these 
proteins are involved, verifying the same process profile for three organs of E. 
pungens, with emphasis on biotic, abiotic, chemical stress responses, as well as 
responses to oxidative stress. Were observed significant proteins levels involved in 
photosynthesis of  E. pungens leaves, photorespiration, as well as many proteins 
related to stress responses: proteins from 14-3-3 family, peroxidases, catalases, 
superoxide dismutase and shock proteins, which can also act on protein turnover. 
Were still identificated five proteins homologous to tropinone reductase, and 
alkaloid production in all organs suggesting that even under chronic stress conditions, 
E. pungens maintains the production of these metabolites. In chapter 3, through 
specimens submission experiment of E. pungens to water stress by irrigation suspension 

in greenhouse, it was observed that this species invest in the increase of proteins related 
to the responses to water stress, it significantly increases free proline content in 
cytosol which functions as an important osmoprotector. Furthermore, maintains 
alkaloids production that appear to be more related to development stage of the 
plant than stress condition in which it is inserted. The results of this work seek to 
contribute to knowledge of E. pungens phytochemistry and physiology, as well as 
to promote the species and consequently conservation of Caatinga biome. 

 
Key-words: Erythroxylaceae, Alkaloids, biome Caatinga, Proteomics, 

Environmental stresses. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Aproximadamente 70% das espécies de plantas do mundo são encontradas 

em apenas 11 países: Austrália, Brasil, China, Colômbia, Equador, Índia, 

Indonésia, Madagascar, México, Peru e República Democrática do Congo. 

Acredita-se que as florestas tropicais do mundo contenham mais de 50% das 

plantas do planeta. A Floresta Amazônica, entretanto, não é o único lugar com alta 

biodiversidade na América do Sul. O Brasil tem dois hotspots de biodiversidade 

adicionais: Floresta Atlântica na costa e o Cerrado na porção central do país 

(MYERS et al., 2000). Além desses, o bioma Caatinga, único bioma 

exclusivamente brasileiro, localizado na região Nordeste também se destaca pelo 

alto índice de endemismos e desconhecimento científico ao seu respeito. 

A Caatinga ocupa uma área contínua, marcada pelo clima semiárido, 

quente, com baixa pluviosidade (entre 250 e 800 mm), elevada evaporação, forte 

insolação e solo raso e pedregoso (GIULIETTI et al., 2004). As plantas e animais 

deste bioma apresentam características diversas que lhe permitem viver nessas 

condições desfavoráveis, garantindo a sobrevivência das espécies (GIULIETTI et 

al., 2004; ZAPPI, 2008). A sobrevivência das plantas em tais condições veio a 

partir da evolução de mecanismos intrínsecos de percepção dos sinais externos 

ambientais e de suas respectivas respostas metabólicas (FUJITA et al., 2006), 

além das adaptações morfológicas (espinhos, acúleos, raízes tuberosas, folhas e 

caules suculentos ou cobertos por cera) (GIULIETTI et al., 2004; ZAPPI, 2008), 

selecionados naturalmente. As respostas expressas pelas plantas englobam toda 

sua fisiologia e seu metabolismo (ZHU, 2001),  ou seja, a resistência ao estresse é 

um caráter essencialmente multifatorial e multigênico (AGARWAL; AGARWAL; 

SOPORY, 2006; BOHNERT et al., 2006). Desta forma, a condição ambiental em 

que a planta está submetida pode gerar mudanças tanto em nível de metabólitos 

primários, como também de metabólitos secundários que desempenham papel 

importante na adaptação das plantas ao meio ambiente e na superação das 

condições de estresse (RAMAKRISHNA; RAVISHANKAR, 2011).  
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Essas respostas podem modificar o perfil de metabólitos secundários, 

aumentando ou diminuindo a quantidade produzida e até modificando o perfil 

destes. Isto pode ser interessante na utilização dos metabólitos para fins 

medicinais. O uso de plantas para fins medicinais tem atraído interesse em 

variados âmbitos do conhecimento, incluindo características morfológicas, 

composição química, propriedades farmacológicas, dentre outras  (ARGENTA et 

al., 2011). 

Os produtos naturais possuem um papel significativo no descobrimento de 

novos compostos químicos bioativos. Especificamente, no caso de doenças 

infecciosas negligenciáveis e no câncer, estima-se que mais de 75 e 60%, 

respectivamente, dos fármacos atualmente empregados são derivados de fontes 

naturais. Os princípios ativos provêm de uma ampla variedade de fontes naturais, 

incluindo: vegetais, organismos marinhos e microrganismos  (NOGUEIRA et al., 

2010). 

Neste cenário, os produtos naturais com atividade farmacológica, como os 

alcaloides, ocupam lugar de destaque. Ao final do século XX, dos 119 produtos 

naturais bioativos utilizados como entidades medicinais, 54 eram alcaloides 

(FARNSWORTH, 1985). Outro aspecto relativo a esses metabólitos é a sua 

importância como ferramenta para investigar respostas fisiológicas e mecanismos 

bioquímicos. Além de protótipos de fitofármacos os alcaloides têm assumido 

importante papel na descoberta e compreensão do funcionamento de receptores, 

canais iônicos e vias metabólicas. Dentre essas atividades, destaca-se a atividade 

antitumoral conhecida para algumas classes de alcaloides como, por exemplo, a 

vincristina e vimblastina. O isolamento desses alcaloides de Catharanthus roseus, 

conhecida popularmente como vinca, introduziu uma nova era do uso de plantas 

como agentes anticâncer.  

Dentre os gêneros de ocorrência no bioma Caatinga como fonte de 

alcaloides bioativos destaca-se o gênero Erythroxylum P. Browne, pertencente à 

família Erythroxylaceae. Essa família é importante na produção de metabólitos 

secundários bioativos  (OLIVEIRA et al., 2012), principalmente alcaloides 

tropânicos, classe com mais de 200 compostos já elucidados apresentando um 
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anel tropânico em sua estrutura como, por exemplo, a cocaína. De acordo com 

Santana e Souto (2006) Erytroxylum pungens O. E. Shulz, popularmente 

conhecido como “rompe-gibão”, é encontrado na região Seridó no Rio Grande do 

Norte, região do estado com maior cobertura do bioma Caatinga. 

O estudo de plantas com finalidade terapêutica tem contribuído, ao longo 

dos anos, para obtenção de protofármacos e fármacos de grande importância. 

Portanto, percebendo o potencial farmacológico e a importância do gênero 

Erythroxylum, bem como as peculiaridades edafoclimáticas do bioma Caatinga, 

optou-se pelo estudo da espécie Erythroxylum pungens, a qual ainda apresenta 

potencial pouco explorado. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Bioma Caatinga 

A vegetação predominante no semiárido nordestino é um complexo 

genericamente denominado de Caatinga, cuja classificação nem sempre é fácil 

(PEREIRA et al., 2001). As Caatingas, em geral, são caracterizadas como 

formações arbóreo-arbustivas, sendo geralmente caducifólias, perdendo suas 

folhas no início da estação seca, hierarquizadas em diversas tipologias, muitas 

das quais ainda são praticamente desconhecidas do ponto de vista ecológico 

(ZAPPI, 2008).  

Ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, equivalente a 

11% do território nacional (PRADO, 2003; ZAPI, 2008) e engloba os estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Rico em biodiversidade, o bioma abriga 

178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 

241 de peixes e 221 de abelhas. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na 

região, a maioria delas dependente dos recursos do bioma para sobreviver 

(BRASIL, 2012).  

Nas últimas décadas, os estudos realizados na Caatinga chamaram a 

atenção para o destaque da riqueza de espécies vegetais e de suas adaptações 

para este habitat. Espinhos, acúleos, raízes tuberosas, folhas e caules suculentos 

ou cobertos por cera caracterizam-se como as principais adaptações das plantas 

neste ambiente, garantindo a diversidade de espécies vegetais, muitas das quais 

endêmicas ao bioma (GIULIETTI et al., 2004; ZAPPI, 2008).   

O bioma tem um grande potencial para conservação dos serviços 

ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, se bem explorado, contribui 

para o desenvolvimento da região e do país. Diversas atividades econômicas são 

desenvolvidas e amparadas pela sua biodiversidade, por exemplo, atividades 

voltadas para fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos 

farmacêutico, de cosméticos, químico e de alimentos (BRASIL, 2012; MAIA, 

2004). 
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Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma 

acelerada, principalmente nos últimos anos devido ao consumo de lenha nativa, 

explorada de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e industriais, ao 

sobrepastoreio e à conversão para pastagens e agricultura. Frente ao avançado 

desmatamento que chega a 46% da área do bioma, segundo dados do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), iniciativas governamentais e não governamentais 

buscam concretizar uma agenda de criação de mais unidades de conservação 

federais e estaduais, além de promover alternativas para o uso sustentável da sua 

biodiversidade (BRASIL, 2012). Acredita-se que estudos científicos para conhecer 

e valorizar a Caatinga podem contribuir para políticas públicas de conservação. 

 

 Família Erythroxylaceae 

A família Erythroxylaceae compreende quatro gêneros e cerca de 240 

espécies com distribuição pantropical, tendo seus principais centros de 

diversidade e endemismo na Venezuela, Brasil e Madagascar (DALY, 2004). A 

maioria das espécies pertence ao gênero Erythroxylum P. Browne, que apresenta 

distribuição ampla e pode ser encontrado nos quatro continentes, principalmente 

na América tropical (COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 2014; LOIOLA et al., 2007). 

Os outros três gêneros – Aneulophus Benth., Nectaropetalum Engl. e 

Pinacopodium Exell & Mendonça – possuem poucas espécies e são restritos à 

África tropical (PLOWMAN; BERRY, 1999).  

A sistemática da família e suas afinidades têm apresentado contradições 

entre autores, alguns a posicionaram na ordem Geraniales, outros, por outro lado, 

a classificam na ordem Linales, excluindo-a de Geraniales com base 

principalmente na morfologia foliar, no hábito arbóreo a herbáceo e na presença 

de vasos escaliformes (LOIOLA et al., 2007). No entanto, estudos moleculares, 

apoiados em dados morfológicos e anatômicos, evidenciaram a grande afinidade 

entre Erythroxylaceae e Rhizophoraceae, sugerindo o posicionamento na ordem 

Malphiguiales. As principais características compartilhadas entre as duas famílias 

são a presença de coléteres, gemas terminais protegidas por estípulas e embriões 

verdes, além de alcaloides tropânicos e pirrolidínicos (JUDD; OLMSTEAD, 2004).  
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Gênero Erythroxylum 

O gênero Erythroxylum, com cerca de 230 espécies, é o único gênero com 

representação na região Neotropical, com aproximadamente 187 táxons e tem 

como principais centros de endemismo o Brasil e a Venezuela (Figura 1) 

(PLOWMAN; HENSOLD, 2004). É um grupo de grande versatilidade ecológica, 

com espécies encontradas em ambientes úmidos como a Floresta Amazônica e a 

Floresta Atlântica, e nas regiões semiáridas, ocorre em diferentes níveis de 

elevações, desde o nível do mar até hábitats montanhosos (DALY, 2004). 

 

 Figura 1: Distribuição mundial do gênero Erythroxylum P. Browne. 

Fonte: http://www.tropicos.org/Name/40006125?tab=maps&usenonflash=1. Acessado em 08  

de agosto de 2016 

 

 

No Brasil, 118 espécies estão registradas com maior diversidade no 

Domínio da Mata Atlântica, especialmente na Região Nordeste onde há 40 

espécies catalogadas. As Erythroxylaceae do Rio Grande do Norte eram apenas 

citadas em listas florísticas, geralmente de forma errônea. No entanto, a partir do 
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trabalho publicado em 2014 por Costa-Lima e colaboradores, foram registradas 11 

espécies: Erythroxylum barbatum, E. caatingae, E. nummularia, E. passerinum, E. 

pungens, E. revolutum, E. rimosum, E. simonis, E. squamatum, E. subrotundum, 

E. stenopetalum e E. vacciniifolium, das quais sete são citadas pela primeira vez 

no Rio Grande do Norte (COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 2014).  

O gênero caracteriza-se pela presença de plantas lenhosas, arbustos ou 

árvores, glabras, com catáfilos geralmente semelhantes às estípulas. As folhas 

são alternas e inteiras, com estípulas intrapeciolares. As flores são monoclinas, 

diclamídeas, pentâmeras e heterostílicas, com 10 estames de filetes unidos na 

base, formando um tubo que circunda o pistilo. O ovário é súpero, tricarpelar, 

trilocular, mas geralmente com apenas um único óvulo desenvolvido. O fruto é 

uma drupa, vermelha a púrpura (LOIOLA et al., 2007). 

O interesse por Erythroxylum se intensificou com a descoberta das 

atividades farmacológicas apresentadas pelas folhas de Erythroxylum coca Lam., 

que por séculos foram empregadas pelos indígenas da região andina da América 

do Sul (ZUANAZZI et al., 2001). Plantas desse gênero possuem vários outros 

constituintes, como diterpenos, flavonoides, taninos e triterpenos. No entanto, os 

alcaloides tropânicos (Figura 2) estão em maior abundância e, por isso, essa 

característica é usada como marcador taxonômico (quimiotaxonomia) (LOIOLA et 

al., 2007; SILVA et al., 2001). Com exceção das espécies que produzem cocaína 

(atualmente é reconhecida como droga, mas apresenta histórica importância no 

desenvolvimento de anestésicos locais), o gênero Erythroxylum é pouco 

investigado e a composição química das espécies usadas na medicina tradicional 

é desconhecida (BRACHET et al., 1997). Algumas espécies do gênero são 

utilizadas pela população para tratar amenorreia, hemorragia, distúrbios renais, 

gripe, sinusite, dor de estômago e como estimulantes (SILVA et al., 2001). 

Estudos mais recentes têm apontado o gênero Erythoxylum como fonte de 

moléculas com atividade antitumoral. Por exemplo, a atividade citotóxica do 

extrato metanólico de caule de E. caatingae (coletada em Picui, Paraíba, Brasil), 

espécie exclusiva da região Nordeste, e seus alcaloides tropânicos isolados foi 

avaliada frente às linhagens celulares de câncer humano (HEp-2, NCI-H292 e KB). 
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O alcaloide Catuabina B (6β-Benzoiloxi-3α-(3,4,5-trimetoxibenzoiloxi) tropano) 

exibiu citotoxicidade significativa seletiva para a linhagem NCI-H292 (IC50 = 50 

µg/mL). O extrato metanólico do caule apresentou IC50 > 50 µg/mL e, portanto, 

considerado inativo frente às linhagens testadas. No entanto, o mesmo extrato foi 

utilizado para tratar ratos transplantados com Sarcoma 180 e demonstrou 

significativa redução no peso do tumor em animais tratados com doses diferentes 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Alguns alcaloides tropânicos (ésteres aromáticos) foram obtidos a partir de 

extrato clorofórmico de raízes de E. pervillei Baillon e de caule de E. rotundifolium 

Lanan. Esses alcaloides foram testados em linhagens celulares multirresistentes 

(MDR) a antineoplásicos já utilizados em tratamentos quimioterápicos, por 

exemplo, a vimblastina. Por meio de fracionamento bioguiado os alcaloides foram 

obtidos e testados para restaurar a sensibilidade à vimblastina das células KB-V1 

multirresistentes. Desta forma, o crescimento não foi inibido por adição de 

vimblastina ao meio de cultura, mas em combinação com os alcaloides tropânicos 

obtidos dos extratos supracitados, a inibição foi observada (CHIN et al., 2006). O 

extrato hexano de E. daphites Mart. foi testado, em várias concentrações, em 

linhagem de células de carcinoma epidermoide oral (SCC-9). Os resultados 

demonstraram atividade citotóxica mediada pela inibição da proliferação celular e 

indução de apoptose (ELIAS et al., 2016). 

Outras atividades biológicas foram demonstradas para espécies do gênero. 

E. vacciniifolium Mart., popularmente utilizado como estimulante do sistema 

nervoso central, apresenta propriedades afrodisíacas e demonstrou efeito contra 

infecções oportunas em pacientes com HIV (ZANOLARI et al., 2003). O extrato 

aquoso de folhas de E. cuneatum apresentou atividade anti-inflamatória,  

antioxidante e antinociceptiva (SALEH et al., 2012). Estudos realizados com 

extrato hidroalcóolico de E. monogynum demonstraram atividade hepatoprotetora 

(SYED; NAMDEO, 2015). Reis e colaboradores (2012) em estudo com extrato 

metanólico de caule de E. caatingae demonstraram uma ação anti-hipertensiva 

com testes realizados em anéis de artérias mesentéricas isoladas de ratos. Além 

desses, Aguiar e colaboradores (2012) apontaram atividade antimicrobiana frente 
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a fungos e bactérias Gram positivas do extrato metanólico de caule de E. 

caatingae, fração acetato:metanol (95:5, v/v) e Catuabina B. 

 

 

Figura 2: Estrutura química de alguns alcaloides tropânicos encontrados no gênero Erythroxylum. 
Fonte: MI et al., 2001; SENA-FILHO et al., 2010; ZUANAZZI et al., 2001. 

  

 

Erythroxylum pungens O. E. Shulz 

Erythroxylum pungens é uma espécie exclusiva do Nordeste do Brasil 

(Figura 3), encontrada nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e 

Piauí (PLOWMAN; HENSOLD, 2004). Segundo LOIOLA et al.  (2007) é uma 

espécie encontrada no semiárido, habitando a vegetação Caatinga. Sua 

ocorrência na Paraíba foi citada pela primeira vez por Loiola e colaboradores no 

Cocaína Metilecgonina Tropacocaína 

Pungencina Tropinona Tropina 

Pervelleina A 
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ano de 2007, registrando apenas uma coleta realizada em um enclave de Floresta 

Serrana, na Caatinga. Ademais, teve seu primeiro registro no Rio Grande do Norte 

no trabalho de Costa-Lima e colaboradores (2014). 

No Rio Grande do Norte, a espécie é comumente encontrada em áreas de 

Caatinga hipo e hiperxerófila em solo arenoso, substrato calcário ou em 

afloramentos graníticos. Erythroxylum pungens, com hábito de arbustos a 

arvoretas (arbustos com até 2,7 m),  é facilmente identificado pelas estípulas com 

coléteres fimbriolados, presença de branquiblastos, flores concentradas no ápice 

dos branquiblastos e com pedicelos longos, drupas enegrecidas quando maduras 

e pirênio cilíndrico em secção transversal (COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 

2014). A espécie é conhecida popularmente como “rompe-gibão”; “gibão” é uma 

peça do vestuário de couro usado por vaqueiros, “rompe-gibão” significa rasgar 

essa vestimenta, devido ao aspecto espinhento dos ramos de E. pungens na 

estação seca, após as folhas caírem (COSTA-LIMA; LOIOLA; ALVES, 2014). Não 

existem relatos publicados sobre a utilização popular de E. pungens para fins 

medicinais; o que se sabe, por meio de comunicação de locais de onde se 

encontra a espécie, é a utilização para produção de lenha, principalmente em 

períodos secos. Além disso, pouco existe de produção científica a respeito da 

espécie. 

Existem apenas seis trabalhos que tratam de Erythroxylum pungens: quatro 

são de sistemática e taxonomia e dois tratam de atividade biológica, sendo que 

um também trata de isolamento de um alcaloide tropânico a partir da raiz. Os 

trabalhos que tratam de sistemática e taxonomia citam a espécie e suas 

características, além de relatarem pela primeira vez a existência da espécie na 

Paraíba e no Rio Grande do Norte (COSTA-LIMA; LOIOLA; ALVES, 2014; 

COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 2014; LOIOLA et al., 2007; PLOWMAN; 

HENSOLD, 2004).  

Quanto às atividades biológicas, Sena-Filho e colaboradores (2010) 

isolaram e testaram a pungencina frente a linhagens de células (Jukart, HL-60, 

U937, K562, KG-1, e U266), no entanto, não foi observada inibição da viabilidade 

celular para as concentrações utilizadas. Oliveira e colaboradores (2012) 
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demonstraram que o extrato etanólico de raiz, em estudos com anéis isolados da 

artéria mesentérica superior de ratos, apresentou atividade anti-hipertensiva, 

devido, em parte, à redução de cálcio intracelular nas células do músculo liso. 

Além disso, nesse mesmo estudo, também foi testada a atividade da pungencina 

frente ao mesmo alvo, com atividade significativa, sugerindo, então, que a 

pungencina, componente majoritário do extrato etanólico, poderia ser responsável 

pela atividade observada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Erythroxylum pungens O. E. Shulz em ambiente natural. A - Erythroxylum pungens em 
período de chuva na Estação Ecológica do Seridó (ESEC), Rio Grande do Norte - RN; B - E. 
pungens em período de seca na ESEC; C - Detalhe do fruto enegrecido de E. pungens; D - E. 
pungens com flores. Foto (A e B): George Stepherson-Batista; 
Fonte (C e D):  http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC. 
 

 

Metabolismo Secundário 

Os vegetais são responsáveis por grande parte da produção e diversidade 

de compostos químicos encontrados na natureza. Muitos componentes extraídos 

de plantas têm sido utilizados pela humanidade ao longo da história para vários 

fins, incluindo aplicações medicinais (SCHULTES; HOFMAN; RÄTSCH, 2011). Por 

exemplo, a papoula é fonte do ópio (látex), foi usada por suas propriedades 

analgésicas e de euforia; seus metabólitos psicoativos eram desconhecidos até a 

descoberta da morfina, em 1804, pelo farmacêutico Friedrich Wilhelm Adam 

(BARREIRO; BOLZANI, 2009; SCHULTES; HOFMAN; RÄTSCH, 2011). A partir 

A B D 
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dessa descoberta iniciou-se o que se denomina como pesquisa de metabólitos 

secundários de plantas (HARTMANN, 2007). 

Existe uma discussão geral a respeito do metabolismo das plantas e 

geralmente ela é centrada em duas classes principais: metabolismo primário e 

metabolismo secundário, ou especial. No metabolismo primário a planta utiliza 

água, dióxido de carbono e minerais para sintetizar metabólitos responsáveis pela 

manutenção das suas células (açúcares, ácidos graxos, aminoácidos e ácido 

nucleicos). Por outro lado, os metabólitos secundários - também conhecidos como 

produtos naturais, fitoquímicos, substâncias químicas de defesa, metabólitos de 

defesa, metabólitos especializados, dentre outras denominações - são produtos 

químicos necessários para interações da planta com fatores bióticos e abióticos do 

meio ambiente, que não têm papel direto no crescimento e desenvolvimento da 

planta (KLIEBENSTEIN, 2013; TAIZ; ZEIGER, 2015).   

