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A planta Plinia glomerata, conhecida popularmente como “cabeludinha” ou “jabuticaba 

amarela”, apresentou interessante perfil antinociceptivo e antimicrobiano em estudos 

preliminares. Objetivou-se, neste trabalho, analisar sua composição química, além de avaliar 

os efeitos analgésicos e antimicrobianos com mais detalhes. Coletou-se a planta em dois 

momentos. No primeiro, as partes aéreas foram secas, moídas e maceradas em metanol por 

dez dias. Posteriormente, o material foi filtrado e concentrado em evaporador rotatório sob 

pressão reduzida, do qual originou o extrato metanólico bruto (EMB). O extrato foi 

particionado com solventes de polaridade crescente, obtendo-se as respectivas frações semi-

purificadas: Hexano (Hex), Diclorometano (DCM), Acetato de Etila (AE) e Aquosa (Aq). Na 

segunda coleta, em quantidade maior devido os promissores resultados encontrados, as partes 

aéreas frescas foram trituradas e maceradas em acetona por dez dias e após em metanol por 

três dias. Cerca de 10 g do extrato acetônico foi solubilizado em diclorometano (DCM), o 

qual deu origem às frações solúvel e insolúvel no solvente. O perfil cromatográfico das 

frações e a pureza das substâncias foram analisados através de CCD, usando-se reativos 

específicos. A purificação das substâncias foi feita através de procedimentos de cromatografia 

em coluna aberta, cujos suportes utilizados foram Sílica Gel 60 e Sephadex LH-20; e 

procedimentos de cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP), no qual foi 

utilizado Sílica Gel 60 F254. As substâncias isoladas foram identificadas através de métodos 

espectroscópicos e cromatográficos como: RMN mono e bi dimensionais, IV, MS, e Co-CCD, 

sendo que em um caso específico foi necessário realizar hidrólise da substância, para facilitar 

sua identificação. Os extratos, as frações e as substâncias isoladas da planta também foram 
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analisados quanto a possível atividade analgésica pelo método das contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético na dose de 10 mg/Kg, i.p. em camundongos. Em relação à 

composição química da planta isolou-se as substâncias ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-

O-glicosídeo(1), ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico(3) e quercitrina (2). Em relação à 

atividade biológica, todos os resultados foram significativos, sendo que a fração aquosa foi a 

que mais se destacou seguida pelas frações AE e DCM com inibições das contorções 

abdominais de 97, 93 e 90% respectivamente. As substâncias (1) e (3) causaram pronunciado 

efeito analgésico dose-dependente com DI50 de 2,53 (1,82 – 3,51) e 10,81 (5,5 - 21,25) 

µmol/kg respectivamente, sendo cerca de 50 vezes (1) e 12 vezes (3) mais potentes do que os 

fármacos de referência, AAS e paracetamol, avaliados no mesmo modelo. Também foram 

realizados ensaios antimicrobianos através do método de concentração inibitória mínima 

contra distintos microorganismos patogênicos. Todas as frações apresentaram resultados 

positivos contra as espécies testadas, sendo que as frações AE e Aquosa demonstraram 

melhor atividade contra cepas de S .aureus. Esta última também se destacou contra cepas de 

E. coli. As substâncias puras foram inativas até a concentração de 500 µg/ml. Os resultados 

obtidos permitem concluir que a Plinia glomerata possui princípios ativos com ação 

antinociceptiva e antimicrobiana, sugerindo que outras substâncias da planta estão agindo 

contra os microorganismos ou a existência de efeitos sinérgicos. 

 

Palavras-chave: Plinia glomerata, composição química, substâncias fenólicas, atividade 

anticociceptiva, atividade antimicrobiana 
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The plant Plinia glomerata, commonly known as “yellow jaboticaba” or “cabelluda”, showed 

interesting antinociceptive and antimicrobial profile in preliminary studies. This paper 

describes its chemical composition, and evaluates the analgesic and antimicrobial effects in 

more detail. The plant was collected at two different times.  In the first, the aerial parts were 

dried, ground and macerated in methanol for ten days. The material was subsequently filtered 

and concentrated in a rotatory evaporator under reduced pressure, to yield the crude methanol 

extract (CME). The extract was partioned with solvents of increasing polarity, to obtain the 

semi-purified fractions: Hexane (Hex), Dichloromethane (DCM), Ethyl Acetate (EA) and 

Aqueous  (Aq). In the second collection, which was larger due to the promising results found, 

the fresh aerial parts were triturated and macerated in acetone for ten days, and then in 

methanol for three days. About 10g of the acetone extract was solubilizaded in 

dichloromethane (DCM), to yield the soluble and insoluble fractions in this solvent. The 

chromatographic profile of the fractions and the purity of the compounds were analyzed by 

thin layer chromatography (TLC), using the specific reagents. The substances were purified 

using procedures of column chromatography (CC), with  Silica Gel 60 and Sephadex LH-20 

as support, and procedures of preparative thin layer chromatography (CCDP), using Silica Gel 

60 F254. The isolated substances were identified through spectroscopic and chromatographic 

methods, such as:  Mono and bi-dimensional RMN, IV, MS, and Co-CCD, it being necessary, 

in one specific case to carry out hydrolysis of the substance, to facilitate its identification. The 

extracts and the substances isolated from the plant were also analyzed for possible analgesic 

activity, using the acetic acid-induced abdominal writhing method, at a dose of 10 mg/Kg, i.p 
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in mice. In relation to the chemical composition of the plant, the following substances were 

isolated: 3,4,3’-trimethox-flavelagic-4’-O-glucose acid(1); 3,4,3’-trimethox-flavelagic acid(3) 

and quercitrin(2). All the biological results were promising, especially the aqueous fraction, 

which caused inhibition of 97% at 10 mg/kg, i.p. The EA and DCM fractions also presented 

good results, with writhing inhibitions of 93 and 90%, respectively. Compounds (1) and (3) 

caused a pronounced dose-dependant analgesic effect, with ID50 of 2.53(1.82–3.51) and 

10.81(5.5–21.25) µmol/kg respectively. Compound (1) proved to be about 50 times more 

active than the reference drugs, AAS and paracetamol, when tested in the same model. 

Microbiological assays were also carried out using the method of minimum inhibitory 

concentration (MIC) against pathogenic microorganisms. All the fractions showed positive 

results against the species tested, with the  EA and aqueous fractions demonstrating better 

activity against S. aureus. The aqueous fraction also exhibited good activity against E. coli. 

The pure substances were inactive up to a concentration of 500 µg/ml.  The results suggest 

that Plinia glomerata has active principles, with antinociceptive and antimicrobial action, 

suggesting that other substances from the plant are acting against the microorganisms, or the 

existence of synergic effects. 

 

Key words: Plinia glomerata, chemical composition, phenolic substances, anticociceptive 

activity, antimicrobial activity  

 



 

 

10 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 01: Ilustração de Plinia glomerata frutos verdes ..................................................................................... 27 

Figura 02: Ilustração de Plinia glomerata frutos maduros.................................................................................. 27 

Figura 03: Estruturas químicas de substâncias presentes em óleos essenciais de Plinia glomerata................... 28 

Figura 04: Fluxograma dos processos realizados com Plinia glomerata 1ª coleta.............................................. 37 

Figura 05: Fluxograma dos processos realizados com Plinia glomerata 2ª coleta.............................................. 38 

Figura 06: Ilustração do método de diluição para CIM....................................................................................... 40 

Figura 07: Espectro no IV de (1).........................................................................................................................43 

Figura 08: Espectro de RMN 1H de (1) ............................................................................................................... 44 

Figura 09: Espectro de RMN 13C de (1) .............................................................................................................. 45 

Figura 10: Espectro de HETCOR de (1) ............................................................................................................. 45 

Figura 11: Espectro de MS de (1) ....................................................................................................................... 47 

Figura 12: Estruturas dos ácidos elágico e flavelágico ....................................................................................... 48 

Figura 13: Espectro de NOE diferencial de (1) ................................................................................................... 49 

Figura 14: Ilustração com base nos experimentos de NOE diferencial............................................................... 49 

Figura 15: Fórmula parcial para a substância (1) ................................................................................................ 50 

Figura 16: Estrutura do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo ...................................................... 50 

Figura 17: Comparação das numerações correta e incorreta apresentadas por Adigun, Kelly, Amipitan 

(2000) ................................................................................................................................................ 51 

Figura 18: Ilustração do experimento de INEPT, irradiação nos hidrogênios 5´ e 1´´ ........................................ 52 

Figura 19: Estrutura da substância quercitrina .................................................................................................... 55 

Figura 20: Espectro no IV de (2).........................................................................................................................56 

Figura 21: Espectro de RMN 1H de (2) ............................................................................................................... 58 

Figura 22: Espectro de RMN 13C de (2) .............................................................................................................. 59 

Figura 23: Espectro no IV de (3).........................................................................................................................23 

Figura 24: Espectro de RMN 1H de (3) ............................................................................................................... 24 

Figura 25: Espectro de RMN 13C de (3) .............................................................................................................. 63 

Figura 26: Espectro de MS de (3) ....................................................................................................................... 63 

Figura 27: Estrutura do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico................................................................................. 65 

Figura 28: Esquema do procedimento de hidrólise realizado com a substância (1)............................................ 65 

Figura 29: Efeito antinociceptivo via i.p. do extrato acetônico de Plinia glomerata no modelo de dor 

induzida por ácido acético ................................................................................................................. 68 

Figura 30: Efeito antinociceptivo via i.p. do extrato metanólico de Plinia glomerata no modelo de dor 

induzida por ácido acético ................................................................................................................. 68 

Figura 31: Efeito antinociceptivo via i.p. de (1) no modelo de dor induzida por ácido acético .......................... 69 

Figura 32: Efeito antinociceptivo via i.p. de (3) no modelo de dor induzida por ácido acético .......................... 69 



 

 

11 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 01: Perfil fitoquímico dos extratos e frações de Plinia glomerata 1ª coleta ............................................ 43 

Tabela 02: Correlações entre os deslocamentos químicos (ppm) de RMN 13C e 1H observadas no 

espectro de Hetcor para a substância (1) isolada ............................................................................... 46 

Tabela 03: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de 1H e 13C para as substâncias ácido 

3,4,3’trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo, para o ácido 3, 4, 3’trimetóxi-elágico e valores 

obtidos para a substância isolada ....................................................................................................... 53 

Tabela 04: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de 1H e 13C para a quercitrina e valores obtidos 

para a substância isolada e dados da literatura................................................................................... 57 

Tabela 05: Perfil fitoquímico dos extratos e frações de Plinia glomerata 2ª coleta ........................................... 61 

Tabela 06: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de RMN 1H e 13C para a substância ácido 

3,4,3’-trimetóxiflavelágico 4’-O-glicosídeo e valores obtidos para a substância isolada (3) ........... 64 

Tabela 07: Atividade analgésica das frações Plinia glomerata da 1ª coleta no modelo de dor induzida 

por ácido acético na dose de 10 mg/Kg, administrados intraperitonealmente ................................... 67 

Tabela 08: Comparação dos valores de DI50 (mg/Kg) e inibição máximas para a atividade 

antinociceptiva  de extratos de Plinia glomerata da 2ª coleta no modelo de dor induzida por 

ácido acético na dose de 10 mg/Kg, administrados intraperitonialmente .......................................... 67 

Tabela 09: Comparação dos valores de DI50 (µmol/Kg) e inibição máximas para a atividade 

antinociceptiva  de compostos extraídos de Plinia glomerata e fármacos utilizados como 

referência na clínica, no modelo de dor induzida por ácido acético na dose de 10 mg/Kg, 

administrados intraperitonialmente.................................................................................................... 70 

Tabela 10: Atividades antimicrobianas e antifúngicas do Extrato metanólico bruto, das frações 

Hexano, Diclorometano (DCM), Acetato de Etila (AE) e Aquosa da Plinia glomerata, e dos 

compostos isolados (1) e (3) contra os microrganismos patogênicos, através do método de 

CIM.................................................................................................................................................... 71 

Tabela 11: Atividades antifúngicas dos extratos acetônico e aquoso de Plinia glomerata, contra fungos 

filamentosos e leveduras, através do método de CIM (µg/ml) .......................................................... 71 

Tabela 12: Atividades antifúngicas dos extratos acetônico, metanólico, aquoso e da substância (1) 

isolada de Plinia glomerata, contra fungos filamentosos e leveduras, através do método de 

CIM (µg/ml) ...................................................................................................................................... 72 



 

 

12 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AAS – Ácido acetil salicílico 

AE – Acetato  de etila 

AQ – Aquosa 

CC – Cromatografia em coluna 

CCD – Cromatografia em camada delgada 

CCDP – Cromatografia em camada delgada preparativa 

CIM – Concentração inibitória mínima 

Co-CCD – Cromatografia em camada delgada em conjunto com amostra padrão 

cm –1- Unidade de número de onda  

d – dubleto 

dd – duplo dubleto 

DCM – Diclorometano 

DI50- Dose inibitória de 50% 

DMSO – Dimetilsulfóxido 

E. coli – Escherichia coli 

EMB – Extrato metanólico bruto 

EPM – Erro padrão médio 

Gr - gramas 

Hex – Hexano 

IM – Inibição máxima 

i.p – intraperitoneal 

J (Hz) – constante de acoplamento em Hz 

IV –  Espectrometria no infravermelho 

MS (ESI)- – Spectrosmetry mass eletrospray ionization 

p – Significância (Análise estatística) 

P. aeruginosa – pseudomonas aeruginosa 

PF – Ponto de fusão 

ppm – parte por milhão de Freqüência aplicada 

Rf – Fator de retenção 

RMN 1H – Ressonância magnética nuclear de hidrogênio 



 

 

13 

RMN 13C – Ressonância magnética nuclear de carbono  

s – singleto 

S. aureus – Sptaphylococcus aureus 

S. saprophyticus - Sptaphylococcus saprophyticus 

UV – Ultra violeta 

δ - deslocamento químico em ppm 



 

 

14 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 19 

2.1 Objetivo Geral .................................................................................................................. 19 

2.2 Objetivos específicos......................................................................................................... 19 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 20 

3.1 Importância das plantas medicinais ............................................................................... 20 

3.2 Família Myrtaceae............................................................................................................ 24 

3.2.1 Gênero Plinia................................................................................................................... 25 

3.2.1.1 Plinia glomerata........................................................................................................... 26 

3.2.1.2 Plinia pinnata............................................................................................................... 28 

3.2.2 Gênero Eugênia............................................................................................................... 28 

3.2.2.1 Eugenia umbelliflora.................................................................................................... 29 

3.2.2.2 Eugenia uniflora........................................................................................................... 29 

3.2.2.3 Eugenia caryophyllata.................................................................................................. 30 

3.2.2.4 Eugenia jambolana....................................................................................................... 31 

3.2.2.5 Eugenia dysenterica..................................................................................................... 32 

3.2.2.6 Eugenia brasiliensis..................................................................................................... 32 

3.2.2.7 Eugenia grandis............................................................................................................ 33 

3.2.2.8 Eugenia uruguaiensis................................................................................................... 33 

3.2.2.9 Eugenia moraviana......................................................................................................33 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS............................................................................................... 34 

4.1 Análise Fitoquímica.......................................................................................................... 34 

4.1.1 Material vegetal 1ª coleta................................................................................................ 34 

4.1.1.1 Preparação dos extratos brutos................................................................................... 34 

4.1.1.2 Preparação das frações................................................................................................ 34 

4.1.2 Material vegetal 2ª coleta................................................................................................ 35 

4.1.2.1 Preparação dos extratos brutos................................................................................... 35 

4.1.2.2 Preparação das frações................................................................................................ 35 

4.1.3 Análise cromatográfica.................................................................................................... 35 

4.1.4 Purificação das substâncias............................................................................................. 36 



 

 

15 

4.1.5 Identificação e elucidação estrutural das substâncias isoladas........................................ 36 

4.1.5.1 Hidrólise....................................................................................................................... 38 

4.2 Análise Biológica............................................................................................................... 39 

4.2.1 Atividade antinociceptiva................................................................................................ 39 

4.2.2 Atividade antimicrobiana................................................................................................ 40 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 42 

5.1 Plinia glomerata 1ª coleta ................................................................................................. 42 

5.1.1 Obtenção das frações....................................................................................................... 42 

5.1.1.1 Fração AE.................................................................................................................... 43 

5.2 Plinia glomerata 2ª coleta ................................................................................................. 60 

5.2.1 Obtenção das frações....................................................................................................... 60 

5.2.1.1 Extrato acetônico.......................................................................................................... 61 

5.2.1.1.1 Fração insolúvel em DCM........................................................................................ 65 

5.3 Atividade biológica ........................................................................................................... 66 

5.3.1 Atividade antinociceptiva................................................................................................ 66 

5.3.1.1 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético.................................... 66 

5.3.2 Atividade antimicrobiana................................................................................................ 70 

 

6 CONCLUSÕES.................................................................................................................... 73 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 74 



 

 

16 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há milhares de décadas que o homem vem buscando nas plantas a cura para as mais 

variadas enfermidades, e por muito tempo, o único arsenal terapêutico disponível era de 

origem natural. A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez 

tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais (VIEGAS Jr.; DA 

SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006). Com isso, os efeitos das plantas em relação a 

determinadas enfermidades foram observados várias vezes, adquirindo conhecimentos 

empíricos, os quais foram repassados de geração em geração (RATES, 2001; MACIEL et al., 

2002; NIERO et al., 2003; BERTINI et al., 2005). Assim, as plantas medicinais, como 

ficaram conhecidas, foram ganhando espaço e tornaram-se uma das fontes mais importantes 

de medicamentos, comprovando as suas enormes qualidades medicinais para conservação da 

saúde humana, ao mesmo tempo em que foram ganhando respeito e maior espaço nas 

prateleiras de farmácias e casas especializadas, também apresentando propriedades nunca 

antes exploradas (BOHLIN; TULP, 2004; BERTINI et al., 2005; HEINRICH, 2003). 

Para aumentar as chances de sucesso na descoberta de novas moléculas com 

propriedades farmacológicas tem-se levado em conta uma aproximação etnofarmacológica 

com a grande diversidade apresentada pelas áreas tropicais, relacionando assim, as 

propriedades terapêuticas das plantas relatadas pela população com os estudos científicos 

(STEPP, 2004; BERNARD; DO, 2004), visto que a convivência e o aprendizado com os mais 

diferentes grupos étnicos trouxeram valiosas contribuições pra o desenvolvimento da pesquisa 

em produtos naturais (VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006).  

Os últimos anos, mesmo com a grande variedade de fármacos oferecidos pela indústria 

farmacêutica convencional, tem havido um interesse crescente e renovado no uso de terapias 

complementares e produtos naturais, especialmente vegetais (RATES, 2001; BOHLIN; 

TULP, 2004; OLIVEIRA; BRAGA, 2003). De acordo com a OMS, plantas medicinais 

deveriam ser a melhor fonte de obtenção de variedades de fármacos, devido aos estudos 

intensivos ocorridos nas últimas décadas voltados à terapia natural (BERTINI et al., 2005; 

BALUNAS; DOUGLAS KINGHORN, 2005). 

Estima-se que 80% da população mundial utiliza, preferencialmente, a medicina 

tradicional nos cuidados primários à saúde, sendo que a maior parte das terapias tradicionais 

envolve o uso de plantas in natura ou produtos manufaturados a partir de seus extratos ou 
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princípios ativos (AURICCHIO; BACCHI, 2003). Em algumas áreas, especialmente de países 

de clima tropical como o Brasil, a abundância de plantas medicinais oferece acesso a diversos 

produtos utilizados, através da automedicação, na prevenção e tratamento de doenças. Em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, o uso terapêutico de plantas medicinais ajudam a 

reduzir a importação de fármacos, e ainda incrementam o desenvolvimento econômico. Além 

disso, medicamentos derivados de plantas conhecidas, tendem a ser mais aceitos pela 

população, facilitando a aderência ao tratamento, tornando-se assim uma opção para 

prescrição na terapêutica medicamentosa (MORAES et al., 2003). 

O crescimento na procura de medicamentos de origem vegetal relaciona-se a vários 

fatores, sejam de ordem médica, social, cultural, econômica ou filosófica e mostra que as 

plantas medicinais tem sido a opção terapêutica para uma parcela crescente da população 

brasileira (SANT’ANA; ASSAD, 2004). Contudo, a idéia básica na indicação do uso de 

produtos naturais na terapêutica não é substituir medicamentos já registrados e 

comercializados com eficácia comprovada, mas aumentar a opção terapêutica dos 

profissionais de saúde, ofertando medicamentos equivalentes, também registrados e com 

eficácia comprovada, para as mesmas indicações terapêuticas e, indicações complementares 

às existentes (RATES, 2001). 

É inegável a importância dos produtos naturais e seus derivados devido as 

comprovadas ações farmacológicas tanto em estudos pré-clínicos como clínicos, o que faz 

com que médicos e pacientes  utilizem a fitoterapia como forma de tratamento (BERTINI et 

al., 2005; BALUNAS; DOUGLAS KINGHORN, 2005). Um exemplo relevante da pesquisa 

com plantas foi a descoberta do diterpeno Taxol, utilizado no tratamento de câncer nos 

ovários e pulmões (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; YUNES; PEDROSA; CECHINEL 

FILHO, 2001; LESNEY, 2004). Assim como este, constituem fortes candidatos a se tornarem 

fármacos em um futuro próximo, substâncias como a cumarina denominada calanolida A, 

obtida da Calophyllum lanigerum (Clusiaceae) e uma naftoquinona proveniente da 

Conospermum incurvun (Protaceae) que previnem a replicação viral do HIV; também a 

prostatina isolada de Homalanthus mutans (Euphorbiaceae), está sendo muito estudada para 

tratamento da febre amarela, entre outras (HOSTETTMAN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003; 

BALUNAS; DOUGLAS KINGHORN, 2005; VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; 

BARREIRO, 2006).  

Deve-se salientar que durante o período de 1981 a 2002 foram registrados 877 novas 

substâncias químicas, sendo que 49% destas originaram-se de produtos naturais, semi-síntese 

de produtos naturais e compostos sintéticos baseados no grupo farmacofórico de substâncias 
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isoladas da planta, mostrando que produtos naturais continuam sendo uma fonte significativa 

de novas moléculas, particularmente nas áreas oncológicas e doenças infecciosas (SNADER; 

CRAGG; NEWMAN, 2003; BUTLER, 2004; BUTLER, 2005; CARTER; KOEHN, 2005). 

No Brasil, apesar de sua rica flora representar 20% das espécies de plantas conhecidas 

no mundo, somente cerca de 5% destas tem sido estudadas fitoquimicamente, mostrando-se 

como um campo praticamente inexplorado. Quando se considera o número de plantas 

submetidas a ensaios biológicos esse percentual é ainda menor (CECHINEL FILHO & 

YUNES, 1998; OLIVEIRA; BRAGA, 2003); entretanto a comunidade científica já tem 

demonstrado grande interesse em validar as plantas utilizadas na medicina popular, 

principalmente quando se refere ao desenvolvimento e produção de novos fitoterápicos e 

fitofármacos, os quais beneficiariam as indústrias brasileiras e a população (CECHINEL 

FILHO,1995; CECHINEL FILHO & YUNES, 1998; YUNES, PEDROSA e CECHINEL 

FILHO, 2001; SANT’ANA; ASSAD, 2004). 

Sob este aspecto, o Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas 

(NIQFAR/CCS/UNIVALI) vem pesquisando e avaliando várias plantas utilizadas na 

medicina popular, onde os resultados obtidos são bastantes  promissores sob o ponto de vista 

químico-medicinal (CECHINEL FILHO, 2000; CECHINEL FILHO, 2006)  

Diante do exposto, e dando continuidade aos projetos desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisa NIQFAR, que tem alcançado expressivos resultados pesquisando plantas medicinais, 

selecionou-se para o presente trabalho a planta Plinia glomerata, a qual há poucos relatos na 

literatura sobre a constituição química e atividade biológica. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar a constituição química e os possíveis efeitos antinociceptivos e 

antimicrobianos das partes aéreas de Plinia glomerata.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

− Analisar o perfil fitoquímico com ênfase nas principais classes de substâncias 

presentes através de CCD e reveladores específicos;  

− Isolar os possíveis princípios ativos utilizando métodos cromatográficos 

convencionais;  

− Identificar as substâncias isoladas através de métodos espectroscópicos como 

RMN mono e bi-dimensionais, IV, espectrometria de massas; 

− Analisar a atividade antimicrobiana dos extratos, frações e substâncias puras 

obtidas de Plinia glomerata contra microorganismos patogênicos; 

− Analisar os efeitos antinociceptivos em camundongos dos extratos, frações e 

substâncias puras obtidas; 

− Comparar os resultados obtidos nos testes biológicos com aqueles encontrados 

para alguns fármacos utilizados na clínica. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Importância das plantas medicinais 

 

 

Substâncias químicas derivadas de animais, plantas e microorganismos são utilizadas 

para o tratamento de doenças desde os primórdios da medicina. O profundo conhecimento do 

arsenal químico da natureza, pelos povos primitivos e pelos indígenas pode ser considerado 

fator fundamental para o descobrimento de substâncias tóxicas e medicamentosas ao longo do 

tempo (VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006). No Brasil, a utilização de 

plantas medicinais teve origem relacionada com a cultura dos índios que habitavam o país. 

Depois, sofreu influência dos colonizadores e de outros povos que vieram mais tarde 

(CARTER; KOEHN, 2005; SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2002; BALUNAS; 

DOUGLAS KINGHORN, 2005). 

Com a chegada dos primeiros portugueses ao país, houve uma exposição às doenças 

endêmicas e diante da escassez de medicamentos, recorreram aos remédios indígenas como as 

ervas nativas. Os estrangeiros também aumentaram o arsenal terapêutico de origem vegetal 

disponível, trazendo ao país espécies vegetais nativas de seus países de origem. Assim, a 

diversidade de plantas utilizadas hoje na terapêutica, encontra-se difundida entre a população 

desde o processo de colonização, tornando válidas informações terapêuticas que foram sendo 

acumuladas durante séculos (CECHINEL FILHO & YUNES, 1998; BOLZANI et al., 2002; 

BERTINI, et al., 2005; HEINRICH, 2003). 

As observações populares sobre o uso de plantas medicinais contribuem de forma 

relevante para a divulgação das propriedades medicinais, ainda que não se conheça seus 

componentes químicos e, assim, as pessoas vão utilizando plantas para tratar suas 

enfermidades, tornando válidas as informações terapêuticas que foram sendo acumuladas e 

repassadas ao longo dos anos (MACIEL, et al., 2002; BERTINI, 2005; BALUNAS; 

DOUGLAS KINGHORN, 2005). Neste contexto, os relatos da medicina popular costumam 

ser vistos como eficazes na identificação de espécies vegetais potencialmente terapêuticas e, 

orientadores das pesquisas com plantas medicinais (AURICCHIO; BACCHI, 2003). Ainda 

hoje, em algumas regiões mais pobres do país, o conhecimento sobre plantas medicinais e sua 

utilização terapêutica são um dos únicos recursos para tratamento de enfermidades, sendo que 
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as plantas podem ser obtidas em feiras livres (cultivo ou extrativismo) ou cultivadas ao redor 

de casa (MACIEL; PINTO; VEIGA JÚNIOR, 2002).  

O reino vegetal tem contribuído de forma significativa para o fornecimento de 

metabólitos secundários e nos últimos anos mais de 100.000 substâncias oriundas de plantas 

já foram isolados e identificados, sendo que este número tem aumentado a cada ano. Muitos 

destes são consumidos diariamente pela população na forma de medicamentos, cosméticos, 

alimentos e agro-químicos. Algumas destas substâncias constituem modelos para 

desenvolvimento de medicamentos sintéticos, sendo alguns já disponíveis no mercado, tais 

como: vimblastina (Velban®), taxol (Paclitaxel; Taxol®), vincristina (Oncovin®) e outros 

(BOLZANI et al., 2002; BOHLIN; TULP,2002; LESNEY, 2004; SNADER; CRAGG; 

NEWMANN, 2003; HENRICH; COX, 2001). 

Um dos segmentos da medicina que mais vem crescendo é a Fitoterapia, 

principalmente nos países desenvolvidos, onde técnicas de aprimoramento da tecnologia 

farmacêutica, permitem um melhor controle de qualidade dos fitoterápicos, utilizando 

recursos modernos de identificação, determinação e quantificação dos compostos químicos, 

tornando possível a fabricação de fitofármacos seguros, eficazes e de efeito totalmente 

reprodutível (YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001;  BOLZANI et al., 2002). 

Mundialmente, este segmento movimenta 21 bilhões de dólares ao ano. Somente no mercado 

nacional, o movimento é de 400 milhões ao ano, por isso conquistar uma fatia desse mercado 

bilionário é de vasta importância  (ERENO, 2005; AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

Seguindo esta tendência, da busca pelo natural e do fenômeno mercadológico, que 

movimenta significativas cifras em dólares, o mundo coloca seus olhos sobre a biodiversidade 

do Brasil, cuja reserva natural apresenta muitas possibilidades de se fazer descobertas 

relevantes para a terapêutica, possibilitando a obtenção de fitoterápicos, fitofármacos e até 

mesmo fármacos (SIMÕES; SCHNKEL, 2001; CECHINEL FILHO; YUNES, 2001). 

É importante salientar o pouco conhecimento sobre o modo de ação ou quais são os 

componentes ativos presentes em muitas plantas. Até hoje muitas espécies e preparados 

vegetais medicinais são estudados na busca pelo entendimento de seu mecanismo de ação e 

no isolamento dos princípios ativos (VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 

2006). Muitas vezes os próprios constituintes são conhecidos, mas não desempenham o efeito 

relatado por estes isoladamente. Esta situação se deve aos fitocomplexos presentes na planta, 

em muitos casos com mais de 50 substâncias. Nem sempre se sabe o que está efetivamente 

agindo isoladamente ou em conjunto (ERENO, 2005; NASH, 2004; BALUNAS; DOUGLAS 

KINGHORN, 2005). Esta é uma das várias razões pelas quais os estudos com extratos 
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vegetais continuam a serem alvo da maioria dos pesquisadores de diversas áreas numa 

colaboração entre grupos multidisciplinares envolvendo botânica, fitoquímica, farmacologia, 

microbiologia, toxicologia, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte 

medicinal natural: a flora mundial (BOHLIN; TULP, 2002; BUTLER, 2004; BERTINI, 2005; 

GIBBONS, 2003). 

A importância dos produtos naturais deve-se também ao fato de propiciarem através 

de técnicas de isolamento, o acesso a novos constituintes químicos, biologicamente ativos, 

que podem ser empregados como protótipos para a síntese de novos fármacos (BUTLER, 

2004; BUTLER, 2005; CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; LESNEY, 2004). É importante 

ressaltar que alguns laboratórios e universidades brasileiras já vem realizando estudos 

avançados visando determinar os princípios responsáveis pelos efeitos farmacológicos de 

algumas plantas, objetivando o aproveitamento deste potencial terapêutico e procurando 

subsídios científicos suficientes para que futuramente se possa obter no país, não só novos 

fitoterápicos mas também novos fármacos, sejam eles obtidos por isolamento de produtos 

naturais e principalmente através de síntese baseada numa molécula protótipo (YUNES; 

PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001; OLIVEIRA BRAGA, 2003; SANT’ANA; ASSAD, 

2004). Neste sentido, a natureza forneceu muitos modelos moleculares que fundamentaram 

estudos de relação estrutura-atividade e inspiraram o desenvolvimento da síntese orgânica 

clássica (VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006).  

Vale salientar que algumas características são desejáveis para que um protótipo 

molecular possa viabilizar o desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos, como a 

substância ser seletiva, além de apresentar mecanismo de ação definido, estar disponível em 

quantidades suficientes para permitir estudos farmacológicos, bioquímicos/moleculares, 

toxicológicos entre outras (OLIVEIRA; BRAGA 2003). 

O interesse por novas moléculas biologicamente ativas a partir de plantas medicinais, 

não surgiu ao acaso, mas sim porque além destas apresentarem uma diversidade de 

biossíntese e complexidade química muito elevada, a química orgânica necessita de muito 

tempo e dinheiro para sintetizar algo de novo, tornando-se um investimento muito caro para 

as indústrias (SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2002; OLIVEIRA BRAGA, 2003; 

KINGHORN, 2001), visto o pequeno número de novos compostos que venciam as etapas pré-

clínicas e clínicas, chegando ao mercado como medicamentos (VIEGAS Jr.; DA SILVA 

BOLZANI; BARREIRO, 2006).  

A natureza, de um modo geral, é a responsável pela produção da maioria das 

substâncias orgânicas conhecidas, entretanto, o reino vegetal é responsável pela maior parte 
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da parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura. A variedade e a 

complexidade das micromoléculas que constituem os metabólitos secundários de plantas e 

organismos marinhos ainda é inacançável por métodos laboratoriais. Isso seria a conseqüência 

direta de milhões de anos de evolução, atingindo um refinamento elevado de formas de 

proteção e resistência a imtempéries do clima, poluição e predadores (VIEGAS Jr.; DA 

SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006; BALUNAS; DOUGLAS KINGHTORN, 2005). A 

exemplo disso, podemos citar algumas substâncias naturais com significativa atividade 

biológica são obtidas exclusivamente através de isolamento, mesmo que em pequenas 

quantidades, mas apresentam em geral grande número de centros quirais e moléculas com 

oxigênio, ótima rigidez molecular, maiores massas moleculares e coeficiente de partição 

octanol/água quando comparados a substâncias sintéticas  (BUTLER, 2005; PFEFFERLE; 

SUESSMUTH, 2003; BOHLIN; TULP, 2004; CARTER; KOEHN, 2005). Há ainda 

importantes fármacos extraídos de plantas que não possui ainda método de síntese 

economicamente viável, sendo obtidos através de plantas selvagens ou cultivos extensivos 

(RATES, 2001; KINGHORN, 2002).  

Mesmo diante da grande quantidade de fármacos disponíveis no mercado, há ainda 

muitas patologias que não possuem um tratamento adequado, como o câncer, a AIDS, a 

hepatite B e C, alguns processos inflamatórios, dor, alergia, doenças neurodegenerativas e 

outras (BALUNAS;  DOUGLAS KINGHORN, 2005). Por isso, a comunidade científica tem 

buscado obter de fontes naturais, moléculas ativas contra esses males, sendo que algumas 

classes de metabólitos secundários como terpenos, alcalóides, flavonóides, taninos etc, já tem 

demonstrado atividades “in vitro” e “in vivo” satisfatórios (CALIXTO et al., 2000; 

OLIVEIRA; BRAGA, 2003; LESNEY, 2004; SNADER; CRAGG; NEWMANN, 2003; 

BERTINI, et al., 2005).  

Neste contexto, os produtos naturais vêm recuperando espaço e importância na 

indústria farmacêutica, seja per-se, seja como fonte inspiradora de novos padrões moleculares 

bioativos. Na Europa, a fitoterapia já é parte da medicina tradicional, sendo que extratos de 

plantas e componentes ativos, além de produtos medicinais acabados, estão descritos em 

muitas farmacopéias (VIEGAS Jr.; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

 Diante da perspectiva de um mercado promissor, existem pelo menos três fatores 

realmente importantes e decisivos que deveriam ser reavaliados para que o desenvolvimento 

da Fitoterapia ocorresse no Brasil. Destaca-se primeiramente a falta de uma política definida e 

comprometida para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, uma maior integração das 

áreas de pesquisa e por fim do interesse da indústria  de fitoterápicos, tanto em apoiar a 
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pesquisa como não visar somente o lucro fácil (YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO; 

2001).  

 

 

3.2 Família Myrtaceae 

 

 

A família Myrtaceae, de ocorrência no sul do Brasil, é formada por um grande número 

de plantas que incluem desde matas rasteiras a grandes árvores. Possuem folhas simples, 

opostas, providas de glândulas aromáticas. As flores são regulares, hermafroditas, solitárias 

ou agregadas em inflorescências. O cálice é constituído geralmente por 4 ou 5 lóbulos livres, 

às vezes, soldados formando um opérculo que se desprende ao abrir a flor. A corola é 

constituída por 4 a 5 pétalas livres, pequenas e as vezes soldadas. Possuem estames 

numerosos e seus frutos geralmente sob forma de baga ou cápsula contém 2 ou mais sementes 

(THE FAMILIES OF FLOWERING PLANTS, 2005; AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

São encontrados aproximadamente 140 gêneros e cerca de 3.000 espécies, que, 

divididas em duas subfamílias Myrtoideae e Leptospermoideae, ocorrem principalmente nas 

regiões tropicais e subtropicais da Austrália, Ásia e América, embora presentes em todo 

mundo. No Brasil, todas as espécies de ocorrência natural encontram-se na subfamília 

Myrtoideae, que é caracterizada por seus frutos carnosos e disposição oposta das folhas. Mais 

de 2 centenas das cerca de 1200 espécies brasileiras apresentam frutos édulos e/ou medicinais 

e condimentares (JORGE; FERRO; OLIVEIRA, 1996; WATANABE et al., 2004). 

Esta família é uma das mais importantes da mata Atlântica brasileira. O uso medicinal 

de muitas de suas espécies tem sido comprovado, como a atividade antimicrobiana de óleos 

essenciais e atividades antiviral, hipoglicemiante, antioxidante e anticancerígena (SILVA, et 

al., 2000; APEL, et al., 1998). Popularmente, o decocto das folhas de espécies da família tem 

sido utilizados para as mais variadas finalidades medicinais, como antirreumáticos, 

antidiabéticos, antifebrúfugos, hipoglicemiantes, diuréticos e reguladores do aparelho 

digestivo (BRITO et al., 1998; BNOUHOM et al., 2006). 

Myrtaceae é uma família de grande importância econômica visto que possuem frutos 

comestíveis, e numerosas espécies possuem importância ornamental (THE FAMILIES OF 

FLOWERING PLANTS, 2005). Entre os exemplos mais freqüentes podemos citar a 

goiabeira, araçá, jabuticaba, ponhema, sabará, pitanga, uvária, cabeludinha, quimixama, 

guabiroba, cambuci (CERQUEIRA et al., 2000). 
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Em relação a sua constituição química, pode-se citar para esta família taninos, 

flavonóides, óleos essenciais, ácidos como elágico e ursólico e, em algumas espécies 

saponinas. (WATANABE et al., 2004; THE FAMILIES OF FLOWERING PLANTS, 2005). 

Estudos demostraram a presença dos triterpenos β-amirina e eucaliptina em várias espécies 

desta família (GOTTLIEB et al., 1972). Outra classe encontrada são os sesquiterpenos, os 

quais apresentam amplo espectro de atividades biológicas como: atividades antineoplásica, 

antimalárica, antiviral e microbicida. Recentemente foi descrita a atividade antiinflamatória 

de óleos essenciais nas folhas de diversas espécies como Eugenia florida e Eugenia 

brasiliensis (SOUZA et al., 1998). Ainda pode ser citada a ocorrência de flavonas e metóxi-

flavonas. Numa visão geral quimiossistemática de 89 gêneros da família foi identificado em 

aproximadamente 44% deles a presença de polihidroxialcalóides, que tem sido utilizados 

como marcadores taxonômicos para a família (PORTER; SIMMONDS; NICLUGHADHA, 

1999).  

 

 

3.2.1 Gênero Plinia 

  

 

O gênero Plinia compreende árvores com cerca de 8 metros de altura, ramos eretos, 

glabros, escuros e flexíveis. Possuem folhas opostas, na cor verde-escuro, pecíolos curtos, 

elípticas e agudas nas duas extremidades com glândulas translúcidas na folha. Possuem cerca 

de 4 a 7 cm de comprimento, nervura na face inferior saliente. Suas flores são brancas, 

pequenas e numerosas. Os frutos são do tipo baga, casca grossa na cor amarelo-canário 

possuindo uma ou duas sementes grandes, popa suculenta e sementes com sabor adstringente 

(CABELUDINHA, 2005). 

Podemos citar a presença de compostos como β-cariofileno, óxido de cariofileno, 

biciclogermacleno, globulol, γ-muuroleno, espatulenol, α-bisabolol, α-pineno, α-terpineol e 

epi-α-muurolol como um dos principais constituintes químicos de óleos essenciais deste 

gênero (APEL et al., 2005; BELLO, et al., 2001; PINO et al., 2002; PINO et al., 2003) 

 Realizou-se uma pesquisa sobre o uso popular da espécie com índios parezi, Sapezal – 

MG, onde foi relatado usos variados como: queda de cabelo, criança enfraquecida e velhos 

debilitados. Seu uso se dá sob forma de “banhos” de imersão parcial ou de corpo inteiro em 

temperaturas frias, mornas ou quentes, de acordo com o tipo de enfermidade (MORAIS; 
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MACEDO,1996). 

Apenas poucas espécies deste gênero são citadas na literatura, as quais estão descritas 

abaixo, sendo que os estudos químicos e biológicos são bastante escassos. 

 

 

3.2.1.1 Plinia glomerata 

 

 

 A Plinia glomerata, (Figuras 01 e 02) planta em estudo, é conhecida popularmente 

como “cabeludinha” ou “jabuticaba amarela”, e possui também como nome científico 

Myrciaria glomerata, Eugenia cabelluda e Eugenia tomentosa. Floresce de Abril a Junho e 

frutifica de Outubro a Dezembro. A espécie é nativa do Brasil, originária do estado do Rio de 

Janeiro, São Paulo e parte sul de Minas Gerais. No estado de Santa Catarina ocorre somente 

em cultivo (CABELUDINHA, 2005). 

 Trata-se de uma árvore pequena ou arbusto de folhagem densa, ramos pendentes e 

flexíveis.  As folhas são lanceoladas e aveludadas na face inferior, com cerca de 11 cm de 

comprimento em média. Seus frutos comestíveis são sésseis com epicarpo espesso e piloso de 

cor amarelada. O mesocarpo externo é denso e esbranquiçado enquanto o interno é gelatinoso 

(JORGE; FERRO; OLIVEIRA, 1996). 

 Estudos demonstraram que a composição de seu óleo essencial constitui-se 

praticamente de germacreno B, α-cadinol, β-elemene, germacreno D e cariofileno (Figura 

03). Seu extrato também mostrou atividade antimicrobiana contra S. aureus, P. aeruginosa e 

Burkholderia cepacia. (SILVA et al, 2000). 

 Os estudos preliminares realizados em nossos laboratórios mostram que esta planta 

possui substâncias de interesse biológico (SERAFIN et al., 2005). 
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   Figura 01: Plinia glomerata – frutos verdes 
   Fonte: ESPÉCIES ARBÓREAS DA MATA ATÂNTICA (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Figura 02: Plinia glomerata – frutos maduros 
   Fonte: ESPÉCIES ARBÓREAS DA MATA ATLÂNTICA, 2005 
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  Figura 03: Estruturas químicas de substâncias presentes no óleo essencial de Plinia glomerata
 

 

3.2.1.2 Plinia pinnata 

 

 

 Estudos realizados com a espécie demonstraram a presença de miricetina, miricitrina, 

ácido oleanólico, α e β-amirina  e friedelina em sua constituição química. Além destes, foi 

ainda isolado um novo triterpeno denominado 2α,3β,23,30-tetrahidroxiolean-12-ene 

(MENDEZ et al., 1997) e um novo dihidroflavonóide glicosilado (5,7,2’,5’-

tetrahidroxidihidro 3-O-α-L-raminopiranosídeo), os quais foram isolados das partes aéreas da 

planta (MENDEZ et al., 1994). 

 

 

3.2.2 Gênero Eugenia  

 

  

 Este gênero é um dos maiores da família Myrtaceae, que se distribui em áreas que vão 

do México à Argentina. Na América tropical e subtropical contudo, são referidas mais de 500 

espécies. Pertencem árvores ou arbustos, com flores tetrâmeras ou pentâmeras, solitárias ou 
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em racemos, com sépalas bem diferenciadas no botão floral freqüentemente reduzidos a 

glomérulos ou fascículos, cálices aberto ou fechado, rompendo-se irregularmente, bractéolas 

persistentes ou decíduas, ovário bilocular com uma ou duas sementes, geralmente 

membranáceas e embrião com cotilédones unidos. O fruto é uma baga de até 3 centímetro de 

diâmetro, esférico e achatado nas extremidades, em gomos mais ou menos salientes, coroados 

pelo cálice (AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

 

 

3.2.2.1 Eugenia umbelliflora 

 

 
Esta espécie é conhecida como baguaçu, guapê e é amplamente utilizada na região de 

Florianópolis como antidiabético, antidiarreico e redutor do nível sérico de triglicerídeos e 

colesterol no organismo. Estudos da atividade antimicrobiana realizados com extratos bruto 

metanólicos mostraram-se bastante ativos contra S. aureus, S. saprophyticus e Bacillus cereus 

(TESSAROLO et al., 2003). No entanto, as substâncias mais potentes parecem estar 

localizadas nos frutos desta planta (MACHADO et al., 2005). 

 

 
3.2.2.2 Eugenia uniflora 

 

 
Esta espécie conhecida como “uniflora” é nativa do Brasil, encontrada principalmente 

nos estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. É conhecida popularmente como pitangueira, seu fruto é comestível in 

natura, sendo também consumido na forma de sucos, doces, licor e vinho. A infusão ou 

decocto das folhas é utilizado na medicina popular como anti-reumático, antifebrífugo, 

antidiarreico, diurético, hipoglicemiante, hipocolesteromiante, anti-hipertensivo e auxiliar na 

perda de peso (WAZLAWIK et al., 1996; SAÚDE et al., 2000; SOUZA et al., 2004; 

AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

Pouco se conhece a respeito dos possíveis efeitos tóxicos desta planta. Um estudo 

utilizando a fração DCM, AE e o extrato hidroalcoólico foi realizado onde pode-se evidenciar 

o efeito tóxico da planta sobre a membrana celular, já que estes foram capazes de causar a 

liberação da fosfatase ácida contida nos lisossomos do fígado de ratos. Este efeito pode ser 

confirmado pela medida da atividade hemolítica destes mesmos extratos (PEDROSA, et al., 
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1996). Entretanto em estudos de toxicidade oral aguda em camundongos, empregando 

extratos hidroalcoólicos das suas folhas foram obtidos DL 50% de 5,93 g/Kg de peso do 

animal onde indica uma baixa toxicidade oral (AURICCHIO, 2001). 

Estudos com os infusos e decoctos das folhas desta espécie, seguindo o modo de 

preparo preconizado pela população, relataram efeito antiinflamatório e analgésico com a 

infusão preparada a partir de folhas frescas. O efeito anti-hipertensivo foi confirmado com a 

administração intraperitoneal  do extrato aquoso bruto em ratos normotensos (CONSOLINI; 

BALDINI; AMATI, 1999). Os decoctos também revelaram-se mais ativos em relação a 

diminuição do trânsito intestinal, provavelmente, por extraírem os taninos mais eficazmente 

(AURICCHIO; BACCHI, 2003).  

Também foi relatada ação contrátil do extrato de AE, a partir das folhas da espécie, 

sobre o duodeno isolado de rato, em comparação com a acetilcolina, levando os autores a 

concluirem que o extrato contém princípios anticolinérgicos (GBOLADE; ILESANMI; 

ALADESANMI, 1996). Segundo Elisabetsky (2004), o extrato metanólico apresentou 

atividade contra Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 

marcescens , Staphylococcus aureus e Micrococcus luteus. 

 Quanto à constituição química, foi isolado na fração acetato de etila das folhas os 

flavonóides myricetina e quercetina; e o ácido gálico. Em relação a fração aquosa, foi possível 

caracterizar taninos hidrolizáveis (elagitaninos) (WAZLLAWIK et al., 1996). No óleo 

essencial  foi identificado citronelol, geraniol, cineol e vários sesquiterpenos (MOREIRA; 

PEREIRA; MOREL, 1996). Outros estudos investigando os constituintes fenólicos de suas 

folhas relataram a presença de eugeniflorina D1 (C75H52O48), eugeniflorina D2 (C68H48O45) e 

dois taninos macrolíticos hidrolisáveis, obtidos do extrato metanólico das folhas 

(AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

 

 

3.2.2.3 Eugenia caryophyllata 

 

 

 É mais conhecida como cravo-da-índia, apresenta grande aplicabilidade tanto na 

medicina popular, como na indústria alimentícia e farmacêutica. Devido a grande quantidade 

de princípios ativos como eugenol, ácido oleanólico, cariofileno, ácido-benzílico, ácido 

salicílico e furfurol esta planta é bastante utilizada como antisséptico bucal, tônico, nas 

afecções do aparelho digestivo e como afrodizíaco (SANTOS et al., 2000). 
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 Estudos anteriores demonstraram que o infuso desta espécie, como é na maioria das 

vezes utilizado, não é capaz de gerar quebras nas ligações fosfodiéster, sugerindo que a 

espécie não é genotóxica nas concentrações testadas (idem). 

 O ácido oleanólico, principal metabólito secundário da planta, tem atividade 

antioxidante, anticolesterolêmica, antihepatotóxica, antiinflamatória, antifúngica, antibiótica e 

ação antitumoral. É eficaz contra psoríase, protege a pele da ação da luz, reveste a resistência 

da leucemia à vimblastina, inibe a transcriptase reversa no HIV-1 entre outros. Já o eugenol é 

utilizado na perfumaria, aromatizante de alimentos e cigarros e é utilizado como anestésico 

em procedimentos odontológicos. Estudos mostraram atividades antioxidante, hepatoprotetora 

e antinefrotóxica (KELECON et al., 2000). 

 

 

3.2.2.4 Eugenia jambolana 

 

 

 O óleo essencial desta espécie, conhecida popularmente como “João Bolão”, compõe-

se de uma mistura de mono e sesquiterpenos, onde são majoritárias as substâncias α e β 

pireno, ocimeno, α-terpinol, β-cariofileno, α-humuleno, acetato de bornila complementados 

por diversos álcoois sesquiterpênicos. A partir da destilação do óleo e a separação das 

substâncias mono e sesquiterpenos, demonstrou-se atividade antiinflamatória da fração mais 

volátil (monoterpênica), sugerindo que o princípio ativo pode estar nesta fração (TAPPIN et 

al., 1998).  

 Estudos anteriores com extrato aquoso de folhas demonstraram atividade 

antiinflamatória segundo modelo de edema de pata induzido (BRITO et al., 1998). Também 

pesquisas utilizando-se o extrato hexânico das folhas da planta demonstraram que amostras 

triterpênicas foram capazes de inibir preliminarmente a proliferação de células neoplásicas 

sugerindo uma possível atividade antineoplásica (FERNANDEZ-FERREIRA, 1998). 

 Infusos e decoctos de folhas dessa espécie, utilizados na medicina popular como 

antidiabético, foram preparados como costume popular e administrados em ratos, contudo os 

autores não obtiveram diferenças estaticamente significativas nos níveis glicêmicos do grupo 

tratado e no grupo controle, não demonstrando assim, evidências diabéticas (AURICCHIO; 

BACCHI, 2005). 
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3.2.2.5 Eugenia dysenterica 
 

 

 Planta conhecida popularmente como “cagaita” ou “cagaiteira” é freqüentemente 

encontrada nos estados de GO, MG, ES e SP. Apresenta folhas e frutos muito aromáticos. 

Possui propriedades antidiarréicas e adstringente, ao contrário de seus frutos, que quando 

maduros, possuem propriedades laxativas (SAÚDE et al., 2000). 

 Estudos sobre a composição química mostraram a presença de amirinas, taraxasterol 

juntamente com a rutina. As cascas apresentam predomínio de sesquiterpenos. A constituição 

de seu óleo essencial se dá principalmente de α-tujuleno, β-felandreno, α-terpenol, α-

copaeno, α-humuleno, α-bulneseno, β-cariofileno, δ-cadineno e óxido de cariofileno. Foi 

relatada a presença de taninos tanto no extrato etanólico das folhas quanto das cascas porém 

em maior quantidade no primeiro. As folhas são ricas em taninos oligômeros e polímeros 

enquanto as cascas possuem uma maior concentração de fenóis de baixo peso molecular, 

como cumarinas, fenóis simples e ácidos fenólicos, inclusive o ácido gálico. Também seu 

extrato etanólico apresenta atividade moluscida contra esquistossomose (PAULA et al., 1998; 

SILVA et al., 1998). 

 
 
 
3.2.2.6 Eugenia brasiliensis 
 

 

 Plantas conhecidas como “grumixameira”, consistem em uma espécie arbórea de 

pequeno porte encontrada desde a região nordeste até Santa Catarina. Suas folhas e cascas são 

empregadas popularmente para tratamento de diarréia e outros distúrbios gastrointestinais, 

também possui leve ação diurética. Na sua constituição química podemos citar presença de 

taninos e óleos essenciais além de saponinas, ácido betulínico, oleanólico e ursólico 

(FISHER;  KATO;  KONISHI, 1998). 

 Espécies coletadas em Campinas- SP mostraram a ausência de atividade 

antiinflamatória quando submetidas ao teste de edema de pata induzido por carragenina. Já 

em ensaios imunofarmacológicos verificou-se sua atividade moduladora em linfócitos e 

macrófagos (CARVALHO et al., 1998).   
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3.2.2.7 Eugenia grandis  

 

  

 Espécie de ocorrência principalmente na Ásia. Foram realizados estudos fitoquímicos 

com as folhas desta espécie nos quais foram isolados os taninos castalagina e vescalagina 

(AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

 

 

3.2.2.8 Eugenia uruguayensis 

 

  

Esta espécie é encontrada próximo a costa atlântica no Uruguai, na Argentina, Paraguai e 

Brasil. Em estudos da composição química do óleo essencial de suas folhas foram isolados 

principalmente o limoneno (17,6%); 1,8 cineol (17,0%); α-pineno (10,0%) e o óxido-

cariofileno (3%) (AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

 

 

3.2.2.9 Eugenia moraviana 

 

  

 Segundo Lunardi e cols. (2001), foram isoladas as seguintes substâncias: ácido 6α-

hidroxibetulínico, ácido platânico, ácido betulínico e sitosterol de folhas e caules da espécie. 

O ácido platânico e o ácido betulínico têm despertado interesse pela potencial atividade 

biológica demonstrada como antitumoral, anti-HIV, antimalárica e antiinflamatória.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Análise fitoquímica  

 

 

4.1.1 Material vegetal 1ª Coleta 

 

 

As partes aéreas (folhas e galhos) de P. glomerata (0,4 Kg) foram coletadas na 

Epagri/Itajaí em outubro de 2004, cuja excicata está depositada no Hebário Barbosa 

Rodrigues com nº VC Filho 52. Posteriormente o material foi seco em estufa a 40 ºC, e moído 

para o desenvolvimento das atividades propostas (Figura 04). 

 

  

4.1.1.1 Preparação dos extratos brutos 

 

 

Os materiais vegetais (folhas e galhos) foram macerados em metanol por sete dias em 

um percolador.  Após este período, o macerado foi  filtrado, recolhido e em seguida, 

concentrado em evaporador rotatório sob pressão reduzida até a secura, obtendo-se o extrato 

metanólico bruto (48g), dos quais foram reservados cerca de 5 g. para testes biológicos.  

 

 

4.1.1.2 Preparação das frações  

 

 

Parte do extrato metanólico bruto foi suspenso com mistura de metanol e água 2:1 e 

posteriormente particionados com solventes de polaridade crescente, obtendo-se as frações: 

Hexano (Hex) 1,1 g, Diclorometano (DCM) 0,49 g, Acetato de Etila (AE) 0,84 g, sendo que o 

material restante foi denominado fração aquosa (AQ), propiciando desta forma, um 

fracionamento das substâncias conforme suas polaridades (CECHINEL FILHO & YUNES, 

1998; NIERO et al., 2003). 
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4.1.2 Material vegetal 2º Coleta 

 

 
As folhas e galhos de Plinia glomerata (1,7 Kg), foram coletadas na Epagri/Itajaí em 

setembro de 2005. Posteriormente, o material fresco foi triturado para o desenvolvimento de 

atividades propostas (Figura 05). 

 

 
4.1.2.1 Preparação dos extratos brutos 

 
 

O material vegetal foi macerado em acetona por 3 dias em um percolador. Após este 

período, o filtrado foi concentrado em evaporador rotatório sob pressão reduzida até a secura, 

obtendo-se 110g do extrato acetônico.  

Em seguida, o mesmo material vegetal foi macerado em metanol por mais 7 dias. 

Após foi concentrado em evaporador rotatório sob pressão reduzida onde obteve-se 60g do 

extrato metanólico bruto. Foram reservados cerca de 5 gramas de cada extrato para testes 

biológicos. 

 
 

4.1.2.2 Preparação das frações 

 
 

Aproximadamente 10 gramas do extrato acetônico foi solubilizado com cerca de 200 

ml de diclorometano. Em seguida foi filtrado e solubilizado novamente com a mesma 

quantidade de solvente, originando duas frações: Fração solúvel em diclorometano (1,30 g), 

com predominância de substâncias apolares e Fração insolúvel em diclorometano (5,8 g), 

onde podemos encontrar predominância de substâncias polares/fenólicas. 

 
 

4.1.3 Análise cromatográfica 

 
             

 Todas as frações foram submetidas a cromatografia em camada delgada (CCD), 

visando uma análise fitoquímica preliminar, utilizando-se sistemas de eluentes e reveladores 

específicos para “screening” fitoquímico. 
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Para estes procedimentos utilizaram-se placas de cromatografia de sílica Gel 60 F254 

adquiridas da Merck, como fase estacionária e diversos eluentes como fase móvel 

(clorofórmio, metanol, hexano e acetato de etila), variando o tipo e a proporção conforme o 

comportamento cromatográfico  da fração analisada. 

Para revelar as classes das substâncias foram utilizados como revelador universal, 

Ultra-Violeta e como reveladores específicos anisaldeído sulfúrico para terpenóides e 

esteróides que se apresentam em manchas coradas de rosa ou roxo, cloreto férrico 3% para 

flavonóides e substâncias fenólicas cujas manchas apresentam-se escuras, Dragendorff para 

alcalóides, através de cor laranja e outros (UGAZ, 1994). 

 

 

4.1.4 Purificação das substâncias 

 

 

As frações com melhores rendimentos foram submetidas a procedimentos de 

cromatografia em coluna (CC), onde utilizou-se sílica Gel 60 (70-230 mesh) ou Sephadex 

LH-20 como fase estacionária e diversos eluentes como fase móvel, variando o tipo e a 

proporção conforme a fração utilizada e seu perfil analisado anteriormente em CCD. 

O eluente mais o produto carreado foram recolhidos por gotejamento em frascos de 

aproximadamente 10 mL, numerados seqüencialmente, sendo que cada frasco foi analisado 

por CCD. Após esta análise do perfil cromatográfico, as frações semelhantes foram reunidas 

formando uma subfração, sendo que as que se encontravam com maior grau de pureza e bom 

rendimento foram novamente cromatografadas até a obtenção de substâncias puras. 

 Algumas frações também foram submetidas a procedimentos de cromatografia em 

camada delgada preparativa (CCDP), onde utilizou-se Sílica Gel 60 F-254. 

   

 

4.1.5 Identificação e elucidação estrutural das substâncias isoladas 

 

 

As substâncias puras ou semi-puras foram identificadas por métodos espectroscópicos 

usuais: Infra-Vermelho (IV – BOMEM-100) existente na Central Analítica do curso de 

Farmácia na UNIVALI, Ressonância Magnética de Hidrogênio (RMN-1H), Carbono 13 

(RMN-13C), NOE dif. e HETCOR – (Variam XL-300) que foram realizados na Itália 
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(CNR/Roma) pelo professor Dr. Franco Delle Monache e espectroscopia de massas (Thermo 

Finnigan LCQ Deca XP plus íon trap spectrometer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 04: Fluxograma dos processos realizados com Plinia glomerata na 1ª coleta 
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     Figura 05: Fluxograma dos processos realizados com Plinia glomerata na 2ª coleta 
 

 

4.1.5.1 Hidrólise 

 

 

Realizou-se este procedimento para auxiliar na elucidação estrutural de uma 

substância glicosilada isolada, na qual 30 mg desta foi colocada em refluxo com ácido 

sulfúrico 5% por cerca de 2 horas. Após realizou-se extração com clorofórmio e obteve-se 
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rendimento de 66%. Posteriormente a  aglicona desejada foi purificada por CC, utilizando-se 

coluna de vidro com dimensões de 30x1 cm, fase móvel de clorofórmio/metanol com 

aumento crescente da polaridade.  

 

  

4.2 Análise Biológica  

 

 

4.2.1 Atividade antinociceptiva 

 

 

 Para avaliar a atividade antinociceptiva do EMB, das frações e das substâncias, foi 

utilizado o modelo das contorções abdominais induzido por ácido acético 0,6%. Os 

experimentos foram conduzidos pelas professoras Fátima de Campos Buzzi e Márcia Maria 

de Souza nos laboratórios do curso de Farmácia da Univali. Os camundongos foram mantidos 

sob temperatura e iluminação controlada, com ração e água a vontade. 

Este modelo de nocicepção foi desenvolvido por Collier et al. (1968), e é 

relativamente simples, mas avalia atividade antinociceptiva das substâncias testadas de forma 

inespecífica (atividade central e periférica) sendo amplamente utilizado pelos farmacologistas.  

 A resposta nociceptiva foi induzida pela injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético 

(0,6%), diluído em solução salina NaCl (0,9%), numa dose de 0,10 ml/kg. que promove 

contração da musculatura abdominal juntamente com a extensão de uma das patas posteriores 

(SOUZA et al., 2003). 

 Os animais foram pré-tratados com diferentes extratos ou substâncias em distintas 

doses, 30 minutos antes da injeção de ácido acético. O grupo controle recebeu volume 

semelhante de NaCl, 10 mL/Kg. Todos os experimentos foram realizados à 20-22ºC. As 

contorções abdominais foram quantificadas durante 20 min. A atividade analgésica foi 

determinada tomando-se como base a inibição do número das contorções abdominais em 

relação ao grupo controle. 

 Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média, exceto a DI50 

(dose que reduz a resposta para 50% em relação ao grupo controle), que foi apresentada como 

média geométrica acompanhada de seu respectivo limite de confiança em nível de 95%. As 

análises estatísticas dos resultados foram realizadas por meio de análise de variância seguida 

pelo teste de múltipla comparação utilizando-se o método de Dunnet, quando apropriado. 
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Valores de p<0,05 ou menos foram considerados como indicativos de significância. A DI50 

foi estimada a partir de experimentos individuais em programa estatístico Graphpad Instat. 

 

 

4.2.2 Atividade antimicrobiana 

 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos, frações e substâncias puras 

obtidas a partir das partes aéreas da Plinia glomerata contra fungos e bactérias, foi realizada 

pelo método de concentração inibitória mínima (CIM), conforme a ilustração na Figura 06, o 

qual consiste na diluição do meio, que produz resultados quantitativos, ou seja, a quantidade 

mínima de agente antimicrobiano necessária para inibir o crescimento de um microrganismo 

específico (BARON; FINEGOLD, 1990). Os valores da CIM foram determinados conforme 

descrito por WOODS; WASHINGTON (1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 06:. Ilustração do método de diluição para determinação da CIM  

 

Os experimentos antibacterianos foram realizados pela equipe do Prof. Dr. Alexandre 

Bella Cruz (NIQFAR/UNIVALI), enquanto os ensaios antifúngicos foram realizados pela 

equipe da Profa. Dra. Susana Zacchino (Universidade Nacional de Rosario, 

Rosario/Argentina). 

Os procedimentos para análise da atividade antimicrobiana foram feitos em frascos de 

vidro de 5mL, onde os compostos dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO), foram 

adicionados em séries de dez frascos, em diferentes concentrações. Para leveduras e fungos 

filamentosos, a cada frasco foi adicionado 1mL do meio ágar Sabouraud dextrosado, e para as 

bactérias foi adicionado 1mL do meio de cultura agar Mueller-Hinton. Após homogeneização 
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da mistura e solidificação dos meios de cultura, os microrganismos previamente ativados 

foram inoculados nas séries correspondentes, sendo então incubados a 37°C por 24 à 48 horas 

para fungos leveduriformes e por 18 à 24 horas a 37°C para as bactérias. Após o período de 

incubação foram realizadas leituras da concentração inibitória mínima através da verificação 

do crescimento microbiano (ZACCHINO, 2001; SOUZA et al., 2003).  

Todos os testes foram realizados em duplicata. Também foram realizados testes com 

os solventes utilizados na solubilização do material testado, a fim de verificar os efeitos destes 

sobre os microrganismos testados, já que estes não devem interferir na análise microbiológica. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Plinia glomerata 1ª Coleta 

 

 

5.1.1 Obtenção das frações 

 

 

Obteve-se 48,72 g do extrato metanólico bruto (EMB) da Plinia glomerata 

apresentando rendimento de 12,18%. Cerca de 4 gramas deste extrato foram submetidos a 

sucessivas partições com solventes de polaridade crescente, onde obteve-se as seguintes 

frações com seus respectivos rendimentos em relação ao EMB: Hexano 26% (1,11g), 

Diclorometano 5,7% (0,49g) e Acetato de Etila 26% (0,84g). O material restante, não extraído 

com AE, foi denominado fração Aquosa. A quantidade de material extraído com os solventes 

orgânicos foi pequena, indicando a presença majoritária de substâncias polares nesta planta. 

Cada fração obtida foi submetida a experimentos de CCD a fim de estabelecer o perfil 

fitoquímico das principais classes de substâncias presentes e também selecionar os solventes a 

serem utilizados no processo de purificação das frações. Conforme pode ser observado na 

tabela 01, nas frações apolares há a predominância de substâncias como terpenos e esteróides 

por serem revelados com anisaldeído sulfúrico, enquanto nas frações mais polares evidencia-

se a presença de substâncias fenólicas por serem reveladas com cloreto férrico. Não foram 

observados alcalóides, pois apresentaram resultado negativo quando revelados com reativo de 

Dragendorff. 

Apesar do bom rendimento da fração hexano, esta não foi estudada devido tratar-se de 

uma mistura complexa quando analisada por CCD, e a fração DCM também não foi analisada 

em função do baixo rendimento. 
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Tabela 01: Perfil fitoquímico das frações semi-purificadas das partes aéreas secas de Plinia glomerata na 1ª 
coleta observados em CCD através de reveladores específicos  
 

FRAÇÕES Anisaldeído Sulfúrico 
(Terpenos e esteróides) 

FeCl3  

(substâncias fenólicas) 
Dragendorff 
(Alcalóides) 

Hexano X - - 
DCM X - - 
AE - X - 

Aquosa - X - 
(X) Reação positiva  (-) Reação negativa 
 

 

5.1.1.1 Fração Acetato de Etila (AE) 

 

 

Isolamento da substância 1 

A substância 1 (61 mg) foi isolada da fração 75-106 por CC e apresentou-se como um 

sólido branco com ponto de fusão 257-259 ºC e de difícil solubilização em solventes 

orgânicos. 

Pode-se observar no espectro no IV (Figura 07) uma banda de deformação axial de 

OH na região de 3600 a 3400 cm1, em 1724 cm-1 presença de dois sinais correspondente à 

deformação axial C=O, em 1616 cm-1,1482 e 1450 cm-1 observa-se absorção de deformação 

axial de C=C do anel aromático. Pode ser verificado também uma banda larga em 1082 cm-1 

referente à deformação axial de C-O.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 07: Espectro no IV de (1) (Pastilha de KBr) 
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O espectro de RMN 1H (Figura 08) apresenta os sinais da unidade glicosídica: δ 5,08 

(J=7,7);  3,46 m; 3,42 m; 3,45 m; 3,33 m; 3,72/3,75 m; três singletos de metoxilas: 4,16; 4,12; 

3,92 ppm e 1 singleto referente ao hidrogênio aromático em 7,80ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 08: Espectro RMN 1H (300 MHz, CDCl3\DMSO-d) de 1 

 

 

 No espectro de RMN 13C (Figura 09) observa-se a presença de sinais em 102,1; 77,9; 

77,2; 73,9; 70,2; 61,7 ppm atribuíveis a uma unidade glicosídica, três sinais em 62,3, 62,2 e 

61,7 ppm referentes a metoxilas, e sinais para 14 carbonos sp2 em 161,9; 158,7; 153,0; 153,0; 

147,8; 142,5; 141,9; 141,5; 134,5; 114,3; 113,7; 113,0; 112,8; 98,1 ppm. Somente com estes 

dados não é possível verificar o esqueleto geral da substância, porque não existem “pontos de 

ligação” para construir o esqueleto, não permitindo grandes avanços na determinação 

estrutural. 

Na tentativa de maiores informações foram realizados experimentos de RMN 

bidimensionais. O espectro de HETCOR (Figura 10) apresenta sinais dos carbonos 

hidrogenados: 6 do açúcar, 1 aromático e três metoxilas conforme tabela 02.  
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     Figura 09: Espectro RMN 13C (75,5 MHz, CDCl3\DMSO-d) de (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Espectro de Hetcor (300 MHz), CDCl3\DMSO-d) de 1  
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Tabela 02: Correlações entre os deslocamentos químicos (ppm) de RMN 13C e 1H observadas no espectro de 
Hetcor para a substância (1) isolada. 
 

Carbono 
Substância 1 

                        δδδδ13C (75,5 MHz)               CDCl3 - DMSO-d6                    δδδδ1H (300 MHz) 

5’                           113,0                                             7,80 

OMe                         62,3                                              4,16 

OMe                         62,2                                              4,12 

OMe                         61,7                                              3,92 

1’’                           102,1                                               5,08 

2’’                          77,9                                              3,46 

3’’                          77,2                                              3,42 

4’’                           73,9                                              3,45 

5’’                          70,2                                              3,33 

6’’                          61,3                          3,72/3,75 

 

 

Os carbonos chave no caso da substância 1, ou seja, os sinais que permitem construir um 

esqueleto são apenas dois, do carbono aromático hidrogenado e o do carbono anomérico. Os 

demais sinais do açúcar não são adequados, e os das três metoxilas apenas podem ser usados para 

estabelecer qual é o carbono diretamente ligado a eles, visto que são pouco importantes para 

estabelecer o esqueleto. Em outras palavras, deve-se escrever um esqueleto tendo somente o 

hidrogênio anomérico e 14 carbonos quaternários.  

Na tentativa de auxiliar na elucidação realizou-se a hidrólise da substância 1 visto que 

alguns sinais referentes a parte glicosídica poderiam estar encobertos pelo solvente influenciando 

na interpretação, porém os dados obtidos não foram conclusivos (ver página 65).  

Uma importante informação com relação a designação do esqueleto vem do espectro 

de massas (Figura 11), onde observa-se o pico do íon molecular em [M+-H] = 521. Pode-se 

observar também fragmentos com m/z= 359, referente a perda da unidade de glicose e m/z= 

343 referente a perda de C6H11O6. 
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 Figura 11: Espectro de massas (ESI)- de 1  

 

 

Este resultado, junto à presença de 23 sinais no espectro de RMN 13C, indicam como 

provável fórmula bruta C23 H22 O14. Portanto o produto hidrolizado teria a fórmula bruta 

C17H12O9. 

 Uma pesquisa na literatura para substâncias de fórmula bruta C23 H22 O14  resultou em 

15 referências (correspondentes e 9 substâncias) e para a substância C17H12O9 29 referências 

(correspondentes a 16 substâncias). Do exame destas (15+29=44 referências), 30 foram 

eliminadas porque se referiam a flavonóides ou outras substâncias que não tinham nenhuma 

característica espectral de acordo com dados da substância 1. Restaram 14 referências, seis 

das quais relativas a patentes. Todas essas 8 indicações bibliográficas e as 6 patentes referem-

se a derivados do ácido flavelágico = 5-OH elágico (Figura 12). 
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Figura 12: Estruturas químicas dos ácidos elágico e flavelágico 
respectivamente 

 

 

Baseado no levantamento feito, pode-se concluir que a substância 1 pode ser um 

derivado tri-metóxi-mono-glicosilado do ácido flavelágico, de acordo com a presença de 3 

metoxilas, 1 unidade de glicose e um só hidrogênio aromático. 

O problema estrutural torna-se em estabelecer quais das 5 hidroxilas aromáticas foram 

substituídas pelas metoxilas, pela glicose e qual é o OH livre. 

Uma primeira informação vem do experimento de NOE diferencial (Figura 13). Neste 

experimento foi observado efeito NOE entre o hidrogênio aromático em 7,80 ppm e o 

hidrogênio anomérico do açúcar em 5,10 ppm. O mesmo aconteceu irradiando-se o sinal em 

5,10 ppm, mostrando o efeito NoE com sinal em 7,80 ppm. 

Esta informação permite propor que o oxigênio ligado a glicose deve estar próximo do 

único hidrogênio aromático H-5’, isto é, na posição 4’, como mostrado na figura 14. Este 

resultado é também confirmado pelos deslocamentos químicos das três metoxilas (δ 62,34; 

62,3; 61,3), porque é conhecido que os sinais das metoxilas que se encontram entre δ 63-59 

são OMe orto-orto dissubstituídas, e a δ 58-54 para as demais (SILVERSTEIN; BASSLER, 

MORRILL, 1994). 
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          Figura 13: Espectro de NoE diferencial de 1 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ilustração com base nos 
experimentos de “NoE diferencial” 

 

A figura 15 mostra uma fórmula parcial para a substância, em qualquer posição que 

fiquem as metilas das metoxilas, sempre se respeita “as regras RMN 13C das metoxilas”. 
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Figura 15: Fórmula parcial para a substância 1 
 

Para estabelecer a posição das O-metilas (3,4,5 ou 3’), ou a posição do OH livre, 

utilizou-se um método muito usado para flavonóides, que consiste no uso de aditivos (AlCl3 e 

NaOAc) na espectroscopia UV. Por este método, após agregar uma solução de AcONa se 

observa um deslocamento dos picos de absorção se a substância tem um OH fenólico na 

posição “para” a carbonila. Por outro lado, após agregar uma solução de AlCl3, se observa um 

deslocamento dos picos se a substância tem OH quelado a carbonila (SILVERSTEIN; 

BASSLER, MORRILL, 1994). No caso de (1), o espectro de UV apresenta absorção máxima 

em λmax 247, 364, 383nm, indicando inalteração ao agregar a solução de AcONa (ausência 

de OH fenólicos em para, isto é, nas posições 3 e 3’); no entanto, agregando a solução de 

AlCl 3, o espectro UV deslocou para λmax 245, 326, 411nm, isto é, com um deslocamento de 

28 nm em relação ao comprimento maior (383 – 411), significando que a substância 1 tem um 

OH fenólico livre quelado a carbonila, isto é, na posição 5. Esta informação significa que a 

substância 1 é o ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O- glicosídeo (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Estrutura da substância ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O- glicosídeo 
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 Até o momento, na literatura substâncias com o nome ácido 3,4,3’-trimetóxi-

flavelágico-4’-O-glicosídeo foram relatados apenas duas vezes por Desshpande et al. (1976) e 

Adigun, Amiputan, Kelly (2000). Os dados descritos por este último para o ponto de fusão 

(258-261 ºC) são semelhantes à da substância isolada neste trabalho, (257-259 ºC) assim 

como os dados de RMN (Tabela 3) também são coincidentes. Porém a substância apresentada 

no artigo, apresenta a estrutura com uma numeração diferente daquela comumente usada para 

esta classe de substâncias (núcleo flavelágico), conforme pode ser observado na figura 17. A 

numeração correta para a estrutura proposta por Adigun, Amiputan, Kelly (2000) seria: 

3,3’,4’-trimetóxi-flavelágico-4-O-glicosídeo. 

 

 

 
Figura 17: Comparação da numeração (incorreta) 
apresentada por Adigun, Amiputan, Kelly (2000) e a 
correta 

 

Geralmente se numera com 1, 2, 3, 4 etc. o anel mais substituído, e com 1’, 2’, 3’, 4’, 

etc. o anel menos substituído (BRAZ-FILHO et al., 1993). De qualquer maneira, a substância 

apresentada no artigo não pode ter a estrutura acima porque a metoxila em 4 (numeração 

incorreta) ou 4’( numeração correta) não é orto-orto dissubstituída. Da maneira como está 

apresentada a estrutura, os valores de RMN 13C deveriam ficar entre 54-58 ppm, no entanto 

eles reportam para as metoxilas os valores de 62,20; 62,14 e 61,68 ppm que concordam para 

as metoxilas todas orto-orto dissubstituídos. Em outras palavras: os dados apresentados por 

Adigun, Amiputan, Kelly (2000) são iguais aos da substância isolada (1) e com nome (ácido 

3, 4, 3’-trimetóxi-flavelágico-4’O-glicosídeo) correto, porém os autores apresentam uma 

estrutura errada. 

Através de experimentos de INEPT pode-se confirmar as substituições para a 

substância 1: A irradiação seletiva de H-5’ (δ 7,80) evidenciou os sinais de C-3’ (δ 142,5; 3J), 
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de C4’ (153,0; 2J), de C7’ (δ 158,7; 3J) e de C6’(δ 114,3; 2J); a irradiação de 1’’ (δ 5,08; 3J) 

evidenciou C-4’ (153,0; 3J); Não foi possível realizar outras análises por não haverem 

hidrogênios que se podem irradiar seletivamente (δ 4,16; 4,12; 3,96 das metoxilas), como 

mostrado na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ilustração do experimento de INEPT, irradiação nos          
hidrogênios 5´ e 1´´ 

 

Na tabela 03 estão descritos os dados de RMN 13C e 1H para a substância 1, os da 

literatura (Adigun, Amiputan, Kelly 2000) para o ácido 3,4,3’-trimetóxi-elágico. Os dados de 

C-1’a C-7’ para o ácido-3,4,3’-trimetóxi-elágico são praticamente idênticos aos da substância 

1, como é idêntica a substituição (3’OMe-4’OR) das duas substâncias. Se R=H ou R= glicose 

os sinais de 13C são muito semelhantes, isto pode confirmar as suas substituições. 

O ácido 3,4,3’-tri-metóxi-flavelágico-4’-O-glicose é pertencente a classe dos taninos. 

Os taninos são componentes polifenólicos encontrados em plantas, alimentos e bebidas sendo 

utilizados como fonte de matéria prima para várias indústrias, como por exemplo a 

farmacêutica e a alimentícia. Encontram-se distribuídos em plantas superiores, ocorrendo 

principalmente em 30 % das famílias. Possuem solubilidade em água e solventes orgânicos 

polares, sendo capazes de formar complexos insolúveis em água com proteínas, gelatinas e 

alcalóides (PANSERA et al., 2003; GALVEZ; CONNER; RIEDL, 1997). 

Essas substâncias são responsáveis pela adstringência de muitos frutos e plantas em 

geral devido a precipitação de proteínas salivares, que é a base de algumas de suas 

propriedades biológicas tais como controle de insetos, fungos e bactérias, propiciam efeito 

antimicrobiano e antifúngico (SANTOS; MELLO, 2003). A ligação entre taninos e proteínas 

ocorre, provavelmente, através de ligações de hidrogênio entre os grupos fenólicos dos 

taninos e determinados sítios de proteínas, emprestando uma duradoura estabilidade a estas 

substâncias (MONTEIRO et al., 2005). 
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Plantas ricas em taninos são empregadas na medicina tradicional para o tratamento de 

várias moléstias, tais como diarréia, hipertensão arterial, reumatismo, hemorragias, feridas, 

queimaduras, problemas estomacais, renais, do sistema urinário e inflamações em geral 

(SANTOS; MELLO, 2003). 

O poder antisséptico dos taninos para o tratamento de feridas, queimaduras e 

inflamações, pode ser explicado pela sua capacidade de precipitar proteínas das células 

superficiais das mucosas e dos tecidos, formando uma camada protetora sobre o tecido 

danificado, impedindo assim, o desenvolvimento de microorganismos (HASLAM, 1996). 

Outras ações biológicas tem sido relatadas, como a atividade carcinogênica e a inibição 

da transcriptase reversa no vírus HIV, dificultando assim a replicação viral. Essas substâncias 

têm sido alvo de diversos estudos, sendo que a maioria vem abordando interações ecológicas 

entre vegetais e herbívoros, visto que se têm sugerido que os teores de taninos podem diminuir 

a taxa de predação por se tornarem impalatáveis, afastando seus predadores naturais 

(MONTEIRO et al., 2005). 

 

Tabela 03: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de RMN 13C e 1H para as substâncias Ácido 3,4,3’-
trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo, para o ácido 3,4,3’-trimetóxi-elágico e valores obtidos para a substância 
(1) isolada. 
 
Carbono Substância 1 

 
δδδδ13C (75,5 MHz)    δδδδ1H (300 MHz) 

CDCl3 - DMSO-d6 

Ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-
O-glicosídeo * 

δδδδ13C  (100MHz)  δδδδ1H (600MHz) 
DMSO-d6 

Ácido 3,4,3’ –  trimetóxi 
elágico# 

δδδδ13C                     δδδδ1H 
(75,5 MHz )(300 MHz) 

DMSO-d6 
1 112,8a  112,4  111,2 a                   
2 141,5b  141,4  141,2 b 
3 153,0  152,7  140,5 b 
4 134,5  134,2  153,2 c 
5 147,8  147,3  107,7                    7,53s 
6 98,1  98,2  111,2 a 
7 161,9  161,0  158,7 
1’ 113,7a  112,7  112,7 a 
2’ 141,9b  141,6  141,7 b 
3’ 142,5  142,0  141,0 b 
4’ 153,0  152,7  153,9 c 
5’ 113,0  7,80s 113,4 7,75s 111,9                    7,62s 
6’ 114,3  114,0  113,6 a 
7’ 158,7  158,5  158,5 

OMe 62,3  4,16sd 62,2 3,82sd 61,5                      4,06s 
OMe 62,2  4,12sd 62,1 4,10sd 61,1                      4,04s 
OMe 61,7  3,92sd 61,6 4,02sd 56,9                      4,00s 
1’’ 102,1  5,08 (J=7,7) 101,7 5,10d (J=7,3)  
2’’ 77,9  3,46m 77,7 3,34m  
3’’ 77,2  3,42m 76,9 3,34m  
4’’ 73,9  3,45m 73,9 3,20m  
5’’ 70,2  3,33m 69,9 3,38m  
6’’ 61,3  3,72/3,75m 61,0 3,68d (J=11,4) 

3,45m 
 

a, b,c,d  na mesma coluna podem ser trocados 
* ADIGUN; AMUPITAN; KELLY, 2000 
# HESS, 1995 
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Os taninos são facilmente oxidáveis, tanto através de enzimas vegetais específicas 

quanto por influência de metais, como cloreto férrico, o que ocasiona o escurecimento de suas 

soluções. Segundo a estrutura química, são classificados em dois grupos: hidrolisáveis e 

condensados. Os taninos hidrolisáveis consistem em ésteres de ácidos gálicos e de ácidos 

elágicos glicosilados, onde os grupos hidroxila do açúcar são esterificados com ácidos 

fenólicos (MIN; HART, 2003; AGOSTINI-COSTA, LIMA; LIMA, 2003; GALVEZ; 

CONNER, 1997). 

Atribuem-se também a eles propriedades hemostáticas; como precipitam alcalóides, 

podem servir de antídoto em casos de intoxicações. Estudos com ratos tratados com bebidas 

ricas em substâncias fenólicas apontaram uma redução da absorção de ferro, provavelmente 

devido a sua capacidade de complexar-se com facilidade a íons metálicos (MONTEIRO et al., 

2005). 

Pesquisas recentes indicaram que vários taninos atuam como captadores de radicais, os 

quais interceptam o oxigênio ativo formando radicais estáveis. Por um lado, eles beneficiam a 

saúde devido a seu efeito quimiopreventivo contra carcinogênese, atividades antimicrobianas 

(FELDMAN, 2005; CASTONGUAY et al., 1997), efeito gastroprotetor apresentado por 

taninos presentes em algumas espécies de plantas (MONTEIRO et al., 2005) e também 

mostram-se capazes de auxiliar no controle de parasitoses gastrintestinais (MIN; HART, 

2003); mas por outro lado, estão envolvidos possivelmente na formação de cânceres, 

hepatotoxidade ou efeitos antinutricionais (MONTEIRO et al., 2005). 

Estudos realizados com a administração intravenosa de ácido flavelágico evidenciaram 

uma ação hemostática. A substância influencia no estágio inicial do sistema de coagulação 

ativando o 12º fator de coagulação (POSPISIL et al., 1983). Também a esta substância atribui-

se a habilidade de inibir as enzimas topoisomerases 1 e 2 (CONSTANTINOU et al., 1995). 

Para a substância isolada, o ácido 3,4,3’-tri-metóxiflavelágico-4-O-glicosídeo, foi 

encontrado apenas um estudo sobre a atividade biológica, indicando sua ação contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans 

(ADIGUN; AMUPITAN; KELLY, 2000). 

 

Isolamento da substância 2 

A substância 2 foi obtida por CC da fração acetato de etila (147 mg) e da fração aquosa 

(11 mg), isolada sob forma de pó amorfo de coloração amarela, com ponto de fusão entre 176-

179 ºC. A sua estrutura foi confirmada através de análises espectroscópicas de IV e RMN 

como sendo o flavonóide quercitrina também denominado quercetina-3-α-O-ramnosídeo. Esta 
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substância já foi isolada em nossos laboratórios de algumas plantas, como Simaba ferruginea 

(NOLDIN, 2005), Marlierea tomentosa (DA SILVA MESSIAS, 2005) e Bauhinia 

microstachya (MEYRE-SILVA, 2001). 

A quercitrina (2) (Figura 19) é um flavonóide heterosídico cujo núcleo fundamental 

apresenta substituição na posição C-3 por uma ramnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 19: Estrutura da substância Quercitrina 
 

 

Pode-se observar no espectro no IV (Figura 20) uma absorção de banda de deformação 

axial de OH em aproximadamente 3400 cm-1, em 1656 cm-1 absorção correspondente à 

deformação axial C=O, em 1610, 1545 e 1450 cm-1 deformação axial de C=C do anel 

aromático e em 1200 cm-1 deformação axial de C-O. 

O espectro de RMN 1H (Figura 21) apresenta sinais característicos de flavonóides 

conforme descrito na literatura, sendo alguns destes: 13,4 ppm (s) referente ao OH ligado ao 

C-5; 8,0 ppm (d, J=2,1) referente ao H-2’ e δ 7,7 ppm (dd, J=8,3; 2,1) referente ao H-6’ e δ 

7,3 ppm (d, J= 8,3) referente ao H-5’. Também sinais em 6,7 e 6,6 ppm (d, J=2,0; d, J=2,0) 

referentes ao H-6 e H-8 respectivamente. Os hidrogênios referentes a unidade glicosídica 

encontram-se na região de 6,3-1,5 sendo que o hidrogênio anomérico encontra-se em 6,3d 

ppm, o carbono 6’’ em 1,5d ppm e os demais metinos encontram-se entre 4,3 e 3,5 ppm.  
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Figura 20: Espectro no IV de (2) (Pastilha de KBr) 

 

No espectro de RMN 13C (Figura 22) observa-se em 178,9 ppm um sinal atribuído à 

carbonila C-4. Na região de 99 a 166 ppm observa-se os sinais referentes aos carbonos 

aromáticos. O carbono anomérico (1’’) é observado em 103,8 ppm. Observam-se 4 sinais de 

71 a 73 ppm referentes aos carbonos oxigenados da ramnose. Em 18,2 ppm observa-se o sinal 

referente ao carbono 6’’ da ramnose. Os valores de RMN-1H e 13 C estão apresentados na 

tabela 04. 

Os flavonóides são metabólitos secundários encontrados abundantemente em muitas 

espécies vegetais, sob forma livre ou heterosídica em sua maioria, com atividades biológicas 

relevantes, das quais destacam-se: antioxidantes, antiinflamatórias, antivirais, antitumorais, 

anti-hemorrágicas, antivirais, antimicrobianas, antilipidêmica, hepatoprotetora entre outras 

(ZUNAZZI; MONTANA, 2003; ROBAK; GRYGLEWSKI, 1996; CROFT, 1998; 

HORVATHOVA; VACHALKOVA; NOVOTNY, 2001). 

A capacidade antioxidante dos polifenóis como a quercitrina, é sem dúvida uma das 

atividades mais relevantes destas substâncias, atribuídas a capacidade destas de unirem aos 

complexos biológicos e quelarem íons metálicos transitórios, catalizarem o transporte de íons e 

depurarem os radicais livres, sendo portanto, agentes protetores em doenças como diabetes, 

infecções virais e alérgicas, cardiopatias e úlceras. Esta atividade antioxidante deve-se a 

presença da estrutura O-dihidroxi do anel B do núcleo fundamental dos flavonóides, além da 

insaturação do carbono 3. Ainda, presença de hidroxilas nas posições C-3 e C-5 conferem 

máxima potência antioxidante à molécula, sendo assim, os flavonóis quercetina e quercitrina, 

apresentam os requisitos para exercerem excelente atividade antioxidante (MARTINEZ-
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FLOREZ et al., 2002; TRUEBA, 2003). 

A quercitrina isolada da Bauhinia microstachya foi avaliada quanto a atividade 

antinociceptiva no modelo de contorções induzidas por ácido acético, demonstrando 

significativa inibição do processo doloroso, justificando a utilização desta planta pela 

população como analgésica (MEYRE-SILVA et al., 2001; GADOTTI et al., 2005). 

Em outro estudo, após observado o efeito antidiarreico e mucolítico da quercitrina, 

também foi avaliada a atividade antiinflamatória em colite intestinal induzida em ratos, cujos 

resultados demonstraram efeito regulador da quercitrina sobre a cascata da inflamação além de 

interferir no transporte hidroeletrolítico, principal injúria causada por esta patologia, que pode 

ocasionar óbito por choque hipovolêmico (GALVEZ et al., 1995; SANCHES et al., 2002; 

CAMUESCO et al., 2004; COMALADA et al., 2005). 

 

Tabela 04: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de RMN 1H e 13C para a quercitrina e valores obtidos 
para a substância isolada (2), em piridina-d5 (300 MHz)  

 
Carbono Quercitrina #  

              δδδδ 13C (100MHz)              δδδδ 13C (600 MHz) 
CD3OD - DMSO-d6 

                Substância 2  
         δδδδ 13C (75,5 MHz)    δδδδ 1H (300 MHz)
                                Piridina d5 

2 158,6 - 157,5 - 
3 136,3 - 135,8 - 
4 179,7 - 178,9 - 
5 163,3 - 162,7 13,4 
6 99,8 6,3 d (J=2,0) 99,5 6,7 d(J=2,0) 
7 165,9 - 165,6 - 
8 94,7 6,4 s(J=2,0) 94,3 6,6 d(J=2,0) 
9 159,3 - 158,0 - 
10 105,9 - 105,2 - 
1’ 
2’ 

122,9 
116,9 

- 
7,4 d(J=2,3) 

122,1 
116,3 

- 
8,0 d(J=2,1) 

3’ 146,4 - 147,1 - 
4’ 149,8 - 150,3 - 
5’ 116,4 7,1 d (J=8,2) 116,9 7,3 d(J=8,3) 
6’ 123,0 7,4 dd(J=8,2; 2,3) 121,9 7,7 dd(J=8,3;2,1)
1’’ 103,6 5,48 d (J=1,6) 103,8 6,3 d(J=1,4) 
2’’ 72,1 4,3 dd 73,1 5,1 dd (J=1,5; 2,5)
3’’ 72,1 3,9 dd (J=1,6; 3,0) 72,3 4,6 dd(J=3,3; 9,0)
4’’ 73,3 3,5 t(J=9,5) 71,9 4,32 t 
5’’ 71,9 3,5 dd(J=9,5; 3,2) 71,8 4,35 m 
6’’ 17,7 1,1 d(J=6,2) 18,2 1,5 d(J=6,0) 

# XI-ZING et al., 1997 
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Figura 21: Espectro RMN 1H (300 Mz) de (2) em piridina-d5. 
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   Figura 22: Espectro de RMN 13C e DEPTde (2) em piridina d6
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5.2 Plinia glomerata 2ª Coleta 

 

 

5.2.1 Obtenção das frações 

  

 

Com o intuito de otimizar a extração das substâncias, utilizou-se outra metodologia de 

extração, na qual a planta fresca foi macerada diretamente com acetona e posteriormente com 

metanol. 

 O extrato acetônico apresentou rendimento de 6,5 % . Já o extrato metanólico 

apresentou rendimento de 3,6 %. Apesar de um rendimento menor em relação ao método de 

extração anterior, pode-se observar que esta metodologia propiciou o isolamento de uma 

quantidade maior da substâncias de interesse, ácido 3,4,3’ trimetóxiflavelágico-4’-O-

glicosídeo. Na primeira extração, utilizando metanol, obteve-se 0,12% de rendimento e na 

segunda extração utilizando-se acetona, obteve-se 2,3% da substância. 

 Após a solubilização de 10 gramas de extrato acetônico em DCM, obteve-se 2 frações 

e seus respectivos rendimentos: fração solúvel em DCM com 1,30 g ou 13 %, onde há 

predominância de substâncias apolares; e a fração insolúvel em DCM com 5,812 g ou 58 %, 

onde há predominância de substâncias fenólicas/polares. 

 Nesta 2ª coleta, as frações também foram submetidas a processos de CCD a fim de 

estabelecer o perfil fitoquímico para determinar as principais classes de substâncias presentes, 

além de selecionar os solventes a serem utilizados no processo de purificação das frações. 

 Na tabela 05, pode-se observar predominância de substâncias como terpenos e 

esteróides na fração solúvel em DCM por serem revelados por anisaldeído sulfúrico e na 

fração insolúvel em DCM há presença de substâncias fenólicas por serem reveladas por 

cloreto férrico. No extrato metanólico observou-se somente a presença de substâncias 

fenólicas. Não foram observados nos extratos testados alcalóides pois apresentaram resultado 

negativo frente ao reativo de Dragendorff. 
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Tabela 05: Perfil fitoquímico dos extratos e frações semi-purificadas das partes aéreas frescas de Plinia 
glomerata na 2ª coleta observados em CCD através de reveladores específicos  
 

FRAÇÕES 
Anisaldeído Sulfúrico 

(Terpenos e esteróides) 

FeCl3 

(Substâncias 
fenólicas) 

Dragendorff 
(Alcalóides) 

Extato acetônico X X - 
Fração solúvel em 

DCM 
X - - 

Fração insolúvel em 
DCM 

- X - 

Extrato metanólico - X - 
(X) positivo ( -) negativo 

 

 

5.2.1.1 Extrato Acetônico 

 

 

A substância 3 (139 mg), apresentou-se como um cristal amarelo com ponto de fusão 

de 278-280 ºC.  

Pode-se observar no espectro no IV (Figura 23) absorção de deformação axial de OH 

em 3606 cm-1, em 1712 cm-1 presença de absorção correspondente à deformação axial C=O, 

em 1611 cm-1, 1510 cm-1, deformação axial de C=C do anel aromático. Observa-se também 

uma banda em 1080 cm-1 referente à deformação axial de C-O.   

Na análise dos espectros de RMN1H (Figura 24) e 13C (Figura 25) pode-se observar 

semelhança com os espectros apresentados para a substância 1, observando-se nesta 

substância ausência da unidade glicosídica. Segundo estes dados, conclui-se que a substância 

3 deve ser também um derivado do ácido flavelágico.  

No espectro de RMN 1H (Figura 24) observa-se um sinal de hidrogênio aromático 

como singleto em 7,1 ppm, e também 3 singletos em 4,20, 4,18 e 3,97; ppm referentes a 

grupos metoxila.  

O espectro de RMN 13C (Figura 23) apresenta sinais de 14 carbonos sp2 : 161,6; 159,0; 

153,8; 152,4; 147,7; 142,0; 141,3; 140,8; 134,1; 114,0; 113,6; 112,4; 111,9; 98,1 ppm. Além 

destes, são observados sinais em 62,4; 61,7; 61,8 ppm referentes a 3 metoxilas.  

No espectro de massas (Figura 26), verifica-se pico do íon molecular em [M+-H]= 

359,2  que está de acordo com a fórmula C17H12O9. Pode-se observar também fragmentos com 

m/z= 329, referente a perda de -OCH3 e m/z= 344,3 referente a perda de –OH. 
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   Figura 23: Espectro no IV de (3) (Pastilha de KBr) 

 

     

   Figura 24: Espectro RMN1H (300 MHz) de (3) em CDCl3/DMSO-d6 
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  Figura 25: Espectro RMN13C (75,5 MHz) de (3) em CDCl3/DMSO-d6 

 

 

 

   Figura 26: Espectro de massas (ESI)- de (3) (CHCl3)  
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Na tabela 06 estão apresentados os dados de RMN 1H e 13C para a substância 3 , os 

quais foram atribuídos por analogia à substância 1. Pode-se observar semelhança em todos os 

sinais e a ausência da unidade glicosídica.  

 

Tabela 06: Valores dos deslocamentos químicos (ppm) de RMN 1H e 13C para a substância ácido 3,4,3’-
trimetóxi-flavelágico 4’-O-glicosídeo (1) e valores obtidos para a substância isolada (3). 
 

Carbono 
Substância 1 

δδδδ13C(75,5 MHz)     δδδδ1H (300 MHz) 
CDCl3-DMSO-d6 

Substância 3 
δδδδ13C(75,5 MHz)     δδδδ1H (300 MHz) 

CDCl3-DMSO-d6 
1 112,8a 111,9 a 
2 141,5b 140,8 
3 153,0 152,4 
4 134,5 134,1 
5 147,8 147,7 
6 98,1 98,1 
7 161,9 161,6 
1’ 113,7a 113,6 a 
2’ 141,9b 141,3 
3’ 142,5 142,0 
4’ 153,0 153,8 
5’ 113,0                       7,10s 112,4                      7,75s 

7,756’ 114,3 114,0 
7’ 158,7 159,0 

OMe 62,3                        4,16sd 62,4                        4,20sd 
OMe 62,2                        4,12sd 61,8                        4,18sd 
OMe 61,7                        3,92sd 61,7                        3,97sd 
1’’ 102,1                     5,08 (J=7,7)  
2’’ 77,9                       3,46m  
3’’ 77,2                       3,42m  
4’’ 73,9                       3,45m  
5’’ 70,2                       3,33m  
6’’ 61,3                       3,72/3,75m  

a,b,c,d na mesma coluna podem estar trocados 

 

 

Diante do exposto, pode-se atribuir à estrutura 3 a nomenclatura ácido 3,4,3’-

trimetóxi-flavelágico (Figura 27). Esta substância foi descrita na literatura por Pettit et al. 

(2003) isolada da planta Ruprechtia tangarana e por Reddy, Srimannarayana, Rao (1974) 

isolada das raízes de Anogeissus latifolia . 
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Figura 27:Estrutura do ácido 3,4,3’-
trimetóxi-flavelágico 

 

 Uma outra maneira de certificação da estrutura da substância 3 foi através de hidrólise 

da substância 1 (Figura 28), conforme já mensionado na página 46. 

 

 

   Figura 28: Esquema do procedimento de hidrólise realizado com a substância 1 

 

Através de CCD pode-se verificar que ambas as substâncias possuem o mesmo Rf e 

ponto de fusão, confirmando as informações descritas anteriormente. 

Dando seqüência ao fracionamento do extrato acetônico, a subfração 218-302 rendeu 

150 mg do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo (1) já descrito anteriormente. 

 

 

5.2.1.1.1 Fração insolúvel em DCM  

 

 

Da fração insolúvel em DCM, isolou-se novamente o ácido 3,4,3’-tri-metóxi-

flavelágico-4’-O-glicosídeo (1) (43 mg) e a quercitrina (2) (9 mg). 
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5.3 Atividade Biológica 

 

 

5.3.1 Atividade antinociceptiva 

 

 

A dor, embora seja um processo fisiológico importante ao indivíduo, pois o previne da 

ocorrência de patologias e/ou alterações que podem colocar em perigo sua sobrevivência, vem 

desde os primórdios da história da humanidade, constituindo um dos seus principais flagelos. 

Neste contexto, a busca de substâncias utilizadas para saná-la ou minimizá-la continua sendo 

um dos principais objetivos e alvos de pesquisa dos laboratórios e indústrias de todo o mundo. 

A descoberta de novas substâncias com propriedades anestésicas e/ou analgésicas com efeitos 

adversos menos graves que os atuais fármacos e com custos mais baixos, podem fornecer 

bilhões de dólares aos detentores da descoberta (SOUZA et al, 2003). 

 

 

5.3.1.1 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

 

Utilizou-se o modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético (0,6%) 

administrado intraperitonialmente para uma primeira análise das substâncias em diferentes 

doses. Este método tem sido empregado amplamente para a análise da atividade analgésica de 

diferentes substâncias, uma vez que trata-se de um modelo bastante simples porém, pouco 

específico, permitindo avaliar a atividade antinociceptiva de substâncias, tanto naturais como 

sintéticas, que atuam em nível central ou periférico (SOUZA et al, 2003). 

O extrato metanólico bruto causou ação analgésica de interesse (resultados não 

mostrados) e as frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa inibiram 

respectivamente 83%, 90%, 93% e 97% das contorções abdominais em relação ao grupo 

controle na dose 10 mg/Kg administrados intraperitonealmente (i.p.)(Tabela 07). Isto significa 

que são vários os princípios ativos de diferente natureza química. 
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Tabela 07: Atividade analgésica das frações Plinia glomerata da 1ª coleta no modelo de dor induzida por ácido 
acético na dose de 10 mg/Kg, administrados i.p. 
 

FRAÇÃO   INIBIÇÃO (%) 
Hexano 83 

Diclorometano  90 
AE 93 

Aquosa 97 
 

 

Tais resultados preliminares promissores estimularam a continuidade dos estudos. 

Assim, mudou-se a estratégia de obtenção dos extratos/frações com o objetivo de diminuir as 

etapas experimentais para o isolamento das substâncias bioativas. Realizou-se então os 

experimentos com os extratos oriundos da planta fresca. 

Segundo a tabela 08, os extratos acetônico e metanólico (2ª coleta) inibiram, 

respectivamente, 64 e 70% das contorções abdominais em relação ao grupo controle na dose de 

10 mg/Kg administrados intraperitonealmente. Embora não tenham demonstrado efeito tão 

eficaz como na primeira coleta, os resultados foram promissores. 

 

Tabela 08: Comparação dos valores de DI50 (mg/Kg) e inibição para a atividade antinociceptiva  de extratos de 
Plinia glomerata da 2ª coleta no modelo de dor induzida por ácido acético na dose de 10 mg/Kg, administrados 
intraperitonialmente. 
 

EXTRATO DI 50 (mg/Kg) INIBIÇÃO MÁXIMA %  
Acetônico 24,79 (16,57- 37,09) 64 
Metanólico 3,28 (1,63-6,61) 70 

 

 

Analisando-se a figura 29, observa-se um resultado positivo do extrato acetônico frente 

a inibição do número de contorções abdominais, numa concentração dose-dependente, sendo a 

DI50  calculada de 24,79 (16,57-37,09) mg/Kg e inibição máxima (IM) de 64,55%. Por outro 

lado quando o extrato metanólico foi administrado intraperitonealmente, apresentou um valor 

calculado de DI50 de 3,28 (1,63-6,61) mg/Kg com inibição máxima de 70,25% (Figura 30), 

revelando-se cerca de 6 vezes mais ativo que os fármacos de referência analisados neste mesmo 

modelo. O AAS apresenta valor de DI50 de 24,0 (13,0 - 44,0)mg/kg e o paracetamol um valor 

de DI50 de 19,0 (16,0 - 24,0)mg/kg (BRESCIANI et al., 2003). 
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Figura 29: Efeito do Extrato acetônico, administrados em 3 concentrações 
10, 20 e 30 mg/Kg, via intraperitoneal no modelo de dor induzida por 
ácido acético. Cada coluna representa uma média de 10 experimentos e as 
barras verticais indicam EPM. Asteriscos indicam diferenças significantes 
(**p<0,01 e *p<0,05) quando comparadas com o grupo controle, 
utilizando-se ANOVA seguida do teste de Dunnet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 30:  Efeito do Extrato metanólico, administrados em 3 
concentrações 3, 6 e 10 mg/Kg, via intraperitoneal no modelo de dor 
induzida por ácido acético. Cada coluna representa uma média de 10 
experimentos e as barras verticais indicam EPM. Asteriscos indicam 
diferenças significantes (**p<0,01 e *p<0,05) quando comparadas com o 
grupo controle, utilizando-se ANOVA seguida do teste de Dunnet. 

 
 
Diante dos resultados observados com os extratos, analisou-se as substâncias ácido 

3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo(1) e ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico(3) 

extraídos da planta Plinia glomerata no modelo de dor induzida por ácido acético. Como pode 

ser observado na figura 31, a análise farmacológica do ácido 3, 4, 3’ trimetóxi-flavelágico-4’-

O-glicosídeo (1) causou uma inibição significativa das contorções abdominais induzidas por 

ácido acético de 94,33%, indicando um efeito dose-dependente. Apresentou valor de DI50=1,32 

(0,95 – 1,83) mg/kg ou 2,53 (1,82 – 3,51) µmol/kg.  

DI50: 3.28 (1,63-6,61) 

IM: 70.25% 
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Da mesma forma, na figura 32 podemos observar a inibição das contorções abdominais 

induzidas por ácido acético do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico(3) administrados 

intraperitonealmente em três concentrações diferentes, mostrando um efeito dose-dependente, 

com uma IM de 97,62% e uma DI 50 de 3,89 (1,98 – 7,65) mg/kg ou 10,81 (5,5 – 21,25) 

µmol/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Efeito do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo, 
administrados em 3 concentrações 1, 3 e 10 mg/Kg, via intraperitoneal 
no modelo de dor induzida por ácido acético. Cada coluna representa 
uma média de 10 experimentos e as barras verticais indicam EPM. 
Asteriscos indicam diferenças significantes (**p<0,01 e *p<0,05) 
quando comparadas com o grupo controle, utilizando-se ANOVA 
seguida do teste de Dunnet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32:  Efeito do ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico, administrados 
em 3 concentrações 1, 3 e 10 mg/Kg, via intraperitoneal no modelo de 
dor induzida por ácido acético. Cada coluna representa uma média de 10 
experimentos e as barras verticais indicam EPM. Asteriscos indicam 
diferenças significantes (**p<0,01 e *p<0,05) quando comparadas com 
o grupo controle, utilizando-se ANOVA seguida do teste de Dunnet. 

  

 

Na tabela 09 encontram-se os valores de DI50(µmol/Kg) e inibição máxima para a 

atividade antinociceptiva comparadas com fármacos de referência na clínica. Pode-se observar 
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que o ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo(1) apresentou DI50=2,53 (1,82-3,51) 

µmol/Kg ou [1,32 (0,95 – 1,83) mg/Kg] administrado i.p. e revelou-se cerca de 52 vezes mais 

ativo que o ácido acetil salicílico (AAS), 49 vezes mais ativo que o paracetamol, 15 vezes mais 

ativo que o diclofenaco e 3 vezes mais ativo que o meloxican. Por outro lado, o ácido 3,4,3’-

trimetóxi-flavelágico(3) apresentou DI50=10,81 (5,5-21,25) µmol/Kg ou [3,89 (1,98 – 7,65) 

mg/Kg], mostrando-se cerca de 12 vezes mais ativo que o AAS, 11 vezes mais ativo que o 

paracetamol e 3 vezes mais ativo que o diclofenaco, medicamentos de referência analisados no 

mesmo modelo. Como se pode observar, com o aumento da polaridade da substância, há 

aumento da atividade antinociceptiva sugerindo a importância do grupo glicosil para a 

atividade antinociceptiva.  

 

Tabela 09: Comparação dos valores de DI50 (µmol/Kg) e inibição para a atividade antinociceptiva de substâncias 
extraídas de Plinia glomerata e fármacos utilizados como referência na clínica, no modelo de dor induzida por 
ácido acético na dose de 10 mg/Kg, administrados intraperitonialmente.  
 

Substâncias isoladas DI50 (µµµµmol/Kg) Inibição máxima % 
ácido 3,4,3’-trimetóxiflavelágico-4’-O-glicosídeo (1)   2,53 (1,82-3,51) 94 ± 1 
ácido 3,4,3’-trimetóxiflavelágico (3) 10,81 (5,5-21,25) 97 ± 0,5 
Aspirina* 133,1 (73,0-243,3) 83 ± 1,4 
Paracetamol* 125,8 (105,9-152,3) 88 ± 1 
Diclofenaco**   38,0 (29,5-49,0) 93 ±  3 
Meloxican***     7,4 (5,7-9,7) 90 ± 2 
*    (BRESCIANI et al. 2003) 
**  (DE SOUZA et al. 2002) 
***(SANTOS, VEDANA, DE FREITAS 1998) 
 

 

5.3.2  Atividade antimicrobiana 

 

 

A atividade antimicrobiana do extrato metanólico bruto e das frações da Plinia 

glomerata, obtidos na 1ª coleta foi verificada através da determinação da concentração 

inibitória mínima contra microorganismos patogênicos, cujos resultados estão expressos na 

tabela 10. Observou-se que algumas frações apresentaram resultados positivos contra algumas 

espécies de microorganismos, sendo que as frações AE e aquosa demonstraram melhor 

atividade contra cepas de Staphylococcus aureus, e que a segunda também se destacou contra 

Escherichia coli. Esta atividade provavelmente se deve à presença de substâncias fenólicas, 

que segundo a literatura, possuem capacidade de complexar-se a proteínas extracelulares da 

membrana bacteriana, provocando sua morte (COWAN, 1999). Estudos demonstraram que 
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uma série de bactérias são sensíveis a taninos, dentre elas Staphylococcus aureus, 

Streptococus pneumonia, Baccilus anthracis e Shigella dysenteriae e, na concentração de 0,5 

g/L, o fungo Fomes amosus teve seu crescimento inibido (MONTEIRO et al., 2005). 

Por outro lado, quando as substâncias isoladas da planta [ácido 3,4,3’-trimetóxi-

flavelágico-4’-O-glicosídeo(1) e ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico(3)] foram testadas, 

revelaram-se inativas contra os microorganismos testados até a concentração de 500 µg/ml 

sugerindo que outras substâncias presentes na planta estão atuando contra os microorganismos 

ou a existência de sinergismo. 

 
 
Tabela 10: Atividades antimicrobianas e antifúngicas do extrato metanólico bruto (EMB), das 
frações Hexano, Diclorometano (DCM), Acetato de Etila (AE) e Aquosa da P.glomerata, e 
das substâncias isoladas (1) e (3) contra os microrganismos patogênicos, através do método de 
CIM (mg/mL). 
 

Material utili zado S.aureus E.coli C.albicans 
EMB >1000 >1000 >1000 

Hexano >1000 >1000 >1000 
DCM >1000 >1000 >1000 
AE <500 >1000 >1000 

Aquosa <500 500-1000 >1000 
(1) >500 >500 >500 
(3) >500 >500 >500 

Material utilizado: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans 

 

A atividade antimicrobiana do extrato acetônico, metanólico (2ª coleta) e aquoso (1ª 

coleta) também foi analisada através da determinação da concentração inibitória mínima 

contra fungos filamentosos e leveduras, cujos resultados estão expressos na tabela 10 e 11. 

Observou-se na tabela 11 que o extrato acetônico destacou-se com uma CIM de 300 µg/ml 

contra Thichophyton mentagrophytes e T. rubrum. Já o extrato aquoso apresentou-se mais 

ativo contra Aspergillus fumigatus e Thichophyton mentagrophytes com uma CIM de 500 

µg/ml. 

 

Tabela 11: Atividades antifúngicas dos extratos acetônico e aquoso de Plinia glomerata, contra fungos 
filamentosos e leveduras, através do método de CIM (µg/ml). 
 

MATERIAL TESTADO EXTRATO ACETÔNICO EXTRATO AQUOSO 
Aspergillus fumigatus 900 500 
Microsporum gypseum >1000 >1000 
Trichophyton mentagrophytes 300 500 
Trichophyton rubrum  300 600 
Cryptococcus neoformans 700 700 



 

 

72 

Já na tabela 12 podemos destacar a atividade dos extratos acetônico, metanólico e 

aquoso contra Trichophyton rubrum e T. mentagrophytes com uma CIM de 125 µg/ml. 

Também do extrato acetônico contra Microsporum gypseum (CIM de 125 µg/ml). 

 

Tabela 12: Atividades antifúngicas dos extratos acetônico, metanólico, aquoso e da substância (1) isolada de 
Plinia glomerata, contra fungos filamentosos e leveduras, através do método de CIM (µg/ml). 
 

MATERIAL TESTADO ACETÔNICO  METANÓLICO AQUOSO SUBSTÂNCIA 
(1) 

SUBSTÂNCIA
(3) 

Candida albicans  >250 >250 >250 >250 >250 
Candida tropicalis  >250 >250 >250 >250 >250 
Saccharomyces cerevisiae >250 >250 >250 >250 >250 
Cryptococcus neoformans  >250 >250 >250 >250 >250 
Aspergillus fumigatus  >250 >250 >250 >250 >250 
Aspergillus flavus  >250 >250 >250 >250 >250 
Aspergillus niger >250 >250 >250 >250 >250 
Microsporum gypseum 125 250 250 >250 >250 
Trichophyton rubrum 125 125 125 >250 >250 
Trichophyton mentagrophytes 125 125 125 >250 >250 

 

 

 Apesar de verificarmos nos extratos uma tendência à atividade, as substâncias isoladas 

não demostraram atividade antimicrobiana, mostrando que não são ativas e provavelmente 

outros compostos estão agindo, não descartando-se a possibilidade de sinergismo entre as 

moléculas.
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram concluir que: 

 

1. As partes aéreas de Plinia glomerata apresentam majoritariamente substâncias de 

natureza fenólica, particularmente flavonóides e taninos, e ausência de alcalóides. 

2. Os estudos fitoquímicos permitiram isolar e identificar as seguintes substâncias: 

ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo, ácido 3,4,3’-trimetóxi-

flavelágico e quercitrina . 

3. Os extratos e frações obtidos das folhas e galhos de Plinia glomerata 

demonstraram promissores efeitos antinociceptivos, quando analisados no modelo 

de dor induzido pelo ácido acético em camundongos os quais parecem estar 

relacionadas, em grande parte, com a presença das substâncias ácido 3,4,3’-

trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo e ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico. 

4. As substâncias isoladas ácido 3,4,3’-trimetóxi-flavelágico-4’-O-glicosídeo e ácido 

3,4,3’-trimetóxi-flavelágico são mais ativos que o ácido acetil salicílico, 

paracetamol, diclofenaco e meloxicam, fármacos disponíveis no mercado 

farmacêutico e utilizados clinicamente, quando testados no modelo de dor induzida 

por ácido acético. 

5. As frações mais polares apresentaram efeitos antimicrobianos contra bactérias 

(S.aureus) e fungos patogênicos (Aspergillus fumigatus, Trichophyton 

mentagrophytes e Trichophyton rubrum). 

6. Das substâncias isoladas submetidas à investigação antimicrobiana, nenhuma 

demonstrou atividade até a concentração de 500µg/ml, sugerindo que outras 

substâncias presentes na planta estão atuando contra os microorganismos testados 

ou há a existência de sinergismo. 

7. Os resultados, tanto do ponto de vista químico como biológico, são muito 

promissores, sugerindo a continuidade dos estudos fitoquímicos para elucidar 

outros princípios ativos e modificação estrutural das substâncias isoladas visando a 

otimização dos efeitos biológicos verificados. 
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