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RESUMO 

 

 

Nos últimos tempos, as plantas medicinais têm despertado o interesse de pesquisadores 

em estudos envolvendo áreas multidisciplinares como botânica, fitoquímica, e 

farmacologia, com o propósito de obter novos compostos bioativos. A espécie 

Zanthoxylum caribaeum Lam. pertence à família Rutaceae e é conhecida popularmente 

na Bahia como “espinho-cheiroso” e vem sendo muito utilizada pela população com 

propriedades antiinflamatórias. Ressalta-se que existem poucos estudos com a espécie e 

nenhum relacionados com a ação biológica da mesma. Neste sentido o objetivo deste 

trabalho foi realizar estudo morfoanatômico, fitoquímico e de atividades biológicas 

como citotóxica, antioxidante e antimicrobiana das folhas de Z. caribaeum. Os estudos 

anatômicos foram realizados segundo as técnicas usuais em anatomia vegetal. Os cortes 

foram obtidos com auxílio do micrótomo rotativo produzindo secções seriadas, 

transversais e longitudinais, posteriormente corados com safranina 1,5% e Azul de 

Astra 1%. A partir das folhas desta espécie, foi obtido o extrato bruto metanólico, e as 

frações de acordo com a polaridade dos constituintes como Hexânica, clorofórmica e 

Acetato de etila. Todos os extratos foram submetidos aos testes de atividade 

antioxidante através do método de sequestro do radical DPPH, de citotoxicidade frente 

Artemia salina e antimicrobiana pela técnica de difusão em disco utilizando cepas 

padrões de Escherichia Coli, Salmonella entérica e Sthapyloccocus aureus. A partir da 

fração clorofórmio foi isolada, por meio de coluna cromatográfica de sílica em gel uma 

substância e, identificada através da análise dos dados obtidos por espectroscopia no IV, 

RMN 13C, 1H e DEPT, além de técnicas bidimensionais (HMBC E HMQC). Com 

referência à morfoanatômia, observou-se que a folha é composta, imparipinada a 

paripinada e algumas vezes aculeada na face abaxial. A epiderme é uniestratificada, 

hipoestomática, com estômatos do tipo actinocíticos, com tricomas do tipo glandulares 

multicelulares, o mesofilo é dorsiventral, apresentando cavidades secretoras, ductos e 

drusas. A nervura central apresenta formato côncavo-convexo, com feixe colateral 

central além de feixes vasculares acessórios e presença de idioblastos. No teste de 

atividade antioxidante todos extratos apresentaram alta atividade sequestradora do 

radical DPPH, porém, a fração AcOEt apresentou melhor atividade frente ao teste. Com 

relação ao teste de atividade antimicrobiana, verificou-se que as amostras não 

apresentaram inibição de crescimento das cepas bacterianas E. coli, S. aureus e 

Salmonella entérica, demonstrando não apresentar atividade antimicrobiana. No teste de 

toxicidade frente à Artemia salina, foi observado que os extratos bruto metanólico, 

hexânico e acetato de etila apresentaram moderada atividade citotóxica, já a fração 

clorofórmica e a substância isolada apresentaram alta atividade citotóxica. Os resultados 

obtidos contribuem para o conhecimento dessa espécie..  

 

 

Palavras-chave: Zanthoxylum caribaeum, morfoanatomia vegetal, fitoquímica, 

atividade biológica 



   

 

  

ABSTRACT 

 

 

In recent times, medicinal plants have piqued the interest of researchers in studies 

involving multidisciplinary areas as botany, phytochemistry, pharmacology, and with 

the purpose of obtaining new bioactive compounds. The species Zanthoxylum 

caribaeum Lam. belongs to the family Rutaceae and is popularly known in Bahia as 

"Thorn-fragrant" and has been widely used by population with anti-inflammatory 

properties. It should be noted that there are few studies on the species and none related 

to the biological action of the same. In this sense the aim of this work was to carry out 

morpho-anatomical study, phytochemical and biological activity as antioxidant, 

antimicrobial and cytotoxic of the leaves of Z. caribaeum. The anatomical studies were 

performed in accordance with the usual techniques in plant anatomy. The cuts were 

obtained with the aid of Rotary microtome producing serial sections, cross-sectional and 

longitudinal, subsequently stained with safranin 1.5 and Astra Blue 1. From the leaves 

of this species, the meoh extract crude extract was obtained, and the fractions according 

to the polarity of the constituents such as Hexane, chloroform and ethyl acetate. All 

extracts were subjected to the tests of antioxidant activity through the method of DPPH 

radical hijacking, cytotoxicity and antimicrobial Artemia salina front by disk diffusion 

technique using strains of Escherichia Coli standards, Salmonella enteric coated and 

Sthapyloccocus aureus. From the chloroform fraction was isolated by means of 

chromatographic silica gel column a and substance, identified through the analysis of 

the data obtained by 13 c NMR spectroscopy, IV, 1:0 and DEPT, in addition to two-

dimensional techniques (HMQC and HMBC). With reference to morfoanatômia, it was 

observed that the leaf is composed, imparipinada the paripinada and sometimes 

aculeada on the abaxial. The epidermis is uniestratificada, hipoestomática, actinocíticos 

type, with stomata trichomes, glandular type multistage, the mesophyll is dorsiventral, 

showing secretory cavities, ducts and druses. The midrib is concave-convex shape, with 

central and side beam vascular bundles and accessories presence of idioblasts. In all 

extracts antioxidant activity test showed high activity kidnapper of radical DPPH Etoac 

fraction, however, showed better activity against the test. With respect to antimicrobial 

activity test, it was found that the samples did not show growth inhibition of bacterial 

strains e. coli, s. aureus and Salmonella enteric coated, demonstrating not present 

antimicrobial activity. The test of toxicity against Artemia salina, it was observed that 

the meoh extract crude extracts, khisti and ethyl acetate showed moderate cytotoxic 

activity, already the chloroform fraction and the isolated substance showed high 

cytotoxic activity. The results contribute to the knowledge of that species 

 

 

 

Keywords: Zanthoxylum caribaeum, morphology, Anatomy, plant phytochemistry, 

biological activity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O emprego de plantas com fins medicinais para o tratamento, cura e prevenção 

de diversas enfermidades, constitui-se como prática milenar. Desde então o homem 

adquiriu conhecimentos empíricos sobre plantas medicinais, transmitindo às demais 

gerações (MACIEL; VEIGA JUNIOR; PINTO, 2002).  

Observações populares, sobre o uso e o efeito terapêutico de espécies vegetais 

contribuem de forma significativa para a realização de estudos científicos em diversas 

áreas do conhecimento, colaborando com os pesquisadores na seleção de espécies para 

estudos botânicos, fitoquímicos, farmacológicos e toxicológicos que visam avaliar 

desde a identificação da espécie, assim como, a constituição química e as propriedades 

terapêuticas de espécies medicinais utilizadas com frequência pela população 

(TRESVENZOL et al., 2006).  

Tais propriedades proporcionaram o desenvolvimento de vários fármacos ao 

longo dos tempos, como; morfina, codeína, epinefrina, sulfonamida, digoxina, 

salicilina, vincristina, vimblastinas, artemisinina dentre outros, sejam estes obtidos por 

síntese a partir de molécula protótipo ou por meio de isolamento de produtos naturais 

(MACIEL, 2002; DAVID; NASCIMENTO; DAVID, 2004; NOLDIN, 2005;).  

Deve-se salientar ainda, que alguns compostos naturais com relevante atividade 

biológica são adquiridos exclusivamente através do isolamento, mesmo que em 

pequenas concentrações. Geralmente os compostos presentes em menor proporção na 

planta são os que apresentam melhores efeitos biológicos. Tais compostos podem 

apresentar estrutura química complexa o que muitas vezes inviabiliza sua síntese 

(CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; SILVA, 2010).  

Tal característica demonstra a importância do metabolismo secundário dos 

vegetais, que através de suas rotas biossintéticas podem fornecer compostos com 

inovadoras estruturas moleculares e atividades farmacológicas interessantes 

(CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; TULP; BOHLIN, 2002). 

Acredita-se hoje que as chances de descoberta de novas substâncias naturais 

estejam diretamente relacionadas à riqueza da biodiversidade. Sendo o Brasil, país que 

compõe grande biodiversidade vegetal, contando com mais de 55.000 espécies 

catalogadas, de um total entre 350-500 mil e que, somente cerca de 5% têm sido 
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estudadas fitoquimicamente, o estudo de espécies ainda não investigadas corresponde a 

uma grande área a ser explorada. Em relação aos aspectos biológicos, uma porcentagem 

menor ainda foi avaliada (NODARI et al., 2004; CARVALHO, 2009).  

Espécies vegetais pertencente à família Rutaceae, especialmente do gênero 

Zanthoxylum, são conhecidas por constituir composição química bastante diversificada 

e com grande potencial de atividades farmacológicas relatadas na literatura. Espécies 

deste gênero são capazes de produzir grande variedade de metabólitos secundários, 

destacando os compostos como alcaloides sendo a classe química mais frequente e 

relevante neste gênero, assim como, a presença de lignanas, cumarinas, amidas, 

flavonoides, terpenos e óleos essenciais que podem ser encontrados em diferentes partes 

da planta como nas raízes, caule, ramos, e folhas (MOCELLINE, et al., 2009; ZANON, 

2010). 

Diversos estudos vêm sendo realizados objetivando isolar e identificar os 

constituintes químicos responsáveis pelas propriedades terapêuticas das plantas do 

gênero Zanthoxylum.  Entre as ações biológicas relatadas com espécies deste gênero 

estão as atividades antifúngica, antibacteriana, inseticida, anti-helmíntica, atividade 

antitumoral, antiinflamatórias, inibição enzimática e de atividade antioxidante 

(OLIVEIRA et al., 2002; CORTEZ et al., 2006; VILLALBA et al., 2007; ZANON, 

2010). 

 No nordeste brasileiro são encontradas diversas espécies de Zanthoxylum, sendo 

que muitas destas espécies são comumente empregadas na medicina popular contra 

distúrbios inflamatórios e infecções. A espécie Zanthoxylum caribaeum Lam. é 

popularmente conhecida na Bahia como espinho-cheiroso e vem sendo muito utilizada 

pela população com propriedades antiinflamatórias. Salienta-se que existem poucos 

estudos com essa espécie e nenhum relacionado com a ação biológica da mesma.  

 Todavia, é imprescindível o investimento em pesquisa de plantas medicinais, em 

vista que muitas destas espécies são utilizadas pela população sem nenhum 

esclarecimento sobre as atividades biológicas e os seus possíveis efeitos colaterais, por 

não terem sido investigadas. Além disso, verifica-se também escasso conhecimento a 

respeito dos constituintes responsáveis pela atividade farmacológica, ou possíveis 

interações que envolvam as inúmeras moléculas presentes no extrato da planta. Neste 

sentido, o estudo com a Zanthoxylum caribeum Lam. busca fornecer dados químicos-
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biológicos e botânico dessa espécie comumente encontrada no nordeste brasileiro e que 

carece de informações nesse sentido. 
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2 OBJETIVO 

  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar estudos químico-biológicos e analisar as características macroscópicas 

e microscópicas das folhas de Zanthoxylum caribaeum Lam. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconhecer frações ativas e/ou moléculas isoladas a partir da espécie em 

questão, por técnicas cromatográficas; 

 Verificar o potencial citotóxico do extrato bruto dessa espécie, de acordo com o 

teste de letalidade da Artemia salina Lam; 

 Realizar testes de atividade antioxidante do extrato bruto e frações 

semipurificadas, com o ensaio de sequestro do radical DPPH;  

 Avaliar a atividade antimicrobiana do extrato bruto da Zanthoxylum caribaeum 

Lam. frente as bactérias; 

 Realizar a carcacterização morfo-anatômica das folhas da referida espécie. 

 Contribuir com a quimiossistemática do gênero Zanthoxylum; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

O conhecimento sobre as plantas medicinais relata ao longo da história da 

civilização, que pela própria necessidade de sobrevivência humana, os vegetais foram 

os primeiros recursos utilizados com fins terapêuticos (BANÓSKI, 2008). Acredita-se 

que o descobrimento das propriedades terapêuticas das plantas foi no início meramente 

intuitivo ou, pela observação dos animais que buscavam nas ervas o tratamento para 

suas moléstias (MARINHO et al., 2007). 

No processo histórico das plantas medicinais, muitas civilizações retrataram a 

utilização dos vegetais como recurso terapêutico, em seus registros e manuscritos 

(DEVIENNE; RADDI; POZETTI, 2004).  

Os primeiros registros relatando sobre o uso de plantas medicinais foi 

encontrado na China no ano 3000 a.C., em que descrevia a dedicação destes povos ao 

cultivo de ervas medicinais. Neste período o Imperador Sheng-Nung escreveu um 

tratado denominado PEN TSAO, contendo uma lista de 365 ervas constituindo a base 

da tradicional medicina chinesa. Dentre as plantas descritas encontra-se o Ginseng 

(Panax spp.), o Cróton (Codiaeum spp), a Efedra (Ephedra spp.), a Cássia (Cassia 

spp.), Ruibarbo (Rheum spp.) e a Cânfora (Comphora spp.). Considerada uma 

verdadeira farmacopéia que compreende todo o saber associado com o uso de plantas 

como medicamentos (BASTOS, 2008). 

Existem registros do uso de plantas medicinais pelos antigos egípcios, datado em 

(1500 a.C.). Trata-se do Papiro de Ebers, cuja obra relata 811 prescrições, contendo 

cerca de 700 drogas vegetais, animais e minerais. Os egípcios utilizavam ervas 

aromáticas na medicina como purgantes, vermífugos, diuréticos, cosméticos e 

especiarias para a culinária, além de líquidos e gomas utilizados em sua técnica de 

embalsamento de múmias (ALMASSY JUNIOR et al., 2007; DEVIENNE; RADDI; 

POZETTI, 2004). 

Na antiga Grécia, Hipócrates (460-361 a.C.), considerado o pai da medicina, 

utilizava em seus pacientes uma variedade de plantas com propriedades terapêuticas, 

para o tratamento de diversas afecções. Muitas espécies medicinais eram cultivadas em 
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jardins e hortas, das quais se tinham conhecimento quanto ao seu valor terapêutico e 

tóxico (DUTRA, 2009; ALMASSY JUNIOR et al., 2007).  

Teofrasto (372-285 a.C.), aprendiz de Aristóteles e Platão, considerado “Pai da 

Botânica” devido as suas contribuições ao estudo dos vegetais, escreveu o livro 

“História das plantas”, contendo descrições botânicas muito precisas, além de 

indicações das propriedades terapêuticas e seus efeitos tóxicos (DEVIENNE; RADDI; 

POZETTI, 2004).  

Posteriormente, quem se destaca no campo das plantas medicinais, no 

conhecimento de diversos fármacos é Dioscórides, médico grego, no século I da Era 

Cristã, considerado o fundador da farmacognosia que escreveu um catálogo de medicina 

herbolária denominada “De Matéria Médica”, contendo cerca de 600 drogas de origem 

vegetal, animal e mineral, sugerindo a melhor forma de uso, servindo de base para as 

farmacopéias modernas (POLITI, 2009). 

 Outra preciosa contribuição foi de Galeno (129-199 a.C.), médico grego, que 

descreveu muitos fármacos e fórmulas cujos métodos de manipulação deram subsídios 

para a origem á “farmácia galênica” (CUNHA; ROQUE, 2005). Combatia as 

enfermidades por meio de substâncias ou compostos que possuíssem propriedades 

contrárias aos sinais e sintomas das doenças (AQUINO, 2006). 

Durante a Idade Média o estudo das plantas medicinais ficou estagnado por um 

longo período. Dificultados pela Igreja Católica, que condenavam o pensamento 

científico e encaravam a doença como um castigo. Desta forma todo o conhecimento 

sobre o uso das plantas era restrito, sendo copiados, traduzidos e preservados nas 

bibliotecas dos mosteiros (DEVIENNE; RADDI; POZETTI, 2004). 

 No período do Renascimento (séc.XV), todo o conhecimento empírico da 

medicina e da farmácia da Idade Média, concedeu lugar á experimentação. Tal estímulo 

ao pensamento científico propiciou a retomada aos estudos das propriedades medicinais 

das plantas, introduzindo na terapêutica novos fármacos (CUNHA; ROQUE, 2005).  

Paracelso, médico Suíço, cujas idéias eram revolucionárias para a época, 

assegurava que todas as substâncias eram venenosas, e que a diferença entre remédio e 

veneno está na dose administrada, referindo-se a relação dose/resposta, utilizada até os 

dias de hoje em toxicologia. Dentre outras contribuições para a terapêutica está a síntese 

de compostos como o éter dietílico a partir da mistura de álcool e ácido sulfúrico, 
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método este utilizado até hoje para a extração de compostos químicos das plantas 

(AQUINO, 2006). 

Talvez o marco mais importante para o desenvolvimento de fármacos a partir de 

produtos naturais, tenha sido o descobrimento dos salicilatos obtidos de Salix alba 

(salgueiro) por Edward Stone, em 1757, que divulga os resultados de suas observações 

clínicas mostrando as propriedades analgésicas e antipiréticas do extrato da planta, que 

posteriormente possibilitou a descoberta do ácido acetilsalicílico (Figura 1) (VIEGAS 

Jr; BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

 

       Figura 1. Estruturas químicas da salicilina, ácido salicílico e ácido acetilsalicílico.  

 

 

                                 Fonte: COUTINHO; MUZITANO; COSTA (2009). 

 

Outro exemplo marcante é o da Digitalis purpurea L. e a Digitalis lanata Ehr., 

espécies medicinais que propiciaram a descoberta de medicamentos para o tratamento 

de males do coração. E pela primeira vez em 1835, Homolle, preparou um extrato 

purificado das folhas da Digitalis purpurea L. Destas espécies extrai-se os glicosídeos 

cardiotônicos chamados cardenolídeos, sendo os mais utilizados a digitoxina e a 

digoxina para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (Figura 2) (FOGLIO et 

al.,2006).  
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                                  Figura 2: Estrutura química da digoxina, digitoxina 
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                                                               Fonte: AUTOR 

 

No início dos séc XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica e de 

técnicas de isolamento de compostos ativos presentes nas plantas, os extratos vegetais, 

até então utilizados, foram substituídos por fármacos sintéticos produzidos por grandes 

investimentos em pesquisas. Mesmo com o avanço de grandes laboratórios 

farmacêuticos e dos fármacos sintéticos, as plantas medicinais constituem a primeira 

fonte de produtos naturais para o desenvolvimento de medicamentos e, como uma 

alternativa terapêutica em várias partes do mundo (SANTOS, 2011; TUROLLA, 2004).  

Um dos fatos mais importante do início do século XIX foi a descoberta da 

morfina, um alcaloide empregado para combater a dor obtida por Friedrich Serturner, 

alemão, assistente de farmacêutico, que trabalhou no isolamento de princípios ativos do 
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ópio (Figura 3). Substância extraída da planta Papaver somniferum L. (Papoula), no 

entanto, há indícios arqueológicos que indicam o seu uso há 4000 anos a.C, pelos 

Sumérios. Posteriormente, passado mais de um século, isolou-se desta mesma planta a 

codeína e a papaverina por Robiquet e Merck, respectivamente (DUARTE, 2005).  

 

Figura 3. Estruturas químicas isoladas do Ópio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 

 

Em 1928, Alexander Fleming com estudos sobre lisozima, descobriu por acaso a 

penicilina, substância esta, responsável pela ação antibacteriana dos extratos do fungo 

Penicillium notatum. Descoberta essa de grande importância, levando-se em 

consideração a alta prevalência de doenças infecciosas naquela época, tornando grande 

precursora na descoberta de novas medicações antibacterianas (FERREIRA, PAES, 

LICHTENSTEIN, 2008). 

No Brasil, o uso de plantas medicinais vem da miscigenação cultural envolvendo 

africanos, europeus e principalmente os indígenas que desde então fazem uso das 

plantas para suprir suas necessidades terapêuticas (MELO et al., 2007). 
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Apesar do progresso e evolução da medicina, a partir da segunda metade do 

século XX, as espécies vegetais ainda contribuem para o tratamento, cura e prevenção 

das enfermidades em países em desenvolvimento, bem como nos mais desenvolvidos 

(VEIGA, JR ; PINTO; MACIEL, 2005; FIRMO, et al., 2011).  

Em todas as épocas e em todas as culturas, o homem aprendeu a tirar proveito 

dos recursos naturais locais, desde então, o uso de plantas medicinais tem progredido ao 

longo dos tempos, desde as formas mais simples no emprego de tratamento local, 

provavelmente utilizadas pelo homem na era primitiva, até as formas da tecnologia 

moderna da fabricação industrial (LORENZI; MATOS, 2002).  

Os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais representam na maioria 

das vezes, o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Desde 

então, as observações populares sobre o emprego e a eficácia de plantas medicinais, 

mantém em prática o consumo de fitomedicamentos em todo o mundo. Neste sentido, 

vem tornando-se válido todo o conhecimento terapêutico que foram sendo acumulados 

durante séculos (MACIEL et al., 2002).  

Diante desse contexto, através do histórico de uso de plantas medicinais 

observa-se a importância do conhecimento popular e a necessidade de estudos 

científicos envolvendo áreas multidisciplinares para melhor aplicabilidade e uso das 

espécies.  

 

3.1.2 Plantas medicinais  

 

   Plantas medicinais segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são 

espécies vegetais que contêm em um ou mais de seus órgãos substâncias com 

propriedades terapêuticas ou que sejam precursoras na síntese de fármacos. Nos últimos 

tempos a utilização de plantas medicinais pela população mundial tem sido 

significativo. Estima-se que 25% dos US$ 8 bilhões do faturamento da indústria 

farmacêutica em 1996, foram provenientes de medicamentos derivados de plantas 

(VEIGA, JR ; PINTO; MACIEL, 2005; BRASIL, 2006).  

 Dados da OMS demonstram que cerca de 80% da população mundial faz uso de 

plantas como alternativa terapêutica no tratamento e alívio de alguma doença. Desse 

total, pelo menos 30% seria por prescrição médica. A utilização de plantas medicinais é 
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prática tradicional existente entre os povos de todo o mundo, que tem até incentivos da 

própria OMS (LIMA,  et al.,2010).  

 Nos últimos tempos tem sido constatado pelos órgãos mundiais que seria de 

fundamental importância incorporar à medicina moderna, a medicina tradicional. 

Assim, como parte integrante da medicina tradicional, a fitoterapia resgata o 

conhecimento popular do uso de plantas medicinais e constitui como complemento para 

implementar as ações nos sistemas de saúde e melhorar as condições de saúde da 

população (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, a OMS cria o programa de Medicina Tradicional que estimula e 

recomenda aos países o desenvolvimento de políticas públicas para a promoção de 

programa de saúde referentes à utilização de medicamentos tradicionais com finalidade 

profilática, curativa e de eficácia comprovada, adaptados as suas realidades 

socioeconômica (BRASIL, 2006; VICTÓRIO; LAGE, 2008).  

O Brasil vem elaborando normas para a regulamentação destes medicamentos 

desde a Portaria n. 6 de 31 de janeiro de 1995 que atribuiu às indústrias farmacêuticas 

prazos para que apresentassem dados de eficácia e segurança dos fitoterápicos. Sua 

atualização ocorreu através da RDC n. 17 de 2000, e mais recentemente com a edição 

RDC n. 14 de março de 2010, que define fitoterápico como “todo o medicamento obtido 

e elaborado, utilizando exclusivamente matérias-primas ativas de espécies vegetais, para 

fins profiláticos, curativos ou paliativos de diversas enfermidades” como também, 

dispõe, sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, sendo revogada a Resolução de 

Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC No- 48, de 16 de março de 2004.  

 Em 2006, elaborou-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

aprovada por meio do Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que no âmbito de suas 

diretrizes estabeleceu ações capazes de garantir acesso seguro e uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos para a população, assim como, o desenvolvimento de 

pesquisas e tecnologias, dando prioridade a biodiversidade do país (BRASIL, 2006).  

E sendo o Brasil, País detentor de maior biodiversidade do planeta, associada à 

rica diversidade étnica e cultural que possui conhecimento tradicional associado ao uso 

de plantas medicinais, tem o potencial suficiente para o desenvolvimento de pesquisas. 

Desde então, várias pesquisas envolvendo plantas medicinais com intuito de obter novos 

fármacos, foram realizadas retratando tanto aspectos fitoquímicos quanto de atividade 
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biológica que ocorrem em diferentes ecossistemas brasileiros (ALBUQUERQUE; 

HANAZAKI, 2006; BRASIL, 2006)  

 

 

3.2 RUTACEAE 

 

 A família Rutaceae possui cerca de 1900 espécies, representando o maior grupo 

de plantas da ordem Sapindales, distribuída predominantemente nas regiões tropicais e 

subtropicais, sendo mais frequentes na América tropical, sul da África e Austrália. No 

Brasil existem em torno de 200 espécies já catalogadas, algumas com importância 

medicinal, ecológica e econômica (ISIDORO et al., 2012) 

São plantas lenhosas, de porte arbustivo ou arbóreo, perenes ou anuais, 

frequentemente com acúleos ou espinhos, as folhas são alternas, raramente opostas, 

simples ou compostas 1-3 folioladas, palmadas ou pinadas. As Rutaceae possuem como 

principal característica, a presença de glândulas translúcidas. Estruturas estas que 

correspondem a cavidades secretoras multicelulares, responsáveis pela produção de 

óleos essenciais em cavidades secretoras, distribuídos em todos os tecidos 

parenquimáticos do caule, folhas, flores e frutos (BRUNIERA, 2010; ZANON, 2010). 

A família Rutaceae é constituída de aproximadamente 160 gêneros de morfologia 

polínica característica, sendo apresentados por Zanthoxylum, Policarpus, Esenbeckia e 

Helietta que possui tipo polínico básico, caracterizado por grãos 3-colporados, 

reticulado a estriado. Diversos estudos com espécies da família Rutaceae têm sido 

realizados, devido à sua distribuição limitada, biogênese razoavelmente definida, além 

da diversidade de micromoléculas já relatadas. Existem ainda controvérsias sobre o 

posicionamento taxonômico de alguns gêneros, estimulando o estudo de espécies ainda 

não investigadas. (BARTH, 1982; SILVA et al., 2010).  

Espécies desta família têm sido caracterizadas pela variedade de substâncias 

ativas, entre eles, podem-se destacar os alcaloides, terpenos, lignanas, flavonoides, 

limonoides entre outros. Os alcaloides do tipo benziltetradroisoquinolinicos, são mais 

frequentes e estes apresentam muitos efeitos farmacológicos de grande importância, 

como ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antitumoral e antiplasmódica, despertando 
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interesse de pesquisadores na investigação fitoquímica desta família (ZANON, 2010; 

ISIDORO, et al., 2012).  

Algumas espécies desta família apresentam importantes propriedades medicinais 

relatadas na literatura, podendo ser destacado os “jaborandis” do gênero Pilocarpus que 

produzem substâncias ativas de grande interesse como o alcaloide pilocarpina, que são 

empregados no tratamento de glaucoma, e calvície. Outro exemplo é a “arruda” (Ruta 

graveolens), cujo principio ativo de grande interesse é a rutina, na qual apresenta 

propriedades antiespasmódica (ROCHA, 2004). 

 

 

3.2.1 Genêro Zanthoxylum  

 

O gênero Zanthoxylum compreende aproximadamente 200 espécies com 

distribuição em todo o mundo. É dos mais conhecidos da família das Rutaceae, com 

ocorrência em praticamente em todo o Brasil (VIEIRA et al., 2009).  

São espécies lenhosas com perianto mono ou diclamídeo, arbustivas ou arbóreas, 

podendo chegar de 15 a 20 metros de altura, com troncos e ramos aculeados, às vezes 

apresentando acúleos na face inferior dos folíolos. Possuem folhas alternas, compostas, 

paripinadas ou imparipinadas, com até 15 pares de folíolos, raramente uni ou 

trifolioladas. E apresentam na lâmina foliar glândulas oleíferas (MELO; ZICKEL, 

2004). 

Durante muito tempo, houve problemas quanto à diferença entre os gêneros 

Zanthoxylum L. e Fagara L. Estes eram considerados distintos, pois se baseavam na 

presença de um perianto monoclamídeo e diclamídeo para os respectivos gêneros. No 

entanto, frente às pesquisas que abordavam aspectos morfológicos, citotaxonômicos e 

fitoquímicos desses gêneros, estes táxons podem ser considerados como um gênero 

único (MELO; ZICKEL, 2004). 

Espécies pertencentes a este gênero são caracterizadas pelas variedades de 

metabólitos secundários biologicamente ativos, dos quais são destacados os alcaloides, 

lignanas, terpenos, alquilamidas insaturadas, óleos essenciais, flavonoides e limonoides. 

Tais substâncias podem apresentar importantes propriedades farmacológicas como 

antitumorais, antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatórias, anti-helmínticas, 
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analgésicas e antiagregante plaquetária (OLIVEIRA et al., 2002; CORTEZ et al.,  2006; 

VILLALBA et al., 2007; ZANON, 2010).  

A espécie Zanthoxylum caribaeum Lam., (Figura 4) encontra-se distribuída nas 

Antilhas, Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Martinica, Panamá, Porto Rico e Nordeste 

da América do Sul, além da Argentina e Paraguai. Esta espécie é de ocorrência em todo 

o Brasil, sendo identificadas em florestas úmidas a mesófilas e semi-áridas, podendo ser 

encontrada em vegetação menos densa, em campos abertos e/ou no interior de matas. 

 

Figura 4. Espécie Zanthoxylum Caribaeum Lam, Município de Cruz das Almas-BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Autor 

 

 É popularmente conhecida como espinho-cheiroso, espinheiro-preto e espinho-

de-barrão, e vem sendo muito utilizada pela população local com propriedades 

antiflamatórias, porém não foi encontrado nenhum relato na literatura que comprovem 

tais propriedades.  

 

3.4 METABOLITOS SECUNDARIOS 

 

As plantas medicinais apresentam excelente fonte de compostos ativos, o que as 

tornam importantes para a busca de novos fármacos. Esses compostos são produzidos 

pelas plantas durante o metabolismo celular, apresentando diversas propriedades 

biológicas (SILVA, 2010).  



  15 

 

  

O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das 

células, podendo ser dividido em metabólitos primário e secundário. Os metabólitos 

primários ou macromoléculas constituem em uma série de processos metabólicos que 

desempenham função essencial a todos os seres vivos, neste grupo estão incluídos os 

lipídeos, proteínas, carboidratos, ligninas, celulose e outras substâncias importantes que 

possuem funções vitais bem definidas (POSER; MENTZ, 2004).   

Os metabólitos secundários ou micromoléculas são substâncias derivadas 

biossinteticamente dos produtos do metabolismo primário (FLORES, 2006) dos quais, 

originam compostos que não possuem distribuição universal, pois não são necessários 

para o desenvolvimento do vegetal, porém, desempenham papel fundamental na 

interação das plantas com o meio ambiente (BEZERRA, 2008). 

A produção desses metabólitos biologicamente ativos é caracterizada por 

necessidades ecológicas e possibilidades biossintéticas, sendo que a interação com 

plantas, insetos, microrganismos e vertebrados conduz a síntese de metabólitos 

secundários com funções de defesa ou atração (SANTOS, 2004).  

Os metabólitos secundários, geralmente de estrutura complexa, baixo peso 

molecular e pouco abundante em determinados grupos de plantas, apresentam 

atividades biológicas interessantes, muitos são de importância comercial não apenas na 

área farmacêutica devido as suas propriedades farmacológicas, mas também nas áreas 

agronômicas e alimentar (SIMÕES, et al., 2004; SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 

2010).  

Esses compostos são classificados conforme a sua rota biossintética, que podem 

ser sintetizada a partir do metabolismo da glicose, via dois intermediários principais, a 

do ácido chiquímico e a do acetato (Figura 5). Os metabólitos secundários são divididos 

em três classes de moléculas principais tais como: Os compostos fenólicos, terpenos/ 

esteróides e os alcalóides que possuem importantes propriedades terapêuticas 

(SANTOS, 2004; FUMAGALI, et al., 2008).  
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         Figura 5 . Ciclo biossintético dos metabólitos secundários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, (2004) 
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Os compostos fenólicos apresentam em sua estrutura vários grupos benzênicos, 

tendo como substituintes grupamentos hidroxilas. Neste grupo existe diversidade de 

substâncias que se destacam pelos flavonóides, taninos, cumarinas e os ácidos fenólicos. 

Estes possuem importantes atividades farmacológicas como; antioxidante, 

antiinflamatória, antimicrobiana, anticarcinogênica dentre outras (SIMÕES, 2004). 

Os alcalóides são produtos de baixo peso molecular, pertencente ao grupo das 

aminas cíclicas que apresentam anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. Esses 

compostos exercem propriedades farmacológicas de grande interesse tais como; 

antitumorais, antitussígenos, antiviral, antimicrobiana, antiinflamatória dentre outros 

(SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 2010).  

Os terpenos abrangem uma grande variedade de substâncias de origem vegetal, 

que podem ser classificados de acordo com o número de isoprenos (unidade básica - 5 

átomos de carbonos). Entre as ações biológicas desses compostos pode-se citar 

antiinflamatória, anti-séptica, anti-helmíntica, anestésica e antiespasmódica (SIMÕES, 

2004; SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 2010).  

A abrangente atuação dos metabólitos secundários das plantas na produção de 

substâncias bioativas, demonstra a importância e a necessidade de estudos para o 

conhecimento sobre esses constituintes (BEZERRA, 2008). Neste contexto, diversas 

pesquisas têm apontado a importância dos estudos químicos e farmacológicos, em 

diversas espécies vegetais, devido à intensa síntese de metabólitos secundários com 

ações terapêuticas, constituindo numa alternativa estratégica na busca de novos 

fármacos (BALESTRIN, 2006). 

 

3.4 PESQUISAS COM PLANTAS MEDICINAIS 

 

O estudo com plantas medicinais tem despertado cada vez mais interesse de 

pesquisadores na obtenção de novos compostos bioativos, tendo em vista que, os 

produtos naturais apresentam diversidade molecular muito maior do que os de síntese 

química (CECHINEL FILHO; YUNE, 1998). Dentro deste contexto, cabe ressaltar a 

necessidade de atuação multidisciplinar, envolvendo diversas áreas de pesquisa como 

botânica, fitoquímica, toxicologia, farmacologia dentre outras, de forma que esta 

integração possa possibilitar uma ampliação dos conhecimentos das plantas medicinais 
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desde os aspectos de identificação da espécie em estudo, até os ensaios químicos e 

biológicos a fim de contribuir na obtenção de novos fármacos (FOGLIO et al, 2006). 

As análises fitoquímicas são responsáveis pelo estudo dos constituintes ativos 

dos vegetais, assim como, avaliar a sua presença, estrutura, distribuição, modificações e 

os processos de transformação que se produzem ao longo da vida das plantas. Essas 

análises podem identificar os metabólitos secundários, quando não existem estudos 

químicos sobre as espécies interessadas (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2004). 

A cromatografia é o método analítico básico da fitoquímica de maior aplicação 

nos estudos de produtos naturais. Esse método permite a extração, isolamento e 

purificação de compostos químicos e biológicos, podendo ser utilizados separadamente 

ou em conjunto dependendo dos princípios ativos a serem separados ou identificados.  

As técnicas cromatográficas podem ser classificadas de acordo com diferentes 

critérios. Sendo mais comuns aqueles relacionados á técnica utilizada, ao mecanismo de 

separação e aos diferentes tipos de fases utilizadas. Assim, de acordo com o sistema 

cromatográfico pode ser dividida principalmente em cromatografia em coluna (CC) e 

cromatografia planar (CPR). 

A CC pode ser subdividida em: cromatografia líquida (CL), cromatografia gasosa 

(CG) e cromatografia supercrítica (CSC). A cromatografia líquida apresenta importante 

subdivisão: a cromatografia líquida clássica (CLC), na qual a fase móvel é arrastada 

através da coluna apenas pela força da gravidade, e a cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), em que se utilizam fases estacionárias de partículas menores, sendo 

necessário o uso de bomba de alta pressão para a eluição da fase móvel. A CLAE é uma 

alternativa para determinação química, qualitativa e quantitativa de substâncias com 

elevado peso molecular e instáveis termicamente. A cromatografia planar (CPR) inclui a 

cromatografia em papel (CP) e cromatografia em camada delgada (CCD) (DEGANI; 

CASS; VIEIRA, 1998; OLIVEIRA, et al., 2010; MONTEIRO, 2012). 

Devido à alta precisão, rapidez e confiabilidade dessas técnicas, estas são 

geralmente utilizadas na detecção ou separação de substâncias que estão em pequenas 

quantidades numa amostra. Uma vez isolados os compostos ativos, deve-se conduzir à 

elucidação estrutural dos mesmos (OLIVEIRA et al., 2010). 

A identificação dos compostos deve ser realizada através de análises 

espectroscópicas e espectrométricas. O uso em conjunto de técnicas espectrais, como 
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Ultravioleta (UV), infravermelho (IV), espectrometria de massa (EM), ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio e de carbono (RMN 1H e 13C) aliado ao uso de técnicas 

sofisticadas de RMN (NOE, COSY, HETCOR, etc.) tem permitido propor com precisão 

a estrutura molecular de substâncias oriundas de produtos naturais, sendo que, o 

espectro de UV determina a presença de substâncias que apresentam ligações 

insaturadas em conjugação. O espectro de IV é interpretado em termos de presença ou 

ausência de grupos funcionais. Quanto a espectrometria de massas (EM) busca fornecer 

dados sobre o peso e a fórmula molecular e possibilita ainda, a identificação de 

fragmentos característicos da molécula. Os espectros de RMN 1H e RMN de 13C 

indicam a natureza e o ambiente químico de hidrogênios e carbonos, respectivamente, 

sendo esta, a técnica mais importante para a investigação da estrutura molecular. Além 

disso, o uso de difração de raios-X,quando possível, possibilita avaliar a estereoquímica 

real destas substâncias (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; MACIEL; PINTO; 

VEIGA Jr., 2002; CECHINEL FILHO; YUNES, 2009). 

A necessidade de tornar as pesquisas mais objetivas e menos dispendiosas na 

busca de novos constituintes químicos de plantas levou ao desenvolvimento de diversos 

bioensaios para monitoramento e seleção de extratos e substâncias bioativas. Dessa 

forma, o extrato que demonstrar atividade biológica de interesse deverá ser direcionado 

para o isolamento, purificação e elucidação estrutural dos compostos obtidos, utilizando 

as técnicas cromatográficas e espectroscópicas (GIORDANI et al., 2008).  

Dentre os bioensaios possíveis para a obtenção de compostos bioativos de 

plantas, temos alguns métodos simples e reprodutíveis que constituem alvos de grande 

importância terapêutica, dentre eles podemos destacar os testes in vitro e in vivo para 

avaliação citotóxica, antioxidante e antimicrobiana dos extratos de plantas de interesse 

da população (MACIEL; PINTO; VEIGA Jr., 2002). 

 

3.4.1 Bioensaio frente à Artemia salina Leach 

 

No estudo das propriedades biológicas de extratos vegetais a seleção de 

bioensaios é indispensável para a determinação da atividade específica. Tais sistemas de 

ensaio devem ser sensíveis, simples e reprodutíveis, podendo abranger organismos 

inferiores como os microorganismos e microcrustáceos, ensaios bioquímicos visando 
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alvos moleculares (enzimas e receptores) e culturas de células animais ou humanas 

(MACIEL; PINTO; VEIGA Jr, 2002). 

Muitos laboratórios de pesquisas de produtos naturais têm inserido esses ensaios 

dentro de suas rotinas de isolamento, purificação e elucidação estrutural, com a 

finalidade de biomonitorar os estudos fitoquímicos de extratos vegetais em busca de 

compostos bioativos. Dentre estes bioensaios, encontra-se a o teste de toxicidade sobre 

Artemia salina Leach (TAS) (SIQUEIRA et al., 1998; MACIEL, M. A. M.; PINTO, 

A.C.; VEIGA Jr. V. F., 2002).  

      A Artemia salina é um microcrustáceo da ordem Anostraca, normalmente 

utilizada como alimentos para peixes e outros crustáceos. Seus ovos são encontrados 

com facilidade em lojas de aquários, e podem ser conservados por longos períodos 

quando mantidos desidratados, sem perda da viabilidade. Estes ovos, quando em 

contato com água salina em um ambiente adequado eclodem dentro de um período de 

24 - 48 horas, podendo chegar à fase adulta com 20 a 30 dias de vida (Figura 6). Esse 

ciclo de vida curto favorece seu uso em testes de toxicidade em geral (ANDRIOLLI et 

al., 2007;  LIMA et al., 2009). 

Figura 6 : Microcrustáceo Artemia salina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOHDAL, 2010 

 

Tais ensaios de toxicidade são muito empregados em análises preliminares de 

toxicidade geral, com o objetivo de analisar e prever os possíveis efeitos de substâncias 

tóxicas nos organismos (BAROSA et al, 2003). A toxicidade é fator que indica o 

potencial de uma substância em provocar danos em sistemas biológicos. Para que 

ocorra, ela depende da concentração, do tempo de exposição, das características e 
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propriedades das substâncias à qual o organismo é submetido (NASCIMENTO, et al., 

2005; COSTA et al., 2008). 

O teste de TAS é um ensaio biológico considerado como uma das ferramentas 

mais empregadas para essas análises preliminares, principalmente na avaliação de 

compostos citotóxicos de extratos e produtos de origem natural com grande potencial 

biológico. A atividade do teste é apresentada pela toxicidade de compostos ativos, 

frações ou extrato de produtos naturais frente a A. salina. Sendo possível determinar 

através desse método a concentração letal média (CL50), de substâncias e extratos em 

um meio salino (ALVES et al. 2000; ARAÚJO; CUNHA; VENEZIANI, 2010). 

Em geral, diversos trabalhos com extratos de plantas e derivados com alta 

toxicidade sobre a A. salina sugerem alto potencial para atividades biológicas, como 

antifúngica, antiviral, antimicrobiana, parasiticida, tripanossomida e antitumoral 

(SIQUEIRA et al, 1998; SIQUEIRA et al., 2001; PISUTTHANAN et al., 2004; 

AMARANTE, et al., 2011).  

McLaughlin e colaboradores têm utilizado este bioensaio na avaliação prévia de 

extratos de plantas com potencial atividade antitumoral. Sendo que, posteriormente as 

frações ou substâncias isoladas são testadas em diferentes culturas de células tumorais, 

adquirindo boa correlação (SIQUEIRA, et al., 1998). 

Neste sentido, inúmeros compostos bioativos têm sido obtidos de extratos 

vegetais utilizando este teste no biomonitoramento de estudos fitoquímicos. Inclusive, 

muitos dos fármacos anticancerígenos derivados de produtos naturais, são utilizados 

hoje, no tratamento de diversas neoplasias humanas. E, a partir deste ensaio uma nova 

classe de substâncias antitumorais foi descoberta, tendo como exemplo Annonaceous 

acetogenins (acetogeninas), encontrada em espécies de plantas da família Annonaceae. 

Assim como podemos citar outros compostos de origem vegetal que possuem atividade 

antineoplásica, como os alcaloides vinblastina, vincristina, o paclitaxel, dentre outras 

(CRAGG; NEWMAN, 2009). 

A utilização deste bioensaio têm sido fundamental no direcionamento de estudos 

químicos e biológicos, na busca de novas substâncias com atividade citotóxica. Além 

disso, tem a vantagem de ser um teste rápido, confiável e de baixo custo para a 

determinação de citotoxicidade por correlação com a letalidade do microcrustáceo 

(CARVALHO, et al., 2000). 
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3.4.2 Atividade antioxidante 

 

Atualmente, muitas evidências têm indicado que a presença de radicais livres e 

outros agentes oxidantes, são responsáveis pelo aparecimento de várias doenças, tais 

como; diversos tipos de câncer, declínio do sistema imune, artrite reumatoide, assim 

como pelas doenças degenerativas associadas ao envelhecimento como, diabetes, 

aterosclerose, catarata, doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, 

inclusive as de Parkinson e Alzheimer (SOUZA et al., 2007; ADEWUSI; 

STEENKAMP, 2011; MOO-HUCHIN et al., 2013).  

Os radicais livres são átomos ou moléculas instáveis e altamente reativos que 

possuem um ou mais elétrons desemparelhados na última camada eletrônica. Existem 

vários exemplos de radicais livres, que são conhecidos como as espécies reativas de 

oxigênio (EROs) e as espécies reativas de nitrogênio (ERN) (BARREIROS et al, 2006; 

NEGRI; POSSAMAI; NAKASHIMA, 2009) 

As EROs incluem todos os radicais do oxigênio, como o radical hidroxila (•OH), 

ânion radical superóxido (O2•–) e hidroperoxila (ROO•). Estes radicais resultam das 

suas ações oxidativas ocorrentes nos sistemas biológicos, desempenhando diversos 

papéis no organismo quando em baixas concentrações, como na produção de energia, 

fagocitose, síntese de substâncias biológicas, regulação do crescimento celular e 

sinalização intercelular. Como também, existem outros fatores exógenos que 

contribuem para o aumento da concentração das EROs no organismo, tais como os 

fatores ambientais (poluentes do ar, radiação ionizante e produtos químicos) (LIMA; 

ABDALLA, 2001; BARREIROS et al, 2006; BARBOSA, 2009; ALVES, et al., 2010). 

Essas espécies podem ser responsáveis pela formação de outros radicais através 

da combinação das EROs com outras moléculas, formando desta forma as ERN que 

consistem nos seguintes radicais:  óxido nítrico (NO•), óxido nitroso (N2O3), ácido 

nitroso (HNO2), nitritos (NO2−), nitratos (NO3−) e peroxinitritos (ONOO−) (LIMA; 

ABDALLA, 2001; RIBEIRO et al., 2005; BARREIROS et al, 2006). 

A geração de radicais livres constitui ação contínua e fisiológica, realizando 

funções biológicas essenciais, porém, se houver estímulo exagerado na produção de 

EROs, de modo a ultrapassar as defesas naturais do organismo, estas passam a ser 

nocivas. Esse desequilíbrio entre radicais livres e compostos antioxidantes denominado 
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de estresse oxidativo, conduz a oxidação de biomoléculas como proteínas, nucleotídeos, 

lipídeos e ácidos nucléicos e consequentemente na perda de suas funções biológicas, 

podendo desencadear uma série de doenças crônicas degenerativas (RIBEIRO et al., 

2005; BARBOSA, et al., 2007; NASCIMENTO; ARAÚJO; MELO, 2010; SÁ et al., 

2012).  

Diversos compostos antioxidantes controlam a produção de radicais livres. 

Podendo ter origem endógena ou exógena, resultante da dieta alimentar além de outras 

fontes. Dentre os antioxidantes endógenos temos como exemplo as enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (Gpx) e peroxidase que são 

produzidas pelo próprio organismo. Já os compostos antioxidantes proveniente das 

dietas alimentares e outras fontes destacam-se os tocoferois (vitamina E), ácido 

ascórbico (vitamina C), polifenois, selênio e carotenóides (SOUSA, et al., 2007; SÁ, et 

al., 2012). 

Alguns antioxidantes de origem sintética são frequentemente utilizados pela 

indústria alimentícia, de medicamentos e cosméticos. Dentre os compostos mais 

utilizados nos alimentos, temos o butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno 

(BHT), terc-butil-hidroxi-quinona (TBHQ), tri-hidroxi-butil-fenona (THBP) e galato de 

propila (GP). Porém, diversas pesquisas têm evidenciado a possibilidade de estes 

antioxidantes acumularem no organismo e manifestarem alguns efeitos tóxicos. No 

entanto, esses efeitos não são observados em antioxidantes de origem natural, extraídos 

a partir de espécies vegetais e alguns tipos de alimentos que possuem elevada atividade 

antioxidante (HAIDA, et al., 2007; DENG; CHENG; YANG, 2011; ADEWUSI; 

STEENKAMP, 2011).  

   Os antioxidantes são substâncias que em baixas concentrações inibem ou 

retardam significativamente os processos oxidativos das moléculas ao impedirem a 

iniciação ou propagação da reação de oxidação em cadeia, além de prevenirem ou 

repararem danos ocasionados as células e tecidos pelas EROs (FOGLIANO et al., 1999; 

SCOTTI et al.,2007; SOUSA, et al., 2007).  

Em função dos possíveis problemas provocados pelo consumo de antioxidantes 

sintéticos, diversas pesquisas com produtos de origem naturais têm sido realizadas com 

intuito de encontrar novos compostos com atividades antioxidantes mais eficazes, 

seguros e que não sejam tóxicos (CHO, et al., 2003) 
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Além disso, muitos metabólitos secundários em especial os compostos fenólicos, 

com propriedades antioxidantes, demonstraram capacidade anticarcinogênica. Assim 

como, estudos revelaram que estes antioxidantes de origem vegetal estão relacionados a 

outras propriedades biológicas, por exemplo, cardioprotetoras, antimutagênicas, 

antimicrobiana, citotoxidade em células tumorais in vivo, bem como exercem efeitos 

farmacológicos em distúrbios neurológicos (ADEWUSI; STEENKAMP, 2011; 

AHMED, et al., 2013; BOULANOUAR, et al., 2013). 

Dentre os compostos fenólicos com atividade antioxidante, os flavonoides 

constituem o principal grupo (figura 7). A atividade antioxidante desse grupo deve-se 

principalmente às suas propriedades redutoras e estrutura química. Tais características 

exercem papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de 

metais de transição, atuando tanto na etapa de iniciação como na propagação do 

processo oxidativo. Sua estrutura contém pelo menos um anel aromático, ligado a uma 

ou mais hidroxilas, e a depender da quantidade e posição dessas hidroxilas na cadeia, 

esses compostos possuem ações distintas de se complexar com os radicais livres, 

neutralizando-o (SOUSA, et al., 2007; SOUSA; VIEIRA; LIMA, 2011; SUCUPIRA, et 

al., 2012).  

 

Figura 7 Estruturas químicas de flavonoides antioxidantes de ocorrência geral 
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                                               Fonte: ALVES et al, 2007 

 

Na procura de alternativas contra o envelhecimento precoce ou no tratamento 

contra diversas patologias causadas pela ação dos radicais livres, tem-se aumentado a 

realização de pesquisas envolvendo bioensaios que avaliam a atividade antioxidante em 

extratos obtidos de espécies vegetais (BIANCHI, M. L. P.; ANTUNES, L. M. G., 

1999). Muitos extratos de plantas têm apresentado significativa atividade antioxidante, 

capaz de minimizar os efeitos nocivos gerados pelos radicais livres, além de 

apresentarem alto potencial terapêutico em doenças associadas à ação destes radicais. 

Neste sentido, muitos estudos vêm sendo realizados para caracterização das 

propriedades antioxidantes de diversas plantas, e identificação dos constituintes 

responsáveis por estas atividades (NASCIMENTO; ARAÚJO; MELO, 2010). 

Existem várias possibilidades de ensaios para avaliação da atividade 

antioxidante em extratos e substâncias isoladas de origem vegetal descritos nas 

literaturas. Dentre as metodologias que têm sido aplicadas no teste de atividade 

antioxidante, destaca-se o ensaio espectrofotométrico do radical Sequestro do radical 

2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH). Este método consiste em avaliar a capacidade de 

um composto em sequestrar radicais livres, que pode ser expressa como uma medida da 

atividade antioxidante. Trata-se de um método de fácil execução, rápido, sensível e que 

apresenta boa correlação com as demais metodologias antioxidantes (ARNAO, 2000; 

DENG; CHENG; YANG, 2011; SOUSA; VIEIRA; LIMA, 2011; MUSA, et al. 2013).  

O DPPH é um radical de nitrogênio orgânico, com um elétron desemparelhado, 

estável, de coloração púrpura que possui absorção na faixa de 515-520nm. Por ação de 

um antioxidante o DPPH é reduzido obtendo a coloração amarela. A redução do radical 
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DPPH por compostos antioxidantes (doadores de H) é monitorada pelo decréscimo da 

absorbância durante a reação, ou seja, quando o elétron desemparelhado do átomo de 

nitrogênio no DPPH recebe um átomo de hidrogênio proveniente de compostos 

antioxidantes, ocorre à mudança de cor. A reação é observada na figura 8 (MUSA et al, 

2013). 

Figura 8.  Reação entre um radical livre DPPH e um antioxidante, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AH é a molécula doadora e A· radical livre. 

Fonte: MUSA et al, 2013 

 

 

Os resultados do ensaio de DPPH têm sido representados de diversas maneiras. 

Sendo que a maioria das pesquisas expressa seus resultados através do valor de IC50, 

definido pela concentração mínima necessária do composto antioxidante em reduzir 50 

% à concentração inicial de DPPH. Quanto maior o sequestro do DPPH em uma 

determinada amostra, menor será o IC50 e consequentemente, maior será a sua 

atividade antioxidante. Este valor pode ser calculado através da representação gráfica, 

relacionando a porcentagem de inibição versus a concentração do extrato (DENG; 

CHENG; YANG, 2011). 

Os testes in vitro têm se tornado ferramentas essenciais na busca por novos 

compostos bioativos, bem como na seleção do tipo de amostra a ser estudada. Estes 

testes têm evidenciado a importância de dietas ricas em frutas e vegetais, confirmando a 

presença de substâncias com atividades antioxidantes, as quais contribuem na 

neutralização dos radicais livres e prevenção do estresse oxidativo (ALVES, ET AL., 

2010). 
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3.4.3 Atividade antimicrobiana 

 

A resistência de microorganismos patogênicos a diversas drogas tem-se elevado 

significativamente nos últimos anos, devido ao uso indiscriminado de drogas 

antimicrobianas, comumente comercializadas e utilizadas para o tratamento e controle 

de diversas infecções (BEZERRA, 2008).  

Embora as indústrias químicas e farmacêuticas tenham elaborado uma variedade 

de antibióticos nos últimos tempos, cada vez mais tem sido observado um aumento da 

resistência bacteriana a essas drogas (CAVALCANTE, 2010). 

 Tendo em vista a resistência de bactérias a múltiplos antimicrobianos constituir 

um grande desafio no tratamento de infecções, é que se faz necessário a busca de novos 

compostos com potencial para atividade antimicrobiana, que possam auxiliar ou 

controlar a disseminação desses microrganismos (PEREIRA, 2004).  

Neste sentido, a busca por novos compostos antimicrobianos a partir de espécies 

vegetais tem-se intensificado nos últimos anos, considerando que a diversidade 

molecular dos produtos naturais é muito superior àquela derivada dos processos de 

síntese química (NOVAIS, 2003). 

Muitos agentes antimicrobianos e fungicidas são oriundos do produto do 

metabolismo secundário das plantas. Tais produtos vêm sendo utilizados com 

finalidades terapêuticas na medicina popular e devido a isso, novos estudos estão sendo 

realizados com o propósito de ter à atividade biológica comprovada (ZANON, 2010). 

 Com o aumento da demanda de consumo por produtos naturais, torna-se 

necessário, pesquisas que favoreçam o conhecimento sobre as concentrações inibitórias 

dos extratos vegetais, em busca dentre a aceitabilidade e a eficácia da ação 

antimicrobiana (NASCIMENTO et al., 2007). 

Neste sentido, tem-se desenvolvido métodos de investigação in vitro que 

forneçam resultados confiáveis e possam ser reproduzidos e validados (NASCIMENTO 

et al., 2007). Existem vários métodos microbiológicos comumente utilizados para 

verificar a atividade antibacteriana e antifúngica dos extratos vegetais, podendo estes, 

serem classificados em três tipos: ensaios bioautográficos, de difusão e de diluição 

(OSTROSKY et al., 2008).  
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Os ensaios bioautográficos constituem em um método de detecção 

antibacteriana, em que são empregados placas de cromatografia de camada delgada 

(CCD) para a análise. Os compostos separados por CCD são dispostos ou imersos em 

placas de ágar anteriormente inoculadas com o microrganismo teste. Zonas de inibição 

de crescimento microbiano apontam a presença de substâncias antimicrobianas 

(SILVEIRA, et al., 2009).  

Estes métodos são do tipo qualitativo, sendo estes de fundamental importância 

em pesquisa de compostos antimicrobianos vegetais, pois permitem a localização direta 

dos compostos bioativos a partir de uma matriz complexa (HOSTETTMANN; 

MARSTON,1994). 

O método de diluição é utilizado para determinar a concentração mínima 

necessária de extratos e substâncias para inibir os microorganismos testados. São 

métodos nos quais os extratos ou substâncias teste são acrescentados a um meio de 

cultura líquido, previamente inoculado com o microrganismo teste e incubados á uma 

temperatura adequada. Após período de incubação, o crescimento do microrganismo 

podes ser determinada pela leitura visual direta ou turbidimétrica pelo uso de aparelhos 

de leitura óptica como espectrofotômetro em comprimento de onda apropriado (ALVES 

et al., 2008).  

Sendo que o método de diluição é utilizado para determinar a concentração 

mínima de uma substância capaz de inibir o crescimento dos microrganismos. As 

concentrações mínimas inibitórias (CIM) são excelentes ferramentas para determinar a 

susceptibilidade dos organismos aos antimicrobianos, assim como, no desenvolvimento 

de pesquisas para determinar a atividade in vitro de novos agentes antimicrobianos  

(ALVES, et al., 2008; GUEDES et al., 2009).  

Os ensaios de difusão são métodos quantitativos, utilizado para microrganismos 

de crescimento rápido e para alguns de crescimento fastidiosos. Este método baseia-se 

na difusão do extrato ou substância em um meio de cultura sólido e inoculado com o 

microrganismo teste, a forma em que se processa esse contato define as diferentes 

técnicas de difusão, dentre eles; técnicas de disco, dos cilindros e de poços. O 

aparecimento de um halo denominado halo de inibição a partir da difusão, indica que o 

mesmo não há crescimento do microrganismo (SILVEIRA et al., 2009; GUEDES et al., 

2009; ARAUJO et al., 2011)  
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A técnica de difusão em ágar é considerada dentre os métodos mais utilizados 

para realização de testes de atividade antimicrobiana com extratos vegetais. Entretanto, 

dentre vários parâmetros considerados fundamentais para a confiabilidade do método, 

devem ser considerados o tipo de meio de cultura, a densidade do inóculo do 

microrganismo pesquisado, a capacidade do composto em difundir no meio de cultura, 

o tipo e tamanho do disco ou orifício e das condições de incubação (VITAL, et al., 

2004; ALMEIDA, 2007; ARAUJO et al., 2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 COLETA E IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA DA ESPÉCIE 

   

Foi realizada a coleta da espécie em estudo no município de Cruz das Almas 

Bahia, localizada entre as coordenadas 12 42’ 20.3’’S e 39 06’24.1’’W em setembro de 

2011. Os exemplares foram submetidos à confecção de exsicata e identificada no 

Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana Ba (HUEFS). Esta foi 

depositada sob registro HUEFS 178575. As duplicatas foram submetidas à identificação 

no Herbário da Universidade de São Paulo, Laboratório de Sistemática de Plantas de 

Ribeirão Preto, para identificação. A espécie foi identificada por Dr. Milton Groppo 

Junior, especialista na família. Posteriormente foi efetuada uma nova coleta em março e 

novembro de 2013 para estudos fitoquímico e morfoanatômico respectivamente. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÕES BOTÂNICAS  

 

4.2.1 Estudo morfológico 

 

A caracterização morfológica inicial das folhas e o registro fotográfico foram 

realizadas no campo no momento da coleta, posteriormente foram analisados caracteres 

da morfologia foliar relacionados a composição, tamanho, cor, consistência, contorno, 

ápice, base, margem, venação e superfície da lâmina foliar. Com relação ao pecíolo, 

foram observados os seguintes caracteres: inserção na lâmina, tamanho e secção 

transversal. As amostras foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio binocular 

(Taimim). 

 

4.2.2 Estudo anatômico 

 

Folhas de dois indivíduos da espécie Zanthoxylum caribaeum Lam, em 

diferentes estádios de desenvolvimento foram coletadas e os procedimentos foram 

realizados no laboratório de Anatomia Vegetal da UFRB. As amostras foram fixadas em 
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FAA (formalina, ácido acético, álcool etílico 50%, 1:1:18 v/v) por 24 horas 

(JOHANSEN,1940) e FNT (formalina neutra tamponada; tampão fosfato, formalina, 

9:1 v/v) por um período de 48 horas (LILLIE, 1965). Todo o material foi submetido a 

processo de fixação a vácuo, em dessecador durante o processo de fixação e em seguida 

transferidos para álcool etílico 70%. 

As amostras foram desidratadas através de uma série de álcool butílico terciário 

e, em seguida, mergulhadas em parafina (HISTOSEC; MERCK; JOHANSEN, 1940). 

Os blocos foram seccionados em micrótomo rotativo (modelo RM2245, Leica 

Microsystems), produzindo secções seriadas, transversais e longitudinais de 14-16 mm 

de espessura. Para o estudo anatômico, os cortes foram corados com safranina 1,5% e 

Azul de astra aquoso 1% (GERLARCH, 1969) e montadas em resina sintética 

(PERMOUNT; FISHER). 

 

4.3 ESTUDO FITOQUÍMICO  

 

4.3.1 Preparo do material 

 

As folhas de Zanthoxylum caribaeum Lam. foram submetidas à secagem em 

estufa de circulação de ar a temperatura de 60°C. Após a secagem, estas foram 

trituradas em macromoinho no Laboratório de Extração de Produtos Naturais – LAEX, 

localizado na Unidade Experimental Horto Florestal (UEHF) – UEFS.  

 

4.3.2 Preparo do extrato 

 

A obtenção do extrato bruto foi realizado no LAEX, sendo que inicialmente, o 

pó das folhas foi pesado em balança semi-analítica, obtendo-se uma massa de 2756,03 g 

registrada para o cálculo de rendimento. Para obtenção do extrato bruto, o material 

pulverizado foi submetido à maceração em metanol (MeOH), através de cinco extrações 

consecutivas no intervalo de 72 horas cada. Em seguida, a solução obtida foi 

concentrada em rota evaporador, dando origem ao extrato bruto metanólico de 

Zanthoxylum caribaeum Lam (EB) (MOREIRA; TERRONES; SOUZA, 2008). O EB 

foi submetido a processo de partição líquido-líquido (Figura 9), com solventes de 
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polaridades crescentes, como hexano, clorofórmio e acetato de etila, visando uma 

semipurificação das substâncias através de suas polaridades, obtendo dessa forma 3 

extratos semipurificados. As frações obtidas foram concentradas e pesadas para cálculo 

do rendimento, conforme demonstrada na tabela 1. 

 

Tabela 1 Massas (g) e rendimentos (%) das frações resultantes da partição do 

extrato metanólico de folhas de Z. caribaeum Lam. 

 

Extratos Massa (g) Rendimento % 

Metanólico  159,44 5,79 

Hexânico 25,13 16,31 

Clorofórmico 17,08 11,09 

Acetato de etila 6,484 4,21 

        

 
Figura 9. Procedimento experimental utilizado na obtenção dos extratos das folhas de Z. 

caribaeum Lam. 
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4.3.3 Isolamento e purificação dos constituintes químicos de 

Zanthoxylum caribaeum Lam. 

 

No sentido de localizar os princípios ativos, todos os extratos semi-puros foram 

testados e aquele que apresentou efeito biológico de interesse, foi submetido aos 

procedimentos cromatográficos para isolamento, purificação e identificação dos 

compostos (CECHINEL FILHO, YUNES, 1998). 

Após realização dos testes biológicos em cada extrato, a fração clorofórmica foi 

selecionada e submetida à cromatografia em coluna aberta de sílica gel (0,063-0,200 

mm) na proporção de 20:1 (sílica:, Fr. CHCl3). Utilizou-se como eluente o sistema 

clorofórmio/metanol em grau crescente de polaridade. Desta coluna principal foram 

recolhidas 24 frações de aproximadamente 100 ml cada, que foram reunidas 

posteriormente em 9 subfrações de acordo com pérfil cromatográfico, após análise em 

cromatografia de camada delgada (CCD).  

Para realização do método CCD foram utilizadas placas de vidro recobertas com 

uma suspensão de sílica gel 60 g da Merck em água destilada ativadas a 60 ºC em 

estufa. As amostras foram diluídas em acetona e aplicadas com auxilio do capilar. Após 

secagem do ponto de aplicação, a placa foi introduzida em uma cuba saturada com a 

fase móvel hexano/acetato de etila, testadas em diferentes proporções, reveladas em UV 

(254 e 365nm) e iodo.  

Após concentração das frações foi observado o aparecimento de cristais em 

FZCC9 (620 mg). Estes cristais foram submetidos a processo de purificação através de 

recristalização com metanol a quente, em seguida foi verificada a pureza da FCC9 

(158,4 mg)  por plaquinhas de CDD e encaminhada para identificação no laboratório 

Baiano de Ressonância Magnética Nuclear – LABAREMN  

Para a identificação e determinação estrutural foram utilizados as seguintes 

técnicas e equipamentos: os espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram 

obtidos em um espectrômetro marca Varian, modelo Inova, operando a 500 MHz para 

1H e 125 MHz para 13C utilizando CDCl3 como solventes. Os espectros no 

infravermelho (IV) foram registrados em espectrômetro Perkin Elmer1000, utilizando-

se pastilhas de KBr. 
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A subfração FZCC11 (4,238) foi submetida a novo fracionamento em CC em gel 

de sílica 60 PF, eluindo com sistema hexano/acetato de etila, sendo recolhidas 21 

subfrações. Após análise em CCD com fase móvel hexano/acetato de etila as subfrações 

foram reunidas em 10 subfrações. 

 

 

4.4 TESTES DE BIOATIVIDADE PARA EXTRATOS  

 

4.4.1 Teste de letalidade frente à Artemia salina leach 

 

A atividade citotóxica dos extratos foi avaliada através do teste de letalidade 

contra Artemia salina Leach, de acordo com o método proposto por Meyer e 

colaboradores (1982). Inicialmente foram preparadas concentrações entre 100 e 

1000µg/mL a partir de uma solução estoque do extrato bruto e frações de espinho 

cheiroso. Para preparo dessa solução foi dissolvido 50mg do extrato em 20ml de MeOH 

(2,5mg/ml). Posteriormente, quantidades variáveis de alíquotas foram retiradas dessa 

solução e transferidas para frascos de 10ml, que após a completa evaporação do 

solvente tiveram seu volume completado para 5ml com água do mar artificial, 

correspondendo a concentrações que variaram entre 100 a 1000µg/mL.  

Além dessas, foram preparadas concentrações mais baixas, diluindo-se 2mL da 

solução estoque em 10ml de metanol (solução A). As alíquotas retiradas tiveram o 

mesmo procedimento realizado anteriormente para a obtenção das demais 

concentrações variando entre: 90 a 20μg/ml. Dessa solução foi necessário preparar 

concentrações mais baixas, diluindo-se 1 ml da solução A em 10ml de MeOH obtendo 

concentrações que variaram entre 10 a 2μg/ml. 

Um aquário pequeno de vidro foi montado, acrescentando água do mar artificial. 

Para preparo da água salina, foi utilizado 19g de sal marinho dissolvidos em 5L de água 

mineral. O aquário foi dividido em dois compartimentos assimétricos utilizando-se 

isopor com pequenos orifícios para interligação entre eles. A parte maior foi iluminada 

com o auxílio de uma lâmpada incandescente de 60W e a outra parte foi mantida no 

escuro, cobrindo-se com papel alumínio. Uma bomba comum de aquário foi colocada 

para a oxigenação da água. 
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Os ovos de Artemia salina foram colocados na parte escura do aquário e após 

24 horas eclodiram. Os nauplii recém eclodidos (estágio larval do camarão) migraram 

para a parte iluminada e com o auxílio de pipeta de Pasteur, foram recolhidos 10 

náuplios de artemia e colocados em cada frasco, sendo estes expostos aos extratos por 

24 horas.  

O branco foi preparado com 10 camarões, utilizando apenas a água do mar 

artificial. Todos os testes foram realizados em triplicata. Os frascos foram colocados 

próximos à lâmpada incandescente de 60W (figura 10) e após 24 horas de incubação, os 

camarões sobreviventes foram contados em todos os frascos utilizando-se uma lupa com 

lente de aumento como auxilio para facilitar a visualização.  

Os nauplii foram considerados mortos caso não exibissem nenhum movimento 

durante dez segundos de observação. A porcentagem de mortos em cada concentração 

foi determinada como uma média aritmética dos valores encontrados nas três replicatas. 

Nos casos em que ocorreu morte no branco, os dados foram corrigidos usando a fórmula 

de Abbot: % mortos = [teste – branco / branco] x 100. 

Os resultados foram submetidos a tratamento estatístico com uso do programa 

Microsoft Excel 2007, o qual forneceu o valor da concentração letal média (CL50) do 

extrato, a partir do gráfico da atividade citotóxica, com 95% de confiança (MEYER et 

al, 1982).  

 

Figura 10: Incubação dos camarões nos frascos contendo as diferentes  

concentrações das amostras de Z. caribaeum Lam 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foi determinada a faixa de concentração a ser testada, buscando sempre a maior 

concentração em que se observasse 0% de mortalidade e a menor concentração em que 
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se obteve 100% de mortalidade. As demais concentrações foram distribuídas dentro 

desse limite, de modo a obter a CL50 (dose letal para 50% da população) dos extratos 

testado (VEIGA et al., 1989). 

 

4.4.2 Teste do sequestro do radical livre 2,2- difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) 

 

O teste do sequestro do radical livre 2,2 difenil-1-pricrilhidrazil (DPPH) foi 

realizado de acordo com a metodologia descrita por Malterud e colaboradores (1993), 

em que se avaliou a capacidade das amostras testadas, em capturar o radical livre 

estável DPPH. 

Este método se baseia na redução do radical DPPH que, ao fixar um elétron ou 

hidrogênio captado do antioxidante em estudo, leva a uma diminuição da absorbância 

tornando-o estável. Esse efeito pode ser observado na mudança gradativa de coloração, 

onde o DPPH que possui coloração roxa intensa, ao captar o elétron do antioxidante em 

teste muda do violeta para amarelo quando reduzido (Figura 11) (SOUZA; VIEIRA; 

LIMA, 2011). 

 

Figura 11. Mudança de coloração do DPPH quando exposto ao  

                                 extrato com atividade antioxidante 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: pesquisa experimental 

 

Para adquirir a solução de DPPH, pesou-se 45mg do mesmo e dissolveu-se em 

100mL de MeOH, mantendo-se o balão protegido com papel alumínio. A partir dessa 

solução, foi tomada uma alíquota de 10mL e acrescentado 100mL de MeOH para a 

obtenção da concentração desejada de 45μg/mL. O propilgalato foi utilizado como 
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controle positivo, devido ao poder de sequestrar 100% dos radicais, sendo preparada 

uma solução metanólica de 5mg/mL (Figura 12).  

 

Figura 12 : Estrutura do propilgalato 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RAMALHO; JORGE, 2006. 

 

As amostras a serem testadas foram preparadas em cinco diferentes 

concentrações variando entre 0,25 a 30 µg/ml (tabela 4), utilizando metanol como 

solvente. O branco foi preparado com 3 ml de MeOH. Em cada cubeta foi adicionado 3 

ml da solução de DPPH (45μg/ml) e 50μl de cada uma das concentrações das amostras. 

Para análise do controle positivo também foi adicionado 50μl da solução de propilgalato 

no DPPH.  

 

Tabela 4 Concentrações utilizadas para realização do teste de sequestro do radical 

DPPH em extratos de Zanthoxylum caribaeum Lam. 

 

Extrato  Concentração (µg/mL)  

  

METANÓLICO 10; 8; 6; 4; 2 

  

HEXÂNICO 30; 25; 20; 15; 5 

  

CLOROFÓRMICO 16; 12; 8; 4; 2 

  

ACETATO DE ETILA 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 

 

Após 15 minutos de reação foram realizadas as leituras das absorbâncias em 

espectrofotômetro UV/VIS em 517nm correspondente a absorção máxima do radical em 

OH

OH

OH

COOC3H7
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estudo. Todas as leituras foram realizadas em triplicata e, com a média dos dados 

obtidos foi calculada a atividade antioxidante em diferentes concentrações, de forma a 

traçar uma curva linear entre a capacidade antioxidante do respectivo extrato e sua 

concentração. Os percentuais das atividades antioxidantes foram obtidas por regressão 

linear com auxilio do programa Microsoft Excel 2007, adquirindo assim o Ic50, ou seja, 

à concentração necessária para se obter o sequestro de 50% do radical DPPH 

(MENSOR et al., 2001).  

As atividades sequestrantes de DPPH das concentrações testadas foram 

expressas em porcentagem a partir da seguinte fórmula: % sequestro = 100 (A0 – At) / 

(A0p – Ap), em que: 

A0 = absorbância inicial da solução de DPPH;  

At = absorbância final da amostra após reação com DPPH; 

A0p = absorbância inicial do padrão  

Ap = absorbância final do padrão. 

 

 

4.4.3 Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

4.4.3.1 Micro-organismos utilizados 

 

Os testes microbiológicos foram realizados no Laboratório de Microbiologia 

Aplicada e Saúde Pública (LAMASP) da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS. Através do teste de difusão em disco foram utilizadas culturas bacterianas 

obtidas de cepas padrões. Os micro-organismos utilizados foram: Escherichia coli 

ATCC 29214, Samonella entérica ATCC 9120, Staphylococcus aureus. 

 

4.4.3.2 Determinação qualitativa da atividade antimicrobiana  

 

A análise da atividade antimicrobiana dos extratos metanólico, hexânico, 

clorofórmico e acetato de etila das folhas de Zanthoxylum caribaeum L., foram 

realizados pelo método in vitro de difusão em disco segundo Bauer e colaboradores 

(1966). 
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  Os micro-organismos foram viabilizados 24 horas antes da realização dos testes. 

As suspensões bacterianas foram feitas em solução salina estéril (0,85%), obtendo uma 

turbidez compatível com o grau 0,5 da escala McFarland (Biomerieux) a fim de se obter 

a concentração de um milhão e quinhentos mil bactérias por mL. Foi utilizado o meio 

de cultura ágar Mueller-Hinton, por ser um meio frequentemente usado para testes de 

susceptibilidade antimicrobiana, e permitir o crescimento de bactérias de exigência 

nutricional complexa (SEJAS, et al., 2003). O meio de cultura ágar Mueller-Hinton foi 

preparado conforme procedimento do fabricante, esterilizado e colocado nas placas de 

petri previamente esterilizadas. Posteriormente, as suspensões foram semeadas usando 

swab de algodão estéril. Todo o procedimento foi realizado dentro da câmara de fluxo 

lâminar, para evitar contaminações externas. 

Os extratos das folhas de Z. caribaeum foram dissolvidos em Tween 80 e Etanol 

96º GL de forma a serem obtidas as concentrações (1000; 500; 250; 125, 62 µg/ml. Foi 

utilizado como droga padrão, o cloranfenicol para Samonella entérica e Staphylococcus 

aureus e gentamicina para Escherichia coli, e como controle negativo foram utilizados 

os solventes Tween 80 e etanol conforme utilizado na diluição dos extratos. Em cada 

placa inoculada foram distribuídos cinco discos de papel sendo: três contendo as 

amostras teste, um com controle negativo e um padrão. 

Cada amostra foi testada inicialmente em duas concentrações 1000 e 500 μg/mL 

e a depender do resultado obtido foram realizadas as demais concentrações (250; 125, 

62 µg/ml). Os discos de papéis estéreis (6mm) foram impregnados com o extrato teste 

nas concentrações 1000 e 500 μg/mL, também foram preparados os discos com o 

controle negativo e o volume utilizado de extrato e do controle incorporado a cada disco 

estéril foi de 15μL. Os discos foram devidamente identificados conforme produto 

utilizado.  

Os discos impregnados foram secos em temperatura ambiente e depositados 

sobre a superfície das placas com as bactérias já semeadas. Após esse período, as placas 

foram incubadas à 35 ºC por 24 horas. Em seguida, as placas foram observadas e 

mensuradas a área de inibição de crescimento bacteriano (halo) incluído o diâmetro do 

próprio disco. A comprovação da atividade antibacteriana ocorre pela formação do halo 

de inibição ao redor do disco de papel impregnado com a amostra em estudo, sendo 
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considerado ativos os halos ≥ à 10 mm (OLIVEIRA et al., 2008). A triagem 

antibacteriana foi realizada em triplicata   
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ASPECTOS MORFOANATÔMICOS   

 

5.1.1 Descrição morfológica 

 

Zanthoxylum caribaeum Lam é uma árvore de aproximadamente 6 metros de 

altura, com tronco aculeado, possui folhas opostas a subopostas, compostas 

imparipinadas e paripinadas, algumas vezes aculeada na face abaxial, consistência 

cartácea, contorno elíptico, ápice acuminado (obtuso), base obtusa, margem crenada, 

glabros, lâmina foliar medindo 7,0–13 x 3,4–5,0 cm, discolor, verde escuro, brilhante, 

com nervura principal impressa na face adaxial; verde claro, fosco, com nervura 

principal proeminente, raques com 3 - 8 pares de folíolos. Apresenta nervação 

peninervias (perinervias) (pinada). Possui pecíolo cilindros brevipeciolado; 1-5 mm de 

comprimento, subssesil. As características, morfológicas externas encontradas em Z. 

caribaeum estão de acordo com as informações referentes a família e o gênero. Segundo 

Melo e Zickel (2004), o que diferencia a espécie Z. caribaeum  das demais espécies do 

gênero é a presença de folíolos contendo um par de domácias na base da face abaxial da 

lâmina foliar  

  Na família Rutaceae é muito comum a presença de folhas compostas de folíolos 

distintos, embora possam ocorrer folhas simples como em Citrus. Assim como, espécies 

desta família apresentam o pecíolo muito reduzido, na maioria das vezes menor que 1 

mm (CAVALCANTE, 2003). 

 

5.1.2 Descrição anatômica 

 

As características anatômicas observadas na espécie Zanthoxylum caribaeum 

mostraram-se em alguns aspectos, contrarias as informações encontradas na literatura 

referente à família e ao gênero. Em vista frontal, Z. caribaeum Lam evidencia na face 

adaxial células epidérmicas que apresentam formato irregular, com contornos retos a 

levemente sinuosos (Figura 13 A). Na face abaxial apresenta epiderme com células de 

formato irregular, contornos retos e levemente ondulados. Tais características 
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apresentadas na epiderme da espécie diferem dos dados apresentados por OGUNDIPE 

(2002), que estudou onze espécies do gênero Zanthoxylum e descreveu que tais espécies 

possuíam com frequencia epiderme com células de formato retangular, mais alongada 

do que largas. Segundo Esau (1985) a sinuosidade das paredes em células epidérmicas 

ocorre em razão das condições ambientais, tais como luminosidade e umidade.  

A espécie apresenta características hipoestomática, com estômatos do tipo 

actinocíticos, presentes apenas na face abaxial (Figura 13 B). No mesofilo, próximo a 

epiderme da face abaxial observa-se nectários extraflorais e cavidades secretoras 

(Figura 13 C-D). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estômatos do tipo paracíticos são descritos na família Rutaceae, apresentando 

algumas vezes estômatos em ambas as superfícies das folhas (METCALFE; CHALK, 

1950). No entanto, estudos realizados por Ogundipe (2002), têm evidenciado com mais 

Figura 13. Secções paradérmicas da epiderme das folhas de Z. Caribaeum Lam. A face adaxial, e local 

de inserção do tricoma tector (seta), aumento 40x. B - face abaxial, presença de estômato actinocítico, 

aumento 20x.C – Nectário extrafloral, aumento 20x. D – Cavidade secretora, aumento 20x. ce: células 

epidérmicas; es: estômatos; cs: cavidade secretora. nc: nectário extrafloral 

cs 

ns 

ep 

es 
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frequencia o tipo de estômato actinocítico para o gênero Zanthoxylum, como pode ser 

observado na espécie em estudo. Porém, outros tipos podem ocorrer com menos 

frequência como os paracíticos, tetracíticos, policíticos e ciclocíticos.  

O mesofilo é dorsiventral, sendo comum em espécies desta família, composto 

apenas por uma camada de células de parênquima paliçádico, o qual apresenta células 

alongadas, cutícula espessa, tais características são responsáveis pela espessura da 

lamina foliar quando expostas ao sol, além de servirem como barreiras de proteção 

contra perda de água (METCALFE & CHALK 1957; TAIZ & ZEIGER, 2004). As 

células do parênquima lacunoso possuem formatos irregulares, e com grandes espaços 

entre as células (Figura 14 A). Observou-se a presença de cavidades secretoras de 

origem lisígenas entre o parênquima paliçádico (Figuras 14 B). Em secção transversal, a 

epiderme é unisseriada com células que apresentam pouca variação de tamanho entre 

elas, e com presença de idioblastos cristalíferos (Figura 14 C). Em secção longitudinal, 

o mesófilo apresenta ductos e cavidades secretoras (Figura 14 D-E) como também foi 

constatado a presença frequente de drusas (Figura 14 F).  

A presença de drusas formadas por oxalato de cálcio são comuns em Rutáceas 

(LANCHER, 2001; SPEGAZZINI et al., 2002). Os idioblastos, as cavidades e os canais 

secretores são estruturas de secreção internas, podendo conter mucilagens, oléos e 

resinas (FAHN, 1979). Tais estruturas secretoras são frequentes nas Rutáceas. 

Conforme Cronquist (1981) é muito comum a presença de cavidades secretoras 

lisígenas ou até mesmo esquizo-lisigenas contendo óleos essenciais no tecido 

parenquimatoso e pericarpo em espécies da família Rutaceae (SPEGAZZINI et al., 

2002). Entretanto, foi descrito por Ogundipe, 2002, a presença de cavidades secretoras 

de óleos do tipo esquizógena distribuída no mesofilo das onze espécies de Zanthoxylum 

estudadas pelo autor, o que contradiz com os dados obtidos no presente trabalho. Tais 

estruturas são descritas na literatura como manchas translúcidas e cavidades delimitadas 

por células secretoras (METCALFE & CHALK, 1957). 
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Figura 14. Organização foliar de Z. Caribaeum  Lam. A, B, C. Secções transversais. ep: epiderme; 

cu: cutícula espessa; cs: cavidade secretora. pp: parênquima paliçádico. pl: parênquima lacunoso. id: 

idioblastos cristalíferos. Aumento 40x. D,E,F Secção longitudinal presença de ductos, cavidade 

secretoras e drusas. dc: ductos. Dr: drusas Aumento 40x 
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No bordo foliar, verifica-se a presença de pequenos feixes vasculares, envoltos 

por muitas fibras esclerenquimáticas (Figura 15 A), assim como, presença de cavidades 

secretoras e tricomas próximo ao bordo (Figura 15 B, C, D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambas as faces pode-se observar tricomas glandulares pedunculados 

presentes em depressões epidérmicas. São compostos por células basais que variam de 

3-6 células, de conteúdo pouco denso, paredes delgadas e núcleo evidente; a porção 

secretora apical é multicelular, com citoplasma denso e núcleos bem evidenciados 

(Figura 16 A-B).  Foram observados na face adaxial e abaxial a presença de nectários 

extraflorais folíolares do tipo embutido (Figura 16 C-D ). 

Segundo Metcalfe; Chalk (1950) podem ocorrer à presença de tricomas tectores 

e glandulares nas espécies de Rutáceas. Os tricomas glandulares são responsáveis pela 

Figura 15. Cortes transversais dos bordos de Z. Caribaeum  Lam. A. Feixe vascular de menor calibre 

(aumento 20x). B-C cavidade do bordo foliar (aumento 40x). D tricoma secretando (aumento 40x).. 

ep: epiderme; cu: cutícula espessa; cs: cavidade secretora. pp: parênquima paliçádico. pl: parênquima 

lacunoso. fv: feixe vascular. tr: tricoma.  
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secreção de várias substâncias, como óleos, néctar, sais, resinas, mucilagem, sucos 

digestivos e água. Sendo que, a produção de óleos essenciais e resinas são 

características comumente encontradas nesta família. 

Segundo Metcalfe & Chalk, 1950, podem ocorrer em Rutáceas, presença de 

nectários florais. No entanto, Macedo (2012) observou a presença de Nectários 

extraflorais em Z. minutiflorum. Os nectários extraflorais (NEFs) podem variar quanto 

ao tipo, forma e localização, sendo ferramenta eficaz para a taxonomia. Os nectários 

extraflorais (NEFs) são estruturas secretoras produtoras de néctar, composta 

basicamente por glicose, frutose e sacarose que, ao contrário de nectários florais, não 

estão diretamente relacionados à polinização. Representam uma fonte de recursos 

alimentares, atraindo principalmente formigas, que exibem geralmente comportamento 

agressivo contra herbívoros (METCALFE & CHALK, 1957; ROSHCHINA & 

ROSHCHINA, 1993;PAIVA; MACHADO, 2006; MELO, et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Secção transversais A-B. Tricoma gladular penduculado (aumento 20x e 40 x 

respectivamente). C-D nectário extrafloral (aumento 20x e 40x respectivamente). D tricoma secretando 

(aumento 40x). ep: epiderme. pp: parênquima paliçádico. pl: parênquima lacunoso. fv: feixe vascular. tr: 

tricoma.  
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Em secção transversal a nervura central (NC) possui formato côncavo-convexo 

(Figura 17 A). O feixe vascular é do tipo colateral, apresentando fibras em torno do 

feixe e constituído por floema externo ao xilema. Também foram encontrados feixes 

vasculares acessórios inseridos no mesófilo (Figura 17 C). Ocorrem cavidades 

secretoras em ambas as faces da NC (Figura 17 B) e presença de idioblastos cristalíferos 

na epiderme adaxial (Figura 17 D).  

As presenças de fibras de esclerênquima na nervura central exercem diversas 

funções na planta, como sustentação, proteção contra perda de água e diminuição da 

intensidade luminosa (RESENDE, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Secção transversais da nervura central (NC) A. Visão geral. Aumento 4x. B. nervura central 

e feixe vascular acessórios, aumento 10x. C. Cavidade secretora na NC, aumento 20x. D. Idioblastos na 

NC, aumento 40x. cs: cavidade secretora. fv: feixe vascular acessórios. id. Idioblastos. co:colênquima  
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5.2 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ZCC9  

 

Do extrato clorofórmico submetido à cromatografia em coluna aberta de sílica 

gel, foram recolhidas 24 frações (tabela 2). As frações foram avaliadas por CCD e 

reunidas de acordo com a semelhança do perfil apresentado obtendo-se 9 subfrações. 

Dentre as frações obtidas a FZCC 9 foi isolada e identificada.  

 

       Tabela 2 Frações obtidas da CC principal do extrato clorofórmio 

Código das 

frações 

Frações 

reunidas 

Massa (g) Substâncias 

isoladas 

FZCC 2 1-2 0,66 - 

FZCC 3 - 0,247 - 

FZCC 4 - 0,166 - 

FZCC 8 5-7 0,527 - 

FZCC 9 - 0,62 ZCC9 

FZCC 10 - 0,161 - 

FZCC 11 - 4,238 - 

FZCC 12 - 0,752 - 

FZCC 24 13-23 3,346 - 

 

A subfração FZCC11 devido a massa obtida (4,238) foi submetida a novo 

fracionamento em CC em gel de sílica 60 PF, e recolhidas 21 subfrações (tabela 3). 

Após análise em CCD com fase móvel hexano/acetato de etila as subfrações foram 

reunidas em 10 subfrações. 
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                  Tabela 3 Subfrações obtidas da CC de FZCC11 

Código das frações Frações reunidas Massa (g) 

FZCC 1 - 0,26 

FZCC 2 - 0,45 

FZCC 7 3-6 2,21 

FZCC 8 - 0,21 

FZCC 11 9-10 0,40 

FZCC 12 - 2,15 

FZCC 17 13-16 0,38 

FZCC 18 - 0,20 

FZCC 19 - 0,25 

FZCC 21 20 0,07 

 

A substância ZCC9 (Figura 18) foi isolada como sólido cristalino, apresentando 

ponto de fusão em 120 - 121,9 °C. Através da análise dos dados de RMN de 1H e 13C, 

aliados aos dados de DEPT 135°, foi possível propor a fórmula molecular C10H10O4 

para esta substância. 

 

Figura 18: Estrutura da substância ZCC9 

 

 

 

 

 

 

 

No espectro de RMN de 1H (Figuras 19 e 20) pode ser observada a presença de 

sinais na região de aromáticos em  δ 6,85 (1H; d, J=1,0 Hz) e δ 6,79 (2H; m), bem como 

sinais referentes a hidrogênios ligados a carbonos oxigenados, como o singleto em δ 

5,94 (2H; s), característico de hidrogênios ligados a carbono metilenodioxi, e os sinais 

em δ 4,71 (1H; d, J=2,4 Hz), δ 4,23 (1H; m), 3,86 (1H; dd, J= 3,5 e 9,0 Hz) e δ 3,04 

(1H; d, J=1,5 Hz).  

 



  50 

 

  

FIGURA 19. Ampliação do espectro RMNde 1H da substância ZCC9 [CDCl3 ,δ (ppm)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Ampliação do espectro RMNde 1H da substância ZCC9 [CDCl3, δ (ppm)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do espectro de RMN de 13C (Figura 21), aliado aos dados observados 

no espectro de DEPT 135° (Figura 22), permitiu verificar a presença de sinais referentes 

a dez carbonos, dentre eles os sinais em δ 148,0, δ 147,2, δ 135,2, δ 119,4, δ 108,3 e δ 
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106,6 referentes a carbonos de anel aromático trissubstituído, um sinal em δ 101,2, 

típico de carbono metilenodioxi, e sinais em δ 85,9, δ 71,8 e δ 54,4 referentes a 

carbonos ligados a oxigênio.  

 

FIGURA 21. Espectro RMN de 13C da substância ZCC9 [CDCl3, δ (ppm)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22. Espectro DEPT 135° da substância ZCC9 [CDCl3, δ (ppm)] 
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No espectro de HMQC (Figura 23) foi possível correlacionar os hidrogênios 

com seus respectivos carbonos. As correlações observadas no espectro de HMBC 

(Figura 24) entre o hidrogênio em δ 4,71 e os carbonos em δ 54,4, δ 71,8, δ 106,6, δ 

119,4 e δ 135,2, bem como entre o hidrogênio em δ 4,23 e os carbonos em δ 54,4 e δ 

85,9 (Figura 25), permitiram propor uma estrutura para a substância ZCC9 (Figura 18)  

Existe apenas um relato na literatura que propõe a estrutura obtida para a 

substância ZCC9, previamente isolada a partir do extrato clorofórmico das folhas de 

Artemisia. vulgaris (TIGNO; GUZMAN; FLORA, 2000) 

  

                                                 Figura 22: Espectro de HMQC 
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Figura 23. Espectro de HMBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Principais correlações observadas no espectro de HMBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A espectroscopia na região do infravermelho (IV) é uma técnica de fundamental 

importância para análise orgânica qualitativa, sendo amplamente empregada nas áreas 

de química de produtos naturais, síntese e transformações orgânicas. As informações 

dos espectros de RMN somado aos dados obtidos pelo infravermelho contribuíram 
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consideravelmente para a determinação da fórmula molecular do composto 

(SILVERSTEIN; WEBSTER, 2000). 

O espectro de infravermelho (figura 26) apresentou uma banda larga em 3448 

cm-1 característica das vibrações de deformação axial do grupamento OH. A existência 

de anel aromático pode ser observada pela presença de bandas de absorção em 1500 cm-

1, referentes à deformação axial de C=C aromático (SILVERSTEIN; WEBSTER, 2000). 

A presença de bandas de absorção entre 2960-2850 cm-1 corresponde à deformação 

axial de C-H, (CH3, CH2), a ausência de absorção entre 1820 e 1630 cm-1 exclui todas 

as funções carboniladas (C=O), assim como a ausência de absorção em ~1375 cm-1 (δC-

H) indica que a substância não possui grupo metila. Pode-se observar uma banda em 

1442 cm-1, que se relaciona a deformação angular simétrica no plano para CH2 - δs(CH2) 

(ALMEIDA, et al., 2012). A presença de bandas de absorção entre 1249, 1195 e 1037 

cm-1 é indicativa de deformação axial de (νC-O) da função éster. A formação de bandas 

de absorção em 1050 cm-1 indica deformação axial assimétrica em estiramento C-O 

correspondendo a um álcool primário (LOPES; FASCIO, 2004). A presença de bandas 

de absorção entre 988-783 cm-1 indica presença de anel aromático com deformação 

angular de 3H (1,2,3 – trissubstituído). 
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 Figura 26. Espectro IV da substância ZCC9 
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5.3 TESTES BIOLÓGICOS 

 

5.3.1 Teste de toxicidade frente à Artemia salina L. 

 

O método de ensaio com Artemia salina Leach é proposto como um simples 

bioensaio preliminar para pesquisa de atividade citotóxica com extratos de plantas 

indicadas pelo uso popular, seja esta, para as concentrações usuais como para o 

monitoramento dos fracionamentos cromatográficos nos estudos fitoquímicos 

(LACERDA,  et al., 2011).  

Os valores de Cl50 foram determinados a partir das equações obtidas por 

regressão linear. O critério utilizado para classificação de toxicidade, utilizando Artemia 

salina, foi baseado nas concentrações das Cl50 onde: considerou-se baixa toxicidade 

quando a Cl50 foi superior a 500 µg/ml-1; moderada para Cl50 entre 100 a 500 µg/ml-1 e 

muito tóxico quando a Cl50 foi inferior 100 µg/ml-1 (AMARANTE, et al., 2011). Estes 

valores quando comparados ao padrão da OMS, tornam-se ainda mais letais, pois, são 

consideradas tóxicas substâncias que apresentam valores de Cl50 abaixo de 1.000 μg/mL 

em A. salina (MEYER et al,1982; LIMA et al.,2009). Os valores de Cl50 obtidos dos 

extratos das folhas de Z. caribaeum são indicados nas tabelas (5-8). 

 

Tabela 5: Percentuais de atividade citotóxica de amostras do Extrato Bruto 

metanólico da Zanthoxylum Caribaeum. 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Citotóxica (%)      Cl50  (µg/mL) 

250  96,66 + 0,66  

150 56,66 + 0,33  

90 33,33 + 0,66 133,58 

50 16,66 + 1,33  

20   3,33 + 0,33  

          O coeficiente de correlação obtido foi R2 = 0,999. Desvio padrão  +    
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Tabela 6: Percentuais de atividade citotóxica de extratos da fração  

Hexânica de Zanthoxylum Caribaeum. 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Citotóxica (%)      Cl50  (µg/mL) 

500     90  + 1,66  

400 73,33 + 0,66  

250      50 + 1,66 250,38 

100 26,66 + 1,33  

80 23,33 + 0,33  

O coeficiente de correlação obtido foi R2 = 0,999, Desvio padrão + 

 

 

Tabela 7: Percentuais de atividade citotóxica de extratos da fração  

Clorofórmica de Zanthoxylum Caribaeum. 
 

Concentração (µg/mL) Atividade Citotóxica (%)      Cl50  (µg/mL) 

40 96,66 + 0,45  

30 70 + 1,66  

20 46,66 + 1,33 21,23 

10 23,33 + 1,45  

2 3,33 + 0,33  

O coeficiente de correlação obtido foi R2 = 0,999, Desvio padrão + 

 

Tabela 8: Percentuais de atividade citotóxica de amostras da fração Acetato 

 de etila de Zanthoxylum Caribaeum. 
 

Concentração (µg/mL) Atividade Citotóxica (%)      Cl50  (µg/mL) 

225 90 + 1,66  

175            53,33 + 0,33  

150            36,66 + 0,33 168,47 

110 10 + 1,66  

100              3,33 + 0,33  

O coeficiente de correlação obtido foi R2 = 0,999;  Desvio padrão + 
 

Observando os dados, foi verificado que o extrato bruto metanólico (Cl50 = 

133,58) e os extratos hexânico (Cl50 = 250,38) e de acetato de etila (Cl50 = 168,47μg/ml) 

apresentaram moderada toxicidade frente a Artemia salina. O extrato clorofórmio e a 
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substância ZCC9 exibiram alta toxicidade, apresentando Cl50 = 21,23 e 25,51 μg/mL 

respectivamente.  

Pode-se observar por meio do bioensaio, que a alta toxicidade da espécie esteja 

relacionada à presença de compostos potencialmente tóxico, como por exemplo, os 

alcaloides, terpenos, ligninas e saponinas. Tais substâncias são comumente encontradas 

nas espécies deste gênero, despertando interesse de pesquisadores por apresentarem 

diversas atividades farmacológicas potenciais, inclusive atividade citotóxica. Contudo, 

alguns autores relataram atividade citotóxica frente ao microcrustáceo para as espécies 

Zathoxylum budrunga, Z. leprieurii, Z. rhetsa (AHSAN et al., 2000; ISLAM et al., 

2001; LIMA, ET AL., 2009; NGOUMFO et al., 2010; ZANON, 2010).  

Além disso, os resultados obtidos neste bioensaio utilizando Artemia salina 

podem conduzir a espécie Zanthoxylum caribaeum a novos estudos, visto que este tipo 

de análise citotóxica pode estar correlacionada com possível atividade antitumoral. 

 

5.3.2 Teste sequestro do radical DPPH  

 

O bioensaio de redução do radical livre DPPH é um método químico 

frequentemente utilizado para o screening do potencial antioxidante de extratos vegetais 

(GIORDANI, et al., 2008). Assim, os resultados deste trabalho foram expressos através 

dos percentuais de atividade sequestradora do radical DPPH (AA%) (Tabela 9-12) e 

pelo valor de IC50, de cada amostra testada. O valor de IC50 é um parâmetro indicativo 

da concentração inibitória necessária para diminuir em 50% o radical livre DPPH. 

Segundo Sousa e colaboradores (2007) o valor do parâmetro IC50 é inversamente 

relacionado à capacidade antioxidante, isto é, quanto menor o valor de IC50, maior a 

capacidade antioxidante da amostra.  
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Tabela 9: Percentuais de atividade antioxidante de amostras do Extrato Bruto metanólico 

 das folhas de Z. caribaeum 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) IC50 

10 91,6 + 0,38  

8 78,6 + 0,76  

6 64,4 + 5,3 4,74 µg/mL 

4 43,4 + 2,3  

2 24,8 + 0,73  

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2013 

 

Tabela 10 : Percentuais de atividade antioxidante de amostras do Extrato Hexânico das 

 folhas de Z. caribaeum 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) IC50 

30 90,3 + 0,38  

25 79,18 + 0,76  

20 64,35 + 5,3 15,34 µg/mL 

15 49,71 + 2,3  

5 19,17 + 0,73  

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2013 

 

Tabela 11: Percentuais de atividade antioxidante de amostras do Extrato Clorofórmico das 

folhas de Z. caribaeum 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) IC50 

16 85 + 0,38  

12 63 + 0,76  

8 45 + 5,3 9,08 µg/mL 

4 25 + 2,3  

2 15 + 0,73  

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2013 
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Tabela 12: Percentuais de atividade antioxidante de amostras do Extrato  

Acetato de etila das folhas de Z. caribaeum 

 

Concentração (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) IC50 

2 84,2 + 0,38  

1,5 64,2 + 0,76  

1 45,8 + 5,3 1,12 µg/mL 

0,5 26,95+ 2,3  

0,25 14,88 + 0,73  

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2013 

 

As subfrações obtidas, inclusive a substância isolada do extrato clorofórmico, 

foram submetidas ao teste do sequestro radical livre DPPH. Os compostos foram 

testados na concentração de 10 µg/mL, e a partir dos resultados das absorbâncias foi 

possível determinar os percentuais de atividade antioxidante de cada subfração, 

podendo ser observados os resultados na tabela 13. A concentração 10 µg/mL foi 

estabelecida conforme valor de IC50 obtido do extrato clorofórmico (Ic50 = 9,08 µg/mL).  

 

Tabela 13. Percentual da atividade antioxidante das frações obtidas do extrato clorofórmio 

 na concentração de 10 µg/mL. 

 

 SUBFRAÇÕES ATIVIDADE ANTIOXIDANTE (AA%) 

ZCC2 2,67% 

ZCC3 0,95 % 

ZCC4 0,73% 

ZCC8 1,97% 

ZCC9 (substância isolada) 1,49% 

ZCC10 3,01% 

ZCC11 23,56% 

ZCC12 33,95% 

ZCC24 34,63% 

Fonte: pesquisa experimental 2013  

 

De acordo com os resultados apresentados, foi observado que todos os extratos 

apresentaram alta atividade sequestradora do radical DPPH. Contudo, o extrato AcOEt 

foi a que apresentou a melhor atividade frente ao teste, apresentando IC50 = 1,12 
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µg/mL comparando-se ao padrão propilgalato (IC50 = 0,21 mg/mL) sendo fonte 

potencial de substâncias sequestradoras de radicais livres. O fato deve-se provavelmente 

a presença de compostos fenólicos que possuem capacidade de eliminação de radicais 

livres (GULERIA, et al., 2013). 

Segundo Sousa e colaboradores (2007), uma das características necessárias para 

que um composto ou substância seja considerado um bom antioxidante a exemplo dos 

fenólicos, é apresentar substituintes ou hidrogênios capazes de cederem elétrons ao 

radical livre, em função de seu potencial de redução, e capacidade de deslocamento do 

radical formado em sua estrutura (MUSCHIETTI; MARTINO, 2009). 

De modo geral, quanto maior o número de hidroxilas numa substância maior 

capacidade como doadora de hidrogênio e elétrons e essa propriedade de ceder elétrons 

explicam a atividade in vitro destes compostos (MUSCHIETTI; MARTINO, 2009; 

SUCUPIRA, ET AL., 2012). 

Podemos observar no teste de atividade antioxidante que as subfrações do 

extrato clorofórmio quando fracionadas apresentou na concentração testada 10 µg/mL 

baixo potencial em sequestrar o radical DPPH. Assim como, podemos analisar que a 

substância isolada ZCC9 apresentou baixa atividade antioxidante (AA% = 1,49), 

resultado esperado em virtude da substância isolada (figura 18 pág 44) possuir poucas 

hidroxilas em sua estrutura, capazes de doar elétrons ao radical DPPH.  

Outras pesquisas descrevem a atividade antioxidante de espécies do gênero, 

como a Zanthoxylum alatum (IC50 = 0,067 mg/mL), Zanthoxylum ailanthoides (IC50 = 

0,84 mg/mL), Zanthoxylum piperitum (IC50 = 7,41 µg/mL), que apresentou nos 

extratos, frações e substâncias isoladas das folhas destas espécies, capacidade 

sequestradora de radicais livres (CHO, et al., 2003; YANG, 2011; GULERIA, et al., 

2013).  

Ressalta-se ainda, que não existe nenhum estudo registrado na literatura, 

avaliando a atividade biológica desta espécie, inclusive atividade antioxidante. 
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5.2.3 Atividade antimicrobiana 

 

A atividade antimicrobiana na técnica de difusão em disco ocorre através da 

difusão do composto ou substância isolada em um meio de cultura sólido semeado com 

o micro-organismo. A partir da difusão dos extratos no meio, e o aparecimento de um 

halo de inibição, indicando que não houve crescimento do micro-organismo, se 

determina qualitativamente a atividade antibacteriana da amostra em teste (SILVEIRA, 

et al., 2009).  

 Analisando as figuras 27 a 30 pode-se constatar que o controle negativo não 

apresentou atividade antibacteriana, indicando que o diluente dos extratos (Tweem 80 e 

etanol) não interferiu na atividade dos metabólitos testados; enquanto o controle 

positivo do experimento realizado com as cepas padrão S. aureus e Salmonella entérica 

frente ao cloranfenicol apresentou halo de inibição de crescimento acima da zona 

preconizada pelo CLSI, que é de 19 a 26 mm de diâmetro. Já a Escherichia coli 

apresentou halo de inibição (14 mm) apresentando resistência quando testado com 

cloranfenicol em ensaios preliminares (tabela 14). No entanto apresentou sensibilidade 

para o antibiótico gentamicina 10µg, razão pelo qual foi utilizado este antibiótico como 

padrão para a cepa de Escherichia coli. 

 

   Tabela 14 Resultados dos testes de controle (antibióticos comerciais) 

Microrganismo Cloranfenicol  

30 µg/ml 

Gentamicina  

10 µg/ml 

Staphylococcus aureus 37,2 0,0 

Salmonella entérica 41,5 mm 0,0 

Escherichia coli 14 mm 19 ,1mm 

Fonte: Pesquisa experimental 2013 

 

Quanto ao efeito dos extratos sobre as cepas bacterianas, pode-se observar também 

nas figuras 27 a 30 que estes não promoveram atividade antimicrobiana. No entanto relatos 

de literatura indicaram atividade antimicrobiana contra as bactérias Sthaphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus, Escherichia coli, e Salmonella sp 

em espécies do gênero Zanthoxylum (NISSANKA et al., 2001; GIBBONS, S et al., 

2003; .SILVA, et al., 2010; PATINO; CUCA, 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gibbons%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12672160
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Figura 27. Avaliação da atividade antimicrobiana do Extrato bruto metanólico (1000 µg/ml) em triplicata: 

1, 2, 3.  A. S. aureus. B. E. coli.. C. Salmonella. Abrev: Et: etanol 96. Tw: tween 80. CLO: cloranfenicol 

30 µg; GEN: gentamicina 10 µg.   

 

Figura 28 Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato hexano (1000 µg/ml) em triplicata: 1, 2, 3  

 A. S. aureus. B. E. coli. C. salmonella. Abrev. Et: etanol 96. Tw: tween 80. CL = cloranfenicol 30 µg; 

GEN = gentamicina 10 µg.  

 

Figura 29 Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato clorofórmio (1000 µg/ml) em triplicata: 1, 2, 

3: A. S. aureus. B. E. coli.. C. Salmonella Abrev - Et: etanol 96. CLO = cloranfenicol 30 µg; GEN = 

gentamicina 10 µg 
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Vários fatores podem interferir na avaliação da atividade antimicrobiana, 

podendo destacar o tipo e tamanho do disco ou orifício, o pH compatível com o 

crescimento microbiano, com a atividade e a estabilidade das substâncias testadas, a 

capacidade do composto em se difundir no meio de cultura, além das propriedades que 

constituem o meio e o micro-organismo testado (OSTROSKY, et al., 2008).  

Neste sentido, um dos fatores que podem justificar a resistência bacteriana sobre 

os extratos testados, pode estar relacionado à presença em baixas concentrações de 

compostos potencialmente ativos ou até mesmo a possibilidade destes extratos das 

folhas de Z. caribaeum não possuírem nenhum composto ativo que apresente 

sensibilidade para as cepas estudadas. 

 A característica hidrofílica dos compostos presentes nas amostras torna-se 

também um dos fatores determinante para a difusão no meio de cultura, uma vez que 

este meio possui propriedade aquosa. Neste sentido, substâncias consideradas lipofílicas 

encontradas principalmente em extratos hexano e diclorometano, possuem dificuldade 

de difusão no agar, e consequentemente o contato com as bactérias inoculada é 

diminuído, podendo desta forma interferir nos resultados de atividade antibacteriana 

destes extratos (VIRTUOSO, et al., 2005; CARELLI et al., 2011).  

Alguns autores têm relatado que a sensibilidade dos micro-organismos aos 

extratos esteja relacionada à estrutura celular das bactérias. Assim, devido à parede 

celular bacteriana das Gram positivas ser menos complexa quimicamente e apresentar 

Figura 30 Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato acetato de etila (1000 

µg/ml) em triplicata: 1, 2, 3: A. S. aureus. B. E. coli.. Abrev. CLO: cloranfenicol 

30 µg; GEN: gentamicina 10 µg  
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maior permeabilidade quando comparada as Gram negativas, os agentes 

antimicrobianos se difundem com mais facilidade através da parede celular das Gram 

positivas, tendo como exemplo as Staphylococcus aureus (VARGAS, et al., 2004).  

Porém, no presente estudo a bactéria Gram positiva não demonstrou sensibilidade aos 

extratos. 

A Staphylococcus aureus são bactérias cocos gram positivos que estão presentes 

no ar e no ambiente, fazem parte da microbiota da pele, mucosa, trato gastrintestinal e 

respiratório em humanos. É considerada a bactéria mais virulenta do gênero, e está 

frequentemente relacionado com diversas infecções em seres humanos, podendo causar 

endocardite, gastroenterite, pneumonia, infecções cutâneas e vários tipos de 

intoxicações, inclusive alimentar. Isolados de S. aureus são comumente encontrados em 

estudos de atividade antimicrobiana como causadora de infecções hospitalares além de 

possuir resistência aos antibióticos de uso clínico (SANTOS, 2013).  

Os micro-organismos Gram negativas como as Escherichia coli e Salmonellas 

sp, apresentam membrana externa que atua como barreira de proteção, dificultando a 

penetração dos compostos antimicrobianos. Além disso, este grupo de bactérias 

apresenta um teor lipídico maior do que as Gram positivas. Estas características podem 

estar associadas com a maior resistência desses micro-organismos aos extratos testados 

(VARGAS, et al., 2004; GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010).  

A Samonella sp  são agentes causadores de doenças de origem alimentar em 

humanos e animais. A patogenicidade desses micro-organismos varia de acordo com o 

tipo sorológico, idade e condições de saúde do hospedeiro (SHINOHARA, et al., 2008). 

A bactéria E. coli têm sido apontadas como principal causa de infecções no trato 

urinário, meningite neonatal, septicemia nosocomial e enterites. Estas bactérias são 

consideradas micro-organismos multi-resistentes a drogas, sugerindo que sejam também 

resistentes aos extratos destas plantas, como foi observado no presente estudo. Tais 

resultados são muito interessantes, porque a bactéria E. coli foi isolada a partir de uma 

infecção no trato urinário e seu controle tem-se tornado muito difícil por meios 

terapêuticos (NASCIMENTO, et al., 2000; PITOUT, 2012). 

Entretanto, é importante ressaltar que mesmo com a ausência de halo de 

inibição, não poderá ser descartada a presença de substâncias com propriedades 

antimicrobianas em outras partes da planta, sendo pertinente, a realização de outros 
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estudos que avaliem o potencial antibacteriano dos óleos essenciais e extratos obtidos 

de outros órgãos da espécie Z. caribaeum, assim como, realizar testes com outras cepas 

padrões. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, os caracteres morfoanatômicos das folhas 

de Zanthoxylum caribaeum, são úteis para a descrição da espécie, fornecendo subsídios 

a sua caracterização e taxonomia. 

Através de técnicas cromatográficas usuais foi possível isolar uma substância do 

extrato clorofórmio (ZCC9) e por meio de técnicas espectroscópicas como IV, RMN de 

1H e 13C, DEPT, HSQC, HMBC essa teve sua estrutura elucidada. 

Através do teste de atividade antioxidante, pelo método do sequestro do radical 

DPPH, observou-se que todos os extratos apresentaram alta capacidade sequestradora 

de radicais livres, sendo que a fração acetato de etila foi a que mais apresentou 

capacidade em sequestrar o radical DPPH em baixas concentrações, podendo atribuir 

atividade antioxidante para espécie. As subfrações do extrato clorofórmio foram 

submetidas ao teste de atividade antioxidante, e estas não apresentaram capacidade em 

sequestrar o radical DPPH, necessitando de altas concentrações das amostras  

O teste de toxidade revelou atividade moderada para os extratos bruto 

metanólico, hexano e acetato de etila, apresentando CL50 maior que 100 μg/mL. O 

extrato clorofórmio e a substância isolada da fração ZCC9 apresentaram CL50 menor 

que 100 μg/mL (21 e 25 μg/mL respectivamente) o que evidencia alta toxicidade para as 

amostras. 

A avaliação antimicrobiana através da técnica em difusão em disco indicou que 

os extratos testados não demonstraram eficácia na inibição do crescimento das cepas 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella sp testadas. Entretanto, o efeito 

inibitório dos extratos da espécie Zanthoxylum caribaeum Lam. não deve ser 

descartada, sendo necessária a realização de novos estudos utilizando outras cepas 

padrões, bem como outros métodos qualitativos de atividade antimicrobiana. 
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