As plantas são organismos sésseis e, por isso, precisam lidar diretamente 

com o ambiente para impedir herbivoria, desenvolvimento de patógenos tais como 

vírus, bactérias e fungos; utilização como mediadores alelopáticos para inibir a 

competição de recursos (água e nutrientes), atração de polinizadores e de animais 

para dispersão de sementes, entre outros fatores (Figura 4). Portanto, as plantas 

que produzem metabólitos secundários satisfatoriamente possuem uma maior 

taxa de sobrevivência no meio (WINK, 2008). 
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     Figura 4: Funções ecológicas e fisiológicas dos metabólitos secundários.  

     Fonte: WINK, 2008 (modificado). 
 
 

Estima-se que a diversidade de metabólitos secundários produzidos pelas 

plantas inclua cerca de 200.000 compostos (DIXON; STRACK, 2003). Entretanto, 

apenas 20-30% das plantas superiores têm sido investigadas; vários desses 

compostos de baixo peso molecular, metabólitos secundários, foram isolados e 

suas estruturas determinadas por técnicas espectrofotométricas e de ressonância 

magnética nuclear (WINK, 2010). De acordo com Trethewey (2004), mesmo na 

ausência de dados concretos, parece provável que os metabolomas do Reino 

Plantae são significativamente maiores do que os procarionte s ou animais. Todos 

esses compostos resultam de apenas cinco precursores que são usualmente 

derivados das rotas metabólicas básicas, como a glicólise, o Ciclo de Krebs ou a 

rota do chiquimato (acetil-Coa, unidades de isoprenos ativados, metabólitos do 

ácido chiquímico e metabólitos do ciclo do ácido cítrico) e podem ser classificados 

em dois grupos: metabólitos secundários que contêm nitrogênio e os que não 

contêm nitrogênio (Figura 5). Os metabólitos secundários que contêm nitrogênio 

são denominados aminoácidos não proteicos, aminas, glicosídeos cianogênicos, 

glicosinolatos, alquilaminas e alcaloides, sendo os alcaloides com maior 
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representatividade do grupo (WINK, 2010). O grupo que não contém nitrogênio 

inclui flavonoides, taninos, fenilpropanoides, ligninas, cumarinas, lignanas, 

policetídeos, ácidos graxos, ceras, carboidratos, ácidos simples e terpenoides 

(monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos (esteroides e saponinas) e 

tetraterpenos), que excedem o número de 22.000 compostos (WINK, 2010).  

  

Figura 5: As principais vias que conduzem à biossíntese dos metabólitos secundários. IPP - 

isopentenil difosfato; DMAPP - dimentil alil difosfato; GAP - Gliceraldeído-3-fofasto. Fonte: Wink, 

2010 (modificado). 

 

Além disso, a biossíntese dos metabólitos secundários em plantas está 

associada ao consumo de energia. Dessa forma, as plantas restringem a 

produção desses metabólitos no tempo (produzido em estágios de vida distintos – 

estabelecimento das plantas, por exemplo – ou após herbivoria, ou ataque 

patogênico), ou no espaço (com sítios especiais de síntese e armazenamento) 

(KLIEBENSTEIN, 2013). Na célula compartimentos especializados como parede 

celular, vacúolo e cera epicuticular frequentemente armazenam metabólitos 

secundários. Nos tecidos ou órgãos existem estruturas especializadas como 
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idioblastos que contêm taninos, alcaloides ou glicosinolatos (WINK, 2010). Por 

exemplo, os alcaloides pirrolizidínicos são sintetizados em células da endoderme 

ou células corticais imediatamente adjacentes ao floema em raiz de Senecio 

vernalis (MOLL et al., 2015) ou ao longo do córtex da raiz de Eupatorium 

cannabinum (ANKE et al., 2004).  

Mais frequentemente, os metabólitos secundários são concentrados nos 

tricomas glandulares (terpenoides em Lamiaceae e Asteraceae), tricomas 

urticantes (aminas com atividades neurotransmissoras em Urticaceae), ou na 

própria epiderme (alcaloides, flavonoides, antocianinas, glicosídeos cianogênicos, 

etc). Flores, frutos e sementes são geralmente ricos nesses metabólitos 

secundários, especialmente em plantas anuais. Em espécies perenes, expressivas 

quantidades de metabólitos secundários são encontradas em bulbos, raízes, 

rizomas, casca de raízes e caules (WINK, 2010). 

As enzimas e os transcritos dos genes responsáveis por sintetizar os 

metabólitos secundários são frequentemente associados a estruturas 

especializadas ou são restritas a tecidos especiais nas plantas (SAMANANI et al., 

2006). Por exemplo, Putrescina N-metiltransferase (PMT) e hiosciamina 6β-

hidrolase  catalisam os primeiros e os últimos passos da biossíntese da 

escopolamina (alcaloide tropânico) e estão localizadas no periciclo da  raiz de 

Atropa beladona e Hyoscyamus muticus (SUZUKI; YAMADA; HASHIMOTO, 

1999). Putrescina N-metiltrasferase também catalisa o primeiro passo na 

biossíntese de nicotina e foi localizada na endoderme, córtex externo e xilema de 

Nicotiana sylvestris (SHOJI et al., 2002). Outro exemplo seria a biossíntese e 

acumulação dos alcaloides do ópio na papoula que envolve células que não foram 

citadas anteriormente, os ductos laticíferos, células companheira e elementos de 

tubo crivado do floema que até então tinha função de transporte de solutos e 

macromoléculas de informações da planta (BIRD; FRANCESCHI; FACCHINI, 

2003). 

Os metabólitos secundários evoluíram como compostos importantes para 

os organismos que os produzem; muitos deles podem ter ação em alvos 

farmacológicos, que os tornam interessantes para várias aplicações 
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biotecnológicas. A principal área de utilização é a dos fitoterápicos e diversas 

plantas tem sido utilizadas em todo o mundo para tratar enfermidades. Além das 

substâncias isoladas com perfis farmacológicos estabelecidos (incluindo 

fitofármacos antineoplásicos potentes tais como a vimblastina e vincristina ou 

paclitaxel); extratos complexos ou, até mesmo, extrato vegetal bruto são muitas 

vezes utilizados (WINK, 2008). 

 

Alcaloides 

Os alcaloides constituem um grupo diverso de moléculas de baixo peso 

molecular, que contém nitrogênio, e são derivados principalmente de aminoácidos. 

São encontrados em 20% das espécies de plantas conhecidas, tendo como 

principal função a defesa contra ataques de patógenos e herbívoros. Devido a sua 

potente atividade biológica, muitos alcaloides têm sido explorados como produtos 

farmacêuticos, estimulantes, narcóticos e venenos. Diferentemente da maioria dos 

outros tipos de metabólitos secundários, os alcaloides têm origens biossintéticas 

únicas. Apesar da diversidade de vias metabólicas, vários avanços técnicos e 

biotecnológicos têm contribuído para o entendimento da biossíntese dos 

alcaloides (ZIEGLER; FACCHINI, 2008). 

A definição do termo alcaloide não é simples e, em muitos casos, é uma 

fonte de controvérsias acadêmicas. O termo alcaloide foi mencionado pela 

primeira vez em 1819 por W. Meibner, um boticário de Halle. Ele observou que 

estes compostos se apresentaram “como alcalinos” e assim os nomeou alcaloides. 

Para os biólogos, os alcaloides são substâncias químicas heterocíclicas, que 

contém nitrogênio, biologicamente ativas e, em muitos casos, possuem uso 

medicinal e ecológico (ANISZEWSKI, 2015). O conceito mais aceito e completo a 

respeito dos alcaloides foi dado por Pelletier (1983), em que alcaloides são 

“substâncias orgânicas cíclicas contendo um nitrogênio em estado de oxidação 

negativo, cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos”. Esse metabólito 

secundário contém um ou mais átomos de nitrogênio, geralmente como aminas 

primárias, secundárias e terciárias. Essas aminas conferem basicidade aos 

alcaloides; entretanto, o grau de basicidade depende da estrutura da molécula, a 
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presença e localização de outros grupos funcionais (ANISZEWSKI, 2015). 

 A atividade biológica dos alcaloides é frequentemente dependente da 

função amina que é transformada por protonação em valores de pH fisiológico 

(DEWICK, 2009). Isso pode ser explicado pela presença de um átomo de 

nitrogênio, com um par de elétrons livres que é aceptor de próton, enquanto que o 

hidrogênio e o grupamento amina funcionam como doador de prótons, 

necessários para realização da ligação de hidrogênio com proteínas, enzimas ou 

receptores. Ademais, a presença de grupos doadores ou aceptores de elétrons de 

outros grupos funcionais como, por exemplo, hidroxilas fenólicas pode 

potencializar as atividades biológicas (KITTAKOOP; MAHIDOL; RUCHIRAWAT, 

2014). 

Os alcaloides são geralmente classificados de acordo com a forma, a 

estrutura e, principalmente, os precursores moleculares comuns. Existem três 

tipos principais de alcaloides, classificados de acordo com a estrutura e origem 

biossintética: os verdadeiros, os protoalcaloides e os pseudoalcaloides (Figura 6). 

Os alcaloides verdadeiros derivam de um aminoácido e compartilham um anel 

heterocíclico com nitrogênio. Esses alcaloides são substâncias altamente reativas, 

com atividades biológicas mesmo em doses baixas. Os protoalcaloides são 

compostos em que o átomo de nitrogênio não faz parte do esqueleto heterocíclico, 

entretanto deriva de aminoácidos. Finalmente, os pseudoalcaloides são 

compostos nitrogenados, cujos esqueletos de carbono e átomo de nitrogênio 

(heterocíclico ou não) não derivam de aminoácidos (ANISZEWSKI, 2015).  
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Figura 6: Estruturas químicas exemplificando três classes de alcaloides de acordo com a origem 

biossintética do átomo de nitrogênio e estrutura química: alcaloide verdadeiro, protoalcaloide e 

pseudoalcaloide. Fonte: Autora 

 

       

Atividade Antiproliferativa dos alcaloides frente às células tumorais 

 

O câncer é uma desordem hiper-proliferativa que surge devido à 

desregulação das rotas de sinalização da divisão celular.  É uma das causas mais 

comuns de morte no mundo. Globalmente, cerca de 14,1 milhões de novos casos 

de câncer foram reportados em 2012 e 8,2 milhões de mortes ocorre devido a esta 

doença (14,6% de todas as mortes dos humanos) (TYAGI; PRASAD, 2014). Os 

tipos de câncer mais comuns em mulheres são câncer de mama, cólon retal, 

pulmão e câncer de colo do útero; em homens, câncer de pulmão, próstata, cólon 

retal e estômago. O câncer é um grande encargo de saúde pública em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (SHOEB, 2006). Os fatores de riscos 

associados ao câncer são fatores ambientais, como hábitos alimentares e 

obesidade (30-35%), infecções (15-20%), tabagismo (25-30%), radiação (10%), 

estresse, sedentarismo, e poluentes; apenas 5- 10% dos casos é devido a fatores 

genéticos (ANAND et al., 2008) 



 
37 

 

Diferentes formas terapêuticas estão disponíveis para o tratamento de 

câncer que inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormônios e terapias 

biológicas direcionadas. Porém esses tratamentos são muito caros e possuem 

vários efeitos secundários (TYAGI; PRASAD, 2014). Por isso, a necessidade da 

busca de tratamentos mais efetivos, mais baratos e, principalmente, menos 

tóxicos, por exemplo, os produtos naturais. 

Os produtos naturais, especialmente aqueles extraídos de plantas, tem sido 

empregados no tratamento de várias doenças há muitos anos. Alguns compostos, 

extraídos de plantas já são consagrados no tratamento de câncer, como os 

alcaloides da vinca (Catharanthus roseus, Apocynaceae). A vimblastina e a 

vincristina introduziram uma nova era no uso de matéria-prima vegetal como 

agentes anticâncer. Esses alcaloides são usados principalmente em combinação 

com outros fármacos para o tratamento de uma variedade de tumores, como 

leuceminas, linfomas, câncer testicular avançado, câncer de mama e pulmão, 

além do sarcoma de Kaposi (CRAGG; NEWMAN, 2005; SHOEB, 2006). A 

vincristina age se ligando ao sítio de ligação GTP dos dímeros de tubulina, 

inibindo a formação da estrutura dos microtúbulos, e parando a mitose na 

metáfase; a vimblastina age na despolimerização da rede microtubular, também 

atuando na inibição da mitose (MOUNDI et al, 2013).  

Outro exemplo é a Pervilleina A, alcaloide tropânico, que foi isolada de 

raízes de Erythroxylum pervillei Ball. (Erythroxylaceae) (SILVA et al., 2001). A 

pervilleina foi seletivamente citotóxica na linhagem de células de câncer oral 

epidermoide resistente a multidrogas (MI et al., 2001). 
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Alcaloides tropânicos 

 

Os humanos têm explorado as propriedades farmacológicas dos alcaloides 

tropânicos desde os tempos antigos (JIRSCHITZKA, 2014). Muitas plantas 

utilizadas ao longo dos anos como venenos, poções mágicas, alucinógenos e 

analgésicos hoje são conhecidas por apresentarem quantidades significativas de 

alcaloides tropânicos. Por exemplo, até 2% m/m das sementes de Datura 

stramonium são constituídas por moléculas dessa classe de alcaloides 

(GRYNKIEWICZ; GADZIKOWSKA, 2008a). Os alcaloides tropânicos constituem 

uma vasta classe de metabólitos secundários derivados de plantas, definidos pelo 

núcleo bicíclico: tropano [3, 2, 1] octano. Mais de 200 estruturas já foram 

reportadas na literatura a partir de uma ampla gama de famílias (EICH, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2011; SENA-FILHO et al., 2010).  

Dentre os alcaloides tropânicos mais importantes, a cocaína encontrada 

exclusivamente em membros da família Erythroxylaceae, atua no sistema nervoso 

central e como anestésico local sendo protótipo para desenvolvimento de 

derivados semi-sintéticos com essa atividade. Por outro lado, a atropina e 

escopolamina, alcaloides clássicos produzidos na família Solanaceae, possuem 

atividade parassimpatolítica. Esses últimos agem como antagonistas competitivos, 

bloqueando a ação da acetilcolina nos sítios parassimpáticos, músculos lisos e 

glândulas secretoras; por isso sua atividade farmacêutica é caracterizada como 

antimuscarínica (SIMONE; MARGARUCCI, 2008). 

As famílias Solanaceae e Erythroxylaceae tem maior representatividade na 

produção dessa classe de alcaloides, no entanto, esses metabólitos também 

foram identificados em outras famílias, como Proteaceae, Euphorbiaceae, 

Rhizophoraceae, Convolculaceae, Bassicaceae, muitas delas distantes 

taxonomicamente (Figura 7) (JIRSCHITZKA et al., 2012; SIMONE; 

MARGARUCCI, 2008). As famílias Erythroxylaceae e Solanaceae são membros 

de clados completamente diferentes e acredita-se que o último ancestral comum 

viveu há aproximadamente 120 milhões de anos. A distribuição desigual de 

alcaloides tropânicos nas angiospermas e as distâncias evolutivas entre as 

famílias que os produzem sugerem duas hipóteses: (i) a capacidade de produzir 
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alcaloide tropânico surgiu independentemente em múltiplas linhagens, ou (ii) a via 

biossintética desses metabólitos estava presente em um ancestral comum para 

maior parte das angiospermas e, posteriormente, foi perdido na maioria da 

linhagens (JIRSCHITZKA et al., 2012). Para avaliar essas hipóteses é necessário 

o estudo das rotas biossintéticas dessas famílias; no entanto, esses estudos são 

escassos, principalmente para espécies da família Erythroxylaceae. Até o 

momento, o que se compreende da biossíntese desses metabólitos diz respeito ao 

estudo de espécies da família Solanaceae. 
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Figura 7: Distribuição dispersa de alcaloides tropânicos entre as angiospermas. *Famílias de 
plantas que produzem alcaloides foram destacadas e as ordens a que pertencem foram 
apresentadas com linha tracejada. Fonte: JIRSCHITZKA, 2014. 

  

Biossíntese dos Alcaloides tropânicos 

A biossíntese dos alcaloides tropânicos está esquematizada na Figura 8. 
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Figura 8: Biossíntese dos alcaloides tropânicos. Fonte: (DEWICK, 2009; JIRSCHITZKA et al., 

2012) 
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A biossíntese inicia com descarboxilação da L-Ornitina pela Ornitina 

descarboxilase (ODC), formando a putrescina. Em muitas plantas, a putrescina é 

sintetizada a partir da ornitina, exceto em Arabidopsis thaliana que não possui o 

gene que codifica a enzima ODC no seu genoma. Uma rota alternativa para 

putrescina envolve a Arginina Descarboxilase (ADC) (DOCIMO et al., 2012).  

A putrescina sofre uma reação de metilação, mediada por SAM (S-

adenosilmetionina), pela ação da Putrescina Metiltransferase (PMT), formando N-

metilputrescina, passo considerado o primeiro comprometimento da síntese dos 

alcaloides tropânicos (JIRSCHITZKA et al., 2012). Esse composto é oxidado, pela 

diamina oxidase, para se obter 4-(1-metil-amino)butanal, o qual sob condições 

fisiológicas normais sofre reorganização espontânea para um composto de cinco 

membros, o cátion N-metil-Δ1-pirrolinium (JIRSCHITZKA et al., 2012; DEWICK, 

2009).  

Os átomos de carbono adicionais requeridos para formação da higrina são 

derivados do acetato, via acetil-CoA, e parece envolver a adição gradual de duas 

unidades de acetil-CoA. Em um primeiro passo, o ânion enolato do Acetil-CoA 

atua como nucleófilo para o íon pirrolium em uma reação do tipo Mannich. A 

segunda adição é uma condensação de Claisen estendendo a cadeia lateral, o 

produto é pirrolidina 2-substituído, retendo o grupamento tioéster do segundo 

acetil-CoA (DEWICK, 2009). 

A formação do segundo anel na biossíntese dos alcaloides tropânicos ainda 

é discordante entre os autores. De acordo com Humphrey e O’Hagan (2001) uma 

hipótese é que o cátion N-metil-Δ1-pirrolinium condense com um acetoacetato e o 

fechamento do anel ocorra seguido de oxidação e condensação aldólica. No 

entanto, essa hipótese perdeu a credibilidade, pois foi demonstrado que a 

formação da higrina, a partir da condensação do cátion N-metil-Δ1-pirrolinium com 

o acetoacetato, ocorre de forma não enzimática (ENDO et al., 1988). Outra 

hipótese é que o cátion N-metil-Δ1-pirrolinium atue como um “start” para dois ciclos 

de extensão do policetídeo com o malonil-CoA (LEETE; KIM, 1988), repetições de 

reações do tipo Mannich para a formação de um novo cátion 1-pirrolium, e 

remoção de um próton na posição α do carbonil. A reação intramolecular de 
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Mannich acompanhada da descarboxilação gera a tropinona, e a redução 

estereoespecífica do carbonil forma a tropina, com 3α- hidroxil (DEWICK, 2009). 

Na família Solanaceae esse processo já é bem conhecido por ser catalisado pela 

tropinona redutase I (TRI).  

Para Erythroxylum coca, espécie representante da família Erythroxylaceae, 

a redução da tropinona envolve a conversão de 2β-carbo-metóxi-3-tropinona 

(metilecgonona) para 2β-carbometoxi-3β-tropina (Metilecgonina), catalisado por 

metilecgonina redutase (MecgoR). De acordo com Jirschitzka e colaboradores 

(2012), as enzimas que catalisam a redução da função 3-ceto dos alcaloides 

tropânicos de Solanaceae e Erythroxylaceae pertencem a classes de enzimas 

diferentes. TRI e TRII são hidrogenase/redutase (enzima de cadeia curta), 

enquanto que a MecgoR é membro da família de proteínas aldo-ceto redutase. 

Isso indica fortemente que a biossíntese dos alcaloides tropânicos evoluiu, 

independentemente, mais de uma vez em diferentes linhagens (JIRSCHITZKA et 

al., 2012).  

 

“Ômicas” no contexto dos produtos naturais 

Para melhor explorar os produtos naturais, os pesquisadores precisam 

lançar mão de novas informações sobre genes e suas funções que, em parte, são 

responsáveis por uma revolução tecnológica dirigida para as ciências da vida 

(PINTO et al., 2002). Essas novas informações baseiam-se no campo da 

genômica funcional que envolve vários níveis de investigação: genoma, 

transcriptoma, proteoma e metaboloma, ou seja, a inserção das “ômicas” no 

contexto dos produtos naturais.  

A proteômica representa uma ferramenta com objetivo de elucidar a rede 

regulatória e sinalizadora da organização e da dinâmica metabólica de uma célula. 

O proteoma, então, reflete o estado atual do funcionamento do sistema em 

condições fisiológica específicas, ou seja, as proteínas são mediadores reais de 

uma função fisiológica (BAGGERMAN et al., 2005; PINTO et al., 2002). Esta 

característica faz com que o estudo do proteoma se torne um grande desafio, pois 

a expressão gênica de uma célula é bastante dinâmica, dependendo do estado de 



 
44 

 

desenvolvimento, da presença de ativadores ou inibidores e também das 

condições ambientais (ROCHA, et al. 2005).  

As plantas produzem uma variedade de metabólitos por meio de processos 

metabólicos essenciais, tais como respiração e fotossíntese (metabólitos 

primários); ou não essenciais, mas necessários para sobrevivência às variações 

ambientais (metabólitos secundários ou intermediários). Com o advento das 

técnicas de análise e desenvolvimento de abordagens de análises multivariadas, 

estes metabólitos podem ser exaustivamente analisados em extratos complexos 

por perfil de metabólitos ou “fingerprint”. Portanto, a metabolômica representa uma 

ferramenta promissora para o estudo pós-genômico de plantas modelos no que 

diz respeito a variações induzidas por perturbações, incluindo mudanças 

ambientais e físicas, estresse biótico, abiótico ou nutricional (WOLFENDER et al., 

2013). 

Erythroxylum pungens é uma espécie pouco estudada, tanto em aspectos 

fitoquímicos, quanto relacionados às “ômicas”, apenas 6 trabalhos foram 

publicados referentes a esta planta, sendo voltados a taxonomia e sistemática, e 

dois relacionado a atividade biológica de extratos. Portanto, para entender melhor 

a adaptação desta espécie ao ambiente da Caatinga, e a biossíntese dos 

alcaloides tropânicos, foi realizado um estudo inédito de proteômica total de todos 

os órgãos de E. pungens que pode fornecer informações funcionais, já que as 

proteínas são mediadores reais de uma função fisiológica.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

 

  Investigar o proteoma total e o perfil metabólico de Erythroxylum pungens 

O. E. Shulz de ocorrência no semiárido potiguar aliado à bioprospecção de 

alcaloides tropânicos com potencial citotóxico. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analisar, isolar e elucidar a estrutura química dos alcaloides tropânicos de 

Erythroxylum pungens (raiz, caule e folhas); 

- Avaliar a atividade antiproliferativa dos extratos e alcaloides isolados de E. 

pungens frente a linhagens de células tumorais (SiHa, HeLa, PC3, 786) e células 

normais (3T3); 

- Caracterizar o proteoma total de raiz, caule e folhas de espécimes selvagens de 

E. pungens e buscar proteínas envolvidas na biossíntese de alcaloides tropânicos; 

- Analisar o perfil metabólico de alcaloides de espécimes selvagens de E. 

pungens; 

- Estabelecer cultivo de E. pungens em casa de vegetação a partir de frutos 

maduros coletados de espécimes selvagens;  

- Investigar a influência do estresse hídrico na biossíntese de alcaloides tropânicos 

em plântulas de E. pungens cultivadas. 



 
46 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Isolamento, caracterização estrutural, docking molecular e atividade 

citotóxica de alcaloides de Erythroxylum pungens O. E. Shulz  

Um manuscrito com os resultados deste capítulo foi submetido ao periódico 

Phytochemistry (Fator de Impacto: 3,205) (Anexo 1) 
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RESUMO 

Os extratos de alcaloides totais das cascas do caule, cascas de raízes e folhas de 

Erythroxylum pungens foram obtidos através de partição ácido-base e analisados 

por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). Sete 

alcaloides tropânicos conhecidos foram identificados pelos seus espectros de 

massas e 3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,  7-diol (8) como também 3-(2-

metilbutiriloxi)nortropan-6, 7-diol (9)  foram isolados e caracterizados baseado nas 

análises de seus espectros. Dados completos de RMN 1D e 2D para os 

compostos (8) e (9) foram reportados pela primeira vez. N,N-Dimetil-1-H-indol-3-

etanamina foi isolado e caracterizado a partir de raízes de  E. pungens, este 

resultado sem precedentes é notável, uma vez que não foi relatado até o momento 

a ocorrência de alcaloide indólico em Erythroxylaceae. Estudos de docking 

molecular (ancoragem molecular teórica) foram realizados e são discutidos com o 

objetivo de correlacionar a estrutura do alcaloide (8) e possíveis receptores alvos. 

Determinou-se a atividade citotóxica dos extratos de alcaloides totais, alcaloides 

isolados de E. pungens, além de atropina e escopolamina frente a cinco linhagens 

celulares. Os resultados apontam para o potencial seletivo do alcaloide (8) contra 

células de tumor de próstata. Finalmente, destaca-se que E. pungens de 

ocorrência no semiárido potiguar é uma espécie de interesse fitoquímico e 

apresenta potencial atividade citotóxica. 

 

Palavras-Chaves: Erythroxylum pungens, alcaloides tropânicos, DMT, docking 

molecular, citotoxicidade.  

 

Este capítulo foi submetido a revista Phytochemistry (Anexo 1).  
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ABSTRACT 

Stem bark, root bark and leaf extracts of Erythroxylum pungens were subjected to 

phytochemical analysis.  Identification of various constituents contained in the 

basic chloroform extract was achieved using mass spectrometry, 1H, 13C, COSY 

and NOESY NMR techniques. Seven known tropane alkaloids were identified by 

their mass spectra and 3-(2-methylbutyryloxy) tropan-6,7-diol (8) as well as 3-(2-

methylbutyryloxy)nortropan-6,7-diol (9) were isolated and characterized based on 

analysis of their spectra.  Complete NMR data for (8) and (9) are reported for the 

first time. N,N-Dimethyl-1-H-indole-3-ethanamine was isolated and characterized 

from E. pungens roots, this unprecedented result is remarkable since no indole 

alkaloid had been previously reported from Erythroxylaceae. Theoretical docking 

studies attempting to correlate the structure of alkaloid (8) and receptor targets 

were also performed and are discussed. The cytotoxic activity of the purified 

alkaloids, their semi-purified extracts and the known compounds atropine and 

scopolamine in five cell lines were determined and reported. This result points out 

(8) as potential hit against prostate tumor. 

 

Keywords: Erythroxylum pungens, tropane alkaloids, DMT, molecular docking, 
cytotoxic.  
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1. INTRODUÇÃO 

A família Erythroxylaceae compreende quatro gêneros com distribuição 

pantropical, sendo Erythroxylum P. Browne o gênero mais representativo (Oliveira 

et al., 2012). Erythroxylum  é caracterizado por produzir alcaloides tropânicos, 

classe de alcaloides conhecidos pelo efeito anestésico local, anticolinérgico, 

antiemético e antidepressivo (Silva et al., 2001; Loiola et al., 2007; Grynkiewicz 

and Gadzikowska, 2008). Estudos mais recentes têm apontado o gênero como 

fonte de alcaloides com atividade antitumoral (CHIN et al., 2006; ELIAS et al., 

2016; OLIVEIRA et al., 2011). Apesar desta importância farmacológica, várias 

espécies permanecem sem investigação, uma vez que não produzem cocaína. 

No Brasil existem 128 espécies de Erythroxylum  distribuídas por todo o 

território, sendo 26 espécies encontradas no Bioma Caatinga (Flora do Brasil, 

2017). O referido bioma possui características edafoclimáticas peculiares (baixa 

umidade, chuvas irregulares, solos pobres, altas temperaturas e alta radiação 

solar, por exemplo) que podem atuar como elicitores na modulação da via 

biossintética dos metabólitos secundários (CHAVES; MAROCO; PEREIRA, 2003; 

FETT-NETO, 2010; SANTOS et al., 2014; VOM ENDT; KIJNE; MEMELINK, 2002). 

Existem apenas seis estudos sobre Erythroxylum pungens: quatro deles 

referentes à Sistemática e Taxonomia, que relatam pela primeira vez a existência 

da espécie no estado da Paraíba e Rio Grande do Norte (Brasil) (COSTA-LIMA; 

LOIOLA; ALVES, 2014; COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 2014; PLOWMAN; 

HENSOLD, 2004), enquanto os outros dois se concentraram em Atividade 

Biológica. Sena-Filho e colaboradores (2010) isolaram a pungencina da raiz de E. 

pungens e a testaram frente a linhagens celulares Jukart, HL-60, U937, K562, KG-

1 e U266, cujos resultados não demonstraram inibição da viabilidade celular. Em 

outro estudo, Oliveira e colaboradores (2012) demonstraram atividade 

antihipertensiva do extrato etanólico de raízes de E. pungens. 

Nesse contexto desperta interesse o estudo de E. pungens, mais 

comumente conhecida como “rompe-gibão”, uma espécie endêmica encontrada 

no  bioma Caatinga (LOIOLA et al., 2007). A hipótese elaborada foi que as 

características edafoclimáticas peculiares deste bioma xérico poderiam estimular a 
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biossíntese de alcaloides tropânicos bioativos de ocorrência incomum. Os 

resultados suportaram essa hipótese uma vez que mostraram a ocorrência de 3-

(2-metilbutiriloxi)nortropano-6,7-diol, um novo alcaloide tropânico, bem como N,N-

Dimetil-1-H-indol-3-etanamina, isolado pela primeira vez a partir de uma planta da 

família Erythroxylaceae. Além disso, a análise CG-EM da fração enriquecia com 

alcaloides de raízes, folhas e caules indicou um interessante perfil de alcaloides 

nessa espécie. Finalmente, foi apresentado o potencial citotóxico frente a 

linhagens tumorias e o papel do núcleo tropânico bioativo baseado em dados de 

Docking molecular. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1 Material Vegetal 

Folhas, caules e raízes de Erythroxylum pungens O. Shultz foram 

coletados, em 16 de março de 2015, na Estação Ecológica do Seridó (ESEC), 

Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. A espécie foi identificada e 

depositada no Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, 

sob voucher de número 21666. A autorização para a coleta foi concedida pelo 

SISBIO (número 32749-2) e a permissão de acesso ao patrimônio genético 

brasileiro foi autorizada pelo CNPq (número 010142/2012-6). 

  

2.2 Extração e isolamento 

As Folhas (278 g), caules (345 g) e raízes (200 g) de Erythroxylum pungens 

foram secos em estufa de ar circulante a 45 ⁰C, triturados e, posteriormente 

seguiu-se extração com etanol:água (96:4, v/v) por três vezes (cada uma com 

duração de 24 horas) à temperatura ambiente. O extrato bruto de cada órgão 

vegetal foi concentrado a pressão reduzida, submetido à filtração por Celite para 

remover pigmentos e ceras (FERNANDES et al., 1997). Em seguida, o extrato foi 

acidificado com H2SO4 a 10% (pH 1) e depois submetido a uma extração usando 

n-hexano (pH 1). Posteriormente, foi realizada extração ácido-base da fase 

aquosa com CHCl3 em diferentes pH (pH 2, 4 e 11). Após a evaporação sob 

pressão reduzida, as frações enriquecidas em alcaloides (clorofórmio pH 9) e 
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nomeadas: FEP1 (dos caules), FEP2 (das folhas) e FEP3 (das raizes), foram 

utilizadas nas etapas subsequentes do estudo. As frações enriquecidas em 

alcaloides foram analisadas por CG-EM (KREH; MATUSCH; WITTET, 1995) e os 

alcaloides isolados foram analisados por RMN 1D e 2D. FEP1 foi  solubilizada em 

acetato de etila a 40 ⁰C e, em seguida, submetida à  banho de gelo (0 ⁰C), 

resultando na formação de cristais. Os cristais (8) foram separados do 

sobrenadante e submetidos a métodos espectroscópicos de elucidação estrutural. 

O produto (9) também foi isolado a partir da fração FEP1, utilizando cartuchos de 

extração em fase sólida (SPE) C18 de 500 mg/6 mL (Agilent-SampliQ). Os 

cartuchos foram condicionados com 12 mL de metanol, 12 mL de água e 12 mL de 

metanol:água (80:20, v/v) e eluídos com gradiente (metanol: água, 80:20, v/v; 

metanol:água, 90:10, v/v; 100% metanol; clorofórmio:etanol, 50:50, v/v; 

clorofórmio:metanol, 75:25, v/v, 100% clorofórmio). As frações foram coletadas e 

secas sob pressão reduzida. Na primeira fração (metanol: água, 80:20, v/v) foi 

obtido (9). FEP3 foi submetida à purificação por Cromatografia em Coluna 

Clássica, utilizando um gradiente de CHCl3:MeOH (10:0; 90:10; 80:20; 0:100, v/v) 

como fase móvel, resultando em três frações (F1, F2 e F3). A fração F3 foi 

submetida a CG-EM, análises de RMN 1D e 2D e o produto (3) foi caracterizado. 

 

N,N-Dimetil-1-H-indol-3-etanamina  (3): RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ  2,37 (6H, 

s, H-13, H-14), 2,68  (2H, H-11), 2,97 (2H, H-10), 7,00 (1H, H-2), 7,11 (1H, t, H-5), 

7,18 (1H, t, H-6), 7,34 (1H, d, H-7),  7,60 (1H, d, H-4), 8,26 (1H, bs H-1); RMN 13C 

(CDCl3, 100 MHz) δ 23,5 (C10), 45,3  (C13/C14), 60,2 (C11), 111,2 (C7), 114,0 

(C3), 118,7 (C4), 119,2 (C5), 121,6 (C2), 121,9 (C6), 127,4 (C9), 136,3 (C8); EIMS 

m/z 189 (0,03), 188 (2,5), 143 (2,4), 130 (5,8), 103 (1,8), 77 (2,9), 59 (4), 58 (100), 

42 (1,8). 

3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,7-diol (8): cristal branco; RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) 

δ 0,90 (3H, t, J=7,4, H-4’), 1,13 (3H, d, J=7,0, H-5’), 1,43-1,48 (3H, m, H-2β, H-4β, 
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H-3’a), 1,64 (1H, doublet of quintet , J=7,4, H-3’b), 2,25  (2H, dt, J=16,0, 4,8, H-2α, 

H-4α), 2,49 (3H, s, H-8), 3,05 (2H, br s, H-1, H-5), 4,42 (2H, s,  H-6β, H-7β), 5,02 

(1H, t, J=4,8,  H-3); 13C NMR  (CDCl3, 100 MHz) δ  11,8 (C4’), 16,6 (C5’), 26,7 

(C3’), 26,1 (C2, C4), 34,0 (C8), 41,5 (C2’), 65,4 (C1/C5), 66,4 (C3), 74,6 (C6/C7), 

175,6 (C1’); EIMS m/z 257 [M]+ (1,9), 197 (5,1), 172 (0,67), 156 (11,1), 138 (4,1), 

124  (6,5), 94 (100), 82 (2,6), 42 (9,0). 

3-(2-metilbutiriloxi)nortropan-6,7-diol (9): óleo marrom; RMN 1H (CDCl3, 400 

MHz) δ 0,91 (3H, t, J=7,6, H-4’), 1,14 (3H, d, J=6,8, H-5’), 1,47 (1H, septet, J=6,8, 

H-3’b), 1,62-1,69 (1H, m, H-3’a), 1,73 (2H, d, J=16,4, H-2β, H-4β), 2,29-2,37 (2H, 

m, H-2α,  H-4α), 2,38-2,40 (1H, m, H-2’), 3,42 (1H, br s, H-5), 3,64 (1H, d, J=2, H-

1), 4,56 (2H, s, H-6β, H-7β), 5,04 (1H, t, J=5,2, H-3α); 13C NMR  (CDCl3) δ 11,6 

(C15), 16,4 (C5’), 26,6 (C4/C3’), 41,2 (C2’), 64,8 (C3), 66,7 (C1/C5), 73,6 (C6/C7), 

175,2 (C1’); EIMS m/z 243 [M+] 198 (51,4), 183 (8,8), 153 (5,2), 124 (8,0), 110 

(100), 93 (9,4), 80 (28,6), 68 (20,9), 41 (5,63). 

 

2.3 Análise conformacional baseada em NOE 

   As distâncias interprótons foram estimadas empregando um gradiente de 

400 ms a partir dos resultados experimentais obtidos por NOESY (2D RMN). 

 

2.4 Docking Molecular 

O alcaloide (8) foi submetido a um screening virtual invertido (VS) para 

identificar possíveis alvos. O VS foi desenvolvido frente a uma biblioteca  com 

aproximadamente 8000 alvos com ligantes recuperados pelo  servidor RCB PDB – 

Banco de proteínas  (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). A estrutura 

molecular de (8) e todos os alvos foram convertidos para formatos de arquivos 

apropriados. Um script VS foi escrito para procurar ligantes dentro dos alvos por 

meio do software GHECOM (JAMIESON et al., 2012). O docking molecular foi 
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simulado usando Auto Dock-Vina 1.1.2 (KAWABATA, 2009). Além disso, uma 

comparação com os ligantes foi computada utilizando índices similares no (FP2). 

O score do Vina para energia empírica e a similaridade com os ligantes foram 

usadas para classificar possíveis alvos e propor testes biológicos. 

  

2.5 Atividade Antiproliferativa 

 Frações enriquecidas de alcaloides (FEP1 e FEP2) e alcaloides isolados de 

Erythroxylum pungens (alcaloides 8 e 3), como também dois padrões de 

alcaloides tropânicos (atropina e escopolamina) foram testados para avaliar a 

viabilidade das linhagens celulares: HeLa, SiHa, PC3, 786-0 e 3T3. Para isto, foi 

utilizado o método colorimétrico  do MTT (3-(4,5-dimetiltetrazol-2-il)-2,5-

difenitetrazólio) (MOSMANN, 1983). Assim, 5 x 103 células foram plaqueadas em 

placas de Elisa estéril de 96 poços com 0,1 mL de meio DMEM, contendo 10% de 

soro bovino (v/v). No caso da linhagem 786-0, o meio utilizado foi o RPMI 

suplementado com 10% soro bovino (v/v). Posteriormente, as células foram 

incubadas com diferentes concentrações de cada amostra (0,3; 0,4; 0,5; 1 

mg/mL). Como controle, as células foram cultivadas apenas em meio DMEM 

suplementado com 10% de soro bovino. Após 24 horas, o meio foi substituído por 

0,1 mL de novo meio DMEM sem soro bovino com adição de MTT (1 mg/mL) e 

encubadas por mais 4 horas. O meio foi aspirado e adicionou-se 0,1 mL de HCl 

0,04 M em etanol para dissolver os cristais de formazan formados e precipitados. 

A absorbância foi quantificada por Espectrofotômetro de microplacas (Epock, 

BioTek Instruments, Inc.; Winoosli, USA) a 570 nm. Esse ensaio foi realizado em 

triplicata. Os resultados foram expressos em porcentagem de redução de MTT, 

como na equação 1 abaixo: 

 % Redução do MTT = (absorbância da amostra/absorbância do controle) x 100. 

 

 

2.6 Análise estatística 

 Os dados da atividade antiproliferativa foram expressos por médias e 

desvio padrão. Para analisar a diferença estatística foi utilizado o teste de 
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variância paramétrica (ANOVA) seguido pelo teste de Tukey (p<0,05), usando o 

software GraphPad Prisma versão 6.0. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Abordagem Química 

Para obter uma fração enriquecida em alcaloides, a casca do caule, folhas 

e raízes de E. pungens foram extraídas com CHCl3 a pH 9, conforme descrito na 

seção 2.2 e analisadas por CG-EM conforme resultados apresentados na Tabela 1 

e Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estruturas dos alcaloides tropânicos de Erythroxylum pungens. 
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Tempo de 
Retenção 

(min) 
M+ Fragmentação (rel. int. %) Referências 

Folhas 

Tropacocaina (1) 13,9 245 
245 (8,24), 125 (8,9), 124 (100), 105 
(14,3), 94 (37,7), 82 (89,6), 77 (20,1), 
67 (24,4), 42 (17,9) 

NIST 

6-hidroxi-3α-(p-hidroxifenil)lactoiloxi-
tropano (2) 

24,9 322 
322 (1,1), 197 (0,08), 182 (0,5), 153 
(1,7), 140 (16,5), 124 (100), 94 (25), 82 
(33,2), 68 (3), 42 (6,6) 

(BAZAOUI; 
BELLIMAM; 
SOULAYMANI, 
2011) 

Raízes 

N,N-Dimetil-1-H-indol-3-etanamina 
(3) 

10,9 188 
188 (2,5), 143 (2,4), 130 (5,8), 103 
(1,8), 77 (2,9), 59 (4), 58 (100), 42 
(1,8) 

(GAUJAC et al., 
2013) 

 
Casca de Caule 

Nortropina (4) 7,20 127 
126 (20,7), 125 (66,3), 108 (29), 84 
(41,9), 80 (73,7), 68 (100), 56 (28,2), 
43 (65,1) 

(IONKOVA; 
WITTE; 
ALFERMANN, 
1994) 

Alcaloide A 9,1 140* 
140 (20,1), 122 (7,5), 110 (5,1), 94 
(100), 82 (6,9), 55 (1,3), 42 (10,5) 

- 

3-Isovaleriloxi-6-hidroxitropano (5) 
ou 3-(2’-metilbutiriloxi)-6-
hidroxitropano (6) 

10,4 241 
241 (2,3), 197 (1,9), 141 (2,6), 140 
(27,2), 110 (4,3), 94 (100), 82 (5,6), 70 
(1,9), 57 (7,7), 42 (6,7) 

(BERKOV; 
ZAYED, 2004) 

Alcaloide B 10,6 129 
129 (7,9), 95 (53,54), 94 (100), 75 
(8,1), 43 (8,3) 

- 

3-(2-metillpropiloxi)tropan-6,7-diol 
(7) 

11,7 243 
243 (1,2), 183 (3,3), 182 (1,3), 156 
(7,2), 124 (5,6), 108 (2,3), 94 (100), 70 
(2,8), 42 (7,8) 

- 
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Alcaloide C 11,9 212 
212 (7,7), 129 (11,1), 108 (0,9), 94 
(100), 82 (1,6), 75 (10,9), 57 (6,1), 42 
(4,7) 

- 

3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,7-diol (8) 13,3 257 
257 (1,9), 197 (5,1), 172 (0,6), 156 
(11,1), 138 (4,1), 124 (6,5), 94 (100), 
82 (2,6), 42 (9,0) 

(CHRISTEN et 
al., 1993, 1995) 

Alcaloide D 14,1 140* 
140 (7,5), 124 (100), 110 (87), 91 
(37,1), 82 (39,7), 80 (22,1), 67 (25,7), 
55 (7,8), 42 (12,7) 

- 

Alcaloide E 17,3 140* 
140 (21), 108 (9,8), 94 (100), 91 (27), 
81 (16), 65 (10,9), 42 (13,7) 

- 

3-(2-metillbutiriloxi)nortropan-6,7-
diol (9) 

24,9 243 
198 (5,4), 183 (8,7), 153 (5,2), 124 
(8,0), 110 (100), 93 (9,4), 80 (28,6), 68 
(20,8), 41 (5,6) 

(CHRISTEN et 
al., 1993, 1995) 

Tabela 1: Alcaloides tropânicos detectados em frações enriquecidas em alcaloides obtidas de Erythroxylum pungens por CG-EM. 
*Estes fragmentos de números pares M

+
 = 140, provavelmente são fragmentos de íons 6-hidroxi-3-aciloxi tropanos. 
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Em relação às folhas de E. pungens, a análise por CG-EM da fração 

enriquecida em alcaloides (0,06% de rendimento) demonstrou compostos com 

[M]+ m/z 245 e 322, bem como padrões de fragmentação consistentes com 

alcaloides tropânicos (m/z 198, 156, 124, 94, 82, 42) (BLOSSEY et al., 1964). Dois 

alcaloides tropânicos com [M]+ m/z 245 e m/z 322 foram identificados nas folhas 

como tropacocaina (1) (Tr de 13,9 min) e 4-hidroxi-3α(p-hidroxifenil)lactoiloxi-

tropano (2) (Tr 24,9 min), respectivamente. Ambos mostraram pico base de m/z 

124 e picos proeminentes de m/z 82, 83, 94, 96 e 140, sugerindo que esses 

alcaloides são ésteres tropânicos  (BLOSSEY et al., 1964). O componente (2) 

exibiu pico base m/z 124, um pequeno íon de m/z 142 e um íon m/z 107 (C7H7O), 

que é característico de grupo (p-hidroxifenil)lactoil (BAZAOUI; BELLIMAM; 

SOULAYMANI, 2011). 

Considerando as análises de raizes, a fração F3 (0,09% de rendimento) foi 

obtida a partir da fração enriquecida em alcaloides de raizes de E. pungens após 

coluna cromatográfica. O espectro de massas como também os dados de RMN 

1D e 2D permitiu concluir que a fração F3 é N,N-Dimetill-1-H-indol-3-etanamina 

(3), também conhecido como N,N-dimetiltriptamina (DMT) (BUCHANAN et al., 

2007; GAUJAC et al., 2013; VITALE et al., 2011). Este resultado é notável uma 

vez que nenhum alcaloide indolico foi relatado anteriormente para a família 

Erythroxylaceae. O triptofano é constituinte das proteínas vegetais e como 

precursor biogenético comum dos alcaloides indólicos complexos, de modo que a 

grande ocorrência de derivados de triptamina no reino vegetal não é inesperada. 

Os alcaloides indólicos simples, que contém uma unidade de triptamina como 

característica facilmente distinguível em sua estrutura, foram previamente 

caracterizados em três famílias da Ordem Malpighiales (Euphorbiaceae, 

Malpighiaceae e Passifloraceae) (SNIECKUS, 1968), corroborando com nossos 

resultados que indicam a ocorrência de DMT em Erythroxylaceae. 25% das 

famílias encontradas nesta ordem apresentam produção de alcaloides indólicos 

simples, indicando assim relevância quimiotaxômica. Estudos focados na 

biossíntese de DMT em plantas e sua regulação são escassos, portanto os 

poucos estudos com abordagem molecular de Erythroxylum são valiosos 



 
59 

 

(FELLOWS, 1971; MULVENA; SLAYTOR, 1983). Na busca de estudos sobre a 

função dos derivados de triptamina nas plantas, a fim de tentar explicar a 

biossíntese de DMT em E. pungens, sua importância na defesa contra estresse é 

destacada. A serotonina e melatonina são as duas principais indoliletilaminas 

derivadas do triptofano, suas biossínteses em plantas superiores são mediadas 

pela formação de triptamina e as raízes são os principais sítios para biossíntese 

da serotonina (KAUR et al., 2015). Estas duas indoliletilaminas possuem 

propriedades antioxidantes e induzem o crescimento, provando benefícios na 

aclimatação ao estresse e também atuando frente a estressores abióticos, como  

seca, salinidade, altas e baixas temperaturas, radiação UV intensa e produtos 

químicos tóxicos  (ARNAO; HERNÁNDEZ-RUIZ, 2015). 

É importante ressaltar que a espécie em estudo, E. pungens, foi coletada 

em ambiente de Caatinga, em uma Estação Ecológica onde a última chuva 

ocorreu há cinco anos. O mecanismo da biossíntese de melatonina induzida por 

estresse abiótico foi detalhado em nível transcricional principalmente em plantas 

de arroz, no entanto existe também em Arabidopsis  (LEE et al., 2014; PARK; 

BYEON; BACK, 2013; ZHAO; LAST, 1996). Assim sendo, é necessário ampliar os 

estudos para outras espécies e utilizar os resultados deste trabalho aliado a 

conhecimentos prévios sobre o papel dos derivados de triptamina na adaptação 

das plantas em condições adversas. Erythroxylum pungens é uma espécie 

selvagem e, por isso, seu cultivo in vitro ou ex vitro é bastante desafiador. No 

entanto, nossos esforços estão focados em estudos adicionais com abordagens 

de “ômicas” para melhor compreender a aclimatação de E. pungens no ambiente 

do semiárido. 

Finalmente, em relação à casca do caule, a análise de CG-EM da fração 

enriquecida em alcaloides apresentou 12 picos com padrão de fragmentação 

características de alcaloides tropânicos. Além disso, alcaloides A, B, C e E tem 

padrão de fragmentação característico dos intermediários da biossíntese de 

alcaloides tropânicos como tropinona, higrina, pseudotropina e tropina. As reações 

secundárias da biossíntese dos alcaloides tropânicos mostram 1,2-dehidrohigrina, 

que apresenta o espectro de massas com [M]+ m/z  139 e pico base  de m/z 124 
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[M-15]+ (BRACHET et al., 1997; ROBINS, R. J.; WALTON, 1993), semelhante  ao 

alcaloide D. A análise de CG-EM do alcaloide com tempo de retenção 10,4 min 

apresentou íon  [M]+ m/z 241 e pico base de m/z 94, indicando substituições em C-

3 e C-6. O íon com m/z 140 é característico de um grupo hidroxila em C-6, 

enquanto que o íon de m/z 197 [M+-C (7) H2C (6) HOH]+ sugere um substituinte 

em C-3 com 85 unidades de massa, tal como o os grupos isovaleril ou 2-

metilbutiril (AL-SAID; EVANS; GROUT, 1989). Ambos, os grupos 2-metibutiril e 

isovaleril tem sido reportados como substituintes nos alcaloides de Datura 

(IONKOVA; WITTE; ALFERMANN, 1994; NEN, 1991). Com base nestes dados de 

EM, a estrutura foi determinada como 3-isovaleroiloxi-6-hidroxitropano 

(valeroidina) (5), previamente encontrada em Datura sanguinea (NEN, 1991), 

casca de caule de  Erythroxylum zambesiacum (CHRISTEN et al., 1993), casca de 

raízes de Erythroxylum monogynum (CHRISTEN et al., 1995) ou 3-(2’-

metilbutiriloxi)-6-hidroxitropano (6). Para a identificação inequívoca deste 

alcaloide, no entanto, é necessário o isolamento em estado puro (BERKOV; 

ZAYED, 2004), o que não foi possível no presente estudo, uma vez que este 

alcaloide é um componente minoritário na amostra e, consequentemente, é obtido 

com baixo rendimento. Devido ao rendimento e a natureza diversas dos 

constituintes na fração enriquecida em alcaloides do caule de E. pungens, esse 

órgão foi escolhido para purificação adicional e os principais alcaloides foram 

isolados e analisados por ferramentas espectroscópicas. 

  

O alcaloide (8) foi isolado de uma fração enriquecida em alcaloides de caule 

de E. pungens (FEP1) como um cristal branco. O espectro de massas é 

característico de monoester de 3,6,7-trihidroxitropano (CHRISTEN et al., 1995). O 

ion molecular m/z 257 e o pico base m/z 94 indicam uma anel tropânico com éster 

na posição C-3, enquanto que m/z 197 [M-60]+ sugere dois grupos hidroxil ligados 

a C-6 e C-7. A porção 2-metilbutiril  é confirmada  pelo íon de m/z 57 (C4H9), 156 

[M+ – C5H9O2] e 172 [M+— C5H9O] (BRINGMANN et al., 2000; CHRISTEN et al., 

1995). O RMN de 1H (8) demonstrou atribuições correspondentes a um alcaloide 

tropânico trisubstituído nas posições C-3, C-6 e C-7 com deslocamentos químicos 

δ (ppm) 5,0 (1H, t, J=5,6 Hz, H-3) e δ 4,39 ppm (2H, s, H-6β, H-7β), 
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respectivamente.  O deslocamento químico de H-3 sugere que C-3 é esterificado. 

A constante de acoplamento é típica de um tropano com α-orientação do éster 

substituinte em C-3 (BRINGMANN et al., 2000). A estereoquímica de H-6 e H-7 é 

estabelecida pela β-orientação, uma vez que H-6 e H-7 são isócronos e não foi 

observado acoplamento com H-1 ou H-5 (BRINGMANN et al., 2000). O N-metil da 

porção tropano pode ser observado a δ 2,46 ppm. O experimento NOESY 

confirma a configuração. Mais informações sobre as preferências conformacionais 

para o composto (8) em solução foram obtidas analisando o espectro NOESY com 

uma abordagem quantitativa, adequada para moléculas pequenas (JONES; 

BUTTS; HARVEY, 2011). Nesta abordagem, utiliza-se relação entre as distâncias 

médias interprotons de r-6 que dependem da proporção dos volumes atômicos 

verificados por estudos de NOE medidos como 

r -6

rref

-6
=

V

Vref , em que   
r
ref

-6

 é a 

distância para um par internuclear de referência. A tabela 2 demonstra os volumes 

de crosspeak, as distâncias relativas mensuradas experimentalmente e os valores 

teóricos. Foram usadas como referência o crosspeak mais intenso, 

correspondendo à distância conformacional fixa para os pares geminais isócronos 

H-2/H-4α e H-2/H-4. Um conjunto conformacional de (8) foi gerado através de 

mecânica molecular e as distâncias derivadas de NOE envolvendo H-6/H-7 com 

H-4’ e, em seguida, H-2β/H-4β, como também H1-H5 com N-CH3 foram ajustadas 

para as populações conformacionais (TROCHE-PESQUEIRA et al., 2017). Os 

resultados envolvendo dados do grupo metil resultaram em um único modelo de 

conformação com o N-metil apontado para o proton H-3, enquanto o ajuste da 

distância derivada do NOE para H-4’ indicou que a cadeia lateral prefere uma 

conformação sinclinal do grupo carbonila que permite o metil em C-4’ estar 

próximo dos protons H-6/H-7. Então, o alcaloide (8) é 3-(2-metilbutiriloxi)tropan-

6,7-diol que foi descrito pela primeira vez na casca do caule de Erythroxylum 

zambesiancum (CHRISTEN et al., 1993) e, posteriormente, na casca de raiz de 

Erythroxylum monogynum (CHRISTEN et al., 1995) por CG-EM. A atribuição 

estrutural com dados de RMN é sem precedentes e está demonstrada na Tabela 

3. 
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Pares de Spin 
Volume do 

crosspeak 

Distância 

calculada 

Distância 

Experimental 

obtida por 

NOESY 

H-1/H-5 e H2/H4 0,62 2,45 2,54 

H-1/H-5 e H2/H4 0,69 2,48 2,50 

H-1/H-5 and H-6/H-7 0,33 2,78 2,83 

H-1/H-5 and N-CH3 0,58 3,07 3,09 

H-2/H-4 and H-2/H-

4 

5,59 1,76 (ref) 1,76 

H-3 and H-2/H-4 0,75 2,34 2,46 

H-3 and H-2/H4 0,32 2,67 2,841 

H-2/H-4 and N-CH3 1,09 2,77 2,78 

H-6/H-7 and H-4’ 0,50 2,98 2,64 

Tabela 2: Medições das distâncias entre os hidrogênios do alcaloide (8) obtidas por análise do 

efeito NOE e cálculos teóricos. 

 

O alcaloide (9) também foi isolado da fração enriquecida em alcaloides de 

caule de E. pungens (FEP1) como um óleo marrom. O espectro de massas 

mostrou ion [M]+ com m/z 243 e um pico base de m/z 110, típico de um 

nortropano-3-ol substituído (BERKOV; ZAYED, 2004; CHRISTEN et al., 1995). Os 

fragmentos de massas e os dados de RMN permitiram identificar o composto (9) 

como 3-(2-metilbutiriloxi)nortropan-6,7-diol, com a mesma estrutura molecular que 

o alcaloide (8), mas nenhum grupo metil ligado ao nitrogênio do anel bicíclico 

(Tabela 3). Este alcaloide incomum foi isolado e caracterizado pela primeira vez 

para espécies de Erythroxylum. 
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Tabela 3: Dados dos espectros de RMN dos alcaloides (8) e (9) (RMN 400 MHz, CDCl3, 25 ⁰C). 

 
 

(8)  (9) 

Posição δC; tipo δH (J em Hz) COSY NOESY  δC; tipo δH (J em Hz) 

1 65,4; CH 3,05 br s H-2α, H-2β H-2α, H-2β, H-6β, H-7β, 

H-8 

 66,7; CH 3,64 d (2) 

2β 26,1; CH2 1,43-1,48 m H-1, H-2α, H-3α, H-5 H-2α, H-1, H-5, H-7β, H-

3α, H-6β 

 26,6; CH2 1,73 d (16,4) 

2α  2.25 dt (16,0; 4,8) H-1, H-2β, H-3α, H-5 H-1, H-2β, H-3α, H-5, H-

8 

  2,29-2,37 m 

3α 66,4; CH 5,02 t (4,8) H-2α, H-2β, H-1, H-5 H-2α, H-2β  64,8; CH 5,04 t (5,2) 

4β 26,1; CH2 1,43-1,48 m H-1, H-2α, H-3α, H-5 H-2α, H-1, H-5, H-7β, H-

3α, H-6β 

 26,6; CH2 1,73 d (16,4) 

4α  2,25 dt (16,0, 4.8) H-1, H-2β, H-3α, H-5 H-1, H-2β, H-3α, H-5, H-

8 

  2,29-2,37 m 

5 65,4; CH 3,05 br s H-2α, H-2β H-2α, H-2β, H-6β, H-7β, 

H-8 

 66,7; CH2 3,42 br s 

6β 74,6; CH 4,42 s H-8 H-1, H-5, H-2β, H-5'  73,6; CH 4,56 s 

7β 74,6; CH 4,42 s H-8 H-1, H-5, H-2β, H-5'  73,6; CH 4,56 s 

8 34,0; CH3 2,49 s (3H)  H-2α, H-1, H-5    

1’ 175,6; C     175,2; C  

2’ 41,5; CH  2,32 sexteto (7,0) H-5’ H-5'  41,2; CH 2,38-2,40 m 

3’a 26,7; CH2 1,43-148 m H-3'b, H-4' H-3'b, H-4'  26,6; CH2 1,62-1,69 m 

3’b  1,64 dq* (13,6; 7,4) H-3'a, H-4' H-3'a, H-4'   1,47 sept (6,8) 

4’ 11,8; CH3 0,90 t (7,4; 3H) H-3'a, H-3'b H-3'a, H-3'b  11,6; CH3 0,91 t (7,6; 3H) 

5’ 16,6; CH3 1,13 d (7,0; 3H) H-2’ H-2', H-6β, H-7β  16,4; CH3 1,14 d (6,8; 3H) 
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Ao analisar os dados fitoquímicos, sugere-se que os alcaloides de E. 

pungens são derivados de higrina em contraste com os alcaloides de Erythroxylum 

coca que são derivados da ecgonina, uma vez que a cocaína e seus derivados  

apresentam um grupo acetoxi na posição C-2, além do éster em C-3 (BASEY; 

WOOLLEY, 1973). Além disso, os aminoácidos ornitina e arginina podem ser 

indicados como principais precursores dos alcaloides tropânicos de E. pungens 

(ROBINS, R. J.; WALTON, 1993). Ademais, pode-se observar a ocorrência de 

alcaloides tropânicos esterificados com ácido aromático apenas nas folhas, 

enquanto que na casca do caule os alcaloides majoritários apresentam ácidos 

alifáticos na posição C-3.  

 A biossíntese dos alcaloides tropânicos é afetada por uma ampla gama de 

fatores nutricionais e ambientais, e é regulada em processos metabólicos 

organizados em nível celular e tecidual (CORDELL, 2013). Em geral, a biossíntese 

de alcaloides tropânicos ocorre principalmente em Solanaceae, em que os 

alcaloides são produzidos em grande parte, mas não exclusivamente, nas raízes, 

bem como em Erythroxylum coca, em que o maior nível de alcaloides foi 

encontrado nas folhas jovens. O teor de alcaloides pode ser reduzido por baixas 

temperaturas em uma ampla variedade de plantas, incluindo espécies do gênero 

Datura, também pode ser afetado pela luz e pelo fotoperíodo. Além disso, as 

espécies que produzem alcaloides tropânicos parecem aumentar a concentração 

de alcaloides em resposta à diminuição da disponibilidade de água (ROBINS, R. 

J.; WALTON, 1993). Para contribuir com uma resposta a essas questões 

científicas, nosso grupo está trabalhando com E. pungens cultivado em condições 

de estresse para avaliar melhor as consequências da influência de características 

edafoclimáticas da Caatinga na biossíntese dos alcaloides tropânicos.  

 

3.2 Abordagem Biológica 

 O alcaloide majoritário de E. pungens 3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,7-diol (8) 

foi submetido a um screening virtual invertido para identificar possíveis alvos para 

atividades biológicas. Foram selecionados 8000 alvos para possíveis atividades 

biológicas e/ou mecanismos de ação. Entre os dez melhores resultados destaca-
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se a ligação à dihidroorotato desidrogenase, importante em organismos de 

Apicomplexa, como Trypanosoma cruzi, transcriptase reversa do HIV, bem como 

alvos tumorais, especialmente nos tumores da próstata, como a 11-β 

hidroxiesteroide desidrogenase (LI et al., 2016a; RABBITT et al., 2003) e purina 

nucleosideo fosforilase (KOJIMA et al., 2012; SINGH et al., 2011). 

 Embora os alcaloides tropânicos sejam tradicionalmente reconhecidos 

como antagonistas muscarínicos (GRYNKIEWICZ; GADZIKOWSKA, 2008a), os 

dados do docking molecular registraram potencial antitumoral. Em relação a esse 

tipo de alvo, existem alguns estudos na literatura que reportam apenas atividade 

reversa em células multirresistentes a fármacos (JONES; BUTTS; HARVEY, 2011; 

MI et al., 2001). O alcaloide (8) apresentou interações com dois alvos relacionados 

ao câncer de próstata e com propriedades antitumorais associadas à combate da 

proliferação celular em geral. Para melhor compreender o potencial citotóxico dos 

alcaloides tropânicos, quatro amostras de E. pungens [dois alcaloides isolados: (3) 

e (8), bem como fração enriquecida com alcaloides do caule (FEP1) e das folhas 

(FEP2), como também padrões de alcaloides tropânicos, escopolamina e atropina 

foram avaliados. A proliferação de cinco linhagens celulares (quatro tumorais e 

uma normal) foram testadas, entre elas uma linhagem de câncer de próstata, para 

testar de forma experimental a predição de atividade indicada pelo Docking; duas 

linhagens contaminadas por vírus e uma linhagem celular de câncer renal, que é 

resistente à quimioterapia e à radioterapia. 

 HeLa e SiHa são células de carcinoma cervical causado pelo vírus HPV18 e 

HPV16, respectivamente. O câncer cervical é um dos tumores mais graves que 

ameaçam a vida das mulheres (LI et al., 2008). Considerando a linhagem celular 

HeLa (Figura 2), a fração enriquecida de alcaloide de caule de E. pungens (FEP1) 

e o alcaloide isolado (8), apresentaram inibição da redução do MTT de 

aproximadamente 65%, depois de 24 horas, de 0,3 a 1 mg/mL sem diferenças 

estatisticamente significativas entre as concentrações testadas. Atropina (ATR) e 

alcaloide (3) foram citotóxicos frente às células HeLa com perfil dose-dependente, 

e apresentaram os melhores resultados inibindo 90% e 80% da proliferação 

celular, respectivamente, a 1 mg/mL. Em relação às células SiHa, mais uma vez a 
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atropina e o alcaloide (3) mostraram os melhores resultados, inibindo a 

proliferação celular de forma dose-dependente (Figura 2) em aproximadamente 

70% e 89% a 1mg/mL, respectivamente. O alcaloide (8) e FEP 1 inibiram menos 

de 50% da proliferação de SiHa enquanto que as frações enriquecidas de 

alcaloides das folhas de E. pungens (FEP2) e a escopolamina, não apresentaram 

inibição frente as linhagens de HeLa e SiHa. 

Figura 2: Porcentagem da redução do MTT em linhagens de células tumorais (HeLa, SiHa, PC3, 

786-0) incubadas com atropina, escopolamina, (8), FEP1, FEP2 e (3) em variadas concentrações 

por 24 horas. Dados expressos em médias ± desvio padrão. As letras diferentes (a, b, c, d) 

significam diferenças estatísticas entre as concentrações de cada composto testado (p < 0,05). 
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O câncer renal (adenocarcinoma renal) é a terceira causa mais comum 

de câncer urogenital e corresponde a aproximadamente 2% dos casos de 

câncer em adultos (INCA, 2014). O tratamento recomendado é a remoção 

cirúrgica, uma vez que este tipo de tumor é resistente à radioterapia e 

quimioterapia (YU et al., 2012) (CHEN et al., 2014). A respeito disto, novos 

agentes citotóxicos contra esta linhagem celular são importantes e urgentes. 

Em relação à linhagem celular tumoral 786-0 (Figura 2) a atividade do alcaloide 

(3) é destacada com inibição da proliferação celular em aproximadamente 90%, 

a 1 mg/mL. Estudos adicionais estão em andamento para entender o 

mecanismo de ação. FEP1 e FEP2 inibiram em 40% e 48% a proliferação 

celular, respectivamente, nas concentrações de 0,3 a 1 mg/mL. O alcaloide (8) 

e a escopolamina foram considerados inativos neste ensaio.  

 O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais comum nos homens e 

a segunda maior causa de morte relacionada a câncer (NEWMAN; CRAGG, 

2007). A maioria dos cânceres de próstata é classificada como 

adenocarcinoma, que é caracterizado com ausência de células basais e 

proliferação descontrolada de tumores malignos com diferenciação luminal, 

incluindo a formação glandular e expressão do receptor androgênio e antígeno 

prostático específico. Além disso, uma das linhagens celulares mais utilizadas 

em estudos de câncer de próstata é a PC3, que é uma célula com morfologia 

epitelial da próstata e com rápida proliferação e capacidade de invasão (TAI et 

al., 2012). A avaliação da citotoxicidade dos compostos e das frações frente às 

células PC3 (Figura 2) demonstraram que a atropina e o alcaloide (3) a 1 

mg/mL inibiram 95% e 90% da proliferação celular, respectivamente, de forma 

dose-dependente. Além disso, a fração FEP2 foi capaz de inibir a proliferação 

celular a 1 mg/mL, isso é importante, uma vez que esta amostra não foi eficaz 

contra linhagens como HeLa e SiHa, sugerindo alguma citotoxicidade seletiva. 

O alcaloide (8) e FEP1 inibiram em média quase 50% da proliferação celular a 

1mg/mL. Estes dados estão de acordo com os resultados obtidos por meio do 

screening virtual inverso, que sugeriu o câncer de próstata como alvo 

suscetível ao alcaloide (8), possivelmente vinculado a 11-β hidroxiesteroide 

desidrogenase e purina nucleosideo fosforilase (Figura 3). 
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Figura 3: Docking Molecular do alcaloide (8). A – em 11-β Hidroxiesteroide desidrogenase; B – 
em Purina nucleosideo fosforilase. 

 
 

Em geral, a atropina e o alcaloide (3) foram as principais amostras 

efetivas frente a todas as linhagens de células tumorais avaliadas neste estudo. 

Esses resultados estão de acordo com a literatura, uma vez que o alcaloide (3) 

contribui para uma resposta reativa ao tumor mais eficaz pelas células 

mononucleares do sangue periférico (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2015), 

também os derivados sintéticos de triptamina apresentaram propriedades 

citotóxicas contra células de carcinoma hepatocelular e células de rim 

embrionárias humanas (SALIKOV et al., 2015; TOURINO et al., 2013). O 

potencial citotóxico da atropina frente às células epiteliais da córnea foi relatado 

anteriormente (TIAN; WEN; FAN, 2015) em estudo enfocando a compreensão 

das consequências do uso abusivo na córnea. No entanto, a abordagem do 

reposicionamento da atropina como anticolinérgico para um potencial citotóxico 

não foi investigado até o momento. 

 Embora a atropina e a escopolamina sejam fármacos comercializados 

atualmente e, portanto, considerados seguras para uso humano, foram 

testadas neste trabalho, assim como todas as amostras investigadas, frente à 

linhagem celular 3T3, fibroblasto murino, para avaliar a citotoxicidade contra 

células normais. Observou-se que as amostras não foram seletivas para 

implicar a morte celular na linhagem de células normais e tumorais, com 

exceção da escopolamina, uma vez que as células 3T3 não foram susceptíveis. 

Uma vez que algumas linhagens tumorais são resistentes à quimioterapia 

convencional, é importante investigar a bioprospecção de novos compostos 

citotóxicos a partir de fontes naturais como alternativas terapêuticas, embora 

haja ausência de seletividade. Nesse sentido, os resultados deste trabalho 

A B 
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podem ser reconhecidos como um ponto de partida para melhor desenvolver o 

potencial citotóxico dos alcaloides tropânico e do derivado de triptamina, 

alcaloide (3). É importante discutir que os alcaloides tropânicos constitui uma 

classe  composta por cerca de 200 moléculas que ocorrem naturalmente com 

ampla gama de atividades biológicas, tornando-os alvos interessantes para 

síntese de derivados (MAO et al., 2014). 
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4. CONCLUSÕES  

 Os resultados deste estudo demonstraram que Erythroxylum pungens, 

planta endêmica do bioma Caatinga, pode ser considerada fonte de alcaloides 

tropânicos incomuns e do alcaloide (3) com potencial citotóxico. Este estudo 

traz novas informações sobre a investigação científica do impacto das 

características edafoclimáticas em um ambiente semiárido sobre a biossíntese 

de alcaloides tropânicos, bem como destaca os alcaloides tropânicos e o 

alcaloide (3) como objetos de estudos futuros especificamente contra o câncer 

de próstata. 
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CAPÍTULO 2 

Proteômica total de Erythroxylum pungens O. Shultz e bioprospecção de 

alcaloides tropânicos 

 

Um manuscrito com os resultados deste capítulo será submetido ao periódico 

Journal of Proteomics (Fator de Impacto: 3,914) 
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RESUMO 

  
Erythroxylum pungens é uma planta endêmica da Caatinga, pouco 

estudada quanto a suas propriedades biológicas e características fitoquímicas, 
não havendo ainda dados relacionados ao seu proteoma ou genoma. O bioma 
Caatinga é caracterizado pelo clima semiárido, altas temperaturas, escassez 
de chuvas, alta taxa de radiação, entre outras condições que submetem as 
plantas a estresses. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 
caracterizar por meio da bioprospecção de alcaloides e caracterizar a 
proteômica total de raiz, caule e folha de E. pungens. Para isso foram feitas 
análises, utilizando as ferramentas da proteômica, de bioinformática e perfil 
metabólico. Foi possível observar, considerando os três órgãos de E. pungens, 
1746 proteínas nas folhas, 1779 no caule e 1026 na raiz. Por meio da 
recuperação dos termos do Gene Ontology e de diagrama de  h b                                                       

, verificou-se 53 processos para o caule, 48 para a raiz e 57 para a folha. 
Aliado a isso, com auxílio do aplicativo BINGO, foi possível notar o mesmo 
perfil de processos para os três órgãos de E. pungens, com destaque para 
algumas respostas a estresses bióticos, abióticos, químicos, além das 
respostas ao estresse oxidativo. Foram verificadas níveis significativos de 
proteínas envolvidas na fotossíntese nas folhas de E. pungens (fotossistema 1 
e 2, sedoeptulose 1,7-bifosfato, gliceraldeído 3-fosfato, rubisco ativase, 
aldolase). Também verificou-se proteínas essenciais na fotorrespiração, além 
de muitas proteínas envolvidas na resposta ao estresse, por exemplo, 
proteínas da família 14-3-3, peroxidases, catalases, superóxido-dismutase e 
proteínas de choque, que também podem atuar no turnover proteico, que 
incluem proteases, ubiquitina, peptidases, proteínas ribossomais. Ainda foram 
identificadas cinco proteínas homólogas a tropinona redutase na folha, e 
produção de alcaloide em todos os órgãos. Então, mesmo em condições de 
estresse crônico ao qual E. pungens está submetido na Caatinga a produção 
de alcaloides tropânicos é mantida. Outro dado relevante foi a detecção de 
quatro alcaloides com indicativo de esterificação com ácido alifático de cadeia 
longa. Estes dados permitem supor que E. pungens é bem adaptada às 
condição semiárida da Caatinga, e mesmo com gasto energético matém a 
biossíntese de alcaloides tropânicos. 

 

Palavras-Chaves: Erythroxylaceae, Alcaloides, Caatinga, Semiárido, Estresses 
ambinetais, Fingerprint metabólico 
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ABSTRACT 

Erythroxylum pungens is an endemic plant from Caatinga, and it is not 
considered role species for studies of proteomics and genomics. The biome 
Caatinga is characterized by semiarid climate, high temperatures, rain shortage, 
high radiation rate, among others stress conditions to which plants are 
submitted. This study had as objective characterize, through bioprospecting of 
alkaloids and total proteomics of E. pungens. For this, we used proteomics 
techniques, bioinformatics and metabolic fingerprinting. It was possible to 
identify, 1746 proteins in leaves, 1779 in stems and 1026 in roots. Through 
recovery of the terms of Gene Ontology and Veen diagram, it was verified that 
there were 53 processes for the stem, 48 for the root and 57 for the leaf. By 
using BINGO application, it was possible to note the same process profile for 
the three organs of E. pungens, with highlight on some responses to biotic, 
abiotic, 

chemical stresses, in addition to responses to oxidative stress. 
Significant levels of proteins involved in photosynthesis were observed in leaves 
of E. pungens (photosystem 1 and 2, sedoheptulose 1, 7-bisphosphate, 
glyceraldehyde 3-phosphate, rubisco activase, aldolase). Also essential 
proteins have been found in photorespiration, besides many proteins involved in 
stress response, for example, proteins of the 14-3-3 family, peroxidases, 
catalases, superoxide dismutase and heat shock proteins, which can also act 
on the protein turnover, which include proteases, ubiquitin, peptidases, 
ribosomal proteins. Five proteins homologous to tropinone reductase in leaf, 
and production of alkaloids was observerd in all organs. So, even under chronic 
stress conditions that E. pungens is submitted in the Caatinga, the production of 
tropane alkaloids is maintained. Another relevant data was the detection of four 
alkaloids with indication of esterification with long chain aliphatic acid. These 
data suggest that E. pungens is adapted the semiarid Caatinga, and even with 
energetic cost maintains the biosynthesis of tropane alkaloids. 
 

Keywords: Erythroxylaceae, Alkaloids, Caatinga, Semiarid, Enviromental stress, 
Metabolic Fingerprint 
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1. INTRODUÇÃO 

A proteômica é uma ferramenta com objetivo de elucidar a rede 

regulatória e sinalizadora da organização e da dinâmica metabólica de uma 

célula. O proteoma, então, reflete o estado atual do funcionamento do sistema 

em condições fisiológicas específicas, ou seja, as proteínas são mediadores 

reais de uma função fisiológica (PINTO, et al., 2002; BAGGERMAN, et al., 

2005). Esta característica faz com que o estudo do proteoma se torne um 

grande desafio, pois a expressão gênica de uma célula é bastante dinâmica, 

dependendo do estado de desenvolvimento e também das condições 

ambientais. Apesar disso, a proteômica é a ferramenta mais adequada para se 

entender o funcionamento dos genes (ROCHA, et al. 2005). Dessa forma, um 

novo tipo de pesquisa fitoquímica está surgindo com o aparato das “ômicas”. 

No entanto, ainda existem barreiram em se trabalhar com organismos não 

modelos, uma vez que a maioria dos estudos de genômica funcional ainda são 

realizadas em espécies modelos, ou espécies que são caracterizadas em 

grande medida (CARPENTIER et al., 2008) 

Com exceção das espécies que produzem cocaína, o gênero 

Erythroxylum é pouco investigado em todos os aspectos. Ele é caracterizado 

por produzir alcaloides tropânicos (LOIOLA et al., 2007; SILVA et al., 2001), 

classe de alcaloides historicamente conhecidos pelo efeito anestésico, 

anticolinérgico, antiemético, antidepressivo (GRYNKIEWICZ; GADZIKOWSKA, 

2008b; LOIOLA et al., 2007; SILVA et al., 2001). Estudos mais recentes têm 

apontado Erythoxylum como fonte de moléculas com atividade antitumoral 

(CHIN et al., 2006; ELIAS et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2011). 

Erythroxylum pungens (popularmente conhecido como “rompe-gibão”), é 

uma espécie não modelo para estudos genômicos que é encontrada na região 

Nordeste do Brasil, no bioma Caatinga (COSTA-LIMA; LOIOLA; JARDIM, 2014; 

LOIOLA et al., 2007). A Caatinga possui características edafoclimáticas 

peculiares tais como baixa umidade, chuvas irregulares, solos pobres, altas 

temperaturas e alta radiação solar, por exemplo, provocando uma infinidade de 

estímulos ambientais simultâneos, além de atuar como elicitores na modulação 

da via biossintética dos metabólitos secundários (CHAVES; MAROCO; 
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PEREIRA, 2003; FETT-NETO, 2010; MATOS et al., 2014; VOM ENDT; KIJNE; 

MEMELINK, 2002)  

  Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar  

através da bioprospecção de alcaloides e proteômica total de raiz, caule e folha 

de Erythroxylum pungens, o perfil bioquiímico desta planta no ambiente 

semiárido da Caatinga. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material Vegetal 

 Folhas completamente expandidas, caules e raízes de Erythroxylum 

pungens O. Shultz foram coletados em 16 de março de 2015, às 09 horas, na 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC), Serra Negra do Norte, Rio Grande do 

Norte, Brasil. Os tecidos de E. pungens foram coletados em triplicatas e 

congelados imediatamente com nitrogênio líquido, posteriormente 

acondicionados a -80 ⁰C até o momento das análises. A autorização para a 

coleta do material vegetal foi concedida pelo SISBIO (número 3274-2) e o 

acesso ao patrimônio genético brasileiro foi autorizado pelo CNPq (número 

010142/2012-6). 

 

2.2 Extração total de proteínas e LC/EM-EM 

Amostras frescas contendo cerca de 150 mg de tecidos de folha, caule e 

raiz de E. pungens (cada repetição) forma trituradas com nitrogênio líquido até 

formar um pó fino, e extraídas com um kit de extração de proteínas totais 

(PE0230-1KT; Sigma Chemicals), conforme instruções do fabricante. O pellet 

final de proteínas totais foi ressuspendido, alquilado, reduzido, digerido por 

tripsina e submetido a análises por LC/EM-EM. Os peptídeos de cada fração 

foram inseridos em uma coluna de sílica fundida de 3 cm (diâmetro interno de 

100 µm) empacotada com resina de fase reversa ReproSil-Pur C18-AQ - 5 µm 

(Dr. MaischGmbH, Germany) e eluídos em uma coluna de 19 cm (75 µm de 

diâmetro interno) empacotada com resina de fase reversa ReproSil-Pur C18-

AQ - 3 µm (Dr. Maisch GmbH, Germany). Os peptídeos foram eluídos 

utilizando fase móvel em gradiente de 2% para 35% do solvente B (0,1% de 

ácido fórmico em acetonitrila) com solvente A (1% de ácido fórmico em água) 

durante 160 min, usando um sistema DionexUltimate 3000 UPLC 

(ThermoScientific, Waltham, USA). Os espectros de massas foram adquiridos 

no modo positivo, aplicando dados de detecção automática de pesquisa EM e 

aquisição de espectro de massas em tandem (EM-EM). Cada padrão de 

espectro de massas detectado (intervalo de m/z 300-1650 e resolução 

120.000) teve seus vinte íons mais intensos novamente fragmentados em
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* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_euk/Solanum_lycopersicum/102/ 

 

espectrômetro de massas LTQ (Linear Trap Quadrupole). A fragmentação no 

LTQ foi realizada por dissociação induzida por colisão e o íons selecionados e 

sequenciados foram dinamicamente excluídos durante 30 s. Os dados brutos 

foram visualizados em Xcalibur v.2.1 (Thermo Scientific, Waltham, EUA). O 

processamento de dados foi realizado utilizando uma combinação de 

programas, Peaks v.7 (Bioinformatics Solutions, Waterloo, Canadá) e 

Progenesis QI para Proteomics v.1.1 (Nonlinear Dynamics, Newcastle, 

Inglaterra). Os arquivos brutos foram submetidos ao alinhamento das 

características do MS1, quantificação baseada em XIC, normalização e 

filtragem estatística de recursos diferencialmente abundantes. O espectro MS2 

correspondente a estas características filtradas foram submetidas à pesquisa 

no banco de dados usando Peaks com PTM e algoritmo Spider contra a base 

de dados de proteínas Fabid UNIProt do clado Fabideae acessada em 

10/2016. As pesquisas foram realizadas com os seguintes parâmetros: 

acurácia 10 ppm nos espectros de massas, precisão 0,5 Da nos espectros EM-

EM, digestão com tripsina com até 2 clivagens perdidas permitidas, 

modificação fixa de carbamido metil de cisteína e modificações variáveis de 

metionina oxidada e acetilação N-terminal. 

 

2.3 Análises de bioinformática 

2.3.1 Anotação com base em genomas de referência 

As proteínas identificadas na espectrometria de massas foram 

recuperadas do banco de dados do UniProt e, em seguida, comparadas contra 

sequências proteicas de referências dos genomas de Arabdopsis thaliana e 

Solanum lycopersicum provenientes do banco de dados do NCBI* 

(GCA_000001735.1; GCF_000188115.3). O objetivo desta análise foi 

enriquecer os resultados com dados de proteínas com boa anotação funcional, 

especialmente os termos GO (Gene Ontology). Para tal, foi utilizado o 

programa BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) e o melhor resultado para cada 

sequência proveniente do proteoma foi recuperado utilizando scripts 

desenvolvidos nas linguagens Python, Ruby e Shell Script. Esta análise foi 

realizada separadamente para cada órgão (raiz, caule e folha), 
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considerando a presença ou ausência dos peptídeos bem como seu nível de 

expressão, dado pelo número de fragmentos identificados para cada proteína. 

2.3.2 Análise de enriquecimento 

Após a identificação das proteínas utilizando genomas de referência, 

obteve-se os identificadores destas e procedeu-se com a análise de 

enriquecimento de termos GO. Para tal, foram utilizados os bancos de dados 

do Gene Ontology (ASHBURNER et al., 2000; BLAKE et al., 2015) e 

PANTHER (MI; MURUGANUJAN; THOMAS, 2013; THOMAS et al., 2003) 

tendo como bancos de dados as respectivas espécies de referência citadas no 

item anterior. Os termos GO recuperados foram submetidos ao servidor Web 

REVIGO (SUPEK et al., 2011) para retirar os termos redundantes e realizar a 

criação dos gráficos tipo TreeMap, contendo os termos GO mais abundantes 

em cada órgão, favorecendo assim a determinação dos processos biológicos 

de alta relevância em raiz, caule e folhas. 

2.3.3 Construção das redes de interação 

 A ferramenta STRING 10.0 (SZKLARCZYK et al., 2017) foi utilizada para 

estimar a rede de interações de proteínas do tecidos foliares, caulinares e da 

raiz de E. pungens. STRING é uma ferramenta usada para explorar interações 

conhecidas e preditas entre as proteínas. Estas evidências são derivadas de 

experimentos, banco de dados e da literatura. Três redes foram geradas, 

relativas às proteínas dos três órgãos vegetativos de E. pungens. A rede 

montada foi exportada para o Cytoscape 3.4.0 (SMOOT et al., 2011). A fim de 

observar as relações entre os processos em que as proteínas estão envolvidos, 

foi realizada uma análise utilizando o software BiNGO 3.0.3, com o banco de 

dados da a espécie Arabidopsis thaliana, uma vez que não há banco de dados 

para Solanum lycopersicum. O BINGO (Biological Networks Gene Ontology) é 

utilizado para determinar, a partir dos termos do GO, quais os termos estão 

bem representados no conjunto de genes analisados (MAERE; HEYMANS; 

KUIPER, 2005). Além disso, foram selecionadas sub-redes de proteínas mais 

relevantes, utilizando o aplicativo Cytoscape MCODE v. 1.4.2 (Molecular 

ComplexDetection) (BADER; HOGUE, 2003). Os parâmetros de análise do 

MCODE foram: inclusão de loops, grau cutoff de 2, opção de haircut ativada, 

opção fluff ativada, score de nó cutoff de 0.2; K-core de 2, e profundidade 
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máxima de 100. Os únicos clusters utilizados foram aqueles em que o score do 

índice MCODE foi maior ou igual a 2,5. 

 A extração de proteínas, análise por CL/EM-EM e análises de 

bioinformática foram compiladas na figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma representando a extração de proteínas, análise por CL/EM-EM e análises bioinformáticas feitas com os dados do proteoma total de 
Erythroxylum pungens. 
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2.4 Perfil metabólico de alcaloides 

2.4.1 Extração de alcaloides e análise por CG-EM 

Folhas, caules e raízes frescas de Erythroxylum pungens O. E. Shulz 

foram trituradas em nitrogênio líquido e extraídas com etanol:água [96:4, v/v] 

para cada órgão, em temperatura ambiente durante 24 h, procedimento 

repetido por três vezes. O extrato bruto de cada órgão vegetal foi concentrado 

a pressão reduzida. Em seguida, os extratos brutos foram submetidos à 

extração ácido-base: extratos brutos foram acidificados com H2SO4 a 10% (v/v) 

(pH 1) e extraídos com n-hexano (pH 1) e depois alcalinizados com NH4OH e 

extraídos em CHCl3 (pH 2, 4 e 9). As frações enriquecidas em alcaloides 

(clorofórmio pH 9) de folhas, caules e raízes de E. pungens  foram analisadas 

por CG-EM (KREH; MATUSCH; WITTET, 1995) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Erythroxylum pungens  é uma espécie encontrada apenas no semiárido, 

habitando a vegetação da Caatinga (LOIOLA et al., 2007). O bioma da  

Caatinga é caracterizado principalmente por ser semiárido, quente, com baixa 

pluviosidade (entre 250 a 800 mm anuais), estar sob forte radiação e 

temperaturas elevadas com amplitude térmica baixa entre o mês mais quente e 

o mais frio (GIULIETTI et al., 2004). As plantas da Caatinga, assim como E. 

pungens, apresentam propriedades diversas que lhes permitem viver nessas 

condições desfavoráveis: como adaptações morfológicas, adaptações 

fisiológicas e bioquímicas, que garante a sobrevivência e a diversidade das 

espécies vegetais, muitas das quais são endêmicas do bioma (GIULIETTI et 

al., 2004; ZAPPI, 2008).  

Diferentemente da espécie em estudo, Erythroxylum coca, planta com 

maior notoriedade em virtude da descoberta das atividades farmacológicas 

apresentadas pelas suas folhas (produção da cocaína) (ZUANAZZI et al., 

2001), é nativa de zonas montanhosas a oeste dos Andes, região caracterizada 

pelo clima tropical, alta pluviosidade, temperaturas que não são 

excessivamentes altas ou baixas, solos bem drenados e ricos em minerais 

(PLOWMAN, 1981). Este cenário é bastante diferente das condições 

edafoclimáticas da Caatinga,  que reflete aclimatações e adaptações distintas 

daquelas sofridas por E. pungens, salientando diferenças também na 

composição de metabólitos secundários das duas espécies, o que se torna um 

relevante objeto de estudo. Nesse sentido, busca-se ainda o conhecimento e a 

valorização da flora da Caatinga. 

 Na análise do proteoma total, considerando os três órgãos de E. 

pungens (folhas, caules e raízes), foram identificadas 1746 proteínas nos 

tecidos foliares, 1779 no caule e 1026 na raiz. Estas proteínas somam  3055 

sequências, desconsiderando as repetições.  

Uma análise comparativa foi realizada entre as proteínas identificadas 

no proteoma de E. pungens e os bancos de dados de proteínas das espécies 

Arabidopsis thaliana e Solanum lycopersicum, com o objetivo de enriquecer a 

análise utilizando dados de plantas com genomas de referência. Proteínas 

similares com no mínimo 30% de identidade e cobertura foram identificadas. 
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Destas, muitas foram consideradas similares após análises de comparação de 

sequência executadas no programa BLAST e, portanto, anotadas como sendo 

equivalentes aos respectivos acessos dos genomas de referência, resultando 

em uma sumarização de 454 proteínas para os tecidos do caule, 500 para a 

folha e 310 para a raiz (Figura 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Diagrama de Venn mostrando as proteínas identificadas nos três órgãos vegetativos 
(caule, folha e raiz) de Erythroxylum pungens após análise no programa BLAST. 
 
 

 Os processos metabólicos nos quais as proteínas de E. pungens estão 

envolvidas foram verificados através da recuperação dos termos do Gene 

Ontology (GO) e os resultados compilados em um diagrama de Venn,  no qual 

destaca-se  53 processos para o caule, 48 para a raiz e 57 para a folha (Figura 

3). 
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Figura 3: Diagrama de Venn mostrando os processos metabólicos identificados nos três órgãos 
vegetativos (caule, folha e raiz) de Erythroxylum pungens após enriquecimento no Gene 
Ontology e análise no REVIGO. 

 

 A partir da análise do REVIGO e construção de treemaps (árvore 

estruturada) para folha (Figura 4), caule (Figura 5) e raiz (Figura 6) de E. 

pungens, considerando os termos GO de forma hierárquica e de importância, 

evidencia-se melhor o panorama dos processos metabólicos identificados. Esta 

etapa foi realizada utilizando dados referentes à espécie Solanum 

lycopersicum, em virtude de sua semelhança com E. pungens no que se refere 

à biossíntese de metabólitos secundários, sendo os dados obtidos a partir da 

comparação com Arabidopsis thaliana apresentados no Apêndice B. 
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Figura 4: Treemap considerando os termos Gene Ontology (GO) da folha de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, utilizando como referência dados de Solanum lycopersicum.  
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Figura 5: Treemap considerando os termos Gene Ontology (GO) do caule de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, utilizando como referência dados de Solanum lycopersicum.  
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Figura 6: Treemap  considerando os termos Gene Ontology (GO) da raiz de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, utilizando como referência dados de Solanum lycopersicum.  
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 Analisando-se os diferentes órgãos de E. pungens verifica-se que o 

metabolismo de hexoses junto com os processos de metabolismo celulares 

estão presentes dentre os cinco mais expressos em raiz, caule e folha. Com 

destaque para a folha e caule, nos quais o metabolismo de hexoses e 

carboidratos são os principais processos detectados. A resposta a estresses 

bióticos e abióticos também é um ponto em comum entre os órgãos e merece 

destaque visto as características edafoclimáticas da Caatinga. 

 A interação dos processos foram visualizados através do software 

BINGO com o banco de dados da espécie Arabidopsis thaliana, em que 

verificou-se o mesmo perfil de processos para os três órgãos com destaque 

para algumas respostas a estresses bióticos, abióticos, químicos, além das 

respostas ao estresse oxidativo (Figuras 7; apêndice C). A seguir, a discussão 

enfoca esses principais aspectos.



 
89 

 

 

 

Figura 7: Rede de interações entre os processos bioquímicos relacionados a resposta ao estresse detectados nos tecidos foliares de Erythroxylum pungens gerado pelo 
aplicativo BINGO, utilizando como referência dados de Arabidopsis thaliana. 
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Em condições naturais, as plantas estão expostas a ambientes 

desfavoráveis, o que resulta em algum grau de estresse. Em geral, o estresse, 

é definido como um fator externo que exerce influência e pode ser limitante 

para a planta (FUJITA et al., 2006). As plantas possuem duas estratégias como 

respostas ao estresse, na prevenção em estágios fisiologicamente não ativos – 

sementes maduras – ou na tolerância de plantas ao estresse, ou seja, um 

ajuste reversível às condições de estresse denominada aclimatação. Os 

estresses ambientais podem afetar quase todos os aspectos do crescimento e 

desenvolvimento das plantas, resultando em mudanças profundas na 

expressão gênica que corresponde a mudanças na composição do 

transcriptoma, proteoma e metaboloma do vegetal. As respostas das plantas 

ao estresse constituiem um processo altamente dinâmico e depende da 

duração e da intensidade deste  (JOHNOVÁ et al., 2016; KOSOVÁ et al., 

2011). Em geral, são observados vários estágios da resposta ao estresse 

dados pelas plantas (FIGURA 8): (i) fase inicial denominada fase de alarme, 

quando o estresse provoca um choque para uma planta não aclimatada; (ii) 

fase de aclimatação que leva a um estabelecimento de uma nova homeostase 

no metabolismo das plantas sob estresse; (iii) fase de manutenção, em que a 

homeostase recentemente estabelecida é mantida sob condições de estresse; 

e a (iv) fase de exaustão, caso o estresse seja duradouro e a planta não 

consiga manter a homeostase induzida (LARCHER, 2003). A partir deste 

panomarama as plantas tolerantes ao estresse pode adpatar-se às condições 

edafoclimáticas do ambiente. 
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 E. pungens, espécie submetida a estresses com causas multifatorias, 

e principalmente déficit hídrico, parece ter se adaptado sua morfologia, 

fisiologia e bioquímica para sobreviver no ambiente semiárido da Caatinga, e 

isso é refletido pelo seu proteoma, principalmente porque a resistência ao 

estresse é um caráter essencialmente multifatorial e multigênico (AGARWAL; 

AGARWAL; SOPORY, 2006; BOHNERT et al., 2006). 

 As plantas desenvolveram várias estratégias para lidar com o estresse 

hídrico, incluindo evasão da seca que engloba um ciclo de vida curto ou 

plasticidade no desenvolvimento ou tolerância a seca através de melhor 

eficiência no uso da água, bem como ajuste osmótico, capacidade osmótica e 

tolerância a dessecação (WANG et al., 2016). O estresse induzido por seca 

está associado a menor disponibilidade de água e à desidratação celular. 

Dessa forma, mudanças no metabolismo celular associado ao ajuste osmótico 

são esperados (KOSOVÁ et al., 2011).  

 Os vegetais respodem à seca  através de diversas formas (TATLI et 

al., 2017). A fotossíntese é um dos processos mais importantes e mais 

significativamente afetados pela deficiência hídrica, devido ao fechamento dos 

estômatos mediado pela clivagem do ácido abcísico (ABA) pelas β-glicosidases 

(KOSOVÁ et al., 2011; PATRO et al., 2014; SHAHBAZI; SHARIATI; MULO, 

2014). Por isso, geralmente ocorre uma diminuição nos níveis de proteínas 

relacionadas à fotossíntese em folhas de plantas sob estresse por seca. No 

entanto, as plantas desenvolveram estratégias para tolerar o estresse 

Figura 8: Esquema geral da dinâmica da resposta da planta aos fatores de estresse abiótico 
(KOSOVÁ et al., 2011 - modificado) 
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prolongado por seca, e uma delas é a recuperação da fotossíntese. Desta 

forma, é possível observar um aumento das proteínas envolvidas nas 

fotorreações e no ciclo de Clavin (WANG et al., 2016), por exemplo, Rubisco 

ativase, ATP sintase β, ATPase α, complexo envolvendo oxigênio e proteínas 

envolvendo a glicólise  (KOSOVÁ et al., 2011). Para E. pungens  foram 

observadas quantidades significativas destas proteínas nas folhas (Tabela 1), 

além dos níveis de subunidades de fotossistema 1 e 2 (proteínas mais 

abundantes da folha), indicando uma atividade normal ou aumentada do 

processo de fotossíntese, sugerindo a tentativa da planta na manutenção da 

homeostasia energética. Além disso, observou-se abundância de sedoeptulose 

1,7-bifosfatase (SBPase) e anidrase carbônica (CA)  no proteoma de folha de 

E. pungens (Figura 9). A SBPase é proteína chave na regulação do ciclo de 

Calvin, ela ativa o fornecimento de RuBp a Rubisco, aumentando a eficiência 

da fotossíntese sob estresse (ZHOU et al., 2015). CA cataliza a hidratação 

reversível de CO2 e tem papel relevante na troca deste gás influenciando a 

condutância estomática (WANG et al., 2016), essas características foram 

identificadas em Poa pratensis (XU; HUANG, 2010)   e Malus domestica 

(ZHOU et al., 2015).  
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Figura 9: Esquema das principais vias bioquímicas nas quais as proteínas dos tecidos de  
Erythroxylum pungens foram identificadas (BUNNEY; WALRAVEN; BOER, 2001; SEHNKE et 
al., 2000; TATLI et al., 2017, modificado). 

 

 

Proteínas Quantificação 

Folha Caule Raiz 

Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 181 19 6 

Ribulose-fosfato 3-epimerase 6 - - 

Fosforibulo quinase 42 3 - 

Sedoeptulose 1,7-bifosfatase 64 2 - 

Rubisco de cadeia pequena 3B 98 1 1 

Ribulose-bifosfato-carboxilase/oxigenase 

isoforma X1 

107 3 - 

Ribulose-bifosfato-carboxilase/oxigenase 

isoforma X2 

38 1 1 

Ribulose 1,5-bifosfato subunidade maior 370 9 4 
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Tabela 1: Quantificação das proteínas relacionadas ao Ciclo de Clavin em folhas, caule e raiz 
de Erythroxylum pungens. 
  

 Refletindo o estresse por seca, normalmente o nível de proteínas 

relacionadas à fotorrespiração é diminuído em algumas plantas. Entretanto, em 

plantas tolerantes à seca foi observado abundância de proteínas chaves 

referentes a este processo,  por exemplo, complexo da glicina desidrogenase e 

serina hidroximetiltransferases (ZHOU et al., 2015). Estas proteínas também 

foram identificadas no proteoma de folhas de E. pungens, assim como 

aminometil transferase (AMT) e glicina desidrogenase que são abundantes ou 

permanece em níveis estáveis em culturas tolerantes a seca (ZHAO et al., 

2011). 

 O complexo multienzimático Glicina decarboxilase (GDC) contribui 

para duas importantes vias metabólicas: fotorrespiração em todos os órgãos 

fotossintetizantes e metabolismo de todos os tecidos biossintéticos ativos 

(ENGEL et al., 2007). No presente estudo foram detectadas as proteínas P 

(GDCP) e H (GDCH) na folha, as quais constituem o complexo multienzimático 

da glicina desidrogenase, hidroxipiruvato redutase (HPR), serina 

hidroximetiltransferase mitocondrial (SHM), essas proteínas combinadas são 

essenciais para o mecanismo de fotorrespiração (VOLL et al., 2006) 

evidenciado em tecidos foliares de E. pungens. A fotorrespiração pode proteger 

a fotossíntese da fotoinibição e previnir a acumulação de espécies reativas de 

oxigênio nos tecido fotossintéticos, além de gerar quantidades significativas de 

glicerato para re-entrada no  ciclo de Calvin (VOSS et al., 2013). 

 O metabolismo de carboidratos e energia (glicólise, ciclo do ácido 

cítrico, cadeia transportadora de életros, síntese de ATP) são afetados pela 

condição de seca. No entanto, existem divergências relacionadas à dimuição 

ou aumento das proteínas empregadas nestes processos, uma vez que essa 

plasticidade depende da tolerância, do tempo de duração e da intensidade do 

estresse (WANG et al., 2016). Por exemplo, a frutose bifosfato aldolase, uma 

proteína envolvida na glicólise,  tem seus níveis diminuídos em cultivares 

sensíveis à seca de Poa partensis (XU; HUANG, 2010) e Malus domestica 

Frutose 1,6-bifosfato aldolase 93 14 4 

Frutose 1,6-bifosfatase 12 1 - 
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(SHAHBAZI; SHARIATI; MULO, 2014), mas são aumentados em cultivares 

tolerantes. Para E. pungens,  foi observada a presença significativa de 

proteínas envolvidas neste metabolismo, como frutose bifosfato aldolase,  

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, triose fosfato isomerase e, além dessas, 

malato desidrogenase, que demonstra a modulação do metabolismo de 

carboidratos de E. pungens em relação a resposta ao estresse hídrico 

constante na Caatinga. As alterações do metabolismo de carbono também são 

refletidas em mudanças das proteínas envolvidas na cadeia transportadora de 

elétrons, que ocorre nas mitocôndrias, e na síntese de ATP (KE et al., 2009; 

HU et al., 2015). Isto foi observado no proteoma de folhas de E. pungens, em 

que se constata presença abundante de subunidades de ATP sintases (α, β, γ, 

ϵ, Δ).  

 Além dessas proteínas citadas, foi possível verificar número 

significativo de membros da família de proteínas 14-3-3 (2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10) na 

folha, no caule e na raiz de E. pungens. As proteínas 14-3-3 são moléculas 

ligantes de fosfoserina/treonina que regulam grande variedade de alvos através 

da interação proteína-proteína, incluindo sinalização, receptor transmembrana 

e ativação da transcrição (FERL, 2004; FU; SUBRAMANIAN; MASTERS, 2000; 

ROBERTS, 2003); também são conhecidas como  reguladoras positivas da 

atividade de H+-ATPase para controlar o gradiente eletroquímico através da 

membrana plasmática, que contribui para iniciação de respostas ao estresse e 

outros sinais da rota de transdução de sinais (EIDARI; ALEKDEH, 2007). 

Verificou-se que o silenciamento ou a potencialização de genes da proteína 14-

3-3 pode modular a tolerância à seca de plantas trangênicas, o que implica que 

a proteína 14-3-3 pode atuar em diversas rotas em folhas sob estresse por 

seca (WANG et al., 2016).  

 Em condições de semiárido, as plantas estão submetidas não somente 

à seca, mas sim a estresses abióticos multifatoriais, dentre os quais ganha 

destaque o estresse térmico. O estresse térmico é associado a um risco 

potencializado de dobramento impróprio e desnaturação de várias proteínas 

intracelulares e complexos de membrana, assim como aumento dos níveis de 

proteínas com função de chaperonas, especialmente os membros da família 

das proteínas de choque térmico (HSPs) (KOSOVÁ et al., 2011). Estas 

proteínas são abundantes nas folhas de E. pungens (Tabela 2). Ademais, o 
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estresse térmico, da mesma forma que a seca, interefere no metabolismo de 

carbono e de energia de forma semelhante em plantas tolerantes, assim como 

também aumenta a atividade do complexo piruvato desidrogenase, envolvido 

na transferência de carbono da glicólise para o ciclo de Krebs e aumento da 

atividade de Rubisco ativase e via das pentoses (LEE et al., 2007; ZHANG et 

al., 2010). 

 

Proteínas Quantificação 

Folha Caule Raiz 

Proteína de choque térmico (HSP) -  

cloroplasto  

4 - - 

Proteína de choque térmico 70 KDa 

(HSP70) – cloroplasto 

47 4 4 

Proteína de choque térmico 70 KDa 

(HSP70) – mitocôndria 

6 2 - 

Proteína de choque térmico 83 (HSP83) 7 - 7 

Proteína de choque térmico 90-5 (HSP90-

5) – cloroplasto 

11 - - 

Proteína de choque térmico 17,3 KDa 8 1 3 

Proteína de choque térmica 17,7 KDa 

classe I 

14 11 7 

Proteína de choque térmico 18,2 KDa 20 3 2 

Proteína de choque térmico 70 KDa 2 22 6 3 

Proteína de choque térmico 70 KDa 5 48 6 2 

Pequena proteína de choque térmico 

classe I (sHSP) 

68 4 1 

Pequena proteína de choque térmico 70 

KDa isoforma X1 

7 1 - 

Pequena proteína de choque térmico 17,6 

KDa isoforma II 

1 4 5 

Pequena proteína de choque térmico 17,6 

KDa isoforma I 

8 1 1 

Proteína de choque térmico de classe II - - 1 
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Tabela 2: Quantificação das proteínas de choque (HSPs) em folhas, caule e raiz de 
Erythroxylum pungens. 

 

 Em resposta ao déficit hídrico e também ao estresse térmico, foi 

possível observar a presença significativa dos níveis de proteínas envolvidas 

no processo de metabolismo de carboidratos, ou seja, aumento na síntese de 

carboidratos, sugerindo que E. pungens é uma planta tolerante as estas 

condições. Os açúcares desempenham papéis importantes no 

desenvolvimento de uma planta, não somente como a principal fonte de 

carbono e energia, mas também como moléculas sinalizadoras, uma vez que 

são produzidos exclusivamente em tecidos fotossintéticos, podendo ser 

armazenados em outros tecidos (AGUILERA-ALVARADO; SA, 2017).  

 No que se refere às hexoses como fonte de energia e carbono, as 

folhas se caracterizam pela sua capacidade de utilizar a energia solar para 

converter CO2 em carbono orgânico. Na maioria da plantas, a sacarose é o 

produto final da fotossíntese para translocação da fonte para os  drenos 

heterotróficos atráves das células do floema (FARRAR; POLLOCK; 

GALLAGHER, 2000; RUAN, 2014).   

 Através de análises de transcriptoma, está sendo demonstrado que 

mais de 2000 genes são regulados por glicose nas plantas, dentre eles genes 

envolvidos na expressão de componentes centrais celulares e do metabolismo 

secundário (MIAO et al., 2016). No que se refere ao papel da sacarose, hexose 

e frutose (açúcares solúveis) como moléculas sinalizadoras, observa-se grande 

acúmulo de hexoses em girassol após estresse hídrico (FULDA et al., 2011), 

ainda, atuando como osmoprotetores e estabilizadores de membranas sob 

condições de estresse. As condições edfoclimáticas da Caatinga suportam 

essa hipótese visto que no local de coleta não houve chuva registrada nos 

últimos 5 anos. Apesar disso, os espécimes de E. pungens mantém seus ciclos 

vegetativos e reprodutivos sobrepondo as condições semiáridas do ambiente. 

Sabe-se ainda que a sinalização metabólica mediada por hexoses tem estreita 

e complexa interface com metabolismo do ácido abcísico (ABA) e demais 

fitormônios (SAMI et al., 2016). ABA é um fitormônio que regula o crescimento, 

desenvolvimento e resposta a estresse em plantas. Dessa maneira, sugere-se 

(HCT2), citosol 
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que o metabolismo de hexoses de E. pungens poderia contribuir com a 

resistência aos estresses abióticos assim como foi demonstrado para Camellia 

sinensis (LI et al., 2016b). 

 Além dos açúcares solúveis, foi possível verificar a presença de 

proteínas relacionadas à homeostase osmótica em folhas de E. pungens, por 

exemplo, betaina aldeido desidrogenase (BADH) e dehidrinas (WANG et al., 

2016). As BADHs convertem aldeído de betaína em glicina betaína, que auxilia 

a regulação osmótica e tem efeitos positivos sobre adaptação ao estresse de 

seca (ASHRAF; FOOLAD, 2007). 

  Observou-se também, em folhas de E. pungens,  a presença de 

proteínas envolvidas na síntese de S-adenosilmetionina (SAM), um doador de 

grupos metila para reações de metilação (metilação de DNA, proteínas e outros 

metabólitos), que são bem reportadas em plantas sob condições de seca. Além 

disso, SAM é precursor de poliaminas e de etileno, um fitohormônio que age 

como sinalizador de estresse em plantas tolerantes à seca (KOSOVÁ et al., 

2011; WANG et al., 2016).  

 Outro grupo de proteínas que é influenciado pelo estresse hídrico, e 

que também foi verificado nos órgãos de E. pungens, principalmente em folhas 

e caules, são aquelas responsáveis pela síntese e turnover proteico, incluindo 

chaperonas, proteases, ubiquitinas, peptidases, proteínas ribossomais e fatores 

de elongação (WANG et al., 2016).  

 A evolução dos processos metabólicos aeróbicos (fotossíntese e 

respiração) levou à produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) em 

mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos. Sob sondições fisiológicas normais, 

as EROs são eliminadas por um sistema antioxidante (equilíbrio antioxidante e 

EROs), entretanto, sob condições de estresse (condições ambientais 

adversas), o equilíbrio antioxidante-EROs é pertubado e os níveis intracelulares 

de EROs são aumentados, contribuindo para danos oxidativos em proteínas, 

DNA e lipídeos (APEL; HIRT, 2004). As plantas desenvolveram diversos 

mecanismos para manter a homeostase de EROs nas células, incluindo 

enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, catalase, peroxidase) e 

antioxidantes químicos (glutationa e ascorbato, por exemplo) (GILL et al., 

2015). A superóxido dismutase (SOD) atua como primeira linha de defesa na 

conversão de O2
- em H2O2, por sua vez, a catalase (CAT) converte H2O2 em 
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H2O e O2 (WANG et al., 2016). Verificou-se, principalmente em folhas de E. 

pungens abundância de SOD e CAT, assim como relatado para cultivares de 

Oryza sativa (SALEKDEH et al., 2002). Em  cultivares sensíveis a seca de 

Malus domestica a abundância de Cu Zn-SOD diminui, mas a Fe-SOD foi 

aumentada (SHAHBAZI; SHARIATI; MULO, 2014).  A presença de 

monodehidroascorbato redutase (MDHAR) e dehidroascorbato redutase 

(DHAR) em folhas de E. pungens, implica na realização da via antioxidante 

Ascorbato-Glutationa, que é também um mecanismo chave de resposta à seca 

(FOYER; NOCTOR, 2011; NOCTOR; CYR; FOYER, 1998).  

 As principais respostas a estresses por metais detectadas em E. 

pungens são frente a ferro, zinco e cádmio (comuns aos três órgãos), além de 

resposta ao cobre detectada apenas em raiz e folhas. Destaca-se resposta a 

cloreto verificada apenas em folhas. Em relação à alta exposição de metais, 

observamos a expressão de proteínas de reposta a metais como cobre (Co), 

zinco (Zn), ferro (Fe), sendo o cádmio (Cd) o mais expresso dentre eles. A 

exposição ao Cd resulta na degeneração das mitocôndrias, e em aberrações 

de mitose, implicando na inibição da proliferação celular e na divisão celular em 

meristemas (DAS; SAMANTARAY; ROUT, 1997; LIN et al., 2012). O Cd 

também danifica o sistema fotossintético, através da produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) em tecidos fotosinteticamente ativos (SIEDLECKA; 

KRUPA, 1996; LIN et al., 2012). Este pode provocar uma forte resposta mesmo 

quando aplicado apenas em baixas concentrações (APPENROTH, 2010). 

Desse modo, as plantas adotam diferentes estratégias em resposta ao estresse 

induzido por metal. Assim, os mecanismos moleculares para excluir, 

desintoxicar ou compartimentalizar metais pesados não essenciais, são 

eventos relevantes, visto que desempenham um importante papel na 

sobrevivência das plantas sob exposição a metais pesados, contribuindo 

assim, para tolerância ao estresse (LIN et al., 2012). O complexo 

multienzimático da glicina desidrogenase também pode estar envolvido na 

resposta da planta ao estresse oxidativo gerado pelo acúmulo de Cádmio 

(SEMANE et al., 2010), processo expresso em tecidos foliares de E. pungens 

(Figura 7). 

 O processo de biossíntese de compostos organonitrogenados inclui 

processos vitais para o vegetal, por isso é bem expresso nos três órgãos 
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vegetativos de E. pungens, aproximadamente 17% de acordo com os treemaps 

(Figura 3, 4, 5). O conjunto de processos inclui desde a síntese de amidas, 

produção de aminoácidos, glicoproteínas, flavinas, interleucinas, purinas e a 

biossíntese de alcaloides de diversas classes, dentre eles os alcaloides 

tropânicos. Os alcaloides são metabólitos secundários amplamente distribuídos 

que provavelmente evoluíram como uma defesa das plantas contra herbivoria 

(HOWE; JANDER, 2008). No entando são historicamente conhecidos devido 

aos efeitos biológicos em mamíferos (atropina, cafeína, morfina e cocaína).  

 Os alcaloides tropânicos são uma importante classe de metabólitos 

intermediários derivados de plantas, definidos por um núcleo bicíclico: tropano 

[3, 2, 1]octano e um núcleo contendo nitrogênio como heteroátomo (EICH, 

2008; OLIVEIRA et al., 2011; SENA-FILHO et al., 2010). Os alcaloides 

tropânicos são biosintetizados a partir da descaboxilação da L-Ornitina, 

molécula intermediária na biossíntese da arginina, formando a putrescina. A 

putrescina é metilada pela ação da Putrescina Metiltransferase (PMT), 

formando N-metilputrescina, passo considerado de comprometimento da 

síntese desses alcaloides (JIRSCHITZKA et al., 2012). A N-metilputrescina é 

oxidada a 4-(1-metil-amino) butanal, que em condições fisiológicas normais é 

rearranjado espontaneamente dando origem ao cátion N-metil-Δ1-pirrolinium. A 

formação do segundo anel na biossíntese de alcaloides tropânicos ainda é 

assunto de muitos debates:  a primeira hipótese é que o cátion se condensa 

com o acetoacetato; a outra é que o cátion atua como ponto de partida para 

extensão tipo policetídeo com duas unidades de malonil-CoA. Em ambas 

hipóteses, o segundo anel resulta em uma função cetona na posição 3, que é 

reduzida para subsequente formação do éster nessa posição(DEWICK, 2009; 

JIRSCHITZKA et al., 2012). 

 A redução do grupamento cetona no anel tropânico é catalizado por 

enzimas conhecidas como tropinonas redutases (TRs) (DRÄGER, 2006). 

Essas enzimas pertencem à família de enzimas de cadeia curta de 

desidrogenase/redutase (SDR), que são NAD(P)H dependentes, que tem 

sequências com baixa intensidade e uma tétrade catalisadora Asn-Ser-Tyr-Lys 

(KAVANAGH et al., 2008). Além das TRs da família desidrogenase/redutase de 

cadeia curta (SDR), existem vários outros grupos principais de proteínas 

vegetais que contêm enzimas que podem efetuar a mesma atividade redutase 
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para a biossíntese dos alcaloides tropânicos, as aldo-ceto redutases, por 

exemplo (JIRSCHITZKA et al., 2012).  

 Para Erythroxylum coca, no passo final da biossíntese de cocaína 

(MecgoR), foi detectado um tipo diferente de catálise enzimática do que 

normalmente é visto para as TRs mais conhecidas, TRI e TRII (na família 

Solanaceae). A identidade global da  MecgoR com qualquer TRI ou TRII é 

inferior a 10% a nível de aminoácidos (JIRSCHITZKA et al., 2012). 

 No presente estudo foram identificadas cinco proteínas homólogas de 

tropinona redutase, sendo uma tropinona redutase 1-like. A partir da análise do 

aplicativo MCode, foi gerado um cluster que envolve as 5 tropinonas redutases 

encontradas em E. pungens (comparando os dados com Solanum 

lycopersicum) interligadas a duas proteínas Dihidrolipoil desidrogenase e 3-

hidroxiacil-[proteína carreadora de acil] desidratase FabZ-like (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Com o objetivo de verificar o fingerprint metabólico, os alcaloides 

tropânicos foram extraídos e analisados a partir das mesmas amostras de E. 

pungens utilizadas para o proteoma. Desta forma foi possível observar que 

mesmo em condições adversas ao qual E. pungens está submetido na 

Caatinga a produção de alcaloides tropânicos é mantida. Esse dado nos 

permite suportar a hipótese de que a planta adaptou-se às condição semiárida, 

mesmo com gasto energético, envolve a biossíntese de metabólitos especiais, 

Figura 10:Sub-rede gerada pelo MCode com dados de Erythroxylum pungens em 
comparação com dados de Solanum lycopersicum. 
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como os alcaloides tropânicos. A função desses metabólitos no contexto que 

se apresenta ainda necessita ser melhor investigado, mas pode-se sugerir que 

além do papel de defesa inerente aos alcaloides., ainda poderíamos verificar 

uma interface com a funçao de reserva de nitrogênio ou de outros ácidos 

orgânicos. Isso porque a estrutura química final dos alcaloides tropânicos é 

caracterizada pelo núcleo tropânico, já descrito, e ao menos um éster 

(aromático, derivados do ácido benzóico, ou alifático, derivados de ácidos de 

cadeia saturada ou insaturada, com ou sem ramificações e/ou substituintes; 

ambos posicionados no C3 do núcleo tropânico). 

 A análise e discussão dos alcaloides tropânicos em E. pungens está 

sendo abordada em manuscrito submetido sob revisão no periódico 

Phytochemistry. Nossos dados obtidos por CG-EM demonstraram nas folhas a 

ocorrência de quatro alcaloides tropânicos, cinco no caule e sete na raiz. Esses 

resultados indicam que a conservação da amostra desde o local de coleta em 

nitrogênio líquido é importante para a conservação da estrutura final dos 

alcaloides sob a forma de éster até o momento de análise. Isso porque em 

estudos quimicos realizados em amostras coletadas no mesma data e local e 

armazenadas à temperatura ambiente observou-se a ocorrência de menos 

alcaloides na raiz e também detectou-se o esqueleto tropânico em grande 

quantidade sem o éster (o que indica hidrólise e foi confirmado pelos dados 

atuais). 

 Outro dado relevante foi a detecção de quatro alcaloides com 

indicativo de esterificação com ácido alifático de cadeia longa (espectro de 

massas compatível com ácidos graxos, no entanto com perfil de fragmentação 

distinto dentre os alcaloides detectados). A atribuição estrutural inequívoca 

deve ser realizada por métodos de ressonância magnética nuclear de forma a 

assegurar o perfil de ramificação da cadeia. Esses resultados vão de encontro 

a um trabalho que previamente caracterizou a ocorrência do alcaloide 

nonanoato de tropina (éster do núcleo tropânico com ácido nonaoico) em 

Duboisia myoporoides. 
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4. CONCLUSÃO 

 Os dados reportados neste estudo demonstraram que Erythroxylum 

pungens adaptou-se frente aos estresses abióticos impostos pelo bioma da 

Caatinga, e principalmente o estresse por seca. Isto foi verificado pelo aumento 

das proteínas da fotossíntese, metabolismo energético e de carboidrato, ou 

seja, a manutenção destes processos demonstraram tolerância a seca. Além 

disso, foi possível observar que a biossíntese de alcaloides tropânicos não 

cessa,  e verificou-se a presença de quatro alcaloides com indicativo de 

esterificação com ácido alifático de cadeia longa. 
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CAPÍTULO 3 

Estudo do estresse hídrico em Erythroxylum pungens 

 

Um manuscrito com os resultados deste capítulo será submetido ao periódico 

Plos One (Fator de Impacto: 3,54) 
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RESUMO 

A seca é um dos estresse ambientais mais severos que limitam o 
desenvolvimento das plantas. O bioma Caatinga é amplamente afetado por 
este estresse, já que se caracteriza pelo clima semiárido, baixa umidade, 
escassez de chuvas, forte radiação e temperaturas elevadas. As plantas da 
Caatinga apresentam propriedades que lhes permitem sobreviver nessas 
condições. Destaca-se Erythroxylum pungens, uma espécie pouco explorada e, 
encontrada apenas no semiárido. O presente trabalho visa avaliar a influência 
da suspensão de rega em espécimes de Erythroxylum pungens cultivados em 
casa de vegetação. Para isso, as mudas foram produzidas por meio de 
sementes de E. pungens. Após um ano do plantio, as plantas foram 
padronizadas e aleatorizadas, para formar os grupos de tratamento de estresse 
hídrico por suspensão de rega: 7 grupos com 7 indivíduos, totalizando 49 
espécimes de E. pungens. Sendo T0 o grupo controle inicial; T3-tratado, T10-
tratado, T20-tratado e seus respectivos controles. Após a submissão ao 
tratamento, o material vegetal foi coletado para análises de umidade, conteúdo 
relativo de água, proteínas solúveis totais, aminoácidos livres totais, prolina e 
fingerprint metabólico. Os indivíduos de E. pungens submetidos ao estresse 
hídrico apresentaram aspectos progressivos de murcha, com maior expressão 
para indivíduos de T20-tratado, assim como decréscimo do conteúdo relativo 
de água a partir do T10-tratado. A quantidade de proteínas solúveis totais nas 
folhas de E. pungens aumentou com o passar do tempo de exposição ao 
tratamento, com maior valor para T20-tratado. Foi possível observar também 
um aumento dos aminoácidos livres totais nas folhas de plantas submetidas ao 
estresse após 10 dias de tratamento. Verificou-se alcaloides comuns a todos os 
grupos de indivíduos avaliados, com diferenças para quantidades daqueles 
com Tr 7,189, 17,130 e 22,045 min. Desta forma, foi possível observar que 
mesmo em condições adversas E. pungens mantém a biossíntese de 
alcaloides. Nota-se também que o perfil de alcaloide das folhas de E. pungens 
é bastante plástico, e parece ser mais afetado pelo desenvolvimento da planta 
do que pela condição de estresse. 

 

Palavras-chaves: Erythroxylaceae, Alcaloides, Estresse hídrico, Prolina, 
Caatinga. 
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ABSTRACT 

 Drought is one of the most severe environmental stresses that limits 
plant development. The Caatinga biome is largely affected by this stress, since 
it is characterized by semiarid climate, low humidity, rain shortage, strong 
radiation and high temperatures. Caatinga plants have properties that allow 
them to survive under these conditions. It stands out Erythroxylum pungens, a 
species with little exploration and, found only in the semiarid. The paper aims to 
evaluate the suspension of irrigation influence on Erythroxylum pungens 
specimens grown under greenhouse conditions. For this, seedlings were 
produced from seeds of E. pungens. After one year of planting, plants were 
standardized and randomized, to form groups of water stress treatment: 7 
groups with 7 individuals, totaling 49 specimens of E. pungens. With T0 being 
the initial control group; T3-treated, T10-treated, T20-treated and their 
respective controls. After submission to treatment, plant material was collected 
for moisture analysis, relative content of water, total soluble proteins, total free 
amino acids, proline and metabolic fingerprint. The individuals of E. pungens 
submitted to water stress had progressive withering, with greater expression for 
T20-treated individuals, as well as a decrease in the relative water content from 
T10-treated. The amount of total soluble proteins in the leaves of E. pungens 
increased with the passage of treatment exposure time, with a higher value for 
T20-treated. It was also possible to observe an increase of total free amino 
acids in the plants leaves submitted to stress after 10 days treatment. Common 
alkaloids were found for all individuals groups evaluated, with differences for 
quantities of those with Tr 7,189, 17,130 and 22,045 min. Thus, it was possible 
to observe that even under adverse conditions E. pungens maintain alkaloid 
biosynthesis. It is also noted that alkaloid profile of E. pungens leaves is quite 
plastic, and seems to be more affected by plant development than the stress 
condition. 
 

Keywords: Erythroxylaceae, Alkaloids, Hydric stress, Proline, Caatinga. 
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1. INTRODUÇÃO 

A seca é um dos estresses ambientais mais severos que limitam o 

desenvolvimento das plantas (SHINOZAKI et al., 2017; WANG et al., 2016). 

Assim, elas respondem e se adaptam ao estresse de seca para sobreviver às 

condições de déficit de água.  

O bioma Caatinga se caracteriza principalmente pelo clima semiárido, 

com baixa umidade, baixa pluviosidade (entre 250 a 800 mm anuais), solo 

desfavorável à agricultura, forte radiação e temperaturas elevadas (AB’SABER, 

1999; GIULIETTI et al., 2004). Esse conjunto de características leva a uma 

capacidade de retenção de água no solo reduzida e à maior demanda de 

evapotranspiração por parte da planta (PIMENTEL, 2004; ). 

As plantas da Caatinga apresentam propriedades diversas que lhes 

permitem viver nessas condições desfavoráveis: tanto adaptações 

morfológicas, como adaptações fisiológicas e bioquímicas, isto garante a 

sobrevivência e a diversidade das espécies vegetais, muitas das quais são 

endêmicas do bioma (CHAVES; MAROCO; PEREIRA, 2003; GIULIETTI et al., 

2004; ZAPPI, 2008). As características edafoclimáticas peculiares desse bioma 

podem atuar como elicitores na modulação das vias biossintéticas dos 

metabólitos secundários (FETT-NETO, 2010; SANTOS et al., 2014; VOM 

ENDT; KIJNE; MEMELINK, 2002), inclusive dos alcaloides. 

Nesse contexto ainda pouco explorado pela comunidade científica, 

destaca-se Erythroxylum pungens, espécie encontrada apenas no semiárido 

(LOIOLA et al., 2007). O gênero Erythroxylum  é caracterizado por produzir 

alcaloides tropânicos, classe de alcaloides conhecidos pelo efeito anestésico 

local, anticolinérgico, antiemético e antidepressivo). Destaca-se E. coca, 

espécie produtora do alcaloide tropânico cocaína e que tem cultivo 

historicamente reconhecido em regiões úmidas e com elevadas altitudes. 

Considerando esses fatores, surge a pergunta científica sobre a resistência de 

Erythroxylum em situação de seca e qual a influência desse estresse na 

produção de alcaloides tropânicos. Buscando contribuir com esse tema, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da suspensão de rega 

em indivíduos de Erythroxylum pungens cultivado em casa de vegetação. 



108 
 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Material vegetal e tratamento de estresse hídrico 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de 

Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN. As mudas foram produzidas por meio de sementes coletadas em frutos 

maduros de Erythroxylum pungens na Estação Ecológica do Seridó (ESEC), 

Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, em 23 de janeiro de 2014. A 

espécie foi identificada e depositada no Herbário da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Brasil, sob voucher de número 21666. A autorização para 

a coleta foi concedida pelo SISBIO (número 32749-2) e a permissão de acesso 

ao patrimônio genético brasileiro foi autorizada pelo CNPq (número 

010142/2012-6). 

As sementes foram imersas em água por 24 horas, depois desinfectadas 

com hipoclorito de sódio 0,2% (m/v) por 5 minutos sob agitação eventual e 

lavadas por quatro vezes em água destilada. Estas foram semeadas em 

sementeira, utilizando como substrato areia e esterco na proporção de 3:1. 

Após emergência e expansão dos cotilédones, as plântulas foram 

transplantadas para vasos, utilizando o mesmo substrato.  

Após um ano do plantio (planta jovem), as plantas foram padronizadas 

(comprimento das plantas, espessura do caule, quantidade de folhas) e 

aleatorizadas, por sorteio, para formação dos grupos de tratamento de estresse 

hídrico por suspensão de rega. As plantas foram separadas em 7 grupos com 7 

indivíduos (n=7), totalizando 49 espécimes de E. pungens. Sendo T0 o grupo 

controle do início do experimento; T3-controle, T10-controle e T20-controle são 

grupos controle de cada tratamento, que foram regados em dias alternados até 

o final do experimento (de acordo com o tratamento; T3: 3 dias; T10: 10 dias; 

T20: 20 dias). T3-tratado teve suspensão de rega por três dias; T10-tratado 

teve suspensão de rega por 10 dias e T20-tratado por 20 dias. Após os dias de 

submissão ao tratamento, foi realizada coleta de material vegetal em nitrogênio 

líquido e, em seguida, acondicionado em freezer -80 ºC, para análises de 

proteínas solúveis totais, aminoácidos livres totais, prolina e alcaloides. Para 
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análise de umidade e conteúdo relativo de água as folhas foram coletadas e 

colocadas em sacos de papel kraft. 

2.2 Conteúdo relativo de água (CRA) e Percentual de Umidade (%U) 

 O CRA e o %U foram determinados segundo Irigoyen et al. (1992) e 

Slavick (1974), respectivamente, com algumas modificações. Para estas 

análises, as folhas coletadas (5 folhas de cada repetição) foram pesadas para 

determinação de matéria fresca (MF) em balança semi-analítica. Em seguida, o 

material vegetal foi transferido e emergido em Becker contendo 100 mL de 

água Milli-Q a temperatura ambiente (25 ºC ± 5 ºC) durante 6 horas. Decorrido 

este tempo, as folhas foram retiradas do Becker, secas com papel toalha e 

novamente pesadas para obtenção da massa túrgida (MT). Para aferir a massa 

seca, o material vegetal foi colocado em sacos de papel madeira do tipo Kraft, 

e acondicionado em estufa de ar circulante a 75 ºC por 72 horas. O cálculo do 

CRA foi realizado com base na expressão matemática: CRA = (MF – MS)/(MT 

– MS) x 100; e o percentual de umidade foi determinado pela relação %U = 

[(MF – MS) /MF] x 100. 

2.3 Extração e quantificação de Proteínas Solúveis Totais (PST) 

 As proteínas solúveis totais das folhas de E. pungens foram extraídas 

com 100 mg de massa fresca por maceração com 100 mM de tampão Tris-HCl 

pH 7.0 suplementado com 500 mM NaCl e 2 mM 2-mercaptoetanol. As 

amostras foram centrifugadas a 10.000 g por 10 minutos, o sobrenadante foi 

coletado e o pellet foi re-extraído novamente por mais duas vezes. Todos os 

passos foram realizados a 4 ºC.  A determinação do conteúdo de PST foi 

realizada de acordo com método proposto por Bradford (1976), utilizando uma 

curva com albumina sérica bovina (BSA) como padrão e os dados expressos 

em mg/g de massa seca. 

2.4 Extração e quantificação dos Aminoácidos Livres Totais (AALT) e prolina 

livre (PL) 

Os aminoácidos livres totais foram extraídos a partir da massa seca das 

folhas de E. pungens com água destilada estéril à 100 °C durante 1 hora. O 

extrato obtido foi filtrado e utilizado para a determinação do conteúdo de AALT 

e PL. A dosagem dos AALT foi realizada conforme método descrito por 

Peoples (1989) e o conteúdo estimado utilizando uma curva com L-glutamina 
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como padrão e expresso em µmol/g de massa seca. O teor de prolina livre foi 

determinado através do método proposto por Bates e Waldren (1973) utilizando 

ninhidrina ácida. Após esse procedimento, as amostras foram submetidas a 

banho de gelo, onde logo em seguida, adicionou-se 2 mL de tolueno em cada 

amostra, homogeneizando em vortex durante 20 s. Quando o sistema de cada 

amostra se tornou bifásico, a fase superior foi analisada em espectrofotômetro 

em comprimento de onda 520 nm. O conteúdo de PL foi determinado usando 

uma curva com L-prolina como padrão e expresso em µmol/g de massa seca. 

2.5 Análise estatística 

Para análise estatística utilizou-se análise de variância (ANOVA) seguido 

por Teste de Tukey (p<0,05). Para isso foi usado o programa ASSISTAT 

(Versão 7.7 beta) 

2.6 Extração e quantificação dos Alcaloides 

As folhas de Erythroxylum pungens foram trituradas em nitrogênio 

líquido e, posteriormente, seguiu-se extração com EtOH a 96% (v/v) por três 

vezes (cada uma com duração de 24 horas) à temperatura ambiente. O extrato 

bruto foi concentrado à pressão reduzida. Em seguida, o extrato foi acidificado 

com H2SO4 10% (v/v) (pH 1) e depois submetido a uma extração ácido-base, 

usando n-hexano (pH 1) e CHCl3 (pH 2, 4 e 9). A solução aquosa foi basificada 

com NH4OH e extraída. Após a evaporação sob pressão reduzida, foram 

obtidas frações enriquecidas em alcaloides e a fração clorofórmio pH 9 foi 

escolhida para análises do perfil de alcaloides por CG-EM (KREH; MATUSCH; 

WITTET, 1995), em virtude de sua maior variedade de alcaloides. O 

cromatograma obtido foi avaliado pico a pico na busca por espectros de 

massas compatíveis com a fragmentação tradicionalmente encontrada para 

alcaloides tropânicos. Os picos atribuídos aos alcaloides tiveram suas áreas 

sob a curva mensuradas e à soma de todas elas foi atribuído o valor de 100%, 

sendo feita a proporção percentual de cada área individualmente.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os espécimes de E. pungens submetidos ao estresse hídrico por 

suspensão de rega apresentaram aspectos progressivos de murcha e aparente 

diminuição de pigmento nas folhas, com maior expressão desses caracteres 

para os indivíduos de T20-tratado (Figura 1). 

 

Figura 1: Exemplares de Erythroxylum pungens durante o experimento de estresse hídrico por 
suspensão de rega. 

Observou-se decréscimo do conteúdo relativo de água (CRA) apenas a 

partir do tratamento de 10 dias após suspensão de rega (Figura 2). As plantas 

submetidas ao tratamento após 20 dias de estresse hídrico demonstraram CRA 

igual a 16%, valor muito abaixo do que é  considerado como crítico, de acordo 

com Pardo (2010), o qual afirmou que valores de CRA abaixo do ponto crítico 

de 50% geralmente resulta na morte da planta, com notáveis exceções para 

plantas xerófilas que podem atingir esse índice sem que haja morte dos 

tecidos, grupo no qual a espécie em estudo se enquadra. Valores de CRA 

entre 85-95% são encontrados em tecidos bem hidratados (PARDO, 2010), 

pontos próximos do encontrados para E. pungens em T0. 

A redução do CRA em resposta ao déficit hídrico tem sido bastante 

estudada. Entretanto, esta resposta varia de espécie vegetal, por exemplo, em 

plantas de Hevea brasiliensis foi observada redução significativa de CRA após 

17 dias da suspensão de rega, atingindo o seu menor valor após 35 dias sem 

irrigação (70%) (CHEN et al., 2010). Para Myracrondruon urundeuva (Aroeira), 

T3-Controle T3-Tratado T10-Controle T10-Tratado T20-Tratado T20- Controle 
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verificou-se que nas plantas submetidas ao déficit hídrico por suspensão de 

rega houve redução progressiva do CRA até o 12º dia de tratamento, atingindo 

70% (COSTA et al., 2015). A umidade das folhas de E. pungens diminuiu com 

o passar do tempo nas plantas tratadas enquanto que permaneceu constante 

nas plantas com rega contínua (Figura 3). 

  

Figura 2: Conteúdo relativo de água das folhas de Erythroxylum pungens submetidas à estresse 
hídrico por suspensão de rega. Letras maiúsculas diferentes significam diferenças entre os 
tratamentos (controle ou tratado) ao longo do tempo. Letras minúsculas significam diferenças 
entre os tratamentos no mesmo dia. 

Figura 3: Porcentagem de umidade das folhas de Erythroxylum pungens submetidas à estresse 
hídrico por suspensão de rega. Letras maiúsculas diferentes significam diferenças entre os 
tratamentos (controle ou tratado) ao longo do tempo. Letras minúsculas significam diferenças 
entre os tratamentos no mesmo dia. 
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 A quantidade de proteínas solúveis totais nas folhas de E. pungens 

aumentou com o passar do tempo de exposição ao estresse hídrico, com maior 

valor para espécimes com suspensão de rega por 20 dias (Figura 4). Sob o 

estresse por seca, as proteínas envolvidas no metabolismo de aminoácidos, 

desintoxicação, degradação de proteínas e rotas metabólicas de carboidratos, 

como a glicólise ou o ciclo de Krebs, são mais expressas (JOHNOVÁ et al., 

2016). Além destes processos, se destacam proteínas ligadas à recuperação 

da fotossíntese, ou seja, aumento das proteínas envolvidas nas fotorreações e 

no ciclo de Calvin (WANG et al., 2016), e também proteínas ligadas a 

fotorrespiração (glicina desidrogenase, por exemplo) (ZHOU et al., 2015). 

Portanto, sugere-se que E. pungens investe na síntese de proteínas ligadas à 

tolerância ao estresse.  

Figura 4: Quantificação de Proteínas solúveis das folhas de Erythroxylum pungens submetidas 
a estresse hídrico por suspensão de rega. Letras maiúsculas diferentes significam diferenças 
entre os tratamentos (controle ou tratado) ao longo do tempo. Letras minúsculas significam 
diferenças entre os tratamentos no mesmo dia. 
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 Em relação a quantidade de aminoácidos livres totais (Figura 5), foi 

possível observar um aumento dos aminoácidos nas plantas submetidas ao 

estresse após 10 dias de tratamento, e esta quantidade se mantém 

praticamente constante, sem diferença estatística significativa, nas plantas 

submetidas ao estresse por 20 dias. Enquanto que os níveis de prolina em 

folhas de E. pungens (Figura 6) têm comportamento ascendente em todos os 

indivíduos tratados, destacando o tratamento de 20 dias de suspensão de rega, 

em que houve maior quantidade deste aminoácido. Além da sua função no 

ajuste osmótico, a prolina contribui para estabilizar estruturas subcelulares 

(membrana e proteínas por exemplo), auxilia também na manutenção redox 

celular. Em resposta ao estresse por seca, a prolina se acumula normalmente 

no citosol, onde contribui substancialmente para o ajuste osmótico 

citoplasmático (INGRAM; BARTELS, 1996; ZHANG et al., 2014). 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5: Quantificação de Aminoácidos livres totais das folhas de Erythroxylum pungens 
submetidas a estresse hídrico por suspensão de rega. Letras maiúsculas diferentes significam 
diferenças entre os tratamentos (controle ou tratado) ao longo do tempo. Letras minúsculas 
significam diferenças entre os tratamentos no mesmo dia. 
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Visando verificar o fingerprint metabólico durante o estresse, os 

alcaloides tropânicos de folhas de E. pungens foram extraídos e analisados por 

CG-EM. Até o momento a identificação estrutural inequívoca não foi concluída 

e os resultados serão mencionados em termos do tempo de retenção (Tr) dos 

alcaloides. Desta forma, foi possível verificar que mesmo em condições de 

estresse hídrico em todos os tratamentos a que as plantas foram submetidas, 

como também no controle dos tratamentos, a biossíntese de alcaloides foi 

mantida em diferentes níveis e perfis. Este dado permite sugerir que mesmo 

em condições desfavoráveis, a espécie em estudo investe energia na produção 

de um metabólito secundário que pode estar ligado tanto a defesa 

principalmente contra herbívoros, o que já é inerente aos alcaloides, como 

também a reserva de nitrogênio ou de outros ácidos orgânicos, e agindo como 

antioxidante não enzimático (GILL et al., 2015). 

 Foi possível observar alcaloides comuns a todos os grupos de indivíduos 

avaliados, tanto nos grupos controle como nos grupos tratados, com diferenças 

para as quantidades relativas dos alcaloides com tempo de retenção 7,189, 

13,596, 17,130 e 22,045 min (Figura 7). Ainda, é importante destacar que os 

Figura 6: Quantificação de Prolina livre em folhas de Erythroxylum pungens submetidas a 
estresse hídrico por suspensão de rega. Letras maiúsculas diferentes significam diferenças 
entre os tratamentos (controle ou tratado) ao longo do tempo. Letras minúsculas significam 
diferenças entre os tratamentos no mesmo dia. 
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alcaloides com tempo de retenção 4,867 e 5,859 min só apareceram nas folhas 

de E. pungens a partir do 10º dia de experimento, sendo que o alcaloide com 

Tr = 4,867 min não aparece em nas folhas de indivíduos submetidos ao 

tratamento de suspensão de rega por 10 dias, mas aparece em indivíduos 

tratados por 20 dias, e com maior quantidade. Diferentemente, do alcaloide 

com Tr = 5,859 min que aparece tanto nos grupos controles como no tratado a 

partir do 10 dias de tratamento, tendo maior acúmulo após 20 dias de 

submissão do estresse. 

 O alcaloide com Tr = 11,904 min não aparece nos indivíduos submetidos 

a experimento no 10º dia, nem no grupo controle e nem no tratado, mas 

aparece no tempo 0 (início do experimento) e após 20 dias de experimento. O 

alcaloide com Tr = 13,596 min, parece não ser afetado pela condição de seca, 

mas sim pelo tempo de experimento, e portanto, também de desenvolvimento 

da planta, uma vez que ele aparece com grande quantidade em T0, decresce 

em T10 (controle e tratado) e se mantém em T20 (controle e tratado). 

Finalmente, o alcaloide com Tr = 10,443 min aparece apenas em indivíduos 

T20-controle, ou seja, indivíduos submetidos ao experimento por 20 dias e 

regados periodicamente.  
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Figura 7:  Cromatogramas de folhas de Erythroxylum pungens submetidas a estresse hídrico por suspensão de rega e seus respectivos controles. A -  tempo 
0 (grupo controle); B – T3-controle; C – T3-tratado (indivíduos após 3 dias de suspensão de rega); D – T10-controle; E – T10-tratado (indivíduos após 10 dias 
de suspensão de rega); F – T20-controle; G – T20-tratado (indivíduos após 20 dias de suspensão de rega).
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 Observando os dados é possível sugerir que o perfil de alcaloides das 

folhas de E. pungens é bastante plástico, parecendo ser mais alterado com o 

desenvolvimento da planta do que com a condição de estresse ao qual ela foi 

submetida, isso evidencia um metabolismo voltado para tolerar diversas 

condições de estresse, já que a planta é endêmica de ambiente semiárido, a 

Caatinga e mesmo em condições adversas mantém a biossíntese de alcaloides 

tropânicos.  

 Esse resultado reforça nossos dados anteriores que apontam para uma 

variedade de alcaloides tropânicos detectados em espécimes selvagens de E. 

pungens (artigo submetido). No entanto, no que se refere a espécimes 

cultivadas, como estas utilizadas neste estudo, os alcaloides produzidos estão 

em fase final de identificação estrutural. Os dados irão permitir uma 

comparação qualitativa da produção de alcaloides tropânicos entre as plantas 

nas condições selvagem e cultivada. Além disso, no que se refere às plantas 

submetidas à suspensão de rega o perfil dos alcaloides permitirá discutir se 

alguma das condições abordadas elicita a produção de algum alcaloide bioativo 

que pode ser útil no estudo das propriedades biológicas. 

 Destaca-se que este é o primeiro estudo com esse enfoque realizado 

com plantas da Caatinga e demonstra a plasticidade metabólica do gênero 

Erythroxylum no desenvolvimento de homeostasia em diferentes condições 

climáticas com manutenção da capacidade de biossintetizar alcaloides 

tropânicos embora isso seja à custa de energia para a planta já debilitada. 
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4. CONCLUSÃO 

 Nossos resultados permitem hipotetizar que E. pungens, espécie 

adaptada no ambiente semiárido da Caatinga, desenvolveu modulou seu 

metabolismo para sobreviver às condições climáticas e tem a capacidade de 

manter ativo o metabolismo de alcaloides tropânicos.  
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DISCUSSÃO GERAL  

 

Erythroxylum pungens é uma espécie endêmica da Caatinga (LOIOLA et 

al., 2007), que pertence ao mesmo gênero de uma das espécies mais 

conhecidas do mundo pela produção de cocaína, Erythroxylum coca. 

Entretanto, a espécie em estudo é pouco explorada cientificamente, apenas 

seis estudos foram encontrados na literatura, sendo quatro de taxonomia e 

sistemática e dois de atividade biológica de extrato ou composto isolado de 

alguma parte da planta (COSTA-LIMA; LOIOLA; ALVES, 2014; COSTA-LIMA; 

LOIOLA; JARDIM, 2014; LOIOLA et al., 2007; OLIVEIRA, 2012; SENA-FILHO 

et al., 2010)(COSTA-LIMA; LOIOLA; ALVES, 2014; COSTA-LIMA; LOIOLA; 

JARDIM, 2014; LOIOLA et al., 2007). Este cenário despertou o interesse pelo 

estudo de E. pungens e, principalmente, o fato da espécie estar inserida em um 

ambiente com muitas adversidades (clima semiárido, altas temperaturas, 

radiação solar intensa, salinidade do solo, escassez de chuvas) que submetem 

as espécies vegetais a estresses, e, portanto, elicitam respostas específicas. 

Além disso, o gênero é bastante conhecido pela produção de alcaloides 

tropânicos, metabólitos conhecidos pelas suas atividades farmacológicas 

(GRYNKIEWICZ; GADZIKOWSKA, 2008b; LOIOLA et al., 2007; SILVA et al., 

2001) . 

 Observou-se a produção de alcaloides na folha rotineiramente 

encontrados no gênero, como tropacocaína e 3-Tigloiloxi-6-acetoxitropano, por 

exemplo. No entanto, em caules e raízes foram detectados e identificados por 

CG/EM e RMN alcaloides incomuns ao gênero Erythroxylum. No caule, foi 

isolado e identificado o alcaloide tropânico  3-(2-metilbutiriloxi)tropan-6,7-diol,  

assim como o  alcaloide nortropano 3-(2-metilbutiriloxi)nortropan-6,7-diol, 

ambos com éster alifático ligado ao C-3, apenas com a diferença de um 

grupamento metila ligado ao nitrogênio do anel tropano. Este último foi isolado 

e caracterizado pela primeira vez para espécies do gênero Erythroxylum. 

Ademais, foi isolado e identificado na raiz de E. pungens, um alcaloide indólico, 

N,N-Dimetill-1-H-indol-3-etanamina, também conhecido como N,N-

dimetiltriptamina (DMT) (BUCHANAN et al., 2007; GAUJAC et al., 2013; 

VITALE et al., 2011). Este resultado é importante, visto que nenhum alcaloide 
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indólico foi reportado anteriormente para a família Erythroxylaceae. A função 

deste composto para a planta ainda é desconhecida, o que se sabe é que 

provavelmente ele está envolvido na defesa contra o estresse, uma vez que 

outros derivados de triptamina, como a melatonina e serotonina, funcionam 

desta forma. Por exemplo, essas aminas biogênicas atuam como antioxidantes 

e induzem o crescimento, provando benefícios na aclimatação ao estresse, e 

também atuam frente a estressores abióticos, como a seca, salinidade, altas e 

baixas temperaturas, radiação UV intensa e produtos químicos tóxicos 

(ARNAO; HERNÁNDEZ-RUIZ, 2015). Muitos estudos demonstram que plantas 

expostas a estresse por seca acumulam maiores concentrações de metabólitos 

secundários como compostos contendo nitrogênio, alcaloides 

(RAMAKRISHNA; RAVISHANKAR, 2011; SELMAR; KLEINWA, 2013). Por 

exemplo, aumentos significativos nas concentrações de alcaloides foram 

demonstrados nas espécies Senecio jacobaea (KIRK et al., 2010) e Nicotiana 

tabacum (ÇAKIR; ÇEBI, 2010).  

 A partir deste cenário de resultados da fitoquímica de espécimes 

selvagens de E. pungens, tornou-se relevante investigar mais detalhadamente 

aspectos relacionados ao metabolismo da planta no contexto das condições 

semiáridas da Caatinga. Dessa maneira, a análise do proteoma total de raiz, 

caule e folhas poderia agregar dados que permitissem melhor compreender a 

homeostasia da espécie num cenário climático com estresse multifatorial. De 

fato os resultados, que estão agrupados e discutidos no Capítulo 2, mostraram 

que a espécie adaptou-se muito bem às condições de seca: adaptações 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. Em folhas de E. pungens foram 

observadas quantidades significativas de proteínas relacionadas à fotossíntese 

e ao ciclo de Calvin, ou seja, demonstra fotossíntese ativa, e tolerância ao 

estresse por seca (Figura 9, Capítulo 2). Já espécies susceptíveis à seca 

apresentam uma panorama de diminuição da taxa fotossintética, 

principalmente pelo fechamento dos estômatos (KOSOVÁ et al., 2011; PATRO 

et al., 2014; SHAHBAZI; SHARIATI; MULO, 2014). Além disso, observou-se 

abundância de proteínas referentes à fotorrespiração, processo que pode 

proteger a fotossíntese da fotoinibição e prevenir o acúmulo de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) (VOLL et al., 2006); proteínas relativas ao 
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metabolismo de carboidratos e energia estão em quantidades significativas, 

confirmando a tolerância de E. pungens ao estresse por seca.  A presença de 

proteínas envolvidas nas resposta ao estresse biótico e, principalmente 

abiótico, foi notável nos três órgãos de E. pungens, tais como: Superóxido 

dismutase, catalase, peroxidases, proteínas de choque térmico e proteínas da 

família 14-3-3 (Figura 9, capítulo 2). Utilizando dados do proteoma e análise de 

bioinformática foi possível construir uma rede de interação (interatoma) que 

especifica a relação de todos os processos de E. pungens em todos os órgãos 

da planta (Figura 9), sendo o primeiro registro dessa natureza reportado para 

espécies da Caatinga até então. 

 A complexidade e riqueza de informações oriundas da análise do 

proteoma total dos três órgãos de E. pungens certamente não permitem 

esgotar sua discussão no contexto deste trabalho. No entanto, no que se refere 

à biossíntese dos alcaloides tropânicos, foi possível identificar, com base na 

comparação no banco de dados de Solanum lycopersicum, cinco proteínas 

homólogas à tropinona redutase, sendo uma tropinona redutase 1-like na folha 

de E. pungens, sugerindo modificações na biossíntese desses alcaloides na 

folha de E. pungens.  

As Tropinonas redutases podem pertencer à família de enzimas de 

hidrogenase/redutase de cadeia curta, que são oxidoredutases monoméricas 

dependentes de NAD(P)H com baixa identidade de sequência e uma tétrade 

catalítica Asn-Ser-Tyr-Lys, como também a outros grupos de proteínas 

vegetais que contêm enzimas com função de redutases para a biossíntese de 

alcaloides tropânicos, incluindo desidrogenase/redutase de cadeia média, 

aldeídos desidrogenases, e as aldo-ceto redutase (JIRSCHITZKA et al., 2012). 

Em Solanaceae, existe um ponto na biossíntese, em que há uma separação 

dos compostos produzidos: a redução da função 3-ceto dos alcaloides 

tropânicos. Nesta família, um grupo de TRs (Tropinona Redutases – TRI e 

TRII) formam produtos com configuração 3α, enquanto que na biossíntese dos 

alcaloides do tipo Erythroxylaceae formam produtos com configuração 3β, 

catalisada pela MecgoR (Metil Ecgonina Redutase); enzimas que pertencem a 

classes diferentes. Além disso, os alcaloide tropânicos encontrados em 

Erythroxylaceae apresentam um grupo carbometóxi ligado à posição C-2 do 
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anel tropânico, o que geralmente é ausente na estrutura dos alcaloides 

tropânicos encontrados na família Solanaceae (DEWICK, 2009; DRÄGER, 

2006; JIRSCHITZKA et al., 2012)  

Desta forma, esse fato pode ser contestado pelas novas descobertas 

desse trabalho, identificação de cinco tropinonas redutases homólogas às da 

espécie Solanum lycopersicum que faz parte da família Solanaceae, além de 

moléculas com configuração 3α, que é comum a esta família. No entanto, é 

importante salientar que as técnicas utilizadas neste trabalho não são 

específicas para inferir a estereoquímica das moléculas, e, por isso, novas 

análises necessitam ser realizadas.  

   Enquanto os dados químicos dos alcaloides tropânicos apresentados 

no Capítulo 1 foram obtidos após análise fitoquímica tradicional, com coleta da 

planta e secagem em estufa de circulação de ar, os dados químicos 

apresentados no Capítulo 2 foram obtidos a partir de amostras coletadas em 

nitrogênio líquido (nas mesmas condições que as amostras utilizadas para o 

proteoma). Nesse contexto, esses resultados permitem indicar que as 

condições de armazenamento, transporte e secagem das amostras de E. 

pungens interferem na integridade dos alcaloides produzidos pela planta. 

Ainda, destaca-se que de acordo com os resultados de CG-EM do Capítulo 2 a 

fragmentação de algumas moléculas é compatível com alcaloides tropânicos 

inéditos na literatura visto que não foram encontrados relatos de fragmentações 

semelhantes. Uma proposta de identidade estrutural fundamentada nas 

fragmentações observadas está sendo desenvolvida e até o momento aponta 

para a ocorrência de ácidos alifáticos de cadeia longa esterificando o núcleo 

tropânico. Esses dados suscitam o questionamento sobre qual fator estressor 

contribui para a biossíntese desses alcaloides. Ainda, questiona-se como 

modular e elicitar a biossíntese de alcaloides tropânicos bioativos, como EP1 

descrito no Capitulo 1, de forma que eles possam ser obtidos em maior 

rendimento. 

 Nesse contexto, foi delianeado um estudo de monitoramento do perfil de 

alcaloides tropânicos e parâmetros bioquímicos sob estresse hídrico em E. 

pungens. Um experimento em casa de vegetação foi desenvolvido para testar a 

influência do estresse hídrico por suspensão de rega, em tratamento de 3, 10 e 

20 dias de suspensão de rega, em E. pungens cultivados por 12 meses. Os 
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dados discutidos no Capítulo 3 evidenciam que as plantas sobrevivem a 

condições extremas de estresse, mesmo aquelas em casa de vegetação, 

utilizando osmólitos protetores como prolina, e biossintetizando proteínas 

envolvidas na resposta ao estresse por seca. Além disso, o perfil de alcaloides 

em ambos os grupos (tratamento e controle) demonstrou que o perfil dos 

alcaloides tropânicos de folha é bastante plástico, e parece ser mais afetado 

pelo desenvolvimento da planta do que pela condição de estresse ao qual a 

planta foi submetida. Isto comprova o fato de que Erythroxylum pungens é uma 

espécie tolerante às condições de estresse por seca. O perfil  metabólico dos 

órgãos de E. pungens demonstrou que mesmo em condições adversas a 

planta em estudo continua produzindo alcaloides tropânicos, o que pode 

confirmar a ideia de qua a planta adaptou-se para sobreviver às condições 

adversa do bioma Caatinga mantendo a biossintese de metabólitos 

secundários.  Devido ao ineditismo estrutural apontado pelos dados de CG-EM 

a elucidação está sendo minuciosamente estudada para ser proposta visto que 

o rendimento alcaloídico é muito reduzido e inviabiliza a aplicação de técnicas 

de isolamento e elucidação estrutural por ferramentas complementares. Esse 

estudo químico será tema de futuros trabalhos do grupo como um 

desdobramento dos resultados apresentados até aqui. 
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Figura 9: Rede de interação entre os processos, relacionando os diferentes órgãos de Erythroxylum pungens, gerada pelo 
ClueGO, utilizando como referência dados de Solanum lycopersicum.  
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CONCLUSÃO FINAL  

 O estudo inédito aqui realizado demonstrou que Erythroxylum pungens, 

planta endêmica da Caatinga, pode ser considerada fonte de alcaloides 

tropânicos incomuns como alcaloides com éster alifático na posição C-3, por 

exemplo, 3-(2-metilbutiriloxi)tropano-6,7-diol (9), identificado no caule de E. 

pungens,  e caracterizado pela primeira vez por Ressonância Magnética (1H e 

13C) uni e bidimensional. Além deste, também foi identificado no caule um 

composto nortropano (m/z 198), 3-(2-metillbutiriloxi)nortropan-6,7-diol (10). Na  

fração F3 da raiz foi identificado uma substância majoritária, N,N-Dimetil-1-H-

Indol-3-etanamina (4), também conhecido como N,N-dimetiltripotamina (DMT), 

primeiro relato de alcaloide indólico para a família Erythroxylaceae. 

Provavelmente, a produção deste alcaloide seja uma resposta em defesa aos 

estresses. Estes alcaloides isolados e as frações enriquecidas de caule (FEP1) 

e de folha (FEP2), foram testados frente a linhagens de células tumorais: HeLa, 

SiHa, 786-0 e PC3, e apresentaram potencial citotóxico, principalmente o 

alcaloide (9), (4) e a fração FEP1 na concentração de 1 mg/mL para linhagem 

de câncer de próstata, resultado que corroboraram com os dados do Docking 

molecular. 

 Para melhor entender a biossíntese dos alcaloides tropânicos, assim 

como a adaptação de Erythroxylum pungens as condições ambientais da 

Caatinga, realizou-se a proteômica total dos três órgãos desta planta, assunto 

tratado no capítulo 2 desta tese, em que foi possível supor que E. pungens 

desenvolveu tolerância aos estresses os quais é submetida, demonstrado pela 

presença significativa de proteínas envolvidas na fotossíntese, fotorrespiração, 

resposta ao estresse, tanto biótico quanto abiótico, com destaque para 

estresse hídrico, salino, químico e oxidativo. Além disso, E. pungens mantém a 

biossíntese de alcaloides tropânicos, mesmo em condição adversas.  

 Finalmente, o experimento em casa de vegetação com espécimes de E. 

pungens, relatado no capítulo 3, confirmou os dados encontrados no capítulo 2, 

de que a espécies em estudo investe no aumento de proteínas relacionadas às 

respostas ao estresse hídrico, e que aumenta significativamente o teor de 

prolina livre no citosol das células de folha de E. pungens, importante 

osmoprotetor.  
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 Os resultados neste trabalho contribuirão para o melhor conhecimento 

da fitoquímica e fisiologia de Erythroxylum pungens, demonstrando 

informações inéditas até para o gênero e para busca de novas moléculas 

bioativas, fato de grande interesse atualmente. Além disso, esta espécie, assim 

como o bioma que ela está inserido, é pouco explorado cientificamente e este 

tipo de trabalho pode estimular a discussão sobre estes temas, promovendo a 

conservação deste bioma exclusivamente brasileiro. 
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APÊNDICE A 

Figura 1: Espectro de RMN  de 
1
H (CDCl3, 400 MHz) do composto (9) 

 

 

 

 

Figura 2: Espectro de RMN de 
13

C (CDCl3, 400 MHz) do alcaloide (9). 
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Figura 3: Espectro de RMN 2D -  COSY (CDCl3, 400 MHz) do compost (9). 

. 

 

Figura 4: Espectro de RMN 2D -  NOESY (CDCl3, 400 MHz) do composto (9), tempo de mistura 

de 400 ms. 
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Figura 5:  Espectro de RMN  de 
1
H (CDCl3, 400 MHz) do composto (10). 

 

 

Figura 6: Espectro de RMN de 
13

C (CDCl3, 400 MHz) do alcaloide (10). 
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Figura 7: Espectro de RMN 2D - COSY (CDCl3, 400 MHz) do composto (10). 

 

 

Figura 8: Espectro de RMN 2D - HSQC (CDCl3, 400 MHz) do composto (10). 
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Figura 9: Espectro de RMN de 
1
H (CDCl3, 400 MHz) do composto (4). 

 

Figura 10: Espectro de RMN de 
13

C (CDCl3, 400 MHz) do alcaloide (4). 
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 Figura 11: Espectro de RMN 2D - COSY (CDCl3, 400 MHz) do composto (4). 

 

Figura 12: Espectro de RMN 2D - HSQC (CDCl3, 400 MHz) do composto (4). 
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Figura 13: Espectro de RMN 2D - HMBC (CDCl3, 400 MHz) do composto (4). 

 

Figura 14: Espectro de RMN 2D - NOESY (CDCl3, 400 MHz) do composto (4).
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Treemap considerando os termos Gene Ontology (GO) do folha de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, com base nos dados de Arabdopsis thaliana. 
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Figura 2: Treemap considerando os termos Gene Ontology (GO) do caule de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, com base nos dados de Arabdopsis thaliana. 
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Figura 3: Treemap considerando os termos Gene Ontology (GO) da raiz de Erythroxylum pungens de forma hierárquica e de importância visualizado pelo 
REVIGO, com base nos dados de Arabdopsis thaliana. 
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APÊNDICE C 

Figura 1: Rede de interações entre os processos relacionados a resposta ao estresse detectados nos tecidos caulinares de Erythroxylum pungens gerado pelo aplicativo 
BINGO, utilizando como referência dados de Arabidopsis thaliana. 
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Figura 2: Rede de interações entre os processos relacionados a resposta ao estresse detectados nas raízes de Erythroxylum pungens gerado pelo aplicativo BINGO, 

utilizando como referência dados de Arabidopsis thaliana. 
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