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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO

A busca por novos compostos com propriedades
antimicrobianos, de amplo espectro e com poucos
efeitos colaterais, a partir de plantas medicinais, é um
dos maiores desafios da pesquisa moderna. A
Caesalpinia ferrea (Jucá) é uma árvore largamente
distribuída no território brasileiro e usada popularmente
no tratamento da gripe, em infecções de garganta, do
trato urinário, em cervicites, dentre outras. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana
frente cepas padrões de Staphylococcus aureus.(ATCC
25923), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619),
Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 27853), Enterococcus faecalis (ATCC 29212),
identificar os metabólitos secundários e determinar a
toxicidade presente no extrato bruto do fruto completo

do jucá (Caesalpinia ferrea). A atividade antibacteriana
foi avaliada pelo método de diluição em disco (MDD) em
Agar de Müller-Hinton. A triagem fitoquímica foi
baseada na metodologia de Matos (1997) e a toxicidade
avaliada pelo critério de classificação dos extratos com
base nos valores das CL 50 foi estabelecido por Dolabela
(1997) e Meyer et al. (1982). Os resultados revelaram
que o fruto do jucá apresentou atividade antimicrobiana
significativa frente às cepas testadas quando comparada
à antibióticos comerciais. Os testes fitoquímicos
identificaram a presença de flavonóides, flavononas,
fenóis, taninos hidrolisáveis. Para o teste de toxicidade o
Jucá apesentou toxicidade em CL 50 =9,12μg/mL
mostrando-se tóxico para esse microcrustáceo.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade antibacteriana, triagem fitoquímica, toxicidade, Caesalpinia ferrea.

Phytochemical and cytotoxic studies and antimicrobial activity of jucá fruit (Caesalpinia ferrea
)
ABSTRACT

The search for new products with anti-microbiotic
properties; wide spectrum and few collateral effects
from medicinal plants is one of the biggest challenges
for the modern research. The Caesalpinia ferrea (jucá) is
a tree widely spread over the Brazilian territory and is
popularly used in the treatment of flu, throat and
urinary tract infections, cervicitis, among others. The
objective of this study was to evaluate the antibacterial
activity on standard staphylococcus aureus strains (ATCC
25923), Streptococcus pneumoniae (ATCC 27853),
Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 27853), Enterococcus faecalis (ATCC 29212),
identify the secondary metabolites and determine the
toxicity present in the crude extract of the jucá
(Caesalpinia ferrea) fruit. The antibacterial activity was

evaluated using the disc diluicion method (DDM) in the
Muller- Hinton Agar. The phytochemical screening was
based on the Matos´ methodology (1997) and the
toxicity evaluated through the classification criteria of
the extracts on the basis of the CL 50 values which was
established by Dolabela (1997) and Meyer et al. (1982).
The results revealed that the Jucá fruit presented
significant anti-microbiotic activity on the tested strains
as compared to the commercial antibiotics; the
phytochemical tests identified the presence of
flavonoids, flacononas, phenols and hydrolysable
taninns. As of the toxicity test, the jucá presented
toxicity of CL 50 = 9,12μg/mL which proved to be toxic to
this micro-crustacean.

KEY-WORDS: Active antibacterial, Phytochemical screening, Toxicity, Caesalpinia ferrea.
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INTRODUÇÃO

As plantas medicinais correspondem às mais antigas “armas” empregadas pelo homem no
tratamento de enfermidades de todos os tipos e têm sido uma rica fonte para obtenção de
moléculas a serem exploradas terapeuticamente. Grande parte das plantas nativas brasileiras
ainda não tem estudos para permitir a elaboração de remédios. Muitas espécies são usadas
empiricamente, sem respaldo científico quanto à eficácia e segurança, entre elas o jucá pode ser
muito utilizado no combate de infecções do trato urinário e da garganta na forma de tinturas e
xarope respectivamente, o que demonstra que em um país como o Brasil, com enorme
biodiversidade, existe uma enorme lacuna entre a oferta de plantas e as poucas pesquisas.
Portanto este trabalho vem contribuir com dados de relevância para a saúde pública através
do estudo da atividade antibacteriana do extrato aquoso do fruto completo buscando com isso
uma alternativa que garanta a aquisição de um “remédio” eficaz e de baixo custo no tratamento
dessas infecções através do estudo do perfil fitoquímico, citotoxicológico e antibacteriano do
extrato bruto do jucá (Caesalpinia ferrea).
A pesquisa foi realizada nos Laboratórios de Farmacognosia da UFMA e Microbiologia do
Hospital Universitário Presidente Dutra (HUPD-UFMA) no período de maio de 2008 a dezembro
de 2009.
MATERIAIS E METODOS
Obtenção do extrato hidroetanólico
Procedeu-se o preparo do extrato hidroetanólico adicionando-se em um recipiente de vidro
aproximadamente 250g do fruto pulverizado a 500 mL de álcool etílico 70% (quantidade
suficiente para cobrir todo material contido no recipiente). Esta preparação ficou sob maceração
durante 15 dias, sendo agitada diariamente para promover maior contato entre o solvente e a
amostra. Após esse período, filtrou-se o extrato utilizando gaze e papel de filtro onde
posteriormente foi concentrado no rotaevaporador e uma parte liofilizado. O extrato seco e o
concentrado foram acondicionados em recipientes protegidos da luz e guardados em
refrigerador a aproximadamente 4oC.
Testes fitoquímicos
A abordagem fitoquímica tradicional foi realizada com o extrato, com o intuito de verificar a
presença das seguintes classes de metabólitos secundários: alcalóides, bases quaternárias,
antocianinas, antocianidinas, catequinas, esteróides, fenóis, flavonóides, flavononas,
leucoantocianidinas, resinas, saponinas, taninos hidrolisáveis e triterpenóides baseadas na
metodologia de Matos (1997).

Bioensaio
O teste de toxicidade foi feito com a avaliação da letalidade de Artemia salina, onde dez larvas do
microcrustáceo foram transferidas para os recipientes dos ensaios contendo 5mL com as
diluições dos materiais estudados em 10, 100, e 1000mg/L. Após 24 horas, realizou-se a
contagem dos microcrustáceos sobreviventes. Para o controle negativo foi utilizada salina
sintética e para maior segurança dos resultados, o bioensaio foi realizado em triplicata.
A toxicidade à Artemia salina foi determinada através da concentração letal 50% (CL50), que
corresponde à dose em que 50% dos microcrustáceos morrem. A CL50 foi calculada a partir do
gráfico do percentual de animais mortos contra o logaritmo das doses ensaiadas. Esse valor foi
verificado através do método de regressão linear. (Cálculos de CL 50 )
Média do controle negativo (CNm)
Média de indivíduos vivos por concentração após 24h (IVm)
%mortalidade = 100 – (IVm×100)
CNm
Seleção das cepas-padrão
As cepas bacterianas utilizadas foram: Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli
(ATCC.25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619) e
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). Cada linhagem bacteriana foi reativada em caldo de
Infusão de Cérebro e Coração (BHI), incubada a 37ºC por 24 horas em microaerofilia.
Preparo da suspensão bacteriana
Cinco colônias de cada bactéria a ser testada foram selecionadas a partir do meio sólido de cada
espécie e inoculadas separadamente em Caldo Infusão Cérebro Coração (BHI), após 24 horas de
incubação em estufa 35° C procedeu-se a diluição até obtenção padronizada pelo grau 0,5 da
escala da Mac Farland (108 células/mL).
Antibióticos testados
Os discos de sensibilidade antibiótica foram aplicados sobre o ágar inoculado na forma de
multidiscos contendo diferentes antibióticos incluindo: Penicilina G (Pen), Oxalicina (Oxa),
Ciprofloxacino (Cip), Gentamicina (Gen) e Ampicilina (Amp).
Determinação da Diluição Inibitória Máxima (DIM)
A atividade antibacteriana foi avaliada pelo método de difusão de disco (MDD) em ágar de
Müller-Hinton. Os discos foram confeccionados e o extrato (1:0) diluído e aplicado. As placas
foram incubadas em estufa bacteriológica a 37°C, por um período de 24 horas. As interpretações
dos halos de inibição dos antibióticos foram realizadas conforme normas de National Commitee
for Clinical Laboratory (NCCLS, 1997), utilizando-se uma régua milimetrada para obter os valores
dos diâmetros dos halos de inibição. A diluição inibitória máxima (DIM) será considerada a maior
diluição capaz de inibir o crescimento bacteriano através da medida do halo de inibição em
milímetro, segundo (BAUER et al., 1996). Com o objetivo de controlar o estudo e assegurar a sua
reprodutibilidade, os experimentos foram realizados em duplicata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Testes fitoquímicos
Os testes qualitativos empregados determinaram a presença de resinas, flavononóides,
flavononas, fenóis e taninos hidrolisáveis nos frutos da Caesalpinia ferrea, enquanto que os
testes realizados para alcalóides, esteróides, triterpenóides, antocianinas, antocianidinas,
leucoantocianidinas, catequinas, saponinas e bases quaternárias não detectaram essas classes de
metabólitos. O grau de intensidade dos constituintes presentes está expresso na Tabela 1.
Tabela 1: Resultado dos testes de identificação de metabólitos secundários do extrato
hidroetanólico do fruto completo da Caesalpinia ferrea.
Testes

Resultados

Alcalóides e Bases quaternárias

0

Antocianinas, Antocianidinas e Leucocianidinas

0

Esteróides e Triterpenóides

0

Fenóis

3

Resinas

3

Saponinas

0

Flavononóides

3

Taninos hidrolisáveis

2

Catequinas

0

Flavononas

2

Em screening fitoquímico, em uma escala de 0 a 3, realizado, nossos resultados foram
compatíveis aos encontrados por (MARINHO, 2001), onde evidenciou-se a presença de
flavonóides, taninos e fenóis com ausência de saponinas e alcalóides, e com os de (FRASSON,
2002), onde detectou a presença de taninos hidrolisáveis e seus monômeros, e flavonóides.
Testes microbiológicos
Fazendo uma analogia com a classificação de (MOREIRA et al., 2005) que trabalham com óleos
essenciais foi possível discutir nossos resultados.
(MOREIRA et al., 2005) classificam a sensibilidade dos microrganismos frente à ação dos
óleos essenciais de acordo com o tamanho do diâmetro do halo de inibição formado, sendo
consideradas resistentes (R) as bactérias cujo halos de inibição apresentam diâmetros inferiores a
8mm e sensíveis (S) as bactérias que apresentam diâmetros iguais ou superiores a 8mm em
antibiograma.
Assim, nos testes de sensibilidade com o extrato aquoso do fruto completo da Caesalpinia
ferrea foram encontrados resultados satisfatórios demonstrando alta sensibilidade frente todas

as cepas testadas, em especial a P. aeruginosa que obteve halos superiores aos do antibiótico
comercial Gentamicina (Tabela 2).

Tabela 2: Atividade antibacteriana demonstrada por meio da medição dos halos de inibição de
crescimento pelo extrato de frutos de Caesalpinia ferrea testados frente
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa e Enterococcus faecalis.
Halos médios de inibição de bactérias (mm)

Concentração
do extrato
(mg/mL)

S. aureus

E. faecalis

E. coli

P. aeruginosa

S. pneumoniae

124,50

22,0

12,0

15,0

24,0

20,0

91,90

21,0

11,5

14,0

23,0

17,0

41,98

20,0

11,0

13,0

23,0

16,0

25,36

18,5

10,0

12,0

20,5

13,5

13,14

14,0

8,0

9,5

19,0

10,0

*Antibióticos

Oxa=26

Amp=27

Cpx=39

Cpx=40

comerciais

Pen=42

Pen=23

Gen=28

Gen=21

Pen=38

*Oxa = oxacilina; Pen = penicilina; Cpx = ciprofloxacin; Gen = gentamicina; Amp = ampicilina
Para a realização deste trabalho, foram preconizadas como diluições as respectivas
concentrações: 1/2 = 124,50mg/mL; 1/4 = 91,90mg/mL; 1/8 = 41,98; 1/16 = 25,36 mg/mL e 1/32
= 13,14 mg/mL.
De acordo com este estudo, apesar do extrato de jucá apresentar valores de halo de inibição
menores que os antibióticos comerciais utilizados (oxacilina = 26mm e penicilina = 42mm),
observou-se que este demonstra uma significativa capacidade de inibir o crescimento do
Staphylococcus aureus. É importante ressaltar que o S. aureus foi inibido na menor fração testada
com halos de inibição de 14mm, próximos aos encontrados por (SOARES et al., 2006) de 14,2mm,
demonstrando o jucá ser muito eficaz no controle de doenças causadas por estes
microrganismos,.
Com halos de inibição com diâmetros variando de 15 a 9,5mm a Escherichia coli apresentouse muito sensível ao extrato de jucá à medida que não apresentou resistência ao extrato testado
até a quinta diluição (25,36mg/mL), sensibilidade satisfatória porém ainda baixa quando
comparada à Ciprofloxacin = 39mm e Gentamicina = 28mm.
Dentre as cepas utilizadas, a Pseudomonas aeruginosa apresentou-se como a bactéria mais
sensível ao Jucá com halos de inibição de 19mm na maior diluição (13,14mg/mL) e 24mm na

concentração 124,50mg/mL, superando o halo formado pelo antibiótico comercial gentamicina
(21mm).
Enquanto que o Streptococcus pneumoniae demonstrou-se sensível até a última
concentração 13,14mg/mL, ficando na terceira posição na escala decrescente de bactérias
sensíveis testadas neste trabalho, ainda que distante dos resultados demonstrados pela
Penicilina que foi de 38mm.
Dentre todas as cepas bacterianas testadas, o Enterococcus faecalis foi a única caracterizada
com a Diluição Inibitória máxima, pois na menor concentração utilizada apresentou halos de
inibição frente a C. ferrea iguais a 8,0mm.
Teste de toxicidade
O critério de classificação dos extratos frente Artemia salina com base nos valores das CL 50 foi
estabelecido por (DOLABELA, 1997), sendo definido como CL 50 ≤ 80 μg/mL, o produto é
altamente tóxico; CL 50 entre 80 a 250 μg/mL, o produto é moderadamente tóxico e CL 50 ≥ 250
μg/mL, o produto é levemente tóxico ou atóxico. (MEYER, 1982) utiliza o critério de avaliação em
que considera a amostra tóxica ou ativa as que apresentarem CL 50 < 1000 μg/mL e amostras
atóxicas ou inativas as que apresentarem CL 50 > 1000 μg/mL. (Cálculos de CL 50 )
Tabela 3: Porcentagem de mortalidade por doses analisadas e valores de CL 50 obtidos no
bioensaio com Artemia salina Leach para o fruto completo do Jucá (Caesalpinia
ferrea)
Concentração do extrato

Número de indivíduos vivos após 24 horas

CNm

10 mg/L

5

8

4

9,66

100 mg/L

0

0

0

9,66

1000 mg/L

0

0

0

9,66

CNm = média do Controle Negativo

Média do controle negativo (CNm) = 9,66
Média de indivíduos vivos por concentração após 24h (IVm): [10 μg/mL]
= 5,66; [100 μg/mL] = 0,00 e [1000 μg/mL] = 0,00.
%mortalidade = 100 – (IVm×100)
CNm
% mortalidade em [10 μg/mL] = 41,38; [100 μg/mL] = 100 e [1000
μg/mL] = 100.

Após a utilização dos percentuais de mortalidade na construção do gráfico da regressão
linear (%mortalidade x log 10 Concentração do extrato), calculou-se o “x” da função y= 29,309x +
21,843, obtendo-se 0,96 como resultado, elevando-se como potência de base 10, [CL 50 ] = 100,96
= 9,12 μg/mL. (Figura 1)

Figura 1: Gráfico da regressão linear (%mortalidade x log 10 Concentração do extrato).

A concentração letal a 50% (CL 50 ) do extrato bruto a partir do teste de toxicidade (atividade
larvicida frente à Artemia salina, avaliando o grau de letalidade pelo produto) foi igual a 9,12
μg/mL, considerado altamente tóxico de acordo com (DOLABELLA, 1997), porém, o fato de
demonstrar ser tóxica frente Artemia salina não é determinante para ser considerada nociva a
indivíduos superiores, como demonstrado por (SILVA, 2008) em camundongos.
CONCLUSÃO
A partir de testes fitoquímicos foi detectada a presença dos seguintes metabólitos secundários:
Fenóis, Resinas, Flavononóides, Taninos hidrolisáveis e Flavononas com graus de intensidade 3, 3,
3, 2 e 2 respectivamente. E mesmo sendo um teste preliminar, o bioensaio demonstrou que o
fruto apresenta alta toxicidade frente larvas de Artemia salina, o que pode demonstrar ser um
poderoso agente antitumoral assim como uma droga, dependendo da dose.
Embora a explicação bioquímica desse efeito terapêutico seja mais hipotética, a eficácia da
Caesalpinia ferrea como antibiótico foi demonstrada frente todas as cepas testadas nesta
pesquisa, com Diluição Inibitória Máxima (DIM) não avaliada para o S. aureus e P. aeruginosa já
que apresentaram-se sensíveis ao jucá na maior diluição utilizada 1/32 (13,14mg/mL).
Entretanto, vale mencionar que a P. aeruginosa foi a bactéria mais sensível ao jucá, com alguns
halos de inibição superiores aos do antibiótico comercial Gentamicina.
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RESUMO
Síndromes infecciosas e dermato-funcionais acometem
atualmente milhares de pessoas em nível global, o que
resulta na utilização de drogas sintéticas e tratamentos
convencionais, sendo que a segurança de ambos é
matéria controversa. Diante disso, esta pesquisa visa
caracterizar e avaliar os compostos bioativos do estigma
do milho (Zea mays L.) para a utilização em fins
terapêuticos, em vista da ampla utilização popular desde
produto, o que implica na necessidade de comprovação
das propriedades ativas responsáveis pela sua atuação
medicinal. Com base na literatura e nos experimentos
laboratoriais realizados, os resultados apontam para a
ação diurética, antioxidante e anti-inflamatória no

estigma do milho, e indicam ainda a presença acentuada
de taninos e cumarinas em Z. mays L., princípios ativos
que possuem propriedades bioativas eficientes para a
utilização em fins terapêuticos relacionados a essas
propriedades, com destaque nesse estudo para a
celulite. O perfil cromatográfico dos extratos foi traçado
e a estabilidade da formulação foi constatada, através
de CCD e centrifugação, respectivamente. Os resultados
aqui expostos implicam na possibilidade do
desenvolvimento de novos fármacos no futuro, tendo
em vista a composição química de Z. mays L.,
proporcionando tratamentos mais seguros, eficazes e de
baixo custo.
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INVESTIGATION OF PROPERTIES IN EXTRACTS BIOACTIVE ZEA MAYS (L.) (STIGMAS)
DEVELOPMENT OF FORMULATIONS PHYTOCHEMICAL
ABSTRACT
Infectious syndromes and dermato - functional currently
affect millions of people globally, resulting in the use of
synthetic drugs and conventional treatments, as the
safety of both is controversial matters. Thus, this
research aims to characterize and evaluate the bioactive
compounds the stigma of maize (Zea mays L.) for use in
therapeutic purposes, in view of the wide use since
popular product, which implies the need for evidence of
active properties responsible for its medicinal action.
Based on the literature and laboratory experiments, the
results point to the diuretic, antioxidant and anti inflammatory action on the stigma of corn, and also

indicate the strong presence of tannins and coumarins in
Z. mays L., active ingredients that have properties
bioactive efficient for use in therapeutic purposes
related to these properties, especially in this study for
cellulite. The chromatographic profile of the extracts
was traced and the stability of the formulation was
found through CCD and centrifugation, respectively. The
results presented herein imply the possibility of
developing new drugs in the future, in view of the
chemical composition of Z. mays L., providing safer,
more efficient and cost-effective treatments.

KEY-WORDS: Stigma corn, Phytochemistry, Therapeutic Purposes.

INVESTIGAÇÃO DE PROPRIEDADES BIOATIVAS EM EXTRATOS DE ZEA MAYS (L.) (ESTIGMAS)
PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES FITOQUÍMICAS
INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde refere que 65 a 80% da população mundial buscam nas
plantas fins terapêuticos, seja por motivo de pobreza ou precariedade no sistema de saúde
(CALIXTO, 2000).
O uso de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão antigo quanto a
civilização humana e, por um longo tempo, produtos minerais, plantas e animais foram as
principais fontes de medicamentos. A Revolução Industrial e o desenvolvimento da química
orgânica propiciaram o uso intenso de produtos para fins terapêuticos, devido estes serem
obtidos por síntese orgânica e modificações estruturais em moléculas conhecidas, aumentando a
potência e a eficácia (RATES, 2000).
O uso de plantas e seus derivados com finalidades terapêuticas tem ocorrido de forma
extensiva e crescente em todo o mundo, conforme dados obtidos junto ao mercado
farmacêutico e às altas cifras que circundam a comercialização de fitomedicamentos, observados
na última década (NIERO, 2010). Nesse contexto, cabe ressaltar que o Brasil é o País com maior
potencial para pesquisa com espécies vegetais, pois detém a maior e mais rica biodiversidade do
planeta, cerca de 1/3, distribuída em biomas distintos (SOUZA et al, 2011).
As plantas medicinais são de inegável importância para o desenvolvimento de fármacos e
medicamentos, tendo em vista a diversidade estrutural de seus compostos e suas atividades
farmacológicas (PUCCI et al., 2009). Os estudos com plantas medicinais e seus extratos são de
grande relevância, considerando a possibilidade da utilização das substâncias ativas naturais
como protótipos para o desenvolvimento de novos fármacos. Bem como fontes de matériasprimas farmacêuticas, tanto para a obtenção de fármacos modificados quimicamente (menos
tóxicos e mais eficazes), quanto de adjuvantes, fitofármacos e fitoterápicos (USTULIN et al.,
2009).
A farmacognosia é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como alvo de
estudo os princípios ativos naturais ou vegetais. Apenas a partir de 1815 foi introduzido o temo
farmacognosia, que deriva do grego pharmakon (fármaco) e gnosis (conhecimento) (SBFGNOSIA,
2009).
Visando estudar plantas usadas pela população, foi selecionada a espécie Zea Mays L.
(estigma/cabelo do milho), que é o órgão sexual do milho. É ele que transporta o grão de pólen
até os ovários, que se localizam no sabugo, para fecundá-los. O pólen fica em uma inflorescência,
que é um conjunto de várias flores, localizadas na parte superior da planta. Espalhados pelos
ventos, caem sobre os fios, escorregando por minúsculos canais. Cada fio está ligado a um ovário
que fica na espiga. Depois de fecundá-los, os ovários transformam-se em grãos que são o fruto
da planta. Quando a espiga está madura, os cabelos se desprendem do sabugo e ao retirar a
palha que os envolve, se soltam com facilidade (ROSSI, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em cima do tema em questão a
fim de obterem-se maiores informações sobre os componentes fitoquímicos em gerais. Em
seguida, para o alcance dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa do tipo experimental
e de natureza qualitativa e quantitativa através de testes farmacognósticos para identificação e
quantificação de componentes fitoquímicos do estigma do milho (Zea mays L.). A pesquisa foi
realizada no laboratório de química da Universidade Estadual do maranhão (UEMA) - Campus
Imperatriz, Laboratório de Bioquímica e Bromatologia e Laboratório de Microscopia da
Unisulma/IESMA, laboratórios estes de referência para tais procedimentos experimentais na
região.
A planta foi cultivada no horto do laboratório da Infraero, situado no aeroporto Renato
Cortez Moreira (Imperatriz - MA) e os estigmas-cabelos de milho foram coletados pelo professor
Antonio Frazão assim que ocorreu o afloramento dos mesmos. A amostra coincide com exsicata
feita nesta pesquisa.
A caracterização da matéria-prima vegetal foi acompanhada através da determinação de
parâmetros de acordo com a Farmacopeia Brasileira (1998) e os testes foram realizados em
triplicata. A planta coletada foi comparada a partir de suas características macroscópicas com a
exsicata da planta, que será enviada ao Herbário Atico Seabra, em São Luís - MA. A preparação
do extrato hidroalcoólico foi realizada no laboratório de bioquímica e bromatologia da Unisulma.
A planta foi colocada em contato com o líquido extrator (álcool 70%) e macerada, ficando
em maceração num período de 30 dias. Posteriormente, filtrou-se a solução em papel filtro e
evaporou-se o solvente em banho-maria (60 ºC) por 72 horas, até a obtenção do extrato
concentrado.
O processo extrativo foi acompanhado através da determinação de variantes de acordo
com a Farmacopéia Brasileira (1988). Os testes foram realizados em triplicata para as soluções
extrativas, e quando aplicável, aos extratos moles, a fim de se obter resultados mais precisos.
Determinou-se o grau alcoólico do extrato líquido, o resíduo seco dos extratos, o pH, a
densidade relativa do extrato líquido e o perfil cromatográfico através de Cromatografia em
Camada Delgada (CCD).
Para a prospecção de metabólicos secundários nos extratos foram separados 8 (oito)
tubos de ensaio cada um numerado (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07) respectivamente e cada tubo
recebeu uma porção de 4 mL de extrato hidrofílico. No tubo de ensaio 00 realizou-se o teste em
branco (4 mL de água adicionou-se 03 gotas de solução alcoólica de FeCl3), em seguida fizemos
os testes de coloração e precipitação.
A produção da formulação foi realizada no laboratório de química da UEMA.
Procedimentos experimentais:
1.
2.
(neutro);
3.
porcelana;

Desinfecção dos materiais com água destilada
Pesagem dos materiais: 80 g de tintura hidro alcoólica, 500 g de creme lanette
Disposição da tintura no erlenmeyer enquanto se dispõe o creme na cápsula de

4.
Passagem da tintura para o béquer, para ser feita outra medição;
5.
Coloca-se o creme na cápsula de porcelana;
6.
Adiciona-se a tintura ao creme lanette (aniônico);
7.
Misturam-se os componentes com bastão de vidro até se obter uma base
homogenia;
8.
Coloca-se o produto em potes de vidro previamente desinfetados com água
destilada e soro fisiológico;
A segunda etapa foi constituída por:
•
Experimentos laboratoriais
•
Revisões bibliográficas
•
Aplicação de questionários
O questionário foi aplicado com um grupo de mulheres com celulite, de 18 a 40 anos, para
a identificação dos fatores que interferem na qualidade de vida destas, para que, desse modo,
fosse obtido uma ampla visão de todos os aspectos que envolvem o trabalho.
Ademais, após a aplicação do questionário e entrevista com profissionais especializados
na área, foi desenvolvido um produto natural à base do estigma do milho, naturalmente
produzido para o combate de patologias sensíveis aos compostos bioativos identificados e
avaliados neste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ação diurética do cabelo de milho deve ocorrer, provavelmente, através da diminuição
da reabsorção tubular de sódio, levando à natriurese e, consequentemente à diurese (PINHEIRO
et al., 2011).
Soma-se a isso, o fato de o cabelo do milho ser um poderoso anti-inflamatório, o qual é
viável para a desinflamação do tecido onde se encontra a celulite, e também dos adipócitos
(células de gordura). Para a retenção de líquido entre os adipócitos, o cabelo do milho apresenta
um potencial diurético, que promove a eliminação do líquido em excesso no organismo, neste
caso, na celulite.
As cumarinas possuem ação venotônica, anticoagulante (vitamina K), e ativadora do
sistema linfático. A nível externo é ligeiramente adstringente e anti-inflamatória (LOPPES, 2008).
De acordo com os dados obtifos, para lograr êxito, o tratamento da celulite deve prever a
atuação de duas formas diferentes: na gordura, devem ser promovidos os efeitos lipolíticos; na
circulação, os efeitos venotônicos, pois a celulite revela, sobretudo, uma condição de má
circulação, causadora de danos ao tecido adiposo. Nesse contexto, concluímos que o princípio
ativo cumarina é viável no combate da celulite.
A verificação da autenticidade do material vegetal através de ensaios de identificação é
imprescindível no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. A autenticidade da droga
pode ser verificada através de ensaios de identificação macro e microscópicos assim como
métodos cromatográficos, como a cromatografia em camada delgada (CZEPULA, 2006).
O material usado neste trabalho foi comparado, a partir de suas características
macroscópicas, com a exsicata da planta produzida no laboratório de química do IFMA – Campus
Imperatriz.

A Tabela I apresenta os dados de controle em processo realizados com o extrato líquido
do estigma do milho.
Tabela I: Parâmetros físico-químicos

Parâmetros

Extrato líquido

Extrato Mole

Grau alcoólico

57,2 ºGL

-

Resíduo seco

-

94,06 %

pH

5

-

0,90069g/mL

-

Densidade

Fonte: Matheus Passo

Através da prospecção química nos extratos de Z mays L., foi possível identificar as
seguintes classes de metabólicos secundários: fenóis, taninos condensados, flavonoides,
catequinas, flavanonas, como ilustra a Tabela II.
Tabela II: Prospecção química

Classes

Resultados

Fenóis

+

Taninos condensados

+

Antocianinas, Antocianidinas

-

Flavanóides

+

Leucoantocianidinas

-

Catequinas

+

Flavanonas

+

Flavonóis, flavavonas, flavononois e
Xantonas

+

Fonte: Matheus Passo

A Fig. 1 apresenta o perfil cromatográfico por CCD do extrato líquido de Z. mays L. O
extrato foi fracionado em diferentes concentrações, observou a cromatoplaca em câmera para a
emissão de radiações ultravioleta, após adicionado solução de vanilina (Revelador universal).
Constatou-se a distância percorrida pela amostra, bem como a distância percorrida pelo eluente,
daí mediu-se o fator de retenção da cromatoplaca.
A distância percorrida pelo eluente foi o equivalente a 14 cm, sendo a distância percorrida
pela solução amostra de 9 cm. Fazendo os cálculos, o fator de retenção (Rf) corresponde a 0,6.
Apresentando, nesse sentido, valor compreendido entre os padrões ideias, que variam entre 0, e

0,6 aproximadamente. Abaixo a Fig. 15 da cromatoplaca contida na camêra de emissão
ultravioleta.

Figura 1: Perfil cromatográfico
Segundo Sanctis (1999), no teste de centrifugação a 3500 rpm por 15 minutos, pode-se
prever uma estabilidade física para emulsões de 16 semanas de repouso. A separação de fases,
principalmente de acúmulo de princípio ativo no fundo do tubo, indica que a emulsão necessita
um acerto na quantidade dos agentes espessantes.
A formulação Fitoquímica foi aprovada no teste de estresse mecânico em centrífuga,
numa rotação de 3500 rpm por 15 minutos, nos dois tempos da análise, não havendo separação
das fases, verificando através do teste de percepção direta logo após a centrifugação, indicando
uma razoável estabilidade das bases frente ao estresse causado.
CONCLUSÃO
Com base na literatura e nos dados obtidos até então, infere-se que o estigma do milho
caracteriza-se como um instrumento natural largamente usado pela população como potencial
terapêutico bastante diversificado, ainda que seja preocupante o fato de uso partir da
automedicação. Visto que contém princípios ativos eficazes sobre a pele e não prejudiciais ao
organismo humano, com um pH satisfatório, há a possibilidade da utilização de suas substâncias
ativas em síndromes dermato - funcionais, em específico a celulite. Os princípios ativos foram
identificados no extrato do produto, comprovando o potencial medicinal do mesmo.
Além disso, por ser um vegetal de baixo custo e totalmente desperdiçado pelas pessoas
que o comercializam, torna-se uma ferramenta alternativa e eficaz na viabilidade de geração de
renda para os indivíduos que trabalham com este produto. Diante disso, depreende-se, que,
além de conter um peso econômico, o cabelo do milho ainda abrange valores sociais, o que prédefine o objetivo dessa pesquisa.
O presente trabalho apresenta resultados satisfatórios que corroboram a ideia central da
pesquisa, que visa promover aspectos sociais, econômicos e acessíveis. Com a segunda etapa e
os procedimentos laboratoriais concluídos, obteve-se uma maior precisão e concretização dos
resultados, como também se realizou o procedimento de desenvolvimento da formulação a

partir do estudo fitoquímico do estigma do milho (Zea Mays L.), visando, sobretudo, o combate à
celulite e a promoção de aspectos socioeconômicos a partir desta formulação. Posteriormente, a
formulação foi submetida e aprovada nos ensaios físico – químicos, demonstrando sua
estabilidade física.
Por outro lado, valida-se a utilização dos compostos bioativos do estigma do milho no
tratamento da celulite como um método alternativo para tratamentos convencionais, que
ocasionam sérios problemas a saúde, sejam estes cosméticos químicos, pela utilização de
substâncias nocivas ao organismo, ou tratamentos de clínicas estéticas, que causam danos
colaterais aos pacientes. Ademais, os resíduos químicos industriais jogados diretamente no meio
ambiente poluem e prejudicam a preservação do mesmo, o que torna o uso do estigma do milho
uma alternativa eficaz, o qual é biodegradável e não tóxico.
Portanto, pode-se concluir que os compostos fitoquímicos do cabelo do milho e seus
benefícios socioeconômicos são condizentes com o tema em discussão.
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RESUMO
O estudo químico de plantas tem despertado ao longo
da história o interesse de farmacêuticos, químicos,
médicos, agrônomos e mais recentemente de leigos. A
abordagem ao estudo de plantas medicinais, a partir de
seu emprego popular pode fornecer informações úteis à
pesquisa farmacológica e fitoterápica, considerando o
uso empírico que deverá ser testado cientificamente. O
interesse dos consumidores e da comunidade científica
em relação aos antioxidantes naturais tem aumentado,
particularmente em relação àqueles encontrados em

frutas e vegetais. Nesse contexto e por meio do
presente
estudo,
determinou-se
a
atividade
antioxidante dos frutos desidratados de coronha (Acacia
•+
farnesiana L.), utilizando-se do método ABTS . Os
resultados encontrados neste trabalho indicam
atividade antioxidante significativas para os dois
extratos testados com valores TEAC de 342,0 e 353,9
-1
µM de trolox.g de amostra para os extratos aquoso e
etanólico respectivamente. O extrato etanólico
•+
apresentou melhor ação degradante de radicais ABTS .

PALAVRAS-CHAVE: Acacia farnesiana L., produtos naturais, antioxidantes, ABTS

ANTIOXIDANT EVALUATION IN VITRO OF PODS CORONHA (Acacia farnesiana L.), FOR ABTS
METHOD
ABSTRACT
The chemical study of plants has aroused throughout
history the interest of pharmacists, chemists, doctors,
agronomists and more recently laity. The approach to
the study of medicinal plants, from its popular
employment can provide useful pharmacological and
herbal research information, considering the empirical
use to be tested scientifically. The interests of
consumers and the scientific community towards
natural antioxidants has increased, particularly in
relation to those found in fruits and vegetables. In this

context and through the present study, we determined
the antioxidant activity of dehydrated fruits coronha
•+
(Acacia farnesiana L.), using the ABTS method. The
findings of this study indicate significant antioxidant
activity for the two extracts tested with TEAC values of
-1
342,04 and 353,9 µM of trolox.g sample for both
aqueous and ethanolic extracts respectively. The
ethanolic extract showed better degrading action of
•+
radicals.
ABTS

KEY-WORDS: Acacia farnesiana L., natural products, antioxidants, ABTS

AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE IN VITRO DE VAGENS DE CORONHA (Acacia farnesiana L.), PELO
MÉTODO ABTS
INTRODUÇÃO
O estudo químico de plantas tem despertado ao longo da história o interesse de
farmacêuticos, químicos, médicos, agrônomos e mais recentemente de leigos, com vistas à
descoberta ou à justificativa das atividades daquelas usadas como medicinais (MATOS, 1997).
No Brasil, considerando a ampla diversidade de espécies vegetais, bem como a riqueza
étnico-cultural, as plantas medicinais devem ocupar posição de destaque em relação à
importância do uso popular medicinal. A abordagem ao estudo de plantas medicinais, a partir de
seu emprego popular pode fornecer informações úteis à pesquisa farmacológica e fitoterápica,
considerando o uso empírico que deverá ser testado cientificamente (GARLET & IRGANG, 2001).
As espécies de Acacia, em sua maioria, são utilizadas como medicinais, melíferas e
madeireiras, sendo também usadas na dieta de alguns animais, como ornamentais e para
sombra. De distribuição ampla no Neotrópico, ocorrendo desde o México até o nordeste do
Brasil, geralmente associada a áreas secas com clima fortemente sazonal. A identificação dessa
espécie é bastante problemática, pois suas relações taxonômicas ainda mostram-se bastante
controversas. Isso reflete no pouco grau de produtos isolados catalogados a partir destas
espécies (LUCKOW et al., 2000; QUEIROZ, 2009; SANTOS, 2010).
Segundo Jayatilake et al., (2003), as especies de Acacia são um importante produtor de
metabólitos secundários com atividade biológica significativa, como antitumoral, antiinflamatória, anti-bacteriana e anti-parasitária. Suas vagens e folhas são utilizadas para febre,
gripe, diarreia, dor de cabeça, rouquidão, garganta inflamada, derrame (FRANCO & BARROS,
2005).
Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias que sofrem oxidação em
detrimento de outra que seria importante que permanecesse no estado de oxidação natural, e
isso se dá pelos mais diferentes mecanismos. Os organismos vivos possuem sistemas
antioxidantes endógenos para manter a formação de radicais livres em níveis toleráveis
(BOSCOLO et al., 2007).
Renaud et al. (1998) diz que interesse dos consumidores e da comunidade científica em
relação aos antioxidantes naturais tem aumentado, particularmente em relação àqueles
encontrados em frutas e vegetais, tendo em vista que estudos farmacológicos demonstram a
associação entre o seu consumo e o baixo risco de doenças degenerativas.
Segundo Abreu (2007) os métodos mais utilizados para determinação destes compostos
antioxidantes estão: DPPH, FRAP, Sistema β-caroteno/ácido linoléico e o ABTS•+, destacando-se o
método ABTS•+ devido a alta sensibilidade, podendo ser usado para determinar a atividade
antioxidante tanto em sistemas solúveis em água (hidrofílicos), como em sistemas insolúveis em
água (lipofílicos).
Considerando-se a importância dessa espécie, há grande necessidade de estudos básicos
envolvendo aspectos relacionados à sua composição em propriedades ditas como promotoras de
saúde, tais como a sua atividade antioxidante, pois sabe-se que essa propriedade esta

diretamente relacionadas à promoção de benefícios à saúde e à diminuição do desenvolvimento
de doenças crônicas não-transmissíveis.
Nesse contexto e por meio do presente estudo, determinou-se a atividade antioxidante
de vagens de coronha (Acacia farnesiana L.), utilizando-se do método ABTS•+ de modo a
contribuir para o conhecimento cientifico e valorização de espécies vegetais da região nordeste
brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do experimento foram utilizados vagens desidratadas de coronha (A.
farnesiana L.), adquiridas em feira livre na cidade de Cocal-PI, situado a 372 km ao norte da
capital Teresina (IBGE, 2002). Estas foram transportadas ao Laboratório de Análise de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Teresina Zona Sul,
para a realização das análises.
As vagens foram manualmente selecionadas, sendo em seguida removidas pequenas
sujidades e descartando as vagens com injúrias. Posteriormente foram retiradas as sementes e
triturados com auxilio de um moinho tipo analítico até obtenção de um pó fino com
granulometria reduzida como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 – Vagens de coronha (Acacia farnesiana L.) desidratadas e trituradas
empregadas no preparo dos extratos.
Empregou-se o modo de extração direta, na proporção de 1:20 (amostra: solvente) no
preparo dos extratos aquoso e etanólico, sendo utilizados os solventes etanol 95% P.A. e a água
destilada. As amostras foram homogeneizadas durante 24 horas, sendo, em seguida, submetidas
à filtração com papel filtro Whatman nº 4, com auxílio de uma bomba a vácuo. Os extratos
obtidos foram armazenados em frasco de vidro âmbar e estocados sob refrigeração para
posterior análise antioxidante.
Para verificar a atividade antioxidante pelo método ABTS•+, usou-se a metodologia
descrita por Re et al. (1999), onde inicialmente gerou-se o radical apartir da reação de 7 mM de
ABTS com 2,45 mM de persulfato de potássio (Figura 2), deixando em seguida a solução incubada
à temperatura ambiente e na ausência de luz por 12 horas. Transcorrido esse tempo, a solução
foi diluída em etanol até obter-se uma solução com absorbância de 0,70 ± 0,01, a 734 nm.

Figura 2 – Estabilização do radical ABTS•+ por um antioxidante e sua formação pelo persulfato de
potássio, extraído de Rufino et al. (2007)
Para realizar as medidas, foram adicionados 40 µL da amostra e 1960 µL da solução do
radical ABTS•+, sendo necessária a diluição dos extratos inicialmente adquirido devido o elevado
poder antioxidante dos mesmos em leituras diretas. Determinou-se a absorbância em
espectrofotômetro de varredura da marca PG Instruments, mod. T80+ UV/VIS a 734 nm, nos
tempos de 2, 5, 10, 20, 30 minutos de inicio da reação. Todas as leituras foram realizadas
acompanhadas de um controle negativo (branco), e os resultados foram expressos em µM de
Trolox por grama de amostra (TEAC), fazendo-se uso da curva de calibração-resposta utilizando
como padrão a reagente sintético trolox® (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetracromano-2-carboxílico)
(Figura 3).

Figura 3 – Curva de calibração-resposta da inibição de trolox® em etanol (2,5 a 15 µM.mL-1)
frente ao radical ABTS•+
Todas as análises foram realizadas em triplicata (n=3), sendo os resultados expressos em
média. Utilizou-se o programa o Microsoft Office Excel 2010®, para construções de gráficos e o
programa GraphPad Prism 6.0® para as análises estatísticas. Os grupos foram avaliados pela
análise de variância (ANOVA), utilizando o delineamento casualizado, seguido respectivamente
pela comparação das médias pelo teste de Tukey considerando p≤0,05. Foram também

determinados os intervalos com 95% de confiança (IC 95%).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Lima (2008) diz em seu trabalho que a avaliação da atividade antioxidante utilizando o
radical ABTS•+ geralmente é expressa como valor TEAC (Capacidade Antioxidante Total
Equivalente ao Trolox), que em outras palavras é definido como atividade antioxidante em
equivalência a concentração de trolox por 1 g de amostra, podendo essa medida ser realizada em
diferentes tempos de reação, obtendo-se assim valores distintos de acordo com o tempo de
reação.
Ambos os extratos apresentaram valores de TEAC significativos, apresentando um valor
de 342,0 e 353,9 µM de trolox.g-1 de amostra, para os extratos aquoso e etanólico
respectivamente no tempo final de reação (30 minutos) como pode ser visto na tabela 1.
Tabela 1 – Valor TEAC (Capacidade Antioxidante Total Equivalente ao TROLOX®) pelo método
ABTS•+ para os extratos aquoso e etanólico das vagens desidratadas de coronha (A. farnesiana
L.), valores expressos em µM de trolox.g-1 de amostra.
VALOR TEAC µM de trolox.g-1 (IC 95%)
Extratos
2 min

5 min

10 min

20 min

30 min

Aquoso

286,3
(252,3-320,2)

313,4a
(271,6-355,3)

333,6b
(288,3-378,9)

340,6
(302,0-379,2)

342,0
(305,7-378,4)

Etanólico

336,9
(309,5-364,4)

349,4a
(322,6-376,2)

352,7a
(324,4-381,0)

353,1
(326,3-379,9)

353,9
(326,1-380,5)

(*) intervalo com 95% de confiança. Letras diferentes sobrescritas seguidas na mesma linha expressam diferença
estatística entre os grupos pelo teste de Turkey.

Até os 10 minutos de reação ambos os extratos apresentam significância na degradação
do radical ABTS•+, após esse tempo observa-se o inicio da estabilização da reação.
Ferrari (2013) analisando extratos etanólicos de Bidens pilosa L. (picão-preto) e
Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra), encontrou valores de TEAC inferiores aos encontrados em
nosso trabalho, apresentando valores de 83,34 e 219,38 µM de trolox.g-1 de amostra,
respectivamente.
Observando a figuras 4, percebemos que ambos os extratos reagem rapidamente com o
radical ABTS•+ nos primeiros minutos de reação, e após esse tempo apresentam uma reação
diminuída e visualmente constante, apresentando melhore resultados no tempo final da análise.

Figura 4 – Curva cinética da atividade antioxidante dos extratos aquoso e etanólico das vagens
desidratadas de coronha (A. farnesiana L.), do controle negativo (controle) e do padrão trolox
frente à reação com a solução do radical ABTS•+
O controle negativo permaneceu constate durante todo tempo da análise e controle
positivo (trolox) demonstrou seu poder de reação com uma queda brusca de absorbância nos
primeiros minutos de reação, evidenciando sua efetividade na degradação do radical ABTS•+.
CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste trabalho indicam atividade antioxidante
estatisticamente significativa para ambos os extratos, com destaque para o extrato etanólico,
com melhor ação degradante frente aos radicais ABTS•+.
Faz-se necessário a realização de estudos posteriores para identificação dos seus
compostos bioativos com atividade anti-radicais livres e utilização de outras metodologias para
quantificação de seu potencial antioxidante a fim de melhor caracterizar o fruto.
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RESUMO
A utilização de plantas com objetivos medicinais é
bastante difundida em todo o mundo e no Brasil não é
diferente, sendo as regiões Norte e Nordeste as com
maior prática cultural no uso de plantas como
alternativa no tratamento de doenças. Nesse estudo
objetivou-se avaliar o potencial toxicológico do extrato
aquoso obtido a partir das vargens desidratadas da
coronha (Acacia farnesiana L.), comercializada como
medicinal em feiras livres no estado do Piauí. As análises

foram realizadas em triplicata e a Concentração Média
Letal (CL 50 ) obtida utilizando o método estatístico de
PROBIT. Os resultados obtidos no trabalho indicam uma
-1
CL 50 com valor igual a 150,7 µg.mL , indicando uma
ação tóxica frente ao microcrustáceo utilizado como
bioindicador de toxicidade aguda (Artemia salina
Leach), dando indícios da não segurança na utilização
terapêutica da espécie vegetal aqui estuda.

PALAVRAS-CHAVE: Acacia farnesiana L., Artemia salina Leach, toxicidade, produtos naturais

EVALUATION OF ACUTE TOXICITY OF PODS CORONHA (Acacia farnesiana L.) USING WITH
BIOASSAY Artemia salina Leach
ABSTRACT
The use of plants for medicinal purposes is widespread
throughout the world and Brazil is no different, with the
North and Northeast regions with the largest cultural
practice in the use of plants as an alternative in the
treatment of diseases. This study aimed to evaluate the
toxicological potential of the aqueous extract obtained
from the dried string beans from the coronha (Acacia
farnesiana L.), marketed as medical fairs in the state of

Piauí. Analyses were performed in triplicate and the
average lethal concentration (CL 50 ) obtained using the
statistical method of PROBIT. The obtained results
-1
indicate a CL 50 with a value of 150,7 µg.mL , indicating a
toxic action against microcrustacean used as a
biomarker of acute toxicity (Artemia salina Leach), giving
no evidence of safety in the therapeutic use of plant
species studied here.

KEY-WORDS: Acacia farnesiana L., Artemia salina Leach, toxicity, natural products

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DE VAGENS DE CORONHA (Acacia farnesiana L.)
UTILIZANDO BIOENSAIO COM Artemia salina Leach

INTRODUÇÃO
A natureza é uma fonte atrativa de compostos farmacologicamente ativos candidatos ao
tratamento de patologias devido a enorme diversidade química encontrada nas milhões de
espécies de plantas, animais e microrganismos (ROCHA et al., 2001).
O Brasil possui a maior diversidade vegetal do mundo, contando com um total de 55 mil
espécies catalogadas que varia entre 250-500 mil espécies de plantas existentes na flora mundial,
entretanto, apenas 8% desta flora foi estudada para as pesquisas de compostos bioativos e 1.100
espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais, deixando claro o arsenal ainda
inexplorado das plantas como fonte de novas drogas (GUERRA et al., 2001).
Estudos com plantas medicinais buscam identificar substâncias ativas, ressaltando que o
uso indiscriminado das plantas pela população pode trazer riscos, por isso é importante a
realização de testes de toxicidade na busca de uma terapêutica eficaz, trazendo assim um maior
conforto e melhor qualidade de vida aos pacientes (HOCAYEN et al., 2012).
A falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais
(principalmente das exóticas), seu consumo concomitante com os medicamentos tradicionais
(alopáticos) sem aviso ao médico e, finalmente, a perda do conhecimento sobre os efeitos
medicinais e tóxicos das plantas, assim como a capacidade de identificá-las pela migração da
população rural para as cidades são fatores preocupantes da automedicação (VEIGA Jr. et al.,
2005; ALBUQUERQUE & HANAZAKI 2006).
As espécies de Acacia, em sua maioria, são utilizadas como medicinais, melíferas e
madeireiras, sendo também usadas na dieta de alguns animais, como ornamentais e para
sombra. De distribuição ampla no Neotrópico, ocorrendo desde o México até o nordeste do
Brasil, geralmente associada a áreas secas com clima fortemente sazonal. A identificação dessa
espécie é bastante problemática, pois suas relações taxonômicas ainda mostram-se bastante
controversas. Isso reflete no pouco grau de produtos isolados catalogados a partir destas
espécies (LUCKOW et al., 2000; QUEIROZ, 2009; SANTOS, 2010).
Segundo Jayatilake et al., (2003), as especies de Acacia são um importante produtor de
metabólitos secundários com atividade biológica significativa, como antitumoral, antiinflamatória, anti-bacteriana e anti-parasitária. Suas vagens e folhas são utilizadas para febre,
gripe, diarreia, dor de cabeça, rouquidão, garganta inflamada, derrame (FRANCO & BARROS,
2005).
Os testes de toxicidade são elaborados com o objetivo de avaliar ou prever os efeitos de
substâncias tóxicas nos sistemas biológicos (BAROSA et al., 2003).
O bioensaio que utiliza náuplios de camarão de agua salgada (Artemia salina Leach) foi
proposto por McLaughlin e é caracterizado como um ensaio simples para determinar a CL 50 para
substâncias puras e extratos. A praticidade e simplicidade que envolve o bioensaio favorecem sua
utilização sistemática dentro de um laboratório de pesquisa. A técnica tem a vantagem de

apresentar baixo custo, rapidez e não exigir técnicas assépticas (MEYER et al., 1982;
McLAUGHLIN et al., 1995).
Nesse contexto objetivou-se com este estudo avaliar a toxicidade aguda do extrato
aquoso de Acacia farnesiana L. frente a larvas de A. salina Leach, visando à segurança e eficácia
de sua utilização como planta medicinal.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do experimento foram utilizados vagens de coronha (A. farnesiana L.),
desidratadas, adquiridos em feira livre na cidade de Cocal-PI, situado a 372 km ao norte da
capital Teresina (IBGE, 2002). Estas foram transportadas ao Laboratório de Análise de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Teresina Zona Sul,
para a realização das análises.
As vagens foram manualmente selecionadas e removidas pequenas sujidades, sendo
descartadas as vagens com injúrias. Posteriormente foram retiradas as sementes e trituradas
com auxilio de um moinho tipo analítico até obtenção de um pó fino com granulometria reduzida
como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 – Vagens de coronha (Acacia farnesiana L.) desidratadas e trituradas empregadas
no preparo do extrato.
A obtenção do extrato foi realizada pelo método de extração direta amostra/solvente,
na proporção de 1:10 (m:v). Para evitar a influência do solvente nos resultados de toxicidade
utilizou-se a água destilada como solvente extrator, o uso desse solvente também é justificado
pelo seu uso popular em formulações medicinais. As amostras foram homogeneizadas durante
24 horas em agitador tipo orbital com velocidade de 10 rpm, sendo em seguida, submetidas à
filtração com papel filtro Whatman nº 4, com auxílio de uma bomba de vácuo. O extrato obtido
foi armazenado em frasco de vidro âmbar e estocado sob refrigeração para posterior análise
toxicológica.
Para verificar a toxicidade aguda, ovos de A. salina foram previamente eclodidos em
água com salinidade a 12 ppm e após 48 horas, as larvas foram coletadas para o bioensaio. As
diluições das amostras e o controle negativo foram realizados em água do mar sintética. O
controle positivo do teste foi feito com dicromato de potássio com concentração igual a maior
concentração testada com a amostra (1000 µg.mL-1).

As amostras em triplicata foram testadas nas concentrações 1, 10, 100, 500 e 1000
µg.mL-1, posteriormente foi adicionada 10 Artemias em cada tubo e a contagem das
sobreviventes realizada após 24 horas do contato amostra/bioindicador.
Segundo McLaughlin et al. (1995), valores de CL 50 ≤ 1000 µg.mL-1 são considerados
ativos para extratos brutos e < 30 µg.mL-1, muito ativos para substancias puras.
Os resultados apresentados neste trabalho foram expressos como média de três
repetições (n=3). Para obtenção da CL 50 utilizou-se o método estatístico de PROBIT com nível de
significância de 95%. Todas as análises estatísticas bem como a construção dos gráficos foram
realizadas utilizando os programas GraphPad Prism 5.01 e IBM SPSS Statistics 20.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Apesar de simples, o bioensaio de toxicidade utilizando larvas de A. salina é um método
com boa reprodutibilidade e apresenta boa correlação com outros ensaios de toxicidade. Na
figura 2 pode ser observada a correlação entre o percentual de mortalidade de Artemias em
função das concentrações testadas, evidenciando uma toxicidade previa relacionada ao extrato
testado. Os controles tiveram respostas significativas, onde nos controle negativo e positivo
houve 0% e 100% de mortalidade respectivamente.

Figura 2 – Porcentagem da mortalidade de A. salina nas diferentes concentrações do extrato
aquoso de A. farnesiana L. Letras diferentes sobrescritas nas colunas expressam diferença
estatística entre os grupos pelo teste de Tukey

Segundo Meyer, et al., (1982) foi estabelecido uma relação entre o grau de toxicidade e
a CL 50 de extratos de plantas sobre A. Salina, considerando que quando verificados valores acima
de 1000 μg.mL-1, estes são considerados atóxicos. Em nossos resultados é possível observar que o
extrato utilizado apresentara uma CL 50 igual a 150,7 µg.mL-1 indicando uma ação tóxica frente à
A. salina (Tabela 1).
Tabela 1 – Número de A. salina morta após 24 horas de exposição com o extrato testado e
concentração letal média (CL 50 ).
Concentração
(µg.mL-1)

nº de A. salina
exposta

nº de A. salina
mortas

1

30

0

10

30

1

100

30

5

500

30

29

1000

30

30

*CN

30

0

**CP

30

30

CL 50
(µg.mL-1)

150,7

*CN – Controle negativo, **CP – Controle positivo

Fonte – Laboratório de análise de alimentos – IFPI/Campus Teresina Zona Sul

Castro et al., (2010) analisando extrato de folhas de noni (Morinda citrifolia Linn)
também aquoso, encontrou uma CL 50 com valor de 585,6 μg.mL-1, ou seja bem superior ao que
encontramos no nosso trabalho, mas ainda considerado tóxico.
CONCLUSÃO
Pode-se considerar por meio do presente estudo que o extrato aquoso de coronha (A.
farnesiana L.) apresenta atividade tóxica contra o bioindicador de toxicidade empregado neste
estudo, dando indícios da não segurança na utilização terapêutica da espécie vegetal aqui
estudada.
Considerando a existência de toxicidade deve-se incentivar o isolamento dos compostos
responsáveis por esta atividade tóxica, pois esta está geralmente relacionada à atividade
biológica. Faz também necessário a realização de novos testes para confirmação dessa toxicidade
a nível celular (citotoxicidade) para melhor entendimento da sua ação tóxica.
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