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RESUMO 

  

TAHIRA, Luciana Sayuri. Estudo químico e fitotóxico do extrato hidroetanólico 

das folhas de Machaerium amplum Benth. 2022. 88 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. Versão Corrigia. 

  

As perdas das produções agrícolas, por causa da presença de plantas-daninhas atingem 

um valor de 45% em todo o mundo, implicando na necessidade do uso de herbicidas a 

fim de minimizar estes efeitos. No entanto, o uso indiscriminado destes produtos pode 

acarretar problemas ambientais, como o desenvolvimento de espécies de plantas 

daninhas resistentes, contaminação ambiental e prejudicar a saúde do agricultor. Assim, 

é imprescindível a busca alternativa de bioherbicidas a partir de extratos vegetais ou 

produtos naturais, menos tóxicos, biodegradáveis e com possíveis novos mecanismos 

de ação. Compostos presentes nos extratos de espécies pertencentes ao gênero 

Machaerium, apresentam diferentes atividades biológicas, dentre elas a alelopática, 

assim, este trabalho tem como objetivo estudar a química e avaliar a fitotóxicidade e a 

ecotóxicidade do extrato bruto e frações das folhas de Machaerium amplum Benth. O 

fracionamento do extrato hidroetanólico em coluna C-18, seguido de análises por 

HPLC-PDA, HPLC-ESI-MS e experimentos FIA-ESI-IT-MS, permitiram a detecção 

de três derivados de apigenin C- mono e -diglicosiladas, dois derivados de luteolina C- 

mono e -diglicosilados, ácido quínico, um dímero e trímero da proantodianidina do tipo 

A e uma saponina de esqueleto Soyasapogenol B. Os ensaios de fitotoxicidade foram 

testados com o extrato e frações frente às sementes de alface, tomate e cebola sob os 

parâmetros de germinação, crescimento do hipocótilo e comprimento de raiz nas 

concentrações de 0,2 mg.mL
-1

, 0,4 mg.mL
-1

 e 0,8 mg.mL
-1

. O extrato apresentou um 

efeito de inibição de 70% na concentração de 0,8 mg.mL
-1

 no comprimento da raiz de 

tomate e de 65% na concentração de 0,4 mg.mL
-1

 e 60% na concentração de 0,8 

mg.mL
-1

 para sementes de cebola. Todas os grupos de frações testados apresentaram 

inibição significativa no comprimento da raiz da muda de tomate na concentração de 

0,8 mg.mL
-1

, no entanto o grupo de frações Fr5 apresentou uma atividade significativa 

na concentração de 0,4 mg.mL
-1

 para esta mesma muda. A fração Fr5 apresentou um 

percentual de inibição acima de 60% nas concentrações de 0,8 e 0,4 mg.mL
-1

, e acima 

de 50% de inibição na concentração de 0,2 mg.mL
-1

. Esta atividade observada pode 

estar associada à presença de flavonoides nesta fração. De acordo com o ensaio de 



ecotoxicidade com Artemia salina Leach, o extrato hidroetanólico das folhas de 

Machaerium amplum Benth. apresenta ausência de toxicidade nas concentrações 

testadas. Já com o ensaio antimicrobiano frente a fungos da linhagem Fusarium e 

Aspergilus, presentes na microbiota do solo, o extrato e as frações testados não 

apresentaram inibição do crescimento dos fungos, reforçando assim, o potencial do 

extrato como um bioherbicida.  

 

Palavras-chave: Fabaceae. Ecotóxico. Fitotóxico. Bioherbicida. Saponina. C-flavonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

TAHIRA, Luciana Sayuri. Chemical and phytotoxic study of the hydroethanolic 

extract of Machaerium amplum Benth leaves. 2022. 88 p. Dissertation (Master of 

Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São 

Paulo, 2021. Corrected version. 

 

The losses in agricultural productions, due to the presence of weeds reach a value of 

45% worldwide, implying the need for the use of herbicides in order to minimize these 

effects. However, the indiscriminate use of these products can lead to environmental 

problems, such as the development of resistant weed species, environmental 

contamination, and harm to the farmer's health. Thus, the search for alternative 

bioherbicides from plant extracts or natural products, less toxic, biodegradable and with 

possible new mechanisms of action is essential. Compounds present in extracts of 

species belonging to the genus Machaerium, present different biological activities, 

among them the allelopathic one. Thus, this work aims to carry out a chemical and 

evaluate the phytotoxicity and ecotoxicity of the hydroethanolic extract and fractions of 

Machaerium amplum Benth. leaves. The fractionation of the hydroethanolic leaves 

extract on C-18 column, followed by HPLC-PDA, HPLC-ESI-MS and FIA-ESI-IT-MS 

experiments, allowed the detection of three mono- and -diglycosylated apigenin C- 

derivatives, two mono- and -diglycosylated luteolin C- derivatives, quinic acid, a dimer 

and trimer of the A-type proanthocyanidin and a saponin Soyasapogenol B type. 

Phytotoxicity assays were tested with the extract and fractions against lettuce, tomato 

and onion seeds under the parameters of germination, hypocotyl growth and root length 

at the concentrations of 0.2 mg.mL
-1

, 0.4 mg.mL
-1

 and 0.8 mg.mL
-1

. The extract 

showed a 70% inhibition effect at the 0.8 mg.mL
-1

 concentration on tomato root length 

and 65% at the 0.4 mg.mL
-1

 concentration and 60% at the 0.8 mg.mL
-1

 concentration 

for onion seeds. All groups of fractions tested showed significant inhibition on tomato 

seedling root length at 0.8 mg.mL
-1

 concentration, however the Fr5 fraction group 

showed significant activity at 0.4 mg.mL
-1

 concentration for this same seedling. The 

Fr5 fraction showed a percentage of inhibition above 60% at the 0.8 and 0.4 mg.mL
-1

 

concentrations, and above 50% inhibition at the 0.2 mg.mL
-1

 concentration. This 

observed activity may be associated with the presence of flavonoids in this fraction. 

According to the ecotoxicity test with Artemia salina Leach, the hydroethanolic extract 

of Machaerium amplum Benth leaves presents no toxicity at the concentrations tested. 



In the antimicrobial assay against fungi of the Fusarium and Aspergillus strains, present 

in the soil microbiota, the extract and fractions tested did not show activity at the 

concentration tested, thus reinforcing the potential of the extract as a bioherbicide.  

Keywords: Fabaceae. Ecotoxic. Phytotoxic. Bioherbicide. Saponin. C-flavones 
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1. INTRODUÇÃO 

O agronegócio é um dos alicerces da economia brasileira, responsável, em 

2020, por 26,6% do Produto Interno Bruto brasileiro – PIB (CEPEA & CNA, 2020). 

Estima-se que as perdas em detrimento de plantas daninhas em nosso país variam de 20 

a 30% sobre a produção de grãos, o que corresponde a 36 milhões de toneladas de grãos 

perdidos no país (FERREIRA, 2019; POLLES, 2020). A agricultura mundial, por sua 

vez, tem uma perda aproximada de 40% de toda a produção devido à infestação de 

pragas. As pragas invasoras, como as plantas daninhas, são responsáveis pela perda da 

biodiversidade, bem como pelo gasto de cerca de 70 bilhões de dólares em países como 

o Brasil, os Estados Unidos e a Austrália (FAO, 2021).  

As plantas daninhas são compreendidas como plantas ou vegetações sem valor 

econômico agregado. Elas podem interferir na qualidade de vida das plantas pela 

competição por recursos e no meio ambiente, acarretando prejuízos consideráveis na 

qualidade e rendimento das culturas, interferindo na alimentação animal (PITELLI, 

2015; RANA & RANA, 2016; RADHAKRISHNAN, ALQARAWI, ABD_ALLAH, 

2018) e no aumento de custos de produção. Além disso, podem trazer problemas de 

colheita (EMBRAPA, 2019), e são hospedeiras de pragas e moléstias, impedindo o 

controle desses organismos nas culturas (FLECK & CANDEMIL, 1995). 

O controle de plantas daninhas através da intervenção química com herbicidas 

permite o aumento da produtividade e da redução de custos (FONTANETTI, 

SALGADO, GALVÃO, 2018; ROBERTO et al., 2019). Em 2008, o Brasil se tornou o 

maior consumidor de agroquímicos, utilizando 7,3 litros por habitante (LOPES & 

ALBUQUERQUE, 2018). Estes produtos representam 45% dos custos gerados no 

Brasil (ROBERTO et al., 2019).        

Os herbicidas são produtos químicos capazes de eliminar ou inibir o 

crescimento de plantas daninhas através de uma pequena quantidade aplicada. Podem 

ser constituídos de agentes biológicos, como micro-organismos, ou substâncias 

químicas orgânicas ou inorgânicas (ROMAN et al., 2005). São classificados por grupos 

de seletividade, época de aplicação, translocação, estrutura química e mecanismo de 

ação (CARVALHO, 2013).  

Os dois herbicidas mais utilizados no mundo são o 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D) e o ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético (MCPA). No Brasil, o mais empregado 

é o glifosato (63%), seguido pelo 2,4-D (11%) e pelo atrazina (10%). Os 16% restantes 
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são ocupados pelos demais herbicidas (BOMBARDI, 2017). O uso indiscriminado 

destes produtos pode acarretar a contaminação do solo e dos sistemas hídricos, 

ocasionando danos à saúde da população e mudanças consideráveis aos ecossistemas 

(VEIGA et al., 2006; BOHNER, 2013). No solo, a maior preocupação está relacionada 

com a contaminação dos processos biológicos ativos, responsáveis pela demanda de 

nutrientes para as plantas (RIBAS, 2009). Assim, é indispensável à busca por produtos 

sustentáveis e economicamente viáveis para o combate às plantas-daninhas (TODERO, 

2017). Neste cenário, bio-herbicidas elaborados a partir de produtos naturais 

biodegradáveis oferecem menos toxicidade ao homem e ao meio ambiente, podendo 

prover uma interessante especificidade alvo para o desenvolvimento de produtos 

comerciais como uma alternativa aos herbicidas químicos (DAYAN & DUKE, 2014; 

RADHAKRISHNAN, ALQARAWI, ABD_ALLAH, 2018).  

Os bio-herbicidas podem ser obtidos por meio de fungos, bactérias, vírus, 

protozoários e plantas, sejam na forma de compostos isolados, frações enriquecidas ou 

de extratos (RANA & RANA, 2016). Atualmente, existem treze bio-herbicidas 

disponíveis no mercado, dos quais nove são oriundos de extratos de fungos, três são 

provenientes de bactérias e um de plantas (TODERO, 2017), como é o caso do 

Katoun®Gold. Trata-se de um bio-herbicida, que possui como base o ácido 

pelargônico, que tem sido aplicado em áreas urbanas (FISPQ, 2018).  

Compostos orgânicos extraídos de plantas com ação herbicida podem ser 

liberados no ambiente diretamente através das vias radiculares no solo ou através de 

substâncias voláteis pelo ar. De acordo com a literatura, existem várias classes de 

produtos naturais que podem apresentar esta atividade, como é o caso dos fenóis, 

terpenos, alcaloides, flavonoides e poliacetilenos (RIZVI & RIZVI, 1992; 

SOUZA-FILHO, 2006; BENTO et al., 2018).  

Algumas pesquisas de desenvolvimento de bio-herbicidas a partir de extratos 

naturais promovem a preservação da fitossanidade, conceito essencial dentro do 

contexto ambiental atual. Elas colaboram na minimização do uso de herbicidas tóxicos 

e poluentes, oferecendo alternativas para os problemas ambientais e promovendo, 

assim, cidades ecologicamente mais sustentáveis, conforme previsto nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 11. Além disso, como sugerido na ODS 3, o uso de 

bio-herbicidas beneficiaria a saúde e o bem-estar da população através dá menor 

exposição ou contato direto ou indireto da população frente às substâncias tóxicas. 
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Assim, promoveria uma agricultura mais sustentável e uma alimentação mais segura e 

saudável, como previsto na ODS 2 (FAO, 2021). 

1.1 ALELOPATIA 

O termo alelopatia vem do grego allelon = mútuo e phatós = sofrer/prejuízo e 

foi fundamentada pelo austríaco Hans Molish em 1937 (LIMA et al., 2018). Ela é 

definida como a influência, que um indivíduo exerce sobre outro, através de 

metabólitos secundários (aleloquímicos) produzidos naturalmente por plantas e 

micro-organismos, favorecendo ou prejudicando, direta ou indiretamente (GRBOVI et 

al., 2018). Os aleloquímicos podem afetar diferentes mecanismos de ação nas plantas, 

por meio de interações negativas ou positivas, dependendo do aleloquímico e de sua 

concentração (TREZZI et al., 2016). Existem quatro formas de dispersão dos 

aleloquímicos no meio ambiente: mediante a transpiração de substâncias oriundas de 

raízes; volatilização; lixiviação das substâncias através das folhas, frutos, sementes e 

cascas; e através do solo, pela decomposição do material vegetal (LIMA et al., 2018) 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Representação das formas de dispersão dos aleloquímicos no meio 

ambiente 

 

Fonte: AUTOR (2021). 
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A maioria dos aleloquímicos possuem funções estruturais nas plantas, como é 

o caso de intermediários da lignificação ou dos responsáveis pela defesa geral contra 

herbívoros e fitopatógenos (SILVA et al., 2018). Podem estar presentes em diferentes 

partes das plantas como folhas, galhos, sementes, flores e raízes (KRUSE, 

STRANDBERG, STRANDBERG, 2000).  

O conhecimento das interações alelopáticas pode ser empregado na supressão 

de plantas-daninhas, juntamente com métodos alternativos de manejo em diferentes 

sistemas de cultivo, proporcionando uma economia de insumos e contribuindo para a 

agricultura sustentável (XUAN & TSUZUKI, 2002; TRAVLOS et al., 2018).  

Existem esforços dedicados à busca de herbicidas naturais a partir de plantas. 

Um exemplo é a atividade fitotóxica de espinasterol, espinasterona e espinasterol 

glicopiranosídeo isolados do extrato do caule de Moutabea guianensis Aubl. 

(RIPARDO-FILHO et al., 2012). Os extratos aquosos das folhas de Artemisia 

absinthium L. e Psidium guajava L. reduzem o desenvolvimento da germinação e das 

plântulas, provocando o estímulo da atividade de enzimas antioxidantes de Parthenium 

hysterophorus L. (KAPOOR et al., 2019). O extrato aquoso das folhas de Solanum 

lycocarpum St. Hil. promove um retardo na germinação das sementes e do crescimento 

das raízes de Sesamum indicum L. (MUSHTAQ & SIDDIQUI, 2018). O resíduo foliar 

de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. inibe o crescimento de mudas de arroz 

(TONGMA et al., 1998). De acordo com Pinto e colaboradores (2018), o óleo essencial 

das folhas de Eremanthus erythropappus (DC) Macleisch apresenta inibição 

significativa na germinação das sementes de Brassica rapa (L), com IC50 = 16,3 

μL.mL
–1

, e um efeito inibitório no comprimento das radículas de Bidens pilosa L., com 

IC50 = 16,3 μL.mL
–1

. De acordo com Tahira e colaboradores (2021), a ação fitotóxica 

dos extratos dos galhos e folhas de Machaerium eriocarpum Benth. e Machaerium 

hirtum (Vell.) Stellfeld está associada à presença de lupeol, que apresenta uma forte 

inibição da germinação, do crescimento da raiz e aparecimento de raízes laterais na 

concentração de 100 ppm. Estudos realizados com a isovitexina, presente em M. 

eriocarpum, indicam a inibição do crescimento das raízes laterais de Cucumis sativus 

L. nas concentrações de 500 e 100 mg.L
-1

 (BENTO et al., 2018). Estes dados mostram 

o potencial de extratos vegetais, bem como de alguns metabólitos secundários, no 

combate das plantas daninhas (TODERO, 2017).  

De acordo com Weston e Mathesius (2013), flavonas e biflavonas presentes 

em samambaias possuem um importante efeito protetor contra doenças e podem atuar 
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como defensoras na rizosfera. Os dihidroflavonóis, Urucuol B e isotirulamina, 

apresentaram, respectivamente, potencial inibitório na germinação de sementes (26%) 

e capacidade em reduzir o desenvolvimento do hipocótilo de Mimosa pudica L. (25%) 

(SILVA et al., 2013). De acordo com Kong e colaboradores (2007), as flavonas 

5,4'-dihidróxi-3’,5’-dimetóxi-7-O-β-glucopiranosilflavona e 

7,4'-dihidróxi-3’,5’-dimetóxi-5-O-β-glucopiranosilflavona isoladas das raízes de arroz, 

quando em contato com o solo, produzem a 5,7,4'-trihidróxi-3',5'-dimetóxiflavona, que 

tem potencial de reduzir plantas-daninhas. Estes dados mostram que os flavonoides 

presentes nos extratos vegetais podem ser uma fonte de possíveis bio-herbicidas. 

 

1.2 FABACEAE (LEGUMINOSAE) 

Fabaceae Lindl. é a terceira maior família de Angiosperma e possui uma 

ampla distribuição mundial. É também conhecida como Leguminosae, pois apresenta o 

fruto do tipo legume. Existem aproximadamente 770 gêneros nesta família e cerca de 

19.500 espécies de ampla distribuição, tanto em regiões temperadas como tropicais 

(LEWIS et al., 2005, 2013; LPWG, 2017). No Brasil, ocorrem 236 gêneros e 2.946 

espécies (FLORA BRASIL, 2020). 

Fabaceae, anteriormente, era subdividida nas subfamílias Papilionoideae 

(Faboideae), Caesalpinioideae e Mimosoideae (MARTINS, 2009). Recentemente, uma 

nova proposta fundamentada em estudos taxonômicos e moleculares adotou seis novas 

subfamílias: Caesalpinioideae DC. emend. LPWG; Cercidoideae LPWG; Detarioideae 

Burmeist.; Dialioideae LPWG; Duparquetioideae LPWG e Papilionoideae DC 

(MENDONÇA et al., 2019). De todas as subfamílias, a que mais se destaca é a 

Papilionoideae, pois reúne mais de 70% dos exemplares de Fabaceae, com cerca de 

14.000 espécies dispostas em 478 gêneros (LPWG, 2017).  

As espécies pertencentes à Fabaceae são conhecidas na literatura por 

apresentarem uma diversidade de metabólitos secundários: cumarinas, esteroides, 

terpenos, saponinas, alcaloides, benzofenonas, xantonas e, principalmente, pela alta 

incidência de flavonoides (HARBONE et al., 1971; KUÇUKBOYACI et al., 2012; 

ADESINA et al., 2016; PEREIRA et al., 2017; RAMMOHAN et al., 2019; SUMAN et 

al., 2019; BELOFSKY et al., 2020; BUYINZA et al., 2020; CCANA-CCAPATINTA 

et al., 2020; LIMA et al., 2020; MACEDO et al., 2020; RAMMOHAN et al., 2020). 

Os extratos de plantas contendo flavonoides em sua constituição podem 

apresentar as mais variadas atividades biológicas, como antioxidante, anticâncer, 
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antiviral, anti-inflamatória, antibacteriana, antiparasitária, antifúngica, 

anti-hiperglicêmica, analgésica, anti-hipertensiva, hepatoprotetiva, anti-helmíntica e 

também a atividade alelopática (SALVADOR et al., 2009; KUMAR & PANDEY, 

2013; KIM et al., 2017; MOUFFOUK et al., 2017; PAVANA et al., 2017; TIWARI & 

HUSAIN, 2017; BENTO et al., 2018; LIU et al., 2018; RAMMOHAN et al., 2019; 

BELOFSKY et al., 2020; MIN et al., 2020; SHRIVASTAV & SHRIVASTAV, 2020; 

SANNOMIYA et al., 2020; TAHERI et al., 2020; TAHIRA et al., 2021). 

 

1.2.1 O GÊNERO Machaerium 

Machaerium Persoon possui distribuição tipicamente Neotropical. Há 

registros de sua ocorrência desde o sul do México à América do Sul, com apenas uma 

única espécie na costa oeste da África (RUDD, 1977). O gênero está subordinado à 

tribo Dalbergieae s.l. que contém, aproximadamente, 46 gêneros e 1367 espécies, das 

quais 75 ocorrem em território brasileiro (MENDONÇA et al., 2019; FLORA 

BRASIL, 2020; PLANT LIST, 2020). Estas espécies podem aparecer na forma de 

árvores e de plantas escandentes (HOEHNE, 1941), sendo conhecida popularmente 

como jacarandá e caviúna. São plantas de grande importância econômica e ecológica 

em nosso país, por disporem de caule lenhoso e rígido, cujas características conferem 

uma alta aplicabilidade em marcenarias para a produção de móveis. Por outro lado, 

aquelas de lenho menos rígido e leve são utilizadas na fabricação de rolhas, afiadores de 

navalha e em pequenas peças artesanais (BASTOS, 1987). São também empregadas na 

recuperação de áreas degradadas (POTT & POTT, 1994; LORENZI, 1992, 1998).  

 Algumas espécies deste gênero são de uso etnofarmacológico, como é o caso 

da M. eriocarpum, M. hirtum e Machaerium stipitatum (DC.) Vog., cujas entrecascas e 

sementes são utilizadas popularmente para o tratamento de inflamações, diarreia, tosse, 

câncer, feridas e infecções bucais (MARQUESINI, 1995; POTT & POTT, 2004). 

Segundo a literatura, o gênero Machaerium apresenta uma grande variedade de classes 

de produtos naturais, como é o caso dos alcalóides, triterpenos, esteroides, 

cinamilfenois, proantocianidinas e, principalmente, os flavonoides (AMEN et al., 

2015). Somente 11% das espécies de Machaerium foram estudadas pelo ponto de vista 

químico, o que torna o gênero um importante alvo de estudos (Tabela 1).
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Tabela 1 - Espécies pertencentes ao gênero Machaerium estudadas quimicamente até o dado momento.  

Espécie estudada Parte da 

planta 

Extrato Classe de compostos 

identificados 

Atividade biológica testada Referência 

Machaerium sp 
Cerne da 

madeira 

Fração metanólico 

do extrato de 

solução em éter 

Isoflavanas e 

benzoquinona 
___ IMAMURA et al., 1982 

Machaerium 

acutifolium Vog. 

Cerne da 

madeira, 

sementes e 

folhas 

Extrato 

benzênico; 

Extrato aquoso 

Cinamilfenol, estilbeno, 

pterocarpano, isoflavanas 

eLecitina específica de 

manose / 

N-acetil-D-glucosamina 

Antinociceptiva orofacial; 

fitotóxico 

OLLIS et al., 1968; 

OLLIS et al., 1978a; 

POVH et al., 2007; 

SANTOS et al., 2019 

 

Machaerium 

aristulatum Spruce ex 

Benth Ducke 

 

Cascas e 

galhos 

Extrato 

metanólico 

Isoflavonoides, cinamilfenol, 

pterocarpano e isoflavona 
Antigiardial; citotóxica 

ELSOHLY et al., 1999; 

SEO et al., 2001 

Machaerium 

biovulatum Micheli 

 

Sementes 
Extrato éter de 

petróleo 
Lectinas 

Prevenir o efeito citopático do 

vírus HIV-1 

ANIMASHAUN et al., 

1993 

Machaerium 

brasiliense Vogel 
Folhas 

Extrato 

metanólico 

Triterpeno, esteroides 

estigmasterol, alcaloide e 

pirimidina uracila 

 

 

___ 

JASPER & OLIVEIRA, 

2019 

Machaerium 

cuspidatum Kuhlm. & 

Hoehne 

___ ___ __ _ 

Prevenção e tratamento de 

câncer de pulmão, colorretal e 

fígado. Ausência de toxicidade 

em células normais e induz 

apoptose de células 

cancerígenas 

KIM et al., 2015 



26 

 

Machaerium 

eriocarpum Benth. 

Folhas e 

galhos 

Extrato 

hidroetanólico 

80%; extrato 

etanólico 70% 

 

Triterpeno e flavonas 

C-glicosiladas 

Atividade alelopática, 

anti-inflamatória, antiúlcera e 

antimicrobiana 

 

BENTO et al., 2018; 

SANNOMIYA et al., 2020; 

TAHIRA et al., 2021 

Machaerium 

floribundum Benth. 

Caule da 

madeira, 

casca e folhas 

Extrato etanólico Proantocianidina 

Atividade inibitória do 

crescimento da bactéria 

Pseudomonas maltophilia. 

Bactericida frente à 

Staphylococcus aureus e 

Propionibacterium acnes. 

Antibacteriana para 

Staphylococcus epidermidis 

 

WAAGE et al., 1984; 

DÍAZ et al., 2011 

Machaerium hirtum 

(Vell.) Stellfeld 

Folhas e 

galhos 

Extrato 

metanólico; 

extrato etanólico 

70% 

C-flavonas glicosiladas, 

isoflavanas, alcalóide, 

triterpenos e esteróides 

Inibição da migração de células 

polimorfas nucleares para o 

sítio de inflamação; 

citoprotetora 

KUROZAWA et al., 1978; 

IGNOATO et al., 2013;  

RIBEIRO et al., 2016 

Machaerium 

humboldtianum Vogel 

 

___ 

Extrato 

hidrometanólico 

80% 

Alcaloide ___ 
ADRIAN-ROMERO et al., 

2007 

Machaerium 

incorruptibile (Vell.) 

Benth. 

Cascas da 

madeira 
Extrato benzênico Triterpenos ___ ALVES et al., 1966 

Machaerium 

kuhlmanni Hoehne 

Cerne da 

madeira 
Extrato benzênico 

Neoflavonoides, 

cinamilfenois, fenois, 

isoflavonoides e neoflaveno 

___ 

OLLIS et al., 1968. 

OLLIS et al., 1978c  
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Machaerium lunatus 

(L. f.) Ducke 
Sementes 

Extrato éter de 

petróleo 
Lectinas 

Habilidade de prevenir 

 o efeito citopático  

do vírus HIV-1 

ANIMASHAUN et al., 

1993 

Machaerium 

mucronulatum Mart. 

Ex Benth. 

Madeira Extrato benzênico 
Isoflavanas, chalcona e 

cinamilfenóis 
___ 

KUROSAWA et al., 1978a; 

KUROSAWA et al., 1978b; 

OLLIS et al., 1968; 

GREGSON et al., 1968 

Machaerium 

multiflorum Spruce 

 

Casca do 

caule 

Extrato 

hidroetanólico 

90% 

trans-hexahidrodibenzopiran

os, 

5,6-seco-hexahidrodibenzopi

ranos 

Hexahidrodibenzopirano: 

machaeriol A e machaeriol B 

Atividade antibacteriana frente 

a S. aureus e MRSA (IC50 1,0 -

,6 μg/mL), atividade 

antifúngica frente a Candida 

albicans (IC50, 2,0-3,5 μg

/mL). O machaeridiol B 

apresenta atividade 

antiparasitária contra 

Plasmodium falciparum D6 e 

W2 clones e Leishmania 

donovani com valores de IC50 

0,64, 0,22, e 0,9 μg/mL, 

respectivamente. Antimalárica. 

MUHAMMAD et al., 2001 

MUHAMMAD et al., 2003 

 

Machaerium nictatins 

(Vell.) Benth. 

Cerne da 

madeira 
Extrato benzênico Neoflavonoides e neoflaveno ____ OLLIS et al., 1968; 

OLLIS et al., 1978c  

Machaerium opacum 

Vogel. 

Cerne da 

madeira 

 

Extrato benzênico Isoflavanas, fenol e estilbenos ____ 

ALVES et al., 1966; 

OLLIS et al., 1968; 

KUROSAWA et al., 1978; 

OLLIS et al., 1978b 
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Machaerium 

pedicellatum Vogel. 

Cerne de 

madeira 

Extrato 

metanólico 
Fenilcumarinas e isoflavanas ___ OGIYAMA et al., 1973 

Machaerium 

scleroxylon Tul. 
Madeira Extrato hexânico 

Hidrocarboneto, 

benzoquinona, 

fenilcumarinas, triterpeno, 

esteroide, hidroquinona, 

benzofenona e 

neoflavonoides 

 

___ 

 

GOTTLIEB et al., 1964. 

OLLIS et al., 1966; 

YOSHIMOTO et al., 1975 

 

Machaerium 

vestitumVogel. 

Tronco da 

madeira 
Benzeno 

Triterpeno, isoflavona, 

isoflavanas e pterocarpano 
___ 

OLLIS et al., 1968. 

KUROZAWA et al., 1978 

 

Machaerium villosum 

Vogel. 

 

Folhas, 

sementes e 

madeira. 

Extrato etanólico; 

Fração n-butanol 

Triterpeno, alcaloide, 

Isoflavonas, chalconas, 

flavanona, pterocarpano, 

estilbeno, isoflavana e 

flavonol 

 

Atividade antioxidante 

OLIVEIRA et al., 1968; 

OLLIS et al., 1968; 

BRAGA et al., 1968;  

HIGA et al., 2006; 

SANTOS et al., 2009 

Fonte: AUTOR (2021).
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A Tabela 1 denota as potencialidades biológicas envolvendo os extratos e/ou 

substâncias isoladas de Machaerium, como também confirma o predomínio da 

ocorrência de flavonoides neste gênero. Dentre as diferentes atividades biológicas dos 

extratos e/ou substâncias isoladas deste gênero, vale ressaltar seu potencial fitotóxico 

(BENTO et al., 2018; TAHIRA et al., 2021).  

 

1.2.2 A ESPÉCIE Machaerium amplum Benth. 

A espécie possui distribuição geográfica nas regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, cujos domínios fitogeográficos são na Amazônia, 

Cerrado e Mata Atlântica (FLORA BRASIL, 2020) (Figura 2). 

Figura 2 - Regiões de ocorrência de Machaerium amplum Benth. no Brasil  

 

 

 

 

 

 

Fonte: FLORA BRASIL (2020). 

É caracterizada como um arbusto escandente de cerca de 2 metros de altura 

com espinhos curvos. Possui florescência entre os meses de maio e junho e frutificação 

de junho a agosto. É popularmente conhecida como “rasga-diabo", "amoroso", 

"espinho do diabo” e “espinho de judeu" (MARTINS, 2009; SALIS, 2009; MELO et 

al., 2014) (Figura 3).  Segundo Sartori e Tozzi (1998), M. amplum distribui-se, 

principalmente, na região noroeste do Estado de São Paulo, sendo encontrada em 

campos abertos e em áreas perturbadas por queimadas. Tem ocorrência frequente em 

mata semidecídua, mata ciliar não alagável, cerradão, solos arenosos e argilosos 

(SALIS, 2009). 
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Figura 3 - Macherium amplum Benth: (A) arbusto; (B) folhas; (C) fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Sua identificação pode ser feita através do hábito escandente, presença de 

espinhos recurvados na base foliar, inflorescência, folíolos elípticos ou 

oblongo-elípticos e por sua nervação craspedódroma (POLIDO & SARTORI, 2007) 

(Figura 4). Pode ser confundida com a Machaerium uncinatum (Vell.) Benth., pois 

compartilham alguns caracteres em comum. No entanto, o ambiente preferencial de 

ocorrência pode contribuir na sua identificação (SILVA, 2010).  

Até o dado momento, não há relatos de estudos químico-farmacológicos 

envolvendo esta espécie. Neste sentido, é de grande importância o desenvolvimento de 

pesquisas, que contribuam para o conhecimento da química, bem como do potencial 

biológico, de espécies pertencentes a este gênero.  

 

A B 

C 
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Figura 4 - Anatomia da Machaerium amplum Benth. (a) aspecto geral do 

ramo; (b) botão floral; (c) bractéola; (d) cálice; (e) estandarte; (f) pétalas da quilha; (g) 

asa; (h) estames; (i) gineceu. Escala: 2 cm ramo e fruto; 2 mm estruturas florais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SARTORI & TOZZI (1998). 

 

1.3. ENSAIO ECOTÓXICO  

Artemia salina Leach é um microcrustáceo pertencente à classe Crustacea, da 

família Artemidae. Seu gênero, inicialmente, foi nomeado por Linnaeus, em 1758, 

como Cancer salinus. Após algumas décadas, em 1819, W.E. Leach o rebatizou para 

Artemia salina, nome comercial do minicrustáceo nos dias atuais (ASEM et al., 2010).  

Um uso comum de A. salina é na alimentação de algumas espécies de peixes 

ornamentais, além de ser muito utilizado em experimentos laboratoriais (FARIAS, 

2019). Nas últimas décadas, A. salina tem sido utilizada em ensaios biológicos em 

pesquisas de produtos naturais (Meyer et al., 1982). Trata-se de um bioensaio rápido, 

prático, simples e de baixo custo (PARRA et al., 2001). Os ovos de A. salina podem ser 

adquiridos secos em pet shops ou em lojas especializadas em peixes ornamentais.  

Porém, quando em contato com a água do mar, os ovos se hidratam e eclodem, 

ofertando um grande número de larvas, conhecidas como náuplios (PARRA et al., 
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2001; RAJABI et al., 2015). Devido a estes ovos serem encontrados facilmente durante 

o ano todo, tornaram-se os mais convenientes para uma triagem preliminar toxicológica 

(SORGELOOS et al., 1978). Artemia salina tem sido utilizada em bioensaios para 

testar a toxicidade de extratos de plantas (MEYER et al., 1982; PARRA et al., 2001; 

LACERDA et al., 2011), efluentes industriais (PIMENTEL et al., 2011), detergentes e 

surfactantes (CASTRITSI-CATHARIOS et al., 1980), metais pesados (ZUIKIFLI, 

2014) e agrotóxicos (PIASSÃO, 2018). Estudos realizados em extrato de alho 

evidenciou a presença do praguicida tiofanato metílico em concentração acima do 

permitido (5ppm) (CAMILO et al., 2021). O extrato das folhas de Piper betle Linn. e 

Piper crocatum Ruiz e Pav são citotóxicas para náuplios de A. salina nas concentrações 

de 44,975 μg.mL
-1

 e 31,556 μg.mL
-1

, respectivamente, e contém propriedades 

anticancerígenas (NERDY et al., 2021).  

   

2. OBJETIVO 

Estudar a química e avaliar a fitotóxicidade e a ecotóxicidade do extrato bruto 

e das frações das folhas de Machaerium amplum Benth. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar o extrato bruto das folhas de M. amplum por cromatografia em 

camada delgada (CCD), HPLC-PDA, HPLC-MS e FIA-ESI-IT-MS;  

- Fracionar o extrato bruto em coluna C-18 para obtenção de frações 

enriquecidas; 

- Determinar a atividade fitotóxica do extrato bruto e das frações enriquecidas 

obtidas por meio do fracionamento; 

- Avaliar a ecotoxicidade do extrato bruto frente à Artemia salina Leach.; 

- Analisar a atividade antimicrobiana frente a fungos fitopatogênicos. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados com solventes de grau PA, como: etanol, 

acetato de etila, ácido fórmico, ácido acético e dimetilsulfóxido das marcas Fmaia®, 

Exodo®, Synth® e Qhemis®. Os solventes de grau HPLC utilizados foram: metanol, 

acetonitrila e ácido acético da marca T.J. Baker®. A água deionizada (Milli-Q) foi 

obtida em aparelho Direct-Q
®
 3 UV Water Purification Systems (resistividade mínima 
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18,2 MΩ.cm a 25°C) da marca Merk®. Estes solventes foram utilizados nos processos 

de extração, fracionamento, obtenção do perfil químico do extrato e isolamento das 

substâncias. Os equipamentos utilizados foram: cromatógrafo de alta eficiência com 

detecção de arranjo de diodos (HPLC-PDA), cromatógrafo líquido de alta eficiência 

ionização por electrospray acoplado ao espectrômetro de massas (HPLC-ESI-MS), 

coluna com sílica C18 em sistema aberto, câmara ultravioleta (UV) com comprimento 

de onda de 254 nm e 365 nm, estufa de ventilação, banho ultrassônico, centrífuga e 

capela.  

 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

A coleta e identificação do material vegetal foram realizadas pela taxonomista 

Profa. Dra. Ângela Lúcia Bagnatori Sartori, da Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul (UFMS). A coleta das folhas de Machaerium amplum Benth. foi realizada no dia 

07/02/2019 em uma praça urbana (coordenadas 20º26’15”S e 54º35’05’’W), localizada 

na Vila Giocondo Orsi, Campo Grande – MS. A exsicata encontra-se depositada no 

Herbário CGMS da UFMS (CGMS77482). O projeto em questão encontra-se 

registrado junto ao SisGen sob o protocolo A466AA4. 

 

3.1.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO 

As folhas de Machaerium amplum Benth. foram secas em estufa de ventilação 

a 40 °C durante 07 dias. Após este período, com o auxílio de um moinho de facas, o 

material foi pulverizado. O pó obtido (499,82 g) foi entumecido em 2,0 litros de uma 

mistura de etanol e água na proporção de 70: 30 (v/v). Após 24 horas, a coleta do 

extrato foi iniciada sob uma vazão do gotejamento de 1,0-2,0 mL.min
-1

 (PRISTA, 

1995). Em seguida, o percolado foi submetido à evaporação rotativa sob pressão 

reduzida, empregando-se uma temperatura de 40 °C. A fim de obter um melhor 

rendimento do extrato, o processo foi repetido por 3 vezes. O extrato foi transferido 

para um frasco, previamente pesado, e então foi mantido sob chapa de aquecimento a 

40 ºC em capela até a total eliminação do solvente, produzindo um sólido marrom 

escuro.  
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3. 2 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD) 

O extrato obtido foi submetido a uma triagem cromatográfica preliminar em 

camada delgada (WAGNER & BLADT, 1996), a fim de se avaliar a complexidade e 

averiguar as possíveis classes de produtos naturais presentes. 

As análises em CCD foram realizadas em cromatofolhas de alumínio de sílica 

gel com indicador de fluorescência 20 x 20 cm (CAT no. 4020222, Whatman). A fase 

móvel utilizada foi acetato de etila/ ácido fórmico/ ácido acético/ água nas proporções 

de 100: 11: 11: 26 (v/v).  

Para a revelação das placas cromatográficas utilizou-se uma câmara de 

ultravioleta em 254 nm e 365 nm. Em seguida, as placas foram pulverizadas com uma 

solução de anisaldeído/ ácido sulfúrico modificado e, posteriormente, aquecidas com 

pistola de ar quente (WAGNER & BLADT, 1996). 

 

3.3 FRACIONAMENTO DO EXTRATO EM COLUNA C-18 

A fim de fracionar o extrato bruto das folhas de M. amplum em substâncias de 

diferentes polaridades, 6,0 g foram dissolvidos em 25 mL da mistura de metanol/água 

8:2 (v/v). Após a centrifugação do material (10 min a 200 rpm), o sobrenadante (73,2%) 

foi transferido para uma coluna sílica C18 Discovery® DSC-18 (5,3 cm x 6,0 cm di). 

Inicialmente, empregou-se como fase móvel 1,0 L de água. Depois se utilizou 1,0 L da 

mistura metanol/água 1:1 (v/v), seguido por 1,0 L de metanol/água 8:2 (v/v), e, por fim, 

1,0 L de metanol. Foram coletadas 15 frações de 250 mL em um fluxo de 0,5 mL.min
-1

 

(Figura 5). As frações coletadas foram dispostas em chapa de aquecimento a 40 °C em 

capela para a evaporação do solvente. Em seguida, as frações foram analisadas por 

CCD sob as condições já citadas no item 3.2. Esta análise permitiu visualizar as 

diferenças entre os perfis cromatográficos das substâncias presentes nas frações 

obtidas. 
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Fase móvel 2 - 

MeOH / H2O 

    1:1 (v/v) 

1000 ml 

           
 

Figura 5 - Fluxograma do processo de fracionamento do extrato hidroetanólico 

das folhas de M. amplum em coluna de sílica C18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

Coluna C18 

(5,3 cm x 6,0 cm di.) 

Solubilizado em 

25 ml MeOH/ H2O 

80:20 (v/v) 

M. amplum 

6,0 g 

 Extrato bruto 

Fração 1 

1,32 g  

(30%) 

Fração 2 

0,22 g 

(5,0%) 

 

Fração 3  

0,05 g 

(1,1%) 

 

Fração 4 

1,73 g 

(39,4%) 

 

Fração 6 

0,024 g 

(0,56%) 

 

Fração 5 

0,42 g 

(9,6%) 

Fase móvel 1 - 

Água Deionizada  

1000 ml 

 

Fração 7 

0,15 g 

(3,4%) 

 

Fração 8  

0,02 g 

(0,45%) 

 

Fase móvel 3 - 

MeOH / H2O  

      8:2 (v/v) 

1000 ml 

           
 

Fase móvel 4 - 

MeOH 

1000 ml 

           
 

Fração 9 

0,03 g 

(0,7%) 

 

Fração10 

0,046 g 

(1,04%) 

 

Fração 11 

0,016 g 

(0,36%) 

 

Fração 12 

0,002 g 

(0,04%) 

 

Fração 13 

0,0013 g 

(0,03%) 

 

Fração 14 

0,008 g 

(0,2%) 

 

Fração 15 

0,0063 g 

(0,14%) 
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3.4 DOSEAMENTO DOS FENÓIS TOTAIS DO EXTRATO DE M. 

amplum  

O método escolhido para a determinação de fenóis totais foi o de 

Folin-Ciocauteau. A partir de 8 diluições nas concentrações de 87,5 mg.L
-1

 a 700 

mg.L
-1

 , partindo de uma solução estoque de 875 mg.L
-1

, foi construída a curva padrão 

de ácido gálico. O extrato de M. amplum foi preparado na concentração de 1,0 mg. mL
-1

 

em metanol. 

Para o doseamento dos fenóis totais foram adicionados em microtubos 

1560 µL de água Milli-Q, 40 µL da amostra, 100 µL do reagente Folin-Ciocauteau e 

300 µL de uma solução saturada de carbonato de sódio. Após 2 h de reação, alíquotas 

de 200 µL de cada microtubo foram adicionadas em uma placa de 96 poços para a 

realização da leitura em 760 nm. Os valores das absorbâncias das amostras foram 

extrapolados na curva padrão de ácido gálico, obtendo-se os valores em massa 

equivalente ao ácido gálico (EAG). 

 

3.4.1 DOSEAMENTO DE FLAVONOIDES TOTAIS DO EXTRATO DE 

M. amplum  

A reação com cloreto de alumínio (AlCl3) foi utilizada para realizar a 

determinação dos flavonoides totais. Assim, aplicou-se uma solução de AlCl3 na 

concentração de 50 mg. mL
-1

. A partir de 10 diluições nas concentrações de 

3,0 g. mL
-1

 a 60 g. mL
-1

, partindo de uma solução estoque de 0,1 mg mL
-1

, foi 

construída a curva padrão de rutina. O extrato de M. amplum foi preparado na 

concentração de 1,0 mg. mL
-1

 em metanol. 

Para o doseamento dos flavonoides totais foram adicionados em microtubos 

0,5 mL da amostra e 0,5 mL da solução de AlCl3. Após 15 min de reação, alíquotas de 

200 µL de cada microtubo foram adicionadas em uma placa de 96 poços para a 

realização da leitura em 420 nm. Os valores das absorbâncias das amostras foram 

extrapolados na curva padrão de rutina, obtendo-se os valores em massa equivalente a 

rutina. 
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3.5 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA COM 

DETECTOR DE ARRANJO DE FOTODIODO (HPLC-PDA) 

 

3.5.1 PREPARO DA AMOSTRA  

O extrato das folhas de M. amplum (1,0 mg) foi solubilizado em 1,0 mL de 

metanol grau HPLC. Em seguida, a solução foi filtrada em membrana de 0,45 µm. O 

filtrado foi armazenado em um vidro, na temperatura de -25 
o 
C. 

 

3.5.2 ANÁLISE POR HPLC-PDA  

As análises de HPLC-PDA foram realizadas empregando-se um 

Cromatógrafo Agilent 1260 equipado com célula de fluxo de 60 mm (modelo 1260) 

acoplado a um detector de UV. A separação cromatográfica foi realizada em uma 

coluna Zorbax Eclipse Plus C-18 (4,6 x 150 mm – partícula 3,5 µm). As análises foram 

realizadas à temperatura constante de 45 
o
C, fluxo de 1 mL.min

-1
 e com volume de 

injeção de 3 µL. A composição da fase móvel empregada foi de 0,1% de ácido acético 

em água (A) e acetonitrila (B). A fase móvel empregada se deu em modo gradiente, 

iniciando o processo com uma mistura de 90% de água acidificada com 0,1% de ácido 

acético e 10% de acetonitrila (ACN) até 6 min e, posteriormente, seguiu-se com um 

gradiente linear, alcançando 100% de ACN em 60 minutos. 

A fim de conhecer as substâncias contidas em 2 grupos de frações, Fr4 e Fr5, 

oriundas do fracionamento do extrato em coluna C-18, foi realizada uma nova análise 

em HPLC-PDA, sob os mesmos parâmetros, juntamente com os padrões de vitexina, 

orientina e homo-orientina previamente isolados de M. hirtum (Lopes et al., 2020). 

 

3. 6 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA POR 

IONIZAÇÃO POR ELECTROSPRAY ACOPLADO AO ESPECTRÔMETO DE 

MASSAS (HPLC-ESI-MS) E (FIA-ESI-IT-MS
n
) 

 

3.6.1 PREPARO DA AMOSTRA 

Na análise por espectrometria de massas, 1,0 mg do extrato foram 

solubilizados em 1,0 mL de uma mistura metanol/ água 8:2 (v/v) para, então, ser 

realizado o processo de clean-up em cartucho Sep-Pak. 
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3.6.2 ANÁLISE POR HPLC-MS e FIA-ESI-IT-MS
n
 

As análises dos espectros de massas foram realizadas em um espectrômetro de 

massas LTQ XL (HPLC-PDA-ESI-IT-MS
n
, Thermo Scientific

®
), equipado com 

dispositivo de inserção direta da amostra via análise por injeção em fluxo contínuo 

(FIA). Para a separação cromatográfica foi utilizado o sistema HPLC-PDA, coluna de 

fase reversa RP18, Acquity UPLC® BEH C-18 (2,1 x 50 mm 1,7 μm). A separação 

cromatográfica foi realizada em modo de gradiente: 0-2 min (5-40% ACN); 2-6 min 

(40-50% de ACN); 6-9 min (50-100%) e 9-12 min (100%), sob uma vazão de 

0,350 mL.min
-1

, temperatura capilar de 280 °C, nitrogênio como gás de névoa e vácuo 

de 1,14 Torr. As fases móveis utilizadas foram água acidificada (A) e acetonitrila (B) 

acidificado com ácido fórmico a 0,1%. As matrizes estudadas foram analisadas no 

modo de ionização por electrospray (ESI) e as fragmentações em múltiplos estágios 

(MS
2
, MS

3 
e MS

n
) foram realizadas em uma interface do tipo ion-trap (IT). O modo 

negativo foi escolhido para a geração e análise dos espectros de massas em 

primeira-ordem (MS), bem como para os demais experimentos em múltiplos estágios 

(MS
n
), sob as seguintes condições: voltagem do capilar –40 V, voltagem do spray –5 

kV, temperatura do capilar 280 °C e gás de arraste (N2) com o fluxo 60 (unidades 

arbitrárias). A faixa de aquisição foi m/z 50-2000, com dois ou mais eventos de 

varredura realizados simultaneamente no espectrômetro de massas LTQ XL.  

O primeiro evento se deu através da varredura completa (full-scan) do 

espectro de massas, para então se adquirir os dados dos íons na faixa m/z estabelecida. 

Já os demais eventos de MS
n
 foram realizados a partir dos dados dessa primeira 

varredura para íons precursores pré-selecionados com energia de colisão de 25 e 30% 

da energia total do instrumento. O FIA-ESI-IT-MS
n
 foi realizado nas seguintes 

condições: nitrogênio como gás de névoa; temperatura capilar ajustada em 350 °C; 

vácuo de 1,14 Torr e vazão 5 µL.min
-1

. Para a aquisição e processamento dos dados 

espectrométricos foi empregado o software Xcalibur (Thermo Scientific
®

). 

 

3.7 ENSAIO FITOTÓXICO  

Os ensaios fitotóxicos foram realizados em colaboração com a pós-doutoranda 

Priscila Bezerra Torres, do Laboratório de Fitoquímica, sob a supervisão do Prof. Dr. 

Marcelo José Pena Ferreira (Instituto de Biociência da Universidade de São 

Paulo-USP). 
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O extrato bruto, bem como os grupos de frações Fr1, Fr4, Fr5, Fr7 e Fr8 

oriundos do fracionamento em coluna C-18 (Figura 5), foram submetidos ao ensaio de 

fitotoxicidade. 

Para o ensaio fitotóxico foram utilizados 19 microplacas de seis poços com 

tampa, parafilme, papéis de filtro cortados em círculos de 3,2 cm de diâmetro, solução 

tampão MES (ácido 2-[N-morfolino] etanossulfônico) / NaOH com pH até 6 e solução 

tampão MES/NaOH contendo DMSO 0,5%. Esta solução foi utilizada como controle 

negativo e para solubilizar as amostras (NOVAES et al., 2016). 

Cada um dos grupos de frações, bem como o extrato bruto, foram submetidos 

ao ensaio de fitotoxicidade frente a sementes de alface (Lactuca sativa), tomate Santa 

Cruz Kada (Paulista) (Lycopersicon esculentum Mill.) e cebola baia (Allium cepa L.) 

sobre os parâmetros de taxa de germinação, comprimento do hipocótilo e comprimento 

da raiz. 

As amostras foram solubilizadas na solução tampão MES/NaOH contendo 

DMSO 0,5% nas concentrações de 0,8 mg.mL
-1

, 0,4 mg.mL
-1

 e 0,2 mg.mL
-1

 para se 

obter o valor de IC50 (concentração necessária para inibir 50% da germinação ou do 

crescimento inicial em relação ao controle).  

Cada poço da microplaca recebeu um disco de papel filtro, 1,0 mL da solução 

preparada com o extrato bruto de M. amplum, solução tampão MES/NaOH contendo 

DMSO 0,5% e oito aquênios. Então, a microplaca foi tampada e vedada com parafilme. 

Cada microplaca representou um tipo de tratamento avaliado e cada poço da 

microplaca foi considerado uma repetição deste tratamento. Este mesmo procedimento 

ocorreu para todos os grupos de frações, extrato e controle negativo. 

As microplacas foram, em seguida, incubadas em câmara de cultivo em BOD 

(Biochemical Oxigen Demand), em fotoperíodo de 12/12 horas, claro/escuro, em 

temperatura de 25 ºC durante 7 dias para o tomate e 8 dias para a cebola (Figura 6). 

Após este período, as microplacas foram levadas ao freezer (-20ºC) por 24 h, para 

facilitar as medidas de crescimento inicial realizadas após o descongelamento. 

Foram realizados testes de normalidade, seguindo-se com o teste de Welch e 

post-hoc de Dunnett T3. As médias foram comparadas somente com os controles. O 

software GraphPad Prism 8  foi utilizado nas análises estatísticas e no processamento 

dos gráficos. 
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Figura 6 - Esquema do ensaio fitotóxico. 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

3.8 ENSAIO ECOTÓXICO 

O ensaio ecotóxico com Artemia salina Leach foi realizado de acordo com a 

metodologia proposta por Meyer e colaboradores (1982). 

Os ovos de Artemia salina L. (Maramar) e o sal marinho (sem iodo) foram 

adquiridos em lojas especializadas em aquarismo. A água do mar artificial (2,0 L) foi 

preparada a partir da dissolução de 38 g do sal marinho por Litro de água deionizada, 

seguido de filtração. Parte da solução (1,6 L) foi empregada no processo de eclosão de 

50 mg de ovos de A. salina, cuja mistura foi mantida em um bandeja de plástico (42,0 x 

29,0 x 7,0), sob iluminação artificial (40W), temperatura de 26 e 28 °C e oxigenação 

constante por 48 h (Figura 7). Os náuplios utilizados no experimento são do instar II, 

pois os de instar I não estão completamente formados e se alimentam do suco vitelino 

(CARBALLO et al., 2002).  
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Figura 7 - Esquema do ensaio ecotóxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

Fonte: AUTOR (2021). 

 

O extrato e os grupos de frações testados foram preparados nas concentrações 

de 1000, 100, 10 e 1 µL.mL
-1

 de acordo com o processo de diluição proposto por 

McLaughlin (1998) (Figura 8). O ensaio foi realizado em triplicata, como demonstrado 

na figura 7, totalizando 12 tubos de ensaio das diferentes concentrações testadas e suas 

respectivas repetições e 1 tubo para o controle positivo. As amostras foram levadas à 

capela por 48 h para eliminação total do solvente. Posteriormente, as amostras foram 

ressuspensas em 50 µL de DMSO e 4,0 mL de água do mar artificial, no qual foi 

inserido 10 náuplios de A. salina com o auxílio de uma pipeta de pasteur. Em seguida, o 

volume de cada tubo de ensaio foi ajustado para 5,0 mL com adição de água salina. O 

controle positivo continha água salina e 50µL de DMSO. Os tubos de ensaio foram 

mantidos sob luz artificial durante um período de 24 horas e, seguidamente, com o 

auxílio do estereomicroscópio Zeiss Stemi 2000-C com faixa de zoom de 0,65x -5,0x, 

contou-se os mortos. Os náuplios que após 10 segundos de observação não 

apresentaram movimento foram considerados mortos. 
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Figura 8 - Esquema do processo de diluição das concentrações testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: McLAUGHLIN (1998). 

 

3.9 ENSAIO ANTIMICROBIANO 

O ensaio antimicrobiano foi realizado em colaboração com a doutoranda 

Daniélle Santos-Lima, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. As linhagens dos 

fungos fitopatogênicos utilizados foram: Fusarium graminearum, Fusarium 

oxysporum e Aspergillus flavus. 

Os ensaios antimicrobianos seguiram o protocolo de disco-difusão proposto 

por Benitez e colaboradores (2010). Para o ensaio, realizado em duplicata, foram 

adicionados 20 mL de BDA (Batata Dextrose Ágar) (Sigma Aldrich), meio específico 

para o crescimento fúngico, em cada uma das 6 placas de Petri utilizadas. Após o meio 

de cultura solidificar, plaqueou-se 1x10
7
 CFU.mL

-1
 dos fungos selecionados para o 

ensaio. Posteriormente, posicionou-se em pontos previamente determinados e 

numerados de 1 á 5 um disco de papel estéril de 6 mm. Sobre esses discos, de maneira 

distinta, foram aplicados 10 L do extrato bruto (1) e dos grupos de frações F1 (2), F4 

(3), F5 (4) e F7 (5) na concentração de 4096 g. mL
-1

.Para o controle (C) foi utilizado 
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DMSO. As placas foram então tampadas e vedadas com parafilme e incubadas por 6 

dias a ± 30 °C em estufa (Figura 9). Após este período, os halos formados foram 

mensurados.  

 

Figura 9 - Esquema do ensaio de difusão em ágar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 EXTRATO, CCD, FRACIONAMENTO C18, DOSEAMENTO, 

HPLC-PDA, HPLC-MS e FIA-ESI-IT-MS 

O extrato hidroetanólico das folhas de M. amplum, após secagem, resultou em 

um pó escuro com 21,5% de rendimento (107,6 g). A análise por CCD para avaliação 

do perfil químico do extrato foi realizada em diferentes fases móveis a fim de averiguar 

as características dos compostos ali presentes. A fase móvel que permitiu uma melhor 

separação entre os metabólitos secundários foi a mistura de acetato de etila/ ácido 

fórmico/ ácido acético/ água (100:11:11:26 v/v). 

Alguns compostos presentes neste extrato, após análise CCD, apresentaram 

absorção sob luz UV em 254 nm e em 365 nm, e outros somente em um dos dois 

comprimentos de onda (Figura 10). A substância de valor de Rf 0,28 apresentou 

absorção nestes dois comprimentos de onda e, após revelação em anisaldeído sulfúrico 

seguido de calor, apresentou-se uma mancha de coloração amarelada, indicando a 
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presença de flavonoides (WAGNER & BLADT, 1996). Em extratos polares de galhos 

e folhas de outras espécies de Machaerium ocorre a presença de flavonas 

C-glicosiladas (BENTO et al., 2018; LOPES et al., 2020). Já as substâncias de Rf 0,4; 

Rf 0,53 e Rf 0,62 não absorveram nestes dois comprimentos de onda do UV, porém se 

revelaram em anisaldeído com uma coloração roxeada, indicando a possível presença 

de saponinas no extrato (WAGNER & BLADT, 1996). No entanto, até o momento, não 

existem relatos desta classe de substância no gênero. 

 

Figura 10 - Foto da análise em CCD do extrato bruto das folhas de M. amplum: 

fase móvel AcOEt / AcMeOH/ AcOH/ H2O 100:11:11:26 (v/v), revelação por luz UV 

nos comprimentos de onda (A) 254 nm, (B) 365 nm e (C) revelada em anisaldeído 

sulfúrico modificado seguido de aquecimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

Para avaliar o teor das classes de substâncias no extrato hidroetanólico, foram 

realizados os experimentos espectrofotométricos para determinação do teor de fenóis 

totais e flavonoides totais (Tabela 2). O extrato apresentou um alto teor de fenóis totais. 

O extrato de Torilis leptophylla L. apresentou um teor de 121,9 mg.g
-1

 (SAEED et al., 

2012), enquanto que o teor das sementes de Zanthoxylum armatum DC. foi de 

167,7 mg.g
-1

 (PHUYAL et al., 2020). O extrato de frutos de Phoenix dactylifera L. 

apresentou um teor de 153 mg.g
-1

 (ALFARIS et al., 2021). O teor de flavonoides é 

expresso na forma de rutina equivalente, sendo que o extrato bruto de M. amplum 

0,28 

0,4 

0,53 

0,62 

A B C 
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apresentou um teor de 63,1 (mg.g
-1

 de extrato), maior que extratos bioativos, como é o 

caso do extrato metanólico de T. leptophylla, com teor de 59,6 mg.g
-1

 (SAEED et al., 

2012). O extrato bruto das cascas de Cariniana domestica apresentou um teor de 

13,7 mg.g
-1

 (JANOVIK et al., 2009). 

 

Tabela 2: Determinação do teor de fenóis totais e flavonoides totais no extrato 

hidroetanólico das folhas de M. amplum 

 

Amostras 

Fenóis totais 

(mg EAG/ g de 

extrato) 

Flavonoides totais 

(mg Rutina/ g de 

extrato) 

Extrato hidroetanólico de M. 

amplum 
187 ± 24 63,1 ± 3,9 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

A fim de se obter um perfil químico com maiores informações a respeito da 

classe de substâncias, bem como acerca da complexidade do extrato, este foi analisado 

por HPLC-PDA. Através da análise cromatográfica (Figura 11) é possível visualizar a 

presença de, pelo menos, nove compostos presentes no extrato nas condições 

cromatográficas empregadas. 

 

Figura 11 - Cromatograma da análise por HPLC-PDA do extrato 

hidroetanólico das folhas de M. amplum. Para condições espectrométricas vide: parte 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 
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Através das análises dos seus respectivos espectros de ultravioleta e 

comparação com dados da literatura, é possível identificar a presença de, pelo menos, 

5 flavonoides no extrato analisado. Essa classe de produtos naturais pode ser 

evidenciada por meio da presença de máximos de absorção em 240 e 248 nm, sendo 

que a primeira delas se refere à banda II (núcleo da benzopirona), e em 300 a 400 nm, 

a banda I (Anel B) (Figura 12). Os máximos de absorção em 262 e 345 nm indicam 

que estes flavonoides são flavonas (MABRY et al., 1970; ZUANAZZI, 2001). 

 

Figura 12 - Representação das bandas de um esqueleto flavonoídico. 

 

 

 

 

 

Fonte: ZUANAZZI (2001); MARBY et al. (1970). 

 

A análise cromatográfica por HPLC-MS (Figura 13) apresentou, pelo menos, 

sete compostos ao longo do cromatograma, sendo quatro mais polares, com tempos de 

retenção no intervalo de 5,8 a 7,5 min, e três substâncias menos polares, com tempos 

de retenção acima de 14 min. 

  

Figura 13 - Cromatograma da análise por HPLC-MS do extrato 

hidroetanólico das folhas de M. amplum Benth. Para condições cromatográficas vide: 

parte experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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A fim de se obter maiores informações das classes de sustâncias presentes no 

extrato bruto de M. amplum, realizou-se experimentos por FIA-ESI-IT-MS
n
. No 

espectro de massas em full-scan (Figura 14) é possível observar a presença de, pelo 

menos, 8 íons precursores das moléculas desprotonadas ([M – H]
–
). Para a identificação 

dos diferentes metabólitos secundários presentes no extrato, foram realizados 

experimentos ESI
n
 para cada um dos íons, conforme as recomendações de Murray e 

colaboradores (2006) (Figuras 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25-28 e 30).  

 

Figura 14: Espectro de massas de primeira-ordem em modo full-scan do 

extrato EtOH 70% de folhas de M. amplum (FIA – ESI – IT, modo negativo). 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

O estudo das análises por ESI-MS
n
 realizadas com o extrato permitiu 

identificar a presença de oito compostos, sendo cinco derivados C-glicosilados de 

flavonoides, ácido quínico, dímero e trímero de proantocianidinas do tipo A e de uma 

saponina. Dentre os flavonoides detectados, três são derivados da apigenina e dois da 

luteolina, e uma saponina acilada diglicosilada com esqueleto do tipo soyasapogenol 

B. 

A molécula desprotonada da substância 1 apresentou íon de m/z 191 [M-H]
-
.  

A identificação desta molécula ocorreu através das análises dos experimentos de MS
2
 a 

partir do íon precursor de m/z 191, que, por sua vez, deu origem aos fragmentos de m/z 

173 [M-18-H]
-
, m/z 147 [M-44-H]

-
 e de m/z 123 [M-68-H]

-
. De acordo com a literatura, 

estes dados indicam a perda de uma molécula de H2O, uma unidade de CO2 e de quatro 

hidroxilas, respectivamente. Estes dados permitem identificar a presença do ácido 
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quínico (Figuras 15, 16 e 31; Tabela 3) (MASIKE et al., 2017; HERNANDEZ et al., 

2018). 

 

Figura 15 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 191 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

Figura 16: Proposta de fragmentação para o ácido quínico (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

m/z 191                  m/z 173 

Fonte: MASIKE et al. (2017). 

 

O íon precursor de m/z 431 corresponde à substância 2. O experimento de 

MS/MS a partir deste íon levou a produção dos fragmentos de m/z 413 [M-18-H]
-
, m/z 

341 [M-90-H]
-
 e m/z 311 [M-120-H]

-
, os quais correspondem à perda de H2O e quebras 

internas da unidade de açúcar, respectivamente (Figuras 17, 18 e 31; Tabela 3) 

[M-H-H
2
O]

-

 

- H2O 
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(FERREIRA et al., 2014). Estes dados permitem a confirmação de um derivado 

C-glicosilado de apigenina.  

 

Figura17 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 431 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

Figura 18: Proposta de fragmentação para a substância de m/z 431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA et al. (2014). 

 

A substância 3 possui o íon referente à molécula desprotonada de m/z 447 

[M-H]
-
. Através da análise obtida por MS

2
 a partir do íon precursor de m/z 447, houve a 

formação de dois novos fragmentos de m/z 327 [M-120-H]
-
 e m/z 357 [M-90-H]

 -
, os 

quais indicam a quebra interna da unidade de açúcar de uma estrutura C-glicosilada 

(FERREIRA et al., 2014). De acordo com Cuyckens & Claeys (2004), as perdas de 134 

[M-H-120]
-

 

[M-H-90]
-

 

[M-H-90]- 

[M-H-120]- 

[M-H]- = 431 
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Da, 120 Da e 90 Da caracterizam a presença de uma C-hexose (Figura 19). Estes dados, 

juntamente com o fragmento de m/z 285, indicam a presença de um derivado da 

luteolina C-glicosilada (Figuras 20, 21 e 31; Tabela 3).  

 

Figura 19 - Íons característicos formados pela quebra interna de uma hexose 

para modo positivo ou negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CUYCKENS & CLAEYS (2004). 

 

Figura 20 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 447 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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Figura 21: Proposta de fragmentação para Homo-orientina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA et al. (2014). 

 

A substância 4 apresentou o íon referente à molécula desprotonada de m/z 563 

[M-H]
-
. O experimento de MS

n
, a partir do íon precursor de m/z 563, promoveu a 

formação do fragmento de m/z 443 [M-120-H]
-
, indicando a perda de uma C-hexose 

ligada diretamente ao esqueleto do flavonoide (Figura 22). A partir da molécula 

desprotonada m/z 563, observa-se a perda de 132 Da, gerando o fragmento m/z 431, e a 

partir deste, as perdas de 90 e 120 Da, gerando os fragmentos de m/z 341 e 311 (Figura 

22). Estes dados permitem inferir que a molécula tem uma C-hexose e C-pentose 

ligadas ao núcleo de uma apigenina (Figura 31, Tabela 3).  

 

Figura 22- Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 563 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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A substância 5 apresentou o íon referente à molécula desprotonada de m/z 575 

[M-H]
-
. No espectro de MS

2
, a partir do íon precursor de m/z 575, foram gerados os 

fragmentos produtos de m/z 449, 423, 289 e 285 (Figura 23). A origem do fragmento de 

m/z 449 [M-H-126]
-
 provém da fissão do anel heterocíclico (HRF) da proantocianidina 

tipo A, através da eliminação de uma molécula do floroglucinol. O fragmento de m/z 

423 é oriundo da fragmentação via fissão de retro-Diels-Alder (RDA), a partir do íon 

precursor de m/z 575. Os íons de m/z 287 e 289 são íons fragmentos da clivagem da 

fissão da quinona metídeo (QM) de um dímero de proantocianidina do tipo A (Figuras 

23, 24 e 31; Tabela 3), a qual é caracterizada pela ligação C-O-C na estrutura (SUI et al., 

2016). Proantocianidina do tipo B e prodelfinidina foram detectadas no extrato dos 

galhos de M. floribundum (WAAGE et al., 1984). No entanto, este é o primeiro relato 

de proantocianidina do tipo A no gênero Machaerium. 

 

Figura 23- Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 575 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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Figura 24 - Proposta de fragmentação para o dímero da proantocianidina de 

ligação do tipo A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    

 

Fonte: SUI et al. (2016). 

 

A substância 6 apresentou a molécula desprotonada através do íon de m/z 593 

[M-H]
- 
(Figura 25). O estudo de espectros de MS

2
, a partir do íon precursor m/z 593, deu 

origem a dois novos fragmentos de m/z 503 [M-90-H]
-
 e m/z 473 [M-120-H]

-
, os quais 

indicam perdas de C-hexose. O experimento de MS
3
, a partir do íon de m/z 473, deu 

origem aos fragmentos de m/z 383 [M-120-90-H]
-
 e m/z 353 [M-120-120-H]

-
 (Figura 

31). Estes dados sugerem a presença da perda de duas unidades de hexose 

C-glicosiladas ligadas a um esqueleto de uma apigenina (Figura 25, Tabela 3) 

(FERRERES et al., 2003; FERRERES et al., 2018).   

 

 

 

 

m/z 575 

HRF 

-126 Da 

m/z 449 
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[M-H-90]
-

 

[M-H-120]
-
 

[M-90-90-H]
-

  

[M-90-120-H]
-

  [M-120-120-H]
-

  

Figura 25 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 593 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

A substância 7 apresentou o fragmento m/z 609 como o íon da molécula 

desprotonada [M-H]
 -
. Através do experimento de MS

2
, a partir do íon precursor de 

m/z 609, foram obtidos os fragmentos dos íons produtos de m/z 519 Da [M-90-H]
-
 e 

489 Da [M-120-H]
-
 (Figura 26). O experimento de MS

3
,
 
a partir do íon m/z 489, deu 

origem aos íons de m/z 399 e 369. Estes dados indicam a presença de uma C-Hexose 

ligada ao esqueleto de uma luteolina (Figuras 26, 27e 31; Tabela 3) (CUYCKENS & 

CLAEYS, 2004). 

 

Figura 26- Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 609 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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Figura 27 - Espectro de massas do íon m/z 489, obtido através do 

experimento MS
3
 realizado por FIA-IT-ESI-MS, ionização em modo negativo (35 

eV) . 

 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

A substância 8 apresenta íon [M-H]
-
 em 863 Da e fragmentos de MS

2
 em m/z 

711, 577 e 289, os quais estão em acordo com a sequência de três unidades de 

epicatequina interligadas entre si, sendo que duas estão ligadas via tipo A, conforme 

indicado na proposta de fragmentação (Figuras 28, 29 e 31; Tabela 3) (CHANG et al., 

2020). Estes dados confirmam a presença de um trímero de proantocianidina do tipo 

A no extrato de M. amplum. 

 

Figura 28 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 863 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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Figura 29 - Proposta de fragmentação para o íon de m/z 863.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHANG et al. (2020). 

 

A confirmação da presença de saponina no extrato de M. amplum é dada pelo 

experimento de MS
n
 a partir do íon precursor de m/z 941. O íon fragmento de m/z 923 

corresponde à perda de H2O por meio do íon molecular (Figura 30). A perda de 146 

Da, gerando o fragmento de m/z 733, indica a presença de uma deoxihexose no 

esqueleto da molécula. O íon-produto de m/z 457 corresponde à perda de 162 Da, 

seguido de 176 Da a partir do íon molecular, indicando a perda de uma hexose e do 

resíduo do ácido glucurônico, respectivamente. De acordo com Pollier e 

colaboradores (2011), o valor de m/z 457 indica que o esqueleto desta saponina é do 

tipo Soyasapogenol B (Figura 31; Tabela 3). Os demais fragmentos observados para 

esta saponina correspondem à Soyasapogenol B-AcGlu-hexose-deoxihexose. Estes 

dados, juntamente com aqueles obtidos por cromatografia em camada delgada 

RDA 
m/z 711 

QM 

HRF 

m/z 449 

m/z 775 

HRF 
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[M-H-H
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[M-H-H
2
O-CO

2
]

-

 

[M-H-H
2
O-CO

2
-146]

-

 

[M-H-146-162-176]
-

 

anteriormente descrita, confirmam a presença de uma saponina no extrato de M. 

amplum.  

 

Figura 30 - Espectro de massas de segunda-ordem do íon precursor de m/z 941 

em modo negativo (35 eV). Para condições espectrométricas vide: parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: AUTOR (2020). 
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Tabela 3 - Metabólitos secundários identificados através das análises por 

ESI-MS
n
 do extrato hidroetanólico das folhas de M. amplum Benth. 

 

Substância m/z [M-H]
- 

MS
n 

(m/z) 

Composto identificado 

1 191  173; 147; 111 Ácido quínico 

2 431 341; 311 apigenina-C-hexose 

3 447 429; 357; 327 luteolina-C-hexose 

4 563  443; 431; 341; 311 Apigenina-C-hexose- 

C-pentose 

5 575 449; 423; 407; 289 Dímero 

proantocianidina tipo A 

6 593 473; 431; 341; 311 Apigenina-C –hexose- 

C-hexose 

7 609 519; 489; 399; 369 Luteolina-C-hexose – 

C-hexose 

8 863 711; 575; 531; 451; 411; 

289 

Trímero de 

proantocianidina tipo A 

9 941 923; 879; 733  Soyasapogenol 

B-AcGlu-hexose- 

deoxihexose 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 
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Fugura 31 - Quadro de substâncias identificadas por FIA-IT-ESI-MS no 

extrato hidroetanólico das folhas de M. amplum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido Quínico, 1 

Apigenina-C-hexose, 2 

Apigenina-C-hexose-C-hexose, 6 

Apigenina-C-hexose-C-pentose, 4 

 

Dímero proantocianidina tipo A, 5 

 

 

Luteolina-C-hexose, 3 

Luteolina-C-hexose-C-hexose, 7 

Trímero proantocianidina tipo A, 8 

 

 

Soyasapogenol 

B-AcGlu-hexose-deoxihexose, 9 

Fonte: AUTOR (2021). 
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4.2 RESULTADO ENSAIO FITOTÓXICO 

O ensaio de fitotoxicidade do extrato hidroetanólico das folhas de M. amplum 

e dos 5 grupos de frações, obtidos por meio do fracionamento em C18, foi realizado 

utilizando sementes de Lactuca sativa (alface), Lycopersicon esculentum Mill. (tomate 

Santa Cruz) e Allium cepa L. (cebola baia), nas concentrações de 0,2 mg.mL
-1

, 0,4 

mg.mL
-1

 e 0,8 mg.mL
-1

, sob três parâmetros, sendo eles: germinação, crescimento do 

hipocótilo e crescimento da raiz. Os resultados são expressos com uma diferença de 

porcentagem a partir do controle. Os asteriscos sobre as barras indicam diferenças 

significativas (p < 0,05; teste de Welch seguido do teste de comparações múltiplas de 

Dunnett T3). 

No ensaio envolvendo sementes de alface, o extrato e os grupos de frações não 

apresentaram atividade quando comparados ao controle. Já para as sementes de tomate 

(Figura 32), todas as amostras testadas obtiveram resultados significativos. O extrato 

apresentou um efeito de inibição de 70% na concentração de 0,8 mg.mL
-1

 no 

comprimento da raiz. Os grupos de frações Fr5, Fr7 e Fr8 apresentaram ação fitotóxica 

significativa nas três concentrações testadas, sob o parâmetro de inibição do 

comprimento da raiz. O grupo de frações Fr5 apresentou um maior potencial fitotóxico 

quando comparado às outras frações, apresentando valores de inibição de 55%, 50% e 

40% nas concentrações de 0,8 mg.mL
-1

, 0,4 mg.mL
-1

 e 0,2 mg.mL
-1

, respectivamente. 

 

Figura 32- Inibição (%) das frações e do extrato de Machaerium amplum 

Benth. sobre a taxa de germinação (A), comprimento do hipocótilo (B) e comprimento 

da raiz (C) da muda de tomate.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

No ensaio fitotóxico empregando semente de cebola (Figura 33), o extrato e os 

três grupos de frações testadas apresentaram atividade na concentração de 0,8 mg.mL
-1

. 
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Somente o grupo de frações Fr5 apresentou potencial fitotóxico nas três concentrações 

testadas. Na concentração de 0,4 mg.mL
-1

, o percentual de inibição do comprimento do 

hipocótilo foi de 55%. O extrato e os grupos de frações testados apresentaram 

resultados significativos de fitotoxicidade para o parâmetro de inibição do 

comprimento da raiz. O grupo de frações Fr5 apresentou resultado significativo, 

inibindo 65%, 60% e 55% nas concentrações de 0,4 mg.mL
-1

, 0,8 mg.mL
-1

 e 

0,2 mg.mL
-1

, respectivamente. No caso do extrato bruto de M. amplum, o resultado 

significativo para inibição do comprimento da raiz foi na concentração de 0,2 mg.ml
-1

, 

com um percentual de 41%. Esta atividade fitotóxica observada pode estar associada ao 

alto teor de fenólicos totais e flavonoides totais do extrato. 

 

Figura 33- Inibição (%) das frações e do extrato de Machaerium amplum 

Benth. sobre a taxa de germinação (A), comprimento do hipocótilo (B) e comprimento 

da raiz (C) da muda de cebola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

A fim de se conhecer melhor a composição do grupo de fração Fr5, tendo em 

vista sua atividade fitotóxica, foi realizada a análise em HPLC-PDA e HPLC-MS. Os 

espectros no ultravioleta do cromatograma indicam a presença de, pelo menos, 12 

flavonoides. Através da comparação dos tempos de retenção da co-injeção de padrões 

de flavonoides, previamente isolados de M. hirtum, bem como de seus respectivos 

espectros de ultravioleta, foi possível identificar a presença de vitexina, 

homo-orientina e orientina (Figura 34 e 35). 
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Figura 34 - Cromatograma por HPLC-PDA do grupo de frações Fr5 da coluna 

C18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AUTOR (2021). 

 

Figura 35 - Quadro de substâncias identificadas no grupo de Fr 5 por 

HPLC-PDA. 
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Homo-orientina 

Fonte: AUTOR (2021). 
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De acordo com a análise por HPLC-MS do grupo de fração Fr5 (Figura 36), o 

pico de tempo de retenção em 1.49 min (Figura 37), pode ser identificado como sendo 

Apigenina-C –hexose-C-hexose (6). No entanto, não foram detectadas a substâncias 

previamente identificadas por HPLC-PDA. 

 

Figura 36 - Espectro obtido por HPLC-MS do grupo de frações Fr5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AUTOR (2021). 

 

Figura 37 - Espectro de massas do pico de tempo de retenção de 1.49 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

De acordo com a análise cromatográfica (Figura 38), a fração Fr5 contém 

flavonoides em sua composição. Segundo a literatura, flavonoides C-glicosilados 

apresentam atividade fitotóxica avaliada. O extrato hidroetanólico, assim como a 
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isovitexina, uma flavona C-glicosilada isolada das folhas de M. eriocarpum, apresenta 

atividade fitotóxica, inibindo em 100% o crescimento de raízes laterais de sementes de 

pepino (BENTO et al., 2018). A ação fitotóxica do grupo de fração Fr5 pode estar 

associada à presença de C-flavona no extrato de M. amplum. 

 

Figura 38 - Perfil cromatográfico dos grupos de frações obtidas em C-18. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

4.3 RESULTADO DO ENSAIO ECOTÓXICO  

O extrato bruto das folhas de M. amplum foi testado nas concentrações de 

1000 μg.mL
-1

, 100 μg.mL
-1

, 10 μg.mL
-1

 e 1 μg.mL
-1

. Náuplios de Artemia salina Leach 

são bioindicadores na identificação da presença de substâncias tóxicas presentes em 

extrato de plantas, através de um bioensaio rápido e barato (McLAUGHLIN et al., 

1998). Durante o ensaio, os náuplios não recebem alimento, garantindo, assim, que a 

mortalidade seja atribuída ao composto bioativo, pois os náuplios sobrevivem até 48h 

sem a adição de alimento (LEWIS, 1995; PELKA et al., 2000). 

De acordo com Meyer e colaboradores (1982), substâncias em diferentes 

concentrações que apresentarem DL50>1000 μg.mL
-1

 serão consideradas não tóxicas 

frente a A. salina e tóxicas quando apresentam DL50<1000 μg.mL
-1

. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), valores de DL50 abaixo de 1.000 ppm frente à 

Artemia salina são considerados tóxicos (LIMA et al., 2009). Assim, podemos dizer 

que o extrato de M. amplum não é tóxico frente aos náuplios de A. salina, por apresentar 

DL50 em 100 μg.mL
-1 

(Figura 39). Gráfico obtido através do site 

www.aatbio.com/tools/probit-model-regression-analysis-calculator. 

 

 

 

Acet. de etila/ ác. acético/ ác. fórmico/ água 

  100     :      11     :   11     :    26     (v/v) 

Fr2  Fr3   Fr4    Fr5   Fr6   Fr7   Fr8  Fr1 Ext 



65 

 

Figura 39 - Gráfico LD 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

4.4 RESULTADO DO ENSAIO ANTIMICROBIANO 

Algumas espécies de fungos têm um importante papel ecológico, produzindo 

micotoxinas importantes na manutenção do ambiente do solo e hospedeiro, como é o 

caso das espécies Fusarium e Aspergillus (VENKATESH & KELLER, 2019; 

BHANDARI et al., 2020).  

O solo é a parte mais importante dentro dos limites de um ecossistema natural 

ou manejado, pois ele é capaz de manter a produtividade de plantas e animais, 

proporcionar o crescimento saudável das plantas, manter a qualidade da água no 

ambiente, promover a estocagem e ciclagem de nutrientes e degradar substâncias 

prejudiciais ao meio ambiente (MCBRATNEY et al., 2014). Em ecossistemas 

agrícolas, a retirada da vegetação natural para a inserção de cultivos de alta 

produtividade provoca mudanças significativas na comunidade microbiana do solo, 

afetando importantes funções ecológicas (MASSENSSINI et al., 2015). O 

desequilíbrio provocado no solo causa o surgimento frequente de alguns 

microrganismos, que em altas quantidades tornam-se patogênico a culturas de 

interesse. Assim, doenças radiculares e vasculares surgem na agricultura por conta do 

aumento populacional de microrganismos patogênicos (VAN BRUGGEN & 

SEMENOV, 2015). Essas doenças provenientes do solo podem ocasionar reduções 

significativas no rendimento de várias culturas (VAN BRUGGEN & FINCKH, 2016). 

De acordo com os resultados preliminares, o extrato e os grupos de frações de 

M. amplum testados não apresentaram atividade (Figura 40), mostrando, assim, a 

possível potencialidade do extrato como um bioherbicida biodegradável e seguro para a 

microbiota presente no solo. 
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Figura 40 - Fotos das placas do teste difusão em ágar para Aspergillus flavus 

(A) e Fusarium oxysporum (B). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2019). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo químico do extrato por HPLC-PDA, FIA-ESI-IT-MS e 

HPLC-ESI-MS do extrato hidroetanólico de M. amplum permitiu detectar a presença 

de flavonas C-glicosiladas derivadas de apigenina e de luteolina, do dímero e trímero 

de proantocianidinas do tipo A, ácido quínico e uma saponina Soyasapogenol B 

AcGlu-hexose-deoxihexose. De acordo com a literatura, esse é o primeiro relato da 

ocorrência de saponina no gênero Machaerium.  

Os ensaios fitotóxicos indicaram a atividade do extrato de M. amplum, 

inibindo o crescimento da raiz de tomate e cebola nas três concentrações testadas. Esta 

atividade observada pode estar associada ao teor de fenólicos totais e flavonoides 

totais do extrato. Os resultados foram mais significativos para sementes de tomate. Os 

grupos de frações Fr5, Fr7 e Fr8 apresentaram inibição significativa para o 

crescimento da raiz da muda de cebola e de tomate nas três concentrações testadas. Os 

melhores dados fitotóxicos observados envolvem o grupo de frações Fr5, com um 

maior percentual de inibição do comprimento da raiz. Estas atividades observadas 

podem estar associadas à presença de C-flavonas, já que o grupo de frações contém, 

pelo menos, 12 flavonoides, sendo três deles a vitexina, homo-orientina e orientina.   

O ensaio de ecotoxicidade com A. salina mostrou que o extrato das folhas de 

M. amplum não apresenta ecotoxicidade. Além disso, o extrato e os grupos de frações 

não apresentaram ação antimicrobiana frente aos fungos presentes na microbiota do 

solo: F. graminearum, F. oxysporum e A. flavus. Estes dados indicam a potencialidade 

do grupo de frações Fr5 e do extrato bruto de M. amplum como um bioherbicida 

biodegradável, atóxico e sustentável.  

A B 
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