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RESUMO 
 

O uso de plantas medicinais é uma prática comum da humanidade desde a 
antiguidade. Tal conhecimento baseado na experiência tem sido repassado por muitas 
comunidades e grupos étnicos, e serve como ponto de partida para estudos 
bioquímicos e farmacológicos dos princípios ativos presentes nas plantas. Para isto, 
neste trabalho foram avaliados o potencial antioxidante e também biológico, utilizando 
sistemas in vitro e in vivo dos diferentes extratos obtidos de folhas da planta Coccoloba 
alnifolia. Foram obtidos inicialmente seis extratos: hexano (EH), clorofórmio (EC), 
etanólico (EE), metanólico (EM), água final (EAF) e aquoso (EA) a partir das folhas 
frescas da planta. Posteriormente, foram avaliados o teor de açúcar, proteínas e 
compostos fenólicos. Os resultados obtidos na triagem fitoquímica sugerem a 
presença de fenóis, flavonoides, saponinas, núcleo triterpênicos e esteroidais e núcleo 
esteroidal insaturado, já com a metodologia de cromatografia em camada delgada 
(CCD), foi observado uma abundância de flavonoides. Foram realizados quatro 
ensaios: Teste do Poder Redutor, Quelação de Íons Metais, Quelação de Cobre e 
Atividade Sequestradora de Radical Hidroxila. Estes ensaios permitiram verificar que 
os extratos apresentaram atividade antioxidante nas concentrações avaliadas de 100, 
250 e 500 µg/mL. Foi verificado principalmente para os extratos EE, EM e EA as 
atividades antioxidante nos ensaios poder redutor e sequestro do radical hidroxila. A 
correlação de Pearson mostrou que estes dados estão associados aos compostos 
fenólicos e açúcares. E com o modelo das linhagens celulares foi observado que a 
maioria dos extratos avaliados neste trabalho não mostrou-se citotóxico para as 
linhagens celulares. Os extratos também não inibiram o crescimento da levedura 
Candida parapsilosis. Os extratos obtidos da folha de C. alnifolia apresenta um 
potencial antioxidante interessante, e os resultados obtidos tanto nos modelos in vitro, 
como as linhagens celulares, reforçam que são necessários mais estudos para 
compreender o potencial destes extratos in vivo e identificar quais são as biomoléculas 
associadas com estas atividades e seus respectivos potenciais biotecnológicos. 

Palavras-chave: antioxidante, Polygonaceae, C. elegans, coleóptilo de trigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The use of medicinal plants has been a common practice in folk medicine. This 
knowledge has been based on the experience that it has been passed though many 
generations. However, many times this knowledge do not have any scientific base. 
The molecules responsive for these activities are the secondary metabolic produce as 
a response to environmental conditions (biotic or abiotic stress). The Mata atlântica 
biome has a rich flora, which needs to be studied for its biological activities, and its 
potential to identify new biomolecules. In order to do this, six extracts (HE, CE, EE, 
ME, WEE e WE) were obtained from Coccoloba alnifolia leaves and then it was 
evaluated the antioxidant and the biological potential using different in vitro and in vivo 
systems. First, it was measured the sugar content, proteins and phenolic compounds. 
Based on these results, qualitative experiments were carried out to determine the 
secondary metabolites present in these extracts. It was detected the presence of 
phenols, flavonoids, saponins, triterpenic, and steroidal nuclei and unsaturated 
steroidal nuclei. After that, it was evaluated the antioxidant potential by four in vitro 
assay: Redution Power test, Metal Ion Chelation, Copper Chelation and Hydroxyl 
Radical Scavenging Activity. These assays allowed us verify that the extracts 
presented antioxidant activity at extract concentrations: 100, 250 and 500 µg/mL. It 
was observed the ethanolic, methanolic and aqueous extracts had activity in reducing 
power and scavenging of the hydroxyl radical. The Pearson´s correlation showed that 
these results may be associated to the presence of phenolic compounds and sugars. 
The third in vitro model used in this work was cell culture. When it was used the 3T3 
lineage it was observed that these extracts were not cytotoxic. However, it was not 
observed any antiproliferative activity in tumor cell lineages. In sumary, the data 
obtained here showed that using in vitro assays that these extracts in special ethanolic 
and aqueous had an interesting antioxidant potential and it will be important to go 
further in this research. 

 

Keyword: antioxidant, Polygonaceae, C. elegans, wheat coleoptile.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

Provavelmente, a utilização das plantas como alternativa terapêutica é tão 

antiga quanto o próprio homem. O acesso e o seu uso eram controlados por tabus 

(preconceito de crenças), por normas legais e/ou outros instrumentos de controle 

social impostos pelas sociedades ou comunidades que possuíam seu próprio sistema 

de classificação, crenças e métodos populares capazes de promover a cura dos seus 

próprios males (BRASIL, 2001; MOREIRA et al., 2002). 

Aplicada ao estudo de plantas medicinais, a etnobotânica trabalha em estreita 

relação com outras disciplinas como, por exemplo, a etnofarmacologia, em que há 

investigação de plantas medicinais, que consiste em combinar informações adquiridas 

junto a usuários da flora medicinal como comunidades e especialistas tradicionais, 

com pesquisas de substâncias e potencial farmacológico (MORAIS, 2011). 

As plantas, a partir dos nutrientes, da água e da luz que recebem, sintetizam 

inúmeros compostos durante seu metabolismo. Quando esses compostos, ou grupos 

derivados deles, provocam reações nos organismos vivos, são denominados 

princípios ativos, dependendo da dosagem utilizada, esses compostos podem ser 

tóxicos ou não. Assim, “Planta Medicinal é considerada aquela que contém um ou 

mais princípios ativos, conferindo-lhe atividade terapêutica” (MARTINS et al., 1995). 

Em busca de fornecimento de recursos medicinais, e pelas formas de obtenção 

de alguns desses produtos da natureza, não se tem encontrado outra alternativa que 

não seja a proteção total das áreas remanescentes, principalmente, quando se 

considera o uso intenso de algumas espécies que apresentam uma larga distribuição 

e/ou pequenas populações (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002). Os estudos com 

plantas nativas podem identificar problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos 

vegetais e também podem oferecer à população local, alternativas eficazes que 
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diminuam o impacto da coleta sobre as espécies vegetais disponíveis. No Rio Grande 

do Norte, esses estudos são muito escassos, esse campo de atuação e pouco 

desenvolvido pela comunidade científica. Estudos como esses tornam-se ainda mais 

necessários em locais onde os conhecimentos tradicionais são constantemente 

ameaçados, e o retorno dessas informações para a sociedade tomou força 

principalmente diante dos compromissos da sociedade com conservação, uso 

sustentável e repartição de benefícios derivados da utilização da biodiversidade 

(HOEFFEL et al., 2011). 

Em muitas comunidades ao redor do globo, a medicina popular é a única forma 

de tratamento disponível, e no Brasil, destacam-se como exemplo as comunidades 

rurais do semiárido nordestino. O uso de plantas medicinais, tanto de forma endêmica 

na caatinga como cultivada em seus quintais, aumentou de forma significativa nos 

últimos anos, tendo em vista que aproximadamente 100 milhões de pessoas não têm 

acesso a medicamentos sintéticos (OLIVEIRA et al., 2006; NUNES et al., 2003). 

Fatores como altos preços dos medicamentos convencionais, seus efeitos adversos, 

novas formas de doenças passíveis de tratamento através de medicamentos ditos 

naturais e as dificuldades relacionadas ao acesso aos serviços de saúde pública, têm 

contribuído para o aumento no consumo do uso das plantas medicinais (MARODIN; 

BAPTISTA, 2001; DUTRA, 2009). 

O uso terapêutico de plantas medicinais ficou restrito à abordagem leiga desde 

o salto tecnológico da indústria farmacêutica, nas décadas de 1950 e 1960. Apenas 

os últimos 10-15 anos as plantas medicinais voltaram ao uso, com a comprovação de 

atividades farmacológicas e da excelente relação custo-benefício, por meio de 

resultados de pesquisas científicas (VILLAS BÔAS; GADELHA, 2007). 
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A tecnologia contribuiu muito para que as substâncias ativas, isoladas e/ou 

naturais, e derivados de plantas tivessem mercado. Hoje, as principais indústrias 

farmacêuticas do mundo realizam pesquisas com produtos naturais de plantas e, com 

isso, grande parte dos medicamentos lançados nos últimos anos, principalmente nos 

Estados Unidos, provém, direta ou indiretamente, de plantas. O paclitaxel (taxol), 

utilizado até hoje para a terapia do câncer de mama, é um exemplo deles (TAWFIKE 

et al., 2017). 

1.1. Metabólitos secundários 

Os vegetais estão fixos no solo e não podem se deslocar. Sendo assim, não 

podem responder a estímulos do meio ambiente pelas vias possíveis aos animais 

(SUZUKI et al., 2014). Em resposta a esses estímulos são produzidos os metabólitos 

secundários, que são substâncias produzidas e acumuladas por alguns vegetais, o 

que lhes garante vantagens de defesa para sua sobrevivência e atração para 

perpetuação da espécie, pois podem servir como fatores de interação entre as 

plantas.  A origem dos metabólitos secundários pode se dar a partir do metabolismo 

da glicose, pelas vias do ácido chiquímico e da acetil-coenzima A (PACHECO, 2014).  

Os compostos secundários de plantas são usualmente classificados de acordo 

com a sua rota biossintética (HARBORNE e BAXTER, 1999). As três principais 

classes de moléculas são: os compostos fenólicos, terpênicos e esteróides e os 

alcalóides. A função dos compostos fenólicos está envolvida com a síntese das 

ligninas que são comuns a todas as plantas vasculares; devido ao sabor e coloração 

agradáveis, são atrativos aos seres humanos e a outros animais, os quais podem 

contribuir para polinização e dispersão de suas sementes. Além disso, esse grupo de 

compostos é importante para proteger as plantas contra os raios ultravioleta, insetos, 

fungos, vírus e bactérias (CROTEAU et al., 2000).  
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Os flavonoides, que são compostos fenólicos, pertencem ao grupo dos 

antioxidantes, eles são compostos por flavonóis, flavanóis, antocianinas, 

isoflavonoides, flavanonas e flavonas. As propriedades antioxidantes são conferidas 

aos flavonoides pelo grupo hidroxila ligado às estruturas do anel fenólico, podendo 

eles atuarem como agentes redutores, doadores de hidrogênio, oxigênio singlete, 

radicais superóxidos e também como quelante de metais. Alguns dos mais 

importantes flavonoides são catequina, catequina-galato, quercetina e canferol 

(CAROCHO et al., 2013). 

Os terpenos e esteroides atuam no metabolismo primário (hormônios) e no 

secundário, mas a grande maioria de suas moléculas atua no metabolismo secundário 

com função de defesa dos vegetais contra herbívoros, agindo como inseticida natural. 

Alguns vegetais apresentam misturas de monoterpenos e sesquiterpenos, os 

chamados óleos essenciais, estes atuam principalmente como repelentes de insetos 

(GARCÍA e CARRIL, 2009). 

Os alcalóides podem ser definidos como compostos farmacologicamente 

ativos, contendo um nitrogênio e derivados de aminoácidos (CORDELL & CHOI, 

1981). Entretanto, os alcalóides não são distribuídos de maneira uniforme no clado 

Archeplastidae, e são mais específicos para alguns gêneros e espécies de plantas. O 

papel dos alcalóides nas plantas ainda é uma questão difícil de ser respondida, mas 

de acordo com Croteau et al. (2000), algumas respostas estão surgindo amparadas 

nas funções eco-químicas destes compostos. Com isso, tem sido observado que 

vários alcalóides são tóxicos aos insetos e atuam consequentemente como repelente 

para herbívoros. 

 

 



15 
 

1.2. Família, gênero e espécie 

A Polygonaceae, única da ordem da Caryophyllales, possui cerca de 51 

gêneros, e aproximadamente 1200 espécies distribuída em todo o mundo. Algumas 

espécies são utilizadas como plantas ornamentais; cultivadas para fins medicinais e 

algumas espécies de árvores são economicamente importantes por fornecer madeira 

para ser utilizada na produção de utensílios domésticos (MACÊDO, 2015). 

O gênero Coccoloba (Polygonaceae) consiste em cerca de 46 espécies: 

destas, 21 são endêmicas, distribuídas em várias regiões do Brasil: Floresta 

Amazônica, Caatinga, Cerrado e Pantanal. Apenas sete espécies dessas plantas 

estão catalogadas no Estado do Rio Grande do Norte: Coccoloba laevis Casar; 

Coccoloba latifolia Lam; Coccoloba ramosissima; Coccoloba alnifolia Casar; 

Coccoloba brasiliensis Nees & Mart.; Coccoloba rosea Meisn. e Coccoloba scandens 

Casar. As espécies do gênero Coccoloba possuem caules articulados, folhas simples, 

alternas e inteiras, com estípulas concrescidas, as ócreas. São herbáceas, arbustivas, 

arbóreas ou lianas (MELO, 2004).  

As espécies da família são conhecidas por produzirem uma variedade de 

moléculas biologicamente importantes, tais como: tripterpenos, diterpenos, 

antraquinonas, fitoesteróides, benzenóides alcaloides, saponinas, flavonoides, 

taninos, ácido gálico, epigalocatequina, galato, miricetina-3-O-8 rhamnoside, β-

sitosterol, β-lupeol, ácidos ursólico e betulico, ácidos carboxílicos, ésteres, aldeídos 

(COTA et al., 2003; OLIVEIRA, 2008). 

Algumas espécies deste gênero também já tiveram as atividades de seus 

extratos avaliadas como: propriedade larvicida para o mosquito Aedes aegypti, 

atividade antioxidante, atividade antifúngica dos extratos de raiz, atividade citotóxica 
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e indução da apoptose, anti-tirosinase e atividades antimicrobianas como apresentado 

na Tabela 1 

Tabela 1 – Compostos presentes e atividades no gênero Coccoloba.  
 
Compilação dos dados presentes na literatura relacionando compostos presentes, sua utilização e 
potencial atividade biológica encontrada para o gênero.  
 

 
 

É importante ressaltar que, para as espécies de Coccoloba encontradas no Rio 

Grande do Norte, ainda não foram encontrados dados na literatura referentes à 

investigação química e biológica e suas potenciais atividades. Contudo, é de 

relevância científica que estudos realizados com plantas nativas da Mata atlântica, 

produzam além de conhecimento, um produto bioativo para que seja de utilidade da 

população. 

1.3. Estresse oxidativo 

Os radicais livres são átomos, moléculas ou íons altamente instáveis, pois 

apresentam elétrons não emparelhados que são ativos a reações químicas com 

outras moléculas. Eles resultam de três elementos: oxigênio, nitrogênio e enxofre, 

COMPOSTOS USO TRADICIONAL 
ATIVIDADE 
BIOLÓGICA 

REFERÊNCIAS 

Tripterpenos, 
diterpenos, 

antraquitonas, 
fitoesteróides, 
benzenóides, 

alcaloides, 
saponinas, 
flavonoides, 

taninos, ácido 
gálico, 

epigalocatequina, 
galato, 

miricetina-3-O-
rhamnoside, 

β-sitosterol, β – 
lupeol, ácido 

ursolico e 
betulico, ácidos 

carboxílicos, 
ésteres e 
aldeídos. 

 

Anemia após o parto 
Úlceras 
Erupções da pele 
Problemas digestivos 
Problemas renais 
Analgésico 
Antidiarreico 
 

Larvicida para o 
mosquito Aedes aegypti 

 
OLIVEIRA et al., 2010 

Atividade antifúngica 
 

BARROS et al., 2011 

Atividade citotóxica e 
Indução de apoptose 

TSUBOY et al., 2010 

 
Anti-tirosinase 

 
SILVEIRA et al., 2008 

Atividade antimicrobiana 
 

COTA et al., 2003 

Atividade antioxidante 
 

BARROS et al., 2010 
KAEWPIBOON; et al., 

2012 
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surgindo assim espécies reativas de oxigênio (ERO) (BARBOSA et al., 2010; LÓPEZ-

ALARCÓN, DENICOLA, 2013). As espécies EROs incluem radicais livres como o 

ânion superóxido (O2 -), radical hidroperoxila (HO2
•), radical hidroxila (•OH), óxido 

nítrico (NO) e outras espécies como peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singleto 

(1O2), ácido hipocloroso (HOCl) e peroxinitrito (ONOO-) (CAROCHO et al., 2011). As 

espécies reativas de oxigênio (ERO), em proporções adequadas, são essenciais para 

várias funções biológicas, incluindo a resposta imune, sobrevivência, crescimento e 

proliferação celular, bem como eles são mediadores das cascatas de sinalização 

intracelular (ALAM et al., 2013).  

Os radicais livres são produzidos como parte normal do metabolismo dentro 

das mitocôndrias, por meio da xantina oxidase, via do araquidonato, peroxissomas, 

fagocitose, processos inflamatórios, isquemia e exercício físico. Também ajudam a 

promover a produção de radicais livres alguns agentes como o fumo, poluentes 

ambientais, radiações, drogas, pesticidas, solventes industriais e ozônio (BARBOSA 

et al., 2010; LOBO et al., 2010). Assim, o equilíbrio entre a produção e a neutralização 

da ERO por sistemas antioxidantes é uma linha tênue, e se esse equilíbrio tende a 

superprodução de EROs, com isso as células iniciam como consequência o chamado 

estresse oxidativo (KRISHNAIAH et al., 2011) (Figura 1).  

 

                             

Figura 1 - Balanço antioxidante. 

Representação esquemática apresentando uma balança entre o sistema antioxidante das 

células (seta azul) e a produção das espécies EROs (seta vermelha).  

 

Superprodução 
de espécies 

reativas (EROs)

Antioxidantes
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A maioria dos tipos de células usa várias enzimas antioxidantes como a 

glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase, glutationa redutase e 

glucose-6-fostato desidrogenase para neutralizar os radicais livres, além das enzimas, 

o sistema antioxidante também utiliza antioxidantes não-enzimaticos, como a vitamina 

A, Vitamina C, vitamina E, cofatores enzimáticos (Q10), compostos nitrogenados, 

peptídeos, carotenoides e flavonoides (KRISHNAIAH et al., 2011; CAROCHO et al., 

2013). 

Assim, as células são alvos das espécies reativas como as Erro. Estes radicais 

atuam por diferentes mecanismos e podem reagir com moléculas circulantes, como 

proteínas, açúcares, lipídeos e as moléculas de DNA e RNA, levando desta forma ao 

desequilíbrio da homeostase celular (Figura 1) e como consequência levando a 

desordens metabólicas, gerando as doenças (LÓPEZ-ALARCÓN e DELICOLA, 

2013). 

Deste modo, a compreensão desses eventos no corpo humano contribui para 

uma melhor qualidade de vida, podendo ajudar a prevenir ou reduzir a incidência de 

doenças como: câncer, doenças cardiovasculares, aterosclerose e acidente vascular 

cerebral, desordens neurológicas, distúrbios renais, distúrbios hepáticos, hipertensão 

arterial, artrite reumatoide, doença no fígado induzida por álcool, doenças autoimune, 

inflamação, distúrbios degenerativos associado ao envelhecimento, diabetes mellitus, 

complicações diabéticas, catarata, obesidade, autismo, doença de Alzheimer, 

Parkinson e doença Huntington, vasculite, úlceras gástricas, entre outras associadas 

ao estresse oxidativo (CAROCHO et al., 2013; ALAM et al., 2013 ). Devido a isto, tem-

se tentado conhecer melhor esse balanço (equilíbrio) e proteção antioxidante com o 

objetivo de prevenir o aparecimento destas doenças metabólicas, como também 

outros fatores que possam estar associados. 
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1.4. Modelos in vitro e in vivo para estudos de bioprospecção 

Com o intuito de se estudar melhor o sistema antioxidante e suas implicações 

em diferentes doenças como apresentado acima, faz-se necessário utilizar sistemas 

in vitro como cultura de células assim como modelo in vivo, animal (BUTLER, 2005; 

SOUSA et al., 2008; ROSO et al., 2010; AMARAL, MACHADO-SANTELLI, 2011; 

NEMA, KHARE, 2012). Neste trabalho foram utilizados alguns modelos in vivo como: 

o Caenorhabditis elegans – um nematoide de vida livre –, e como modelo in vitro o 

bioensaio de coleóptilos de trigo e cultura de células. Estes modelos serão descritos 

de maneira geral para uma melhor compreensão. Com estas abordagens foi possível 

analisar o efeito antioxidante dos extratos da Coccoloba alnifolia, que consistiu em 

nosso alvo nesse trabalho. 

 

1.4.1. Cultura de células 

O cultivo de células se iniciou no século XX, com intuito de estudar células fora 

do organismo, porém com o ambiente controlado.  

O cultivo de células de tecido tumoral, nos anos 1950 foi um marco, pois, a 

partir desse momento, passou-se a obter linhagens de células contínuas (adquiriram 

a capacidade de se multiplicar indefinidamente).  Assim, muitas outras linhagens 

foram estabelecidas (AMARAL, MACHADO-SANTELLI, 2011). 

Hoje em dia, a cultura de células não se limita ao estudo do comportamento de 

um determinado tecido ou célula in vitro, também tem sido utilizada para esclarecer 

muitos aspectos da biologia molecular, do ciclo celular e o câncer, além de produção 

de imunobiológicos, virologia e terapia celular (NEMA, KHARE, 2012). 

Diante dessas aplicações, é possível analisar extratos de plantas e seus 

compostos, por exemplo, quanto ao potencial antioxidante in vitro, atividade 
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antiproliferativa e proliferativa, atividade imunomoduladora, entre outras (MIGITA, 

2012).  

1.4.2.Caenorhabditis elegans 

O Caenorhabditis elegans é um nematódeo de vida livre, pequeno (vermes 

adultos possuem cerca de 1 mm de comprimento) e pode ser mantido em placas petri 

com a bactéria Escherichia coli como única fonte de alimento. Estes vermes são 

interessantes, pois possuem um curto ciclo e tempo de vida, desenvolvem-se de ovos 

a adultos em cerca de 2,5 dias em condições controladas de temperatura (22ºC). 

Normalmente, após a eclosão do ovo, as larvas passam por quatro estágios larvais 

(L1, L2, L3 e L4) até o estágio adulto jovem e, posteriormente, adulto que produz ovos 

(Figura 2). São hermafroditas, e portanto capazes de se auto fertilizarem, produzindo 

cada animal uma descendência de cerca de 300 outros vermes (BRENNER, 1974). 

Nesse modelo animal, é possível analisar o efeito dos extratos de plantas e seus 

compostos, por exemplo, quanto ao potencial antioxidante in vivo, à toxicidade aguda 

e crônica, os efeitos sobre o envelhecimento, sobre genes relacionados ao estresse 

oxidativo, longevidade e sobre vias de sinalização (MACHADO, 2016) 
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Figura 2:  Ciclo de vida do C. elegans. Fotos dos animais apresentam o ciclo de embrião 

(embryo), seguido pelos quatro estágios larvais (L1 a L4), até adultos. A diferenciação sexual é 

visualizada a partir do estágio quatro (L4), são hermafroditas. Durante o estágio larval Dauer, o verme 

pode permanecer adormecido, sem se alimentar, por cerca de 3 meses. Porém, após encontrar 

condições adequadas, a larva Dauer se desenvolve direto para a fase L4 e continua o ciclo de vida.  

Barra 0.1 mm. Disponível em www.wormbook.com. 

 

1.4.3. Bioensaio do Coleóptilo de Trigo 

Este ensaio tem a característica de ser um experimento rápido de 

aproximadamente 24 h e sensível para avaliar o efeito de biomoléculas como 

reguladores de crescimento de plantas, herbicidas, antimicrobianos, e potencial 

farmacêutico (CUTLER et al., 2000; JACYNO; CUTLER, 1993; NEBO et al., 2014; 

MACIAS et al., 2010). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral: 

Avaliar as atividades biológicas dos extratos de Coccoloba alnifolia Casar. 

 

2.2 Específicos: 

• Extrair compostos ativos das folhas da Coccoloba alnifolia e identificar os 

grupos de compostos químicos presentes nos extratos; 

• Avaliar a atividade antioxidante in vitro dos extratos;  

• Avaliar a atividade antioxidante in vivo dos extratos usando o modelo biológico 

C. elegans; 

• Avaliar a toxicidade dos extratos usando o Bioensaio do coleóptilo de trigo; 

• Avaliar a atividade antiproliferativa dos extratos em cultura de células; 

• Avaliar a atividade antifúngica dos extratos em Candida. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS:  
 
3.1 Material biológico  

As folhas da espécie Coccoloca alnifolia foram coletadas no Parque das Dunas, 

com coordenadas geográficas em UTM zona 250257315 m E 9357108 m N (GPS 

Garmin Etrex), no Estado do Rio Grande do Norte. Elas foram acondicionadas em 

sacos de polietileno, levadas ao laboratório no mesmo dia da coleta, uma parte foi 

utilizada na preparação dos extratos e a outra para montar a exsicata (Figura 3), em 

seguida foi levada para o herbário da UFRN para sua identificação e catalogação. 

Após a identificação, esta foi depositada no Herbário da UFRN com o Voucher 

number: UFRN 17133.  

 

Figura 3 – Folhas e frutos da Coccoloba alnifolia. 

Em A tem-se a figura representando uma folha tanto de lado adaxial (parte superior) como 

abaxial (parte inferior). Em B tem-se a apresentação da inflorescência com seus frutos. 

 

As coletas das folhas da C. alnifolia foram autorizadas pelo conselho de 

conservação do Parque das Dunas. Também foi realizado o registro (54064-1) no 

Sisbio para coleta de material botânico.  

 

  

A B 
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3.2 Preparação dos extratos  

Após a coleta, as amostras vegetais (folhas) ainda frescas foram 

picotadas/trituradas/maceradas para a preparação dos diferentes extratos, em que 

foram utilizados 100 gramas das folhas que posteriormente foram submetidos à 

extração seriada dos compostos com solventes apolares e polares (na ordem de 

hexano, clorofórmio, etanol, metanol, água final), seguindo a proporção de 1 g: 10 mL. 

Também foi preparado um extrato aquoso nas mesmas condições. A mistura das 

folhas com o solvente foi colocada em Erlenmeyer (1 ou 2 L conforme a disponibilidade 

no laboratório) e acondicionada em isopor com gelo, que em seguida foi lacrado com 

fita adesiva e colocado em uma mesa agitadora a 150 rpm durante 24 h, o extrato 

(parte líquida) foi retirado e filtrado em papel Whatman n° 1. Posteriormente, ao 

mesmo material vegetal foi adicionado o próximo solvente, seguindo a origem de 

polaridade: do apolar para o polar, sendo a água o último solvente. Assim, foram 

produzidos seis extratos: hexano, clorofórmio, etanol, metanol e água final e um 

aquoso como apresentado na figura 4. Os extratos foram filtrados em papel Whatman 

n° 1 e secos em Rotaevaporador (Tecnal) a 40 °C, nesse momento já pastosos foram 

ressuspendidos em DMSO, menos de 1% do volume final (Merck e Synth), em 

seguida, foram submetidos ao liofilizador (Labconco FreeZone 4.5). Posteriormente 

foram ressuspensos em água para concentração final de 100 mg/mL (solução do 

extrato estoque). Tais extratos foram então armazenados em freezer – 18 0C até o 

uso. Os extratos foram nomeados como: EH – Extrato hexano; EC – Extrato 

clorofórmio; EE – Extrato etanólico; EM – Extrato metanólico; EAF – Extrato água final 

e EA – Extrato aquoso. 
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Figura 4 – Preparação dos extratos  

Representação esquemática apresentando como foram preparados os diferentes extratos 

analisados neste trabalho. Sempre seguindo a ordem do solvente apolar para o solvente polar. 

 

3.3 Determinação dos fitoconstituíntes  

Com o objetivo de identificar, caracterizar e quantificar grupos e/ou compostos 

químicos dos extratos vegetais foram dosados os açúcares totais, compostos 

fenólicos e proteínas totais. Esses procedimentos foram desenvolvidos em parceria 

com o Prof. Dr. Hugo Alexandre Oliveira Rocha, no Laboratório de Biotecnologia de 

Polímeros Naturais (BIOPOL-UFRN).  

3.3.1 Açúcares totais  

Para se verificar a quantidade de açúcares nos extratos foi realizada a reação 

de fenol-H2SO4, usando a D-glucose como um padrão. Os açúcares totais foram 

estimados pela formação de compostos fufurais por meio de um teste colorimétrico, 

sendo as leituras realizadas a 490 nm (DUBOIS et al., 1956).  
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3.3.2 Dosagem de compostos fenólicos totais  

O teor de compostos fenólicos totais foi avaliado quantitativamente, realizado 

com o reagente Folin-Ciocalteau, utilizando ácido gálico como padrão, sendo as 

leituras realizadas a 765 nm. Esta metodologia teve como objetivo oxidar os 

compostos presentes na amostra. Depois, foi feita a leitura da absorbância por 

espectrofotômetro (Hitachi U-2000 Tóquio, Japão) (ATHUKORALA et al., 2006).  

3.3.3 Dosagem de proteínas solúveis totais  
 

O teor total de proteínas, correspondente de cada extrato, foi estimado pelo 

método de Bradford usando a proteína Albumina de soro bovino (Sigma) como padrão 

e a leitura realizada a 595 nm (BRADFORD, 1976).  

3.4 Triagem fitoquímica das folhas 

Reações de identificação 

 As reações de identificação para triagem fitoquímica foram realizadas por meio 

de métodos clássicos segundo Wagner et al. (1996) e Zucolotto e Brandt (2016), com 

o objetivo de identificar classes de metabólitos secundários presentes nos extratos. 

Os resultados foram observados por meio do desenvolvimento de coloração, 

formação de precipitado e formação de espuma. Os metabólitos secundários 

investigados foram: compostos fenólicos, flavonóides, taninos, saponinas e alcalóides. 

Para a detecção desses compostos um extrato alcoólico foi previamente preparado 

com as folhas frescas da Coccoloba alnofolia. A triagem fitoquimica foi realizada no 

Laboratório de Produtos Naturais Bioativos – PNBio sob a orientação da Profa Dra. 

Silvana Zucolotto. 

3.4.1 Fenóis: Reação com cloreto férrico (FeCl3)  

 Uma alíquota de 2 mL do extrato alcoólico foi transferida para um tubo de ensaio, 

ao qual foram adicionadas 2 gotas de solução etanólica de cloreto férrico a 2,5%. O 



27 
 

resultado se deu pelo desenvolvimento de uma coloração verde-escura, violeta e azul 

(ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016). 

3.4.2 Flavonoides: Reação de cianidina ou Shinoda  

 O extrato alcoólico (2 mL), previamente preparado para este ensaio, foi 

transferido para uma cápsula de porcelana e evaporado em banho-maria (50 °C). 

Após esfriar, foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio para eliminação da clorofila e 

o resíduo foi redissolvido em 1 mL de etanol 70%. O extrato foi então transferido para 

um novo tubo de ensaio e 1 mL de HCl concentrado foi adicionado, e em seguida 

adicionou-se 200 mg de magnésio em pó. A reação foi identificada por meio do 

desenvolvimento de coloração amarela a violeta (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016). 

3.4.3 Taninos: Reação de Stiasny  

 Para identificação do metabólito tanino foi preparado um extrato aquoso para 

este ensaio das folhas frescas de Coccoloba alnifolia por decocção. O extrato aquoso 

(2 mL) foi transferido para um tubo de ensaio e adicionado uma solução de gelatina a 

2,5%. A presença de taninos foi verificada por meio da formação de um precipitado 

na presença da gelatina. A reação positiva para os taninos condensados origina um 

precipitado vermelho (flobafenos) já para os taninos hidrolisáveis se desenvolvem com 

a indicação da coloração azul (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016). 

3.4.4 Saponinas: 

 O extrato aquoso das folhas de Coccoloba alnifolia previamente preparado (item 

3.4.3) foi utilizado para pesquisa de saponinas. Com isso, 2 mL do extrato foi 

transferido para um tubo de ensaio e adicionado 4 mL de água destilada. O tubo foi 

agitado vertical e vigorosamente durante 1 minuto. Após agitação, foi observado o 

aparecimento de espuma persistente (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016). 
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3.4.5 Antraquinonas: Reação de Bornträger 
 
 Para detecção direta, foi preparada uma reação com 0,3 g das folhas secas em 

pó e adição de hidróxido de amônio diluído (10%) o suficiente para que o pó fosse 

coberto. A reação positiva foi caracterizada pelo desenvolvimento de uma coloração 

róseo-avermelhada (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016).  

3.4.6 Cumarinas  

 Um extrato alcoólico foi previamente preparado, o mesmo foi aquecido até atingir 

a fervura; após esfriar, foi filtrado e em seguida foram adicionadas 5 gotas de KOH a 

10%. Para o resultado positivo observou-se o desenvolvimento de fluorescência verde 

azulada após 2 a 3 minutos em câmara de UV (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016).  

3.4.7 Núcleos triterpênicos e esteroidais: Reação de Liebermann-Burchard  

Após preparação previa do extrato alcoólico para este ensaio, foi adicionado o 

reativo de Liebermann-Burchard. O aparecimento da coloração azul ou verde indicou 

a presença de núcleo esteroidal; O da cor vermelha, rosa, púrpura ou violeta indicou 

a provável presença de núcleo triterpênico. A fim de caracterizar melhor os esteroides, 

foi realizada também a reação de Salkowski. No extrato alcoólico adicionou-se 1 mL 

do reativo de Salkowsky (H2SO4 concentrado). A coloração castanho-escuro-

avermelhado, indicou a presença de núcleo esteroidal insaturado (ZUCOLOTTO e 

BRANDT, 2016).  

3.4.8 Alcalóides:  

 Com o intuito de se avaliar a presença qualitativa de alcaloides foi preparado um 

novo extrato agora utilizando 2 g de folhas de Coccoloba alnifolia e 20 mL de ácido 

sulfúrico 10%. O extrato foi aquecido em uma chapa aquecedora e deixado sob fervura 

por 5 minutos. Após resfriamento, o extrato foi filtrado e foram adicionadas duas gotas 
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deste extrato em uma placa de vidro contendo duas gotas para cada um dos reagentes 

utilizados, que foram: Dragendorff (iodo bismutato de potássio), Mayer (cloro-iodo 

mercurato de potássio), Wagner (iodo iodeto de potássio), Bertrand (ácido sílico 

túngstico) e Hager (ácido pícrico). As reações positivas foram caracterizadas pela 

presença de um precipitado alaranjado, branco, marrom, branco e amarelo, 

respectivamente. E as reações negativas foram caracterizadas pela ausência dos 

precipitados (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2016). 

3.5 Cromatografia em camada delgada (CCD)  
 
 Com base nos resultados qualitativos obtidos foi então realizado a CCD. Esse 

ensaio foi desenvolvido de acordo com a metodologia descrita por Zucolotto, Palermo 

e Schenkel (2006) e foi realizada no laboratório da profa. Silvana Zucolotto no 

departamento de Farmácia (UFRN). Como adsorvente foram utilizadas cromatoplacas 

de vidro gel de sílica. Todos os cromatogramas foram desenvolvidos em câmara 

saturada. Como fases móveis foram utilizadas: Polar: acetato de etila: ácido fórmico: 

água (8: 08: 1), Intermediária: acetato de etila: ácido fórmico: metanol: água (10: 0,5: 

0,6: 0,2) e Apolar: tolueno: acetato de etila: ácido fórmico (5: 5: 0,5). Para avaliação 

dos cromatogramas, as placas foram secas e as manchas visualizadas sob luz UV a 

365 nm. As placas foram em seguida pulverizadas com agentes cromogênicos 

específicos, de acordo com a substância analisada. As soluções que se seguem foram 

usadas como agentes para visualização: vanilina sulfúrico + 105 °C, reagente natural 

A 0,5%, cloreto férrico a 1% em metanol e Dragendorff. Com o objetivo de obter uma 

maior evidência acerca da presença dos potenciais flavonoides nos extratos da 

Coccoloba alnifolia, após a análise inicial por CCD, foi realizada a análise por co-CCD 

dos extratos frente aos padrões de quercetina, ácido ursólico, ácido gálico, 

isoquercetina, ácido clorogênico, ácido elágico, isoquercitrina, luteonina, canferol, 
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rutina, ácido caféico, catequina, orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina. Onde 

estes foram aplicados sobre a amostra (Sigma-Aldrich pureza ≥95%) para migrarem 

junto com a amostra analisada.  

3.6 Atividade antioxidante in vitro 
 

Com objetivo de avaliar as atividades antioxidantes in vitro, esses 

procedimentos foram desenvolvidos em parceria com o Prof. Dr. Hugo Alexandre 

Oliveira Rocha, no Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais (BIOPOL-

UFRN).   

3.6.1 Teste do Poder Redutor  

O poder redutor das amostras foi avaliado por meio da redução de ferricianeto 

de potássio em ferrocianeto de potássio (OYAIZU, 1986). O extrato vegetal, nas 

concentrações de 100, 250 e 500 µg/mL, foi adicionado a uma solução contendo 0,2 

M tampão fosfato (pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1% w/v), com um volume final 

de 4 mL. A mistura resultante foi incubada a 50 °C durante 20 min. A reação foi 

finalizada pela adição da solução de TCA (10% w/v). A solução foi, então, misturada 

com água destilada e cloreto férrico (0,1% w/v), e a absorbância foi medida em 

espectrofotômetro a 700 nm (Hitachi U-2000 Tóquio, Japão). O resultado foi expresso 

como uma porcentagem da atividade apresentada por 0,1 mg/mL de ácido ascórbico 

(padrão).  

3.6.2 Ensaio quelante de íons metais  

A capacidade de quelação do íon ferro pelas amostras foi investigada 

(DECKER e WELCH, 1990). Os compostos ferrosos são catalisadores da oxidação 

lipídica, a atividade oxidativa foi detectada por meio da absorbância da mistura e foi 

medida em 562 nm no espectrofotômetro (Hitachi U-2000 Tóquio, Japão) contra um 
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branco (água ultrapura). Os extratos nas concentrações de 100, 250 e 500 µg/mL, 

foram adicionados à mistura de 50 µL de FeCl2 (2 mM) e 200 µL de ferrozina (5 mM) 

num volume final de 1 mL. Em seguida, essa mistura foi incubada por 10 min à 

temperatura ambiente. A redução da coloração, monitorada a 562 nm, permitiu 

estimar a atividade quelante dos extratos. 

3.6.3 Ensaio de quelação de cobre  

Foi investigada a capacidade das amostras de quelar íons cobre e utilizou-se o 

protocolo descrito anteriormente por MELO-SILVEIRA et al. (2014). Os extratos foram 

utilizados nas concentrações de 100, 250 e 500 µg/mL. A reação acontece quando a 

violeta de pirocatecol (4 mM), foi dissolvida no tampão acetato de sódio (pH 6), e 

sulfato de cobre pentahidratado (50 μg). A absorbância da mistura foi mensurada a 

632 nm no espectrofotômetro (Hitachi U-2000 Tóquio, Japão) contra o branco (água 

ultrapura). Os resultados foram expressos em taxa de inibição, considerando a maior 

concentração do padrão EDTA, como 100% de atividade. 

3.6.4 Atividade sequestradora de radical hidroxila  

A atividade sequestradora de radical hidroxila foi investigada através da reação 

de Fenton (Fe2+ + H2O2         Fe3+ + OH- + OH•), sendo os resultados expressos como 

índice de inibição. O radical hidroxila é altamente reativo e apresenta um grande 

potencial de danos à célula. Os radicais hidroxila foram produzidos utilizando-se 3 mL 

de tampão fosfato a 150 mM (pH 7,4), contendo FeSO4 × 7H2O (10 mM), EDTA (10 

mM), salicilato de sódio a 2 mM, H2O2 a 30% (200 mL), e os extratos de plantas numa 

concentração de 100, 250 e 500 µg/mL. A presença do radical hidroxila foi detectada 

através do monitoramento da absorbância a 510 nm em espectrofotômetro (Hitachi U-

2000 Tóquio, Japão) (WANG et al., 2008). Como controle positivo, o tampão fosfato 
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de sódio foi substituído por H2O2. Esses resultados foram expressos como 

porcentagem de inibição. 

3.7 Atividade antiproliferativa  

Esses procedimentos foram desenvolvidos em parceria com o Prof. Dr. Hugo 

Alexandre Oliveira Rocha, no Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais 

(BIOPOL-UFRN).  

3.7.1 Ensaio de redução do MTT  
 

Por meio do ensaio colorimétrico MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenil 

tetrazolium bromide) (Sigma- Aldrich), foi verificada a redução do MTT, por enzimas 

mitocondriais, a cristais de formazan. A linhagem 3T3 foi utilizada como modelo de 

célula normal, entre as linhagens tumorais foram utilizadas cinco linhagens: 1) HeLa 

é uma célula de adenocarcinoma de útero humano; 2) SiHa é uma célula de carcinoma 

de células escamosas humanas; 3) PC-3 é uma célula de adenocarcinoma de próstata 

humana; 4) B16-F-10, é uma célula de melanoma de pele de camundongo; 5) PANC-

1 é uma linhagem de células de adenocarcinoma de pâncreas. Nestes diferentes 

experimentos foram avaliadas as atividades dos diferentes extratos nas três 

concentrações de extrato (100, 250, e 500 µg/mL) no período de 24h de incubação. 

Essas foram cultivadas em frascos de 75 cm2 contendo meio de cultura Eagle 

Modificado Dulbecco (D-MEM).  

Para o ensaio de viabilidade celular, as células foram transferidas para placas 

de 96 poços com densidade de 5 x 103 células/poço e permitido aderir overnight em 

100 µL de meio D-MEM, sob incubação a 37 °C e 5% de CO2. Após o período de 24 

h, as células foram carenciadas, isto é, foram colocadas em um novo meio de cultura 

sem soro. Após o período de incubação (24 h), os extratos foram adicionados às 

células, em concentrações variáveis (100, 250 e 500 µg/mL) a serem testadas. Em 
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seguida, as células foram novamente incubadas a 37 °C e 5% de CO2 por um período 

de 24 h. Após este período de incubação, a mistura dos extratos a serem avaliados e 

o meio foram removidos. Logo em seguida, foram adicionados 100 µL da solução de 

1 mg/mL de MTT (3-4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-diphenyltetrazoliumbromide) dissolvido 

em meio D-MEM para determinar os efeitos dos extratos sobre a proliferação celular. 

Em seguida, as células permaneceram incubadas durante 4 horas a 37 °C e 5% de 

CO2. Para solubilizar o produto de MTT reduzido, 100 µL de etanol foram adicionados 

a cada poço. Após 10 minutos da adição do etanol, foi lida então a absorbância destes 

a 570 nm, utilizando um leitor de microplacas.  

A porcentagem de proliferação celular foi calculada como: % redução de MTT = (Abs. 

da amostra 570 nm/ Abs. do controle) x 100 (SAHU, DHAL e MOHANTY, 2010).  

 

3.8 Atividade antifúngica  
 
 Este procedimento foi desenvolvido em parceria com a Profa Dra. Raquel 

Theodoro Cordeiro, no Laboratório de Virologia e Micologia (LAVIMI-IMT-UFRN).  

3.8.1 Suspensão das leveduras: preparo dos inóculos  

 O microrganismo Candida parapsilosis foi subcultivado em meio Sabouraud 

ágar a 35 °C, deixado para crescer por 24 h. Para o ensaio foram colocadas 

aproximadamente 5 colônias em 5 mL de solução salina estéril (NaCl 0,85%). Esta 

suspensão foi agitada por 15 seg e a densidade celular foi comparada com a escala 

de 0,5 do padrão de McFarland. (1x106 a 5x106 células por mL). Em seguida esta 

suspensão foi diluída 1:10 em RPMI. Esta solução (suspensão do fungo + RPMI) 

apresenta, aproximadamente, o dobro da concentração fúngica final desejada por 

poço. Assim, quando são adicionados 100 µL dessa suspensão no poço, que já 

contém 100 µL da amostra diluída, tem-se a concentração final desejada. 
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3.8.2 Microdiluíção 

 Para este ensaio foi utilizado como controle o itraconazol (ITRA) na concentração 

final de 16 µg/mL; 5-fluorocitosina (5-FLU) na concentração final de 64 µg/mL. Nos 

ensaios foram utilizados os extratos EH, EC, EE, EM, EAF e EA. Todos os extratos 

foram utilizados na concentração inicial de 5mg/mL. Na figura 5 tem-se representação 

esquemática em A da placa para o controle ITRA e 5-FLU (drogas diluídas inicialmente 

em água). 
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Figura 5 - Representação esquemática da placa de 96 utilizada para o ensaio antifungico.  
Em A corresponde a representação da montagem da placa para os ensaios realizados. Linha A 
representa as amostras contendo Candida ATCC; Linha B representa amostras contendo Candida 
ATCC; Linha C representa as linhagens contendo o Extrato Hexano + Candida ATCC; Linha D 
corresponde aos Extrato Clorofórmio + Candida ATCC; Linha E corresponde ao Extrato Etanólico + 
Candida ATCC; Linha F corresponde ao Extrato  Metanólico + Candida ATCC; Linha G corresponde ao 
Extrato Água final + Candida ATCC e na Linha H corresponde ao Extrato Aquoso+ Candida ATCC. E 
em B corresponde a diluição 1:2 em série, da seguinte forma: Coluna 11 – Controle positivo (+) : RPMI 
+ veículo da droga + fungo e na Coluna 12 - Controle negativo (-): RPMI 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os resultados foram expressos em média ± desvio padrão da triplicata. Cada 

ensaio foi realizado pelo menos 3 vezes. A estatística foi realizada por análise de 

variância (ANOVA) utilizando o programa Graphpad Prism (2013) e foi aplicado o teste 

A 

B 
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de Tukey para comparar os diferentes grupos. Foram consideradas significativas as 

diferenças que possuíram valor de 𝑃 inferior a 0,05. 

 A figura 6 ilustra todas as abordagens utilizadas durante a realização deste 

trabalho a partir da coleta e obtenção dos extratos como as análises químicas e as 

atividades biológicas. 

 

 

Figura 6: Fluxograma das atividades desenvolvidas. 

Representação esquemática das diferentes metodologias utilizadas nas folhas ou nos diferentes 
extratos obtidos para avaliar as diferentes atividades. 
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4 RESULTADOS 

A escolha da espécie vegetal foi feita a fim de realizar o estudo com uma planta 

utilizada na medicina popular e que fosse do bioma Mata Atlântica, também já foi 

estudada pelo grupo. Além disso, os critérios utilizados no momento da coleta foram 

o de abundância da planta e facilidade de coleta, além disso não corre risco de 

extinção.  

4.1 Determinação dos fitoconstituíntes  

Após o processo de obtenção dos seis extratos de folhas de Coccoloba 

alnifolia, eles foram solubilizados em água para que a concentração final equivalesse 

a 10 mg/mL (estoque). Os extratos foram analisados inicialmente quanto à presença 

de açúcar, compostos fenólicos e proteínas (Tabela 2). As maiores concentrações de 

açúcares foram encontradas nos extratos metanol, aquoso, etanol e água final, 

respectivamente, variando de 128 a 225 µg. O teor de compostos fenólicos totais 

variou diferentemente; destacam-se os extratos metanol (61,26 µg), etanol (44,85 µg) 

e água final (33,63 µg). As concentrações de proteínas foram muito baixas para todos 

os extratos, como mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Quantificação fitoquímica dos extratos obtidos a partir das folhas de C. alnifolia 

Extratos Açucares 
(µg/mL) 

Compostos fenólicos 
(µg/mL) 

Proteínas 
(µg/mL) 

Hexano (EH) 
34,35 2,30 1,4 

Clorofórmio (EC) 
33,45 10,54 1,1 

Etanol (EE) 
183,81 44,95 3,9 

Metanol (EM) 
225,00 61,26 4,5 

Água final (EAF) 
128,60 33,63 2,8 

Aquoso (EA) 
198,56 17,67 2,0 

 

4.2 Triagem fitoquímica das folhas  

Com base na identificação de compostos fenólicos nos diferentes extratos, foi 

realizada primeiramente uma triagem dos potenciais metabólitos secundários 

presentes nas folhas da C. alnifolia.  As figuras 7 e 8 ilustram o resultado da triagem 

fitoquimica (qualitativa) por reações de identificação para classes de compostos de 

metabólicos secundários. A figura 7 ilustra o resultado da reação com cloreto férrico 

para detecção de compostos fenólicos. Como pode ser observado o tubo A que 

contém o reagente com extrato, apresentou coloração escura (marrom) quando 

comparado com o tubo B (controle) sendo, portanto uma evidência da presença de 

fenóis (Figura 7). Além disso, também foi observado que dentre os fenois, os 

flavonoides foram detectados pela reação de cianidina ou Shinoda como ilustra o tubo 

D, que contém o reagente com extrato que apresentou a coloração de violeta (rosea), 

quando comparado ao tubo C (controle)(Figura 7). 
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Figura 7: Comparação da coloração do extrato alcoólico foliar de Coccoloba alnifolia com e sem 

adição de solução de cloreto férrico. Reação positiva (tubo A) em comparação com controle 

negativo, somente extrato (tubo B). Os tubos C e D correspondem às reações para verificar a presença 

de flavonoides. O tubo C corresponde ao controle (só extrato) e no tubo D corresponde ao tubo 

contendo o extrato após a reação com o magnésio em pó. 

 

A figura 8 em A representa um resultado positivo para a presença de saponinas, 

esta foi detectado por meio da formação de uma espuma abundante e persistente, 

como observado no tubo A. Além disso, nessa figura 8 pode-se observar o tubo B, 

onde se tem o extrato com o reativo de Liebermann-Burchard, uma coloração de 

vermelho a violeta caracterizando a reação positiva para a presença de núcleo 

triterpênico. No tubo C observamos uma coloração castanho-escuro-avermelhado 

(Figura 8). Neste tubo temos o extrato com o reativo de Salkowsky, indicando a 

presença de um núcleo esteroidal insaturado.  

 

A B 

C D 
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Figura 8: Triagem fitoquímica para saponinas, núcleo triterpêrnico e núcleo esterol insaturado. 

O tubo A apresenta uma espuma persistente que se formou com o contato do extrato aquoso foliar de 

C. alnifolia com o reagente. O tubo B apresenta uma coloração vermelho com o extrato alcoólico foliar 

de C. alnifolia, esta coloração indica a presença de um núcleo triterpênico. A coloração visualizada no 

tubo C corresponde a um indicativo da presença de um núcleo esteroidal insaturado.  

 

 Com base nesses resultados qualitativos pode-se observar, desse modo, a 

presença forte de fenóis, flavonoides, núcleos triterpênicos e esteroidais, além de 

núcleo esteroidal insaturado; também foi percebida a presença moderada de 

saponinas. Estes resultados estão sumarizados na Tabela 3.

A 

C 

B 



41 
 

Tabela 3. Triagem qualitativa dos compostos fenólicos.  

Compostos Resultados 

Fenóis  +++ 

Flavonoides  +++ 

Taninos  - 

Saponinas ++ 

Antraquinonas  - 

Cumarinas - 

Núcleos Triterpênicos e esteroidais  +++ 

Núcleo esteroidal insaturado. +++ 

Alcaloides - 

Na coluna dos resultados foram utilizados os seguintes símbolos: - para ausente, + para presente 
mas fraco; ++ para presença moderada; e +++ para presença forte utilizando a coloração obtida. 

 

Desta forma, estes resultados qualitativos são importantes para orientar o que 

existe nesta espécie coletada, mostrando a importância de se realizar uma análise 

qualitativa e quantitativa para algum destes compostos. 

 

4.3 Cromatografias em Camada Delgada (CCD) 
 

Devido à ocorrência de poucos estudos químicos a respeito da espécie C. 

alnifolia, foi realizada então uma triagem dos extratos por CCD com diferentes 

sistemas de fases móveis e reveladores, a fim de identificar as classes de compostos 

presentes. 

A investigação dos compostos começou com a confecção de várias CCDs. 

Para esta análise foram utilizados os extratos obtidos no item 3.2. Foram encontrados 

perfis de alguns grupos de compostos quando se utilizou o revelador vanilina, 

podendo, assim, ser identificada a presença de saponina e terpenos. Quando foi 

utilizado o revelador cloreto férrico, sobressaiu-se a presença de compostos fenólicos, 
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dessa maneira, o primeiro destaque aconteceu quando foi utilizada a fase móvel 

apolar e o relevador natural A, indicando a presença de flavonoides em abundância, 

principalmente nos extratos polares, metanol, etanol, água final e água; a partir daí, 

seguiu-se para próxima etapa em busca desses flavonoides. 

A figura 9 ilustra por exemplo uma das CCD obtidas na caracterização dos 

flavonoides. Pode-se observar a presença de bandas principalmente nos extratos EE, 

EM, EAF, EA. Nesta CDD, devido à fase móvel intermediária e o revelador reagente 

natural A, pode-se observar que estas bandas correspondem provavelmente à 

presença de flavonoides.  

 

 

 

Figura 9: CCD dos extratos obtidos das folhas da espécie Coccoloba alnifolia. Sistema: Fase 

móvel intermediária (acetato de etila: ácido fórmico: metanol: água (10: 0,5: 0,6: 0,2)), revelador 

reagente natural A. Em destaque nas bandas amarela, indicativo da presença de flavonoides nos 

extratos polares. EH – corresponde ao extrato hexano, EC – corresponde ao extrato clorofórmio, EE – 

corresponde ao extrato etanol, EM – corresponde ao extrato metanol, EAF – corresponde ao extrato 

água final e o EA – corresponde ao extrato aquoso.  

 

Considerando estes resultados, foi pesquisada a presença de alguns padrões 

frente à amostra testada por meio da metodologia de Co-CDD, que correspondeu à 

presença do extrato e do padrão no mesmo poço. Foram avaliados diferentes 

padrões, como, entre eles, a quercetina, ácido ursólico, ácido gálico, isoquercetina, 

ácido clorogênico, ácido elágico, isoquercitrina, luteonina, canferol, rutina, ácido 

caféico, catequina, orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina, entre outros.  

EH EC EE EM EAF EA 
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4.4 Atividade antioxidante in vitro 

A partir dos dados obtidos apresentados na tabela 2 e na 3, foi importante 

avaliar então se estes extratos apresentavam atividade antioxidante. Desta forma, os 

diferentes extratos foram avaliados quanto as potencias atividade antioxidante dos 

extratos in vitro por meio de sete metodologias: poder redutor, quelante de íons 

metais, quelante de cobre, e sequestro de radical hidroxila. Foram utilizadas três 

concentrações diferentes de extrato de C. alnifolia para cada ensaio: 100, 250, e 500 

µg/mL. 

Inicialmente foram avaliadas a atividade de quelação de íons metais e quelação 

de cobre para os seis extratos obtidos. Entretanto, estes ensaios não mostraram 

atividades significativas estatisticamente (dados não mostrados). 

Outra avaliação da atividade antioxidante ocorreu por meio do ensaio do Poder 

Redutor. Este ensaio permitiu visualizar a habilidade que a amostra em questão tem 

de reduzir, ou seja, doar elétrons e se oxidar, e, assim, neutralizar espécies reativas. 

A Figura 10 mostra os resultados obtidos para todos os extratos nas três 

concentrações 100, 250 e 500 µg/mL avaliadas. Apesar de ter o mesmo objetivo que 

o teste antioxidante CAT, este ensaio avalia a capacidade da amostra de atuar como 

agente redutor. Estão expressos em porcentagem de atividade mostrada em 0,1 

mg/mL de ácido ascórbico. Os valores variaram entre 12,28% a 62,28% na 

concentração de 100 µg/mL, mostrando mais significativos os extratos etanol e 

metanol frente aos outros (P<0,001). Já na concentração de 250 µg/mL, os valores 

variaram de 12,76% a 105,40%, mostrando significativos os extratos etanol, metanol, 

água final e aquoso, frente aos outros (P<0,001). Na concentração mais alta, isto é, 

na de 500 µg/mL, os resultados variaram de 16,17% a 117,25%, mostrando o extrato 

com atividade mais baixa – o hexano –, frente aos outros (P<0,001) (Figura 10).  
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Figura 10: Poder redutor. Os extratos utilizados para este ensaio foram na concentração de 100, 250 
e 500 µg/mL. O eixo X corresponde aos extratos da planta e o eixo Y corresponde à atividade de poder 
redutor. EH – Corresponde ao extrato hexano, EC – corresponde ao extrato clorofórmio, EE – 
corresponde ao extrato etanol, EM – corresponde ao extrato metanol, EAF – corresponde ao extrato 
água final e EA – corresponde ao extrato aquoso. Os resultados foram analisados por meio do teste 
ANOVA-Tukey, P<0,01 para a concentração 100 µg/mL, e P<0,001 para as concentrações 250 e 500 
µg/mL. 
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O teste atividade sequestradora de Radical Hidroxila, também avalia a 

capacidade antioxidante, porém o faz pelo mecanismo de sequestro de radical. Sendo 

assim, os resultados para a atividade sequestradora de radical hidroxila, só foram 

significativos na concentração mais alta (500 µg/mL), em que os valores variaram de 

176,94% a 494,44%, mostrando diferença significativa do extrato aquoso e metanólico 

em relação a todos os outros extratos (P<0,001) (Figura 11). 

 

Figura 11: Sequestro do Radical hidroxila. Os extratos utilizados para este ensaio foram na 
concentração de 500 µg/mL. O eixo X corresponde aos extratos da planta e o eixo Y corresponde a 
atividade sequestro de radical hidroxila. EH – corresponde ao extrato hexano, EC – corresponde ao 
extrato clorofórmio, EE – corresponde ao extrato etanol, EM – corresponde ao extrato metanol, EAF – 
corresponde ao extrato água final e EA – corresponde ao extrato aquoso. Os resultados foram 
analisados por meio do teste ANOVA-Tukey (P<0,001). 

 

Desta forma, o ensaio - Poder Redutor, que avalia a atividade antioxidante total, 

somados ao outro teste de atividade sequestradora – sequestro de radical hidroxila, 

se complementam, e seus resultados demostraram uma atividade antioxidante nos 

extratos testados. Com o intuído de verificar se o potencial antioxidante está 

diretamente relacionado aos compostos fenólicos encontrados, foi realizada a 

correlação de Pearson, isto é, uma análise estatística que exibe o quão possível é 

uma determinada hipótese de correlação, entre o teor de açúcar, proteína e 
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compostos fenólicos frente aos testes antioxidantes. Os resultados obtidos foram que 

a atividade antioxidante tem uma forte relação com o teor de açúcar e uma relação 

moderada com os compostos fenólicos e o teor de proteína (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Correlação de Pearson: relação entre as atividades antioxidantes in vitro e os 

fitoconstituíntes (Açúcar, Proteína e Compostos fenólicos) 

  
 Poder 

redutor AÇÚCAR 

 EXTRATOS 0,9477 

  
PROTEINA 
 EXTRATOS 0,8381 

  
COMPOSTOS FENÓLICOS 

 EXTRATOS 0,7936 

 
Na correlação de Person é considerada uma correlação muito forte para os valores obtidos entre 0,9 
ou mais; forte entre os valores de 0,7 a 0,9; moderada os valores entre 0,5 a 0,7; fraca entre os valores 
de 0,3 a 0,5; desprezível entre 0 a 0,3. 

 
 

4.5 Atividade Antiproliferativa  

4.5.1 Ensaio de redução do MTT 

Com base na atividade antioxidante in vitro obtida e com os resultados dos 

modelos in vivo analisados, um outro aspecto importante a ser investigado seria as 

possibilidades de os extratos de C.alnifolia obtidos terem primeiramente uma atividade 

proliferativa em cultura de células para a linhagem celular considerada como normal, 

e destes extratos poderem ter um efeito antiproliferativo em células tumorais. Nestes 

ensaios foram utilizadas as linhagens celulares: 3T3, HeLa, SiHa, PC-3, B16-F-10 e 

PANC-1. A linhagem 3T3 foi utilizada como modelo de uma célula normal, enquanto 

as linhagens HeLa, SiHa, PC-3, B16-F-10 e PANC-1 corresponderam as linhagens 

tumorais.   
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Para estes experimentos foi realizado o ensaio de MTT, que mede a atividade 

mitocondrial das células (Tabela 6). Pode-se observar que para a linhagem celular 

3T3, os diferentes extratos nas diferentes concentrações não apresentaram atividade 

citotóxica, isto é, a porcentagem de crescimento foi ou 100% ou acima de 100%. 

Quando foi avaliado se todos os extratos analisados teriam atividade antiproliferativa, 

para as diferentes linhagens tumorais analisadas, foi observado que praticamente 

todos os extratos, não apresentaram atividade antiproliferativa. 
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Tabela 6 - Efeitos proliferativos, em porcentagem (%), de extratos de folhas de Coccoloba alnifolia em 

diferentes concentrações (100, 250 e 500 µg/mL), em diferentes linhagens de células em 24 h de 

incubação. 

 

 3T3 HeLa SiHa PC-3 B16-F-10 PANC-1 

[   ] Hexano       

100 120,68 ± 27,23 91,74 ± 19,92 75,59 ± 20,75 109,33 ± 23,12 139,64 ± 26,79 130,58 ± 40,12 

250 124,83 ± 44,05 112,44 ± 6,83 83,15 ± 12,66 113,08 ± 17,49 145,54 ± 23,01 162,30 ± 18,52 

500 188,97 ± 15,68 103,27 ± 1,77 95,68 ± 14,30 123,72 ± 27,13 104,56 ± 30,87 139,68 ± 28,42 

[   ] Clorofórmio       

100 132,61 ± 3,41 74,26 ± 1,91 83,43 ± 7,66 117,07 ± 5,83 135,60 ± 83,95 113,97 ± 10,64 

250 131,22 ± 20,44 101,68 ± 12,80 98,37 ± 1,24 116,21 ± 11,43 206,72 ± 11,41 145,28 ± 10,74 

500 172,54 ± 15,33 99,22 ± 17,64 106,30 ± 3,93 132,68 ± 31,85 264,33 ± 63,63 158,97 ± 0,17 

[   ] Etanólico       

100 130,19 ± 3,63 112,50 ± 37,64 105,33 ± 7,79 125,51 ± 1,86 84,69 ± 6,51 100,72 ± 6,31 

250 117,57 ± 28,21 119,26 ± 16,78 120,36 ± 20,10 125,12 ± 4,42 123,01 ± 18,46 118,93 ± 1,06 

500 100,45 ± 30,10 102,37 ± 30,54 122,24 ± 8,19 107,96 ± 10,68 120,18 ± 11,19 111,22 ± 14,92 

[   ] Metanol       

100 74,69 ± 22,23 88,57 ± 2,58 106,01 ± 1,04 122,33 ± 6,68 287,14 ± 91,82 138,11 ± 28,11 

250 67,25 ± 29,26 100,40 ± 3,89 118,88 ± 3,95 114,25 ± 7,24 270,75 ± 68,13 124,17 ± 7,75 

500 66,74 ± 6,32 74,26 ± 14,01 111,19 ± 10,36 99,12 ± 3,92 257,63 ± 60,13 137,70 ± 72,86 

[   ] Água final       

100 69,67 ± 76,06 95,81 ± 11,21 92,45 ± 31,21 125,24 ± 7,60 186,85 ± 76,03 126,62 ± 40,25 

250 67,08 ± 32,71 109,16 ± 30,89 106,87 ± 19,22 121,37 ± 2,20 214,59 ± 41,43 151,70 ± 55,60 

500 68,81 ± 28,83 83,49 ± 20,88 96,53 ± 22,22 100,87 ± 14,13 243,80 ± 139,33 145,63 ± 37,60 

[   ] Água       

100 109,96 ± 60,34 92,39 ± 30,05 103,31 ± 8,57 127,17 ± 32,17 133,90 ± 21,36 84,16 ± 4,91 

250 68,81 ± 34,60 91,78 ± 5,65 119,19 ± 12,50 109,21 ± 20,20 155,70 ± 50,79 89,09 ± 17,49 

500 70,37 ± 16,51 90,20 ± 0,13 99,35 ± 13,43 108,46 ± 7,45 170,46 ± 71,85 90,63 ± 17,25 
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4.6 Atividade antifúngica 

Dados da literatura científica para o gênero Coccoloba mostram que este 

gênero apresenta uma atividade microbiológica (bactérias e fungos). Sendo assim, 

buscou-se avaliar a atividade antifúngica da C. alnifolia frente ao fungo Candida 

parapsilosis.  

Neste ensaio foi avaliado a potencial atividade antifúngica para os seis extratos 

obtidos no item 2.2: hexano, clorofórmio, metanol, etanol, água final e água. Sendo 

utilizados também dois padrões antifúngicos comerciais: Itraconazol e 5- 

Fluorocitosina. O ensaio foi realizado com o fungo Candida parapsilosis (ATCC). O 

protocolo utilizado foi do Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) e os 

resultados obtidos foram lidos pelos MICs (Concentração de inibição mínima) em 24 

h e 48 h. Para esta avaliação, na leitura foram utilizados os scores de 0 a 4, sendo 4 

considerado como um crescimento igual ao controle sem droga (da coluna 11) e 0 

considerado como um controle de esterilidade (na presença de um dos antifúngicos 

utilizados).  

O resultado obtido apresentado na figura 18 mostrou que para C. parapsilosis 

nenhum dos extratos, avaliados em todas as concentrações testadas, mostrou 

inibição no crescimento da levedura, apresentando assim um score igual a 4, obtido 

no controle sem o antifúngico. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

Figura 18 Atividade antifúngica.  
Efeitos dos extratos das folhas da C.alnifolia no crescimento da C. parapsilosis.  
Linha A representa as amostras contendo Candida ATCC; Linha B representa amostras contendo 
Candida ATCC; Linha C representa as linhagens contendo o Extrato Hexano + Candida ATCC; Linha 
D corresponde aos Extrato Clorofórmio + Candida ATCC; Linha E corresponde ao Extrato Etanólico + 
Candida ATCC; Linha F corresponde ao Extrato  Metanólico + Candida ATCC; Linha G corresponde ao 
Extrato Água final + Candida ATCC e na Linha H corresponde ao Extrato Aquoso+ Candida ATCC. 
Coluna 11 – Controle positivo (+) : RPMI + veículo da droga + fungo e na Coluna 12 - Controle negativo 
(-): RPMI, corresponde a diluição 1:2 em série 
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5. DISCUSSÃO 

O uso de produtos naturais, dentre os quais, os metabólitos secundários, tem 

sido em nossa sociedade um sucesso para a esperança de vida, já que no século 20 

ajudou a dobrar essa expectativa, pois os produtos naturais apresentam uma melhor 

absorção e baixa toxicidade ao organismo, eles também possuem mecanismos que 

podem atingir várias vias para alcançar alvos com maior eficácia terapêutica. Mais de 

60% dos 140 agentes anticancerígenos aprovados desde 1940 são produtos naturais. 

Em 2000, 57% de todas os medicamentos em ensaios clínicos para câncer eram 

produtos naturais ou seus derivados. No início de 2008, havia 225 medicamentos 

naturais em processo de testes pré-clinicos, fases clínicas I a III. O sucesso da 

produção de novos fármacos depende de tecnologias complementares como a 

descoberta de produtos naturais, genômica, proteômica, metabolômica e biossíntese 

(DEMAIN, et al., 2011; SIVEEN et al., 2017). 

A prospecção de biomoléculas de origem natural com atividade biológica vem 

crescendo, com o intuito de desenvolver um novo fármaco que não apresente tantos 

efeitos adversos quanto os medicamentos sintéticos (DUTRA, 2009). Diante disso, na 

pesquisa aqui apresentada, foram analisadas a composição fiitoquimica, as atividades 

antioxidantes in vitro e in vivo, a atividade antiproliferativa e a atividade antifúngica 

dos seis extratos obtidos de Coccoloba alnifolia.  

As análises químicas dos seis extratos da C. alnifolia levaram à observação de 

que açúcares, proteínas e compostos fenólicos estavam presentes em todos estes 

extratos. Apesar disso, a proporção destes constituintes variou, nos extratos EE, EM, 

EAF e EA, houve uma abundância de açucares e uma presença moderada de 

compostos fenólicos, já as proteínas encontradas foram muito baixa para todos os 

extratos. Contudo, os extratos polares (etanol, metanol, água final e água) 
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apresentaram uma maior concentração de compostos fenólicos, como já relatado por 

Alam et al. (2013), onde foram avaliados os solventes que melhor extraem os 

compostos fenólicos e flavonoides, indicando que os solventes polares etanol, 

metanol e água, são os melhores.  

O estresse oxidativo vem sendo associado a diversas patologias, o foco em 

determinar os antioxidantes naturais parte do pressuposto de que estes estão 

envolvidos no equilíbrio da homeostase, beneficiando a saúde (LÓPEZ-ALARCÓN et 

al., 2013). Nos resultados da triagem das folhas da C. alnifolia foram encontrados os 

constituintes fenóis, flavonoides, núcleos triterpenos e esteroidais, esteroidal 

insaturado e saponinas. Assim como na análise fitoquímica da Coccoloba 

acrostichoides para o extrato etanólico foi visto que este apresentou triterpenos, 

flavonoides, saponinas e taninos, que estão potencialmente envolvidos na atividade 

antimicrobiana encontrada para as bactérias Micrococcus luteus e Staphylococcus 

aureus e para o fungo Fusarium oxysporum (COTA et al., 2003). 

A análise por HPLC-DAD (Cromatografia líquida de alta performance acoplada 

a um detector díodo) separa os componentes de uma matriz dependendo da 

distribuição molecular dos componentes da matriz em duas fases, de Coccoloba 

cereifera, exibiu presença de flavonoides e proantocianidinas (GUSMAN et al., 2015), 

corroborando com os resultados encontrados nas CCD (cromatografia em camada 

delgada), onde nos extratos polares (etanol, metanol, água final e aquoso) avaliados 

aqui foram encontradas forte presença de flavonoides.  

As análises do coeficiente de Pearson demostraram uma correlação positiva 

entre o teor de compostos fenólicos do extrato da Coccoloba alnifolia e o teste 

antioxidante Poder redutor, apresentou uma correlação moderada. Já os açucares 

apresentaram uma correlação muito forte (poder redutor).  
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 Diante desses resultados, foi avaliado o efeito antiproliferativo em cultura de 

linhagem célula normal (3T3) este não foi citotóxico, o que é importante quando se 

pensa em utilizar um composto em animais. Entretanto, este também não apresentou 

efeito citotóxico nas diferentes linhagens tumorais utilizadas.  

Para atividade antifúngica, os seis extratos testados não apresentaram 

atividade para a levedura Candida parapsilosis. Autores evidenciaram que o extrato 

etanol e as frações das partes aéreas de Coccoloba acrostichoides foram testados 

quanto à atividade antimicrobiana in vitro. Tanto o extrato quanto as frações foram 

ativas contra as bactérias testadas, já para o crescimento antifúngico a maioria das 

frações inibiram o crescimento do fungo, especialmente as frações n-hexano e EtOAc 

(COTA et al., 2003). Já para o Polygonum aviculare (Polygonaceae) que é uma erva 

comumente distribuída nas regiões do mediterrâneo e costeiras no Egito, também 

utilizada na medicina folclórica. A atividade dos extratos foi avaliada pela 

determinação do diâmetro da zona de inibição contra bactérias Gram-negativas e 

Gram-positivas e fungos, usando-se disco de papel pelo método de difusão. O extrato 

clorofórmio apresentou uma excelente atividade antimicrobiana contra todas as 

bactérias testadas e mostrou boa atividade contra todos os fungos testados, exceto 

Candida albicans (SALAMA et al., 2010).  

As atividades antibacterianas e antifúngicas dos extratos brutos de Polygonum 

persicaria, Rumex hastatus, Rumex dentatus, Rumex nepalensis, Polygonum 

plebejum e Rheum australe (Polygonaceae) foram testados em seis espécies de 

bactérias, das quais Citrobacter frundii, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes e 

Staphylococcus aureus foram as mais suscetíveis. Entre as espécies de fungos 

testadas, Fusarium solani, Aspergillus flavus e Aspergillus niger foram mais 

suscetíveis aos extratos brutos (HUSSAIN et al., 2010), A atividade antifúngica dos 
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extratos da raiz e da folha da Coccoloba mollis foi testada em fitopatógenos, sendo 

testados contra Botryospheria ribis, B. rhodina, Lasiodiplodia theobromae e Fusarium 

sp, os resultados mostraram-se promissores para o uso como fungicidas (BARROS et 

al., 2011). Esses resultados dão indicativos de que para fungos do tipo bolor, os 

extratos da família Polygonaceae apresentam atividade antifúngica, mas para os 

fungos do tipo levedura, esta atividade não foi encontrada, apoiando o resultado da 

atividade antifúngica para Candida parapsilosis. 

Tais resultados mostram que os extratos etanólico e aquoso apresentaram um 

potencial antioxidante in vitro maior em relação aos outros extratos, e que mais 

experimentos devem ser realizados, com o intuito de identificar que outras atividades 

biológicas estes extratos possuem além do potencial antioxidante. Um outro aspecto 

importante é a realização da identificação dos compostos químicos presentes nos 

extratos, para que seja melhor compreendido o papel destes extratos na proteção das 

células. Também poderá ser explorada outras atividades, com intuito de compreender 

onde este potencial antioxidante existente está atuando, já que foi capaz de reduzir 

ERO´s, isto é importante pois quando o desequilíbrio das espécies reativas se instala 

pode levar a peroxidação lipídica, lesão no DNA, e doenças associadas ao estresse 

oxidativo. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Por fim,  

✓ Poder redutor e Sequestro do radical hidroxila, apresentaram atividade 

antioxidante; 

✓ Maior potencial antioxidante foram para os extratos etanólico, metanólico e 

aquoso; 

Com isso, estes resultados mostraram que os extratos obtidos com folhas da 

planta C. alnifolia foram capazes de promover atividade antioxidante in vitro. 
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