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RESUMO 

MACHADO, Kamilla Nunes. Fitoquímica e atividades biológicas de Avicennia 

schauerianna Stapf & Leechm. ex Moldenke (Acanthaceae). 2021. Tese (Doutorado 

em Fármaco e Medicamentos) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, 2022. 

 

Tendo em vista as atividades antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral e 

antimicrobiana descritas para Avicennia L., o objetivo deste trabalho foi a investigação 

fitoquímica, avaliação de atividades biológicas e a separação de compostos de 

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke (Acanthaceae) coletada no 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Ilha) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins 

(Juréia). Os óleos essenciais (OE) foram extraídos das folhas por hidrodestilação e os 

extratos brutos (EB) das folhas e caules por maceração em etanol 96% com 

subsequente fracionamento usando hexano, clorofórmio, acetato de etila (AcOEt) e 

butanol. As análises fitoquímicas indicaram a presença de três ácidos fenólicos, um 

fenólico glicosilado, treze flavonoides, três quinonas, um iridoide e sete ácidos graxos 

nos EB’s, em que apenas três substâncias diferiram entre Ilha e Juréia. Identificou-se 

a epicatequina nos EB’s caules Ilha e Juréia, o ácido p-cumárico no EB folhas Ilha e 

ácido ferúlico, ácido p-cumárico, ácido cinâmico, epicatequina, luteolina e criosoeriol 

nas frações. Nas frações em hexano, clorofórmio e AcOEt foram identificados 

sessenta compostos, com destaque para terpenos, fenóis, fenilpropanoides e 

quinonas. Essas frações apresentaram pequenas diferenças químicas qualitativas e 

quantivativas entre Ilha e Juréia. O OE da Ilha constituiu majoritariamente do eugenol, 

acetato de eugenila e ácido palmítico e o da Juréia dos ácidos palmítico e mirístico. 

Os EB’s apresentaram boa capacidade antioxidante (CE50: Ilha 101,1 e Juréia 84,0 

μg/mL) e a fração em AcOEt das folhas Juréia foi a mais ativa (CE50 35,4 μg/mL) 

apresentando também altos teores de fenólicos (179,8 μg equivalentes de ácido 

gálico/mg) e flavonoides totais (46,9 µg equivalentes de quercetina/mg). A fração em 

clorofórmio dos caules Juréia e o EB das folhas Ilha inibiram fortemente a tirosinase 

(CI50 627,6 µg/mL e CI50 323,1 µg/mL, respectivamente). Apenas os EB’s dos caules 

inibiram o crescimento de S. aureus e a fração em AcOEt dos caules Juréia, obteve 

efeitos bacteriostático e bactericida (CIM 37,5 e CBM 62,5 μg/mL). Os EB’s Ilha 

apresentaram a maior atividade antitumoralcontra células (HCT-116 e MCF-7: folhas 



 
 

CI50 5,1 e 16,7 μg/mL; HCT-116: caules CI50 8,7 μg/mL). As atividades podem estar 

relacionadas com o alto teor de fenólicos detectados, comprovados pelas análises 

fitoquímicas em que os principais compostos foram fenóis simples, ácidos fenólicos, 

flavonoides, quinonas, terpenos, iridoides e ácidos graxos. A fração em clorofórmio 

dos caules Juréia foi purificada obtendo-se alizarina, 1-metóxi-alizarina e lupeol. Esta 

foi a primeira vez que a alizarina foi isolada de Acanthaceae. Alizarina apresentou 

citotoxicidade contra as linhanges celulares HCT-116 e MCF-7 (CI50 1,2 e 1,1 μg/mL, 

respectivamente). O presente estudo forneceu amplo conhecimento dos constituintes 

químicos e potenciais biológicos da espécie nativa brasileira pouco estudada. 

 

Palavras-chave: Avicennia schaueriana. Manguezal. Atividade antimicrobiana. 

Potencial antioxidante. Atividade antitumoral. Inibição da tirosinase. Óleo essencial. 

Análise fitoquímica. 

   

  



 
 

ABSTRACT 

 

MACHADO, Kamilla Nunes. Phytochemistry and biological activities of Avicennia 

schauerianna Stapf & Leechm. ex Moldenke (Acanthaceae). 2021. PhD Thesis - 

School of Pharmaceutical Sciencies, University of São Paulo, 2022. 

 

Considering the antioxidant, anti-inflamatory, anticancer and antimicrobial activities 

described for Avicennia L., this project aimed to investigate the phytochemical and 

biological activities, and to isolate compounds from Avicennia schaueriana Stapf & 

Leechm. ex Moldenke (Acanthaceae) collected at Parque Estadual da Ilha do Cardoso 

(Ilha) and at Estação Ecológica Juréia-Itatins (Juréia). Essential oils were extracted 

from the leaves by hydrodistillation, and crude extracts (CE) from the leaves and stems 

by maceration with ethanol 96% and subsequent fractionation using hexane, 

chloroform, ethyl acetate (EtOAc) and butanol. Phytochemical analysis indicated the 

presence of three phenolic acids, one glycosylated phenolic, thirtheen flavonoids, three 

quinones, one iridoid and seven fatty acids in CE’s, from which only threediffered 

between Ilha and Juréia. It was identified epicatechin in the stem CE’s from Ilha and 

Juréia, p-coumaric acid in leaf CE from Ilha, and ferulic acid, p-coumaric acid, cinnamic 

acid, epicatechin, luteolin and cryosoeriol in the fractions. Sixty compounds were 

identified in the fractions, highlighting terpenes, phenols, phenylpropanoids and 

quinones. Small qualitative and quantitative chemical differences were observed 

between Ilha and Juréia. The main components for the Ilha oil were eugenol, eugenyl 

acetate and palmitic acid, while the Juréia oil was composed mostly of the palmitic and 

myristic acids. The stem CE’s showed good antioxidant capacity (CE50: Ilha 101.1 and 

Juréia 84.0 μg/mL) and leaf EtOAc fraction from Juréia was the most active (EC50 35.4 

μg/mL), also showing the highest phenolic (179.8 μg of gallic acid equivalent/mg) and 

flavonoid (46.9 μg of quercetin equivalent/mg) contents. Stem chloroform fraction from 

Juréia and leaf CE from Ilha strongly inhibited tyrosinase (IC50 627.6 µg/mL and IC50 

323.1 µg/mL, respectively). Only the stems inhibited the growth of S. aureus, and the 

most active was stem EtOAc fraction from Juréia with bacteriostatic and bactericidal 

effects (MIC 37.5 and MBC 62.5 μg/mL). The CE’s from Ilha showed the highest 

antitumoral activity against the cells HCT-116 and MCF-7 with respectives IC50 of 5.1 

and 16.7 μg/mL for the leaves and 8.7 μg/mL for stems against HCT-116. The activities 

can be related to the high phenolic content, confirmed by phytochemical analysis of 



 
 

simple phenols, phenolic acids, flavonoids, terpenes, iridoids, quinones and fatty acids. 

Alizarin, 1-methoxy-alizarin and lupeol were isolated from the stem chloroform fraction 

from Juréia. This was the first time that alizarin was isolated from an Acanthaceae. 

Alizarin showed cytotoxicity against HCT-116 and MCF-7 cell lines (CI50 1.2 and 1.1 

μg/mL, respectivelly). The present study provided a wide knowledge of the chemical 

constituents and biological potentials of this Brazilian native species that has been 

poorly studied. 

 

Keywords: Avicennia schaueriana. Mangrove. Antimicrobial activity. Antioxidant 

potential. Antitumoral activity. Tyrosinase inhibition. Essential oil. Phytochemical 

analysis. 
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1 Introdução  

Ao longo do tempo, a humanidade confiou na natureza para suprir suas 

necessidades básicas, desde a alimentação, construção de moradias até o tratamento 

de doenças (CRAGG; NEWMAN, 2013). De 1881 novos fármacos aprovados no 

mercado entre 1981 e 2019, 49,2% são produtos naturais, semi-sintéticos derivados 

de produtos naturais, macromoléculas biológicas e compostos sintéticos baseados em 

grupos farmacofóricos de produtos naturais (NEWMAN; CRAGG, 2020). A atividade 

biológica e a diversidade dos produtos naturais são insuperáveis por quaisquer 

bibliotecas de triagem sintética disponíveis (DAVISON; BRIMBLE, 2019). As plantas, 

em particular, formaram a base da medicina tradicional e os primeiros registros 

datados em torno de 2.600 a.C., documentam o uso de extratos de plantas na 

Mesopotâmia para o tratamento de tosse, resfriado, infecções e inflamações (CRAGG; 

NEWMAN, 2005).  

O Brasil é formado por 6 biomas de características distintas: Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, e cada um deles abriga 

diferentes tipos de vegetação e fauna (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). A 

Mata Atlântica está entre as regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. A Mata 

Atlântica é composta por formações florestais nativas e ecossistemas associados 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). Originalmente o bioma ocupava 1,3 

milhões de km2 em 17 estados do território brasileiro, se estendendo por grande parte 

da costa do país (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). Embora tenha sido em 

grande parte destruída, restando aproximadamente 29% de sua cobertura original, 

ainda abriga cerca de 20000 espécies vegetais (aproximadamente 35% das espécies 

existentes no Brasil), sendo que vários ecossistemas encontram-se associados ao 

bioma, como os manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude e brejos 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020; MYERS et al., 2000; TABARELLI et al., 

2005). Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, seu 

estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de habitats 

para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens 

essenciais à sobrevivência humana (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). Para 

a perpetuação da vida nos biomas, é necessário, além das políticas públicas 

ambientais de conservação e uso sustentável, ampliar o conhecimento de todos os 

ecossistemas começando por aqueles mais vulneráveis.  
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Os manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre os 

ambientes terrestre e marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais, 

sujeitos ao regime das marés (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Estas regiões 

caracterizam, mas não obrigatoriamente, misturas de águas dulcícolas e oceânicas 

(ALVES, 2001; GIRI et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2015). Constituem um dos 

ecossistemas mais produtivos e biologicamente importantes, desempenhando papeis 

ecológicos e econômicos fundamentais, tais como, estabilizar o litoral atuando contra 

a ação erosiva das ondas, marés e dos ventos, depurar o litoral funcionando como um 

filtro biológico em que bactérias trabalham a matéria orgânica e a lama promove a 

fixação e a inertização de partículas contaminantes, fornecer abrigo, alimentação a 

um grande número de espécies de animais, além de alimento, remédios e materiais 

de construção para as comunidades locais (ALVES, 2001; GIRI et al., 2010; OSORIO; 

WINGFIELD; ROUX, 2016). As plantas encontradas nos manguezais são altamente 

especializadas, crescendo em condições ambientais extremas das marés, alta 

salinidade, alta temperatura, ventos fortes e solo anaeróbico, podendo 

consequentemente produzir metabólitos secundários únicos com importância 

farmacológica (THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). Na Figura 1 pode ser vista a 

extensa distribuição dos manguezais ao longo do litoral brasileiro. 

Figura 1 - Distrituição dos manguezais do Brasil. 

 

Fonte: ICMBIO-Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2018). 
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Existem muitas referências dos usos de plantas do mangue pelas 

comunidades litorâneas para a cura de diversas doenças, além de estudos de suas 

atividades farmacológicas. Dentre elas, Conocarpus erectus L., utilizada pela 

população para o tratamento de anemia, diabetes, conjuntivite, diarreia e febre, obteve 

extratos ativos contra linhagens tumorais, contra bactérias gram-negativas e gram-

positivas e com alto potencial antioxidante (ABDEL-HAMEED et al., 2012). Rhizophora 

mangle L., usada tradicionalmente como antidiarreica, anti-séptica, hemostática, 

antifúngica e antiulcerogênica, também obteve algumas de suas propriedades 

farmacológicas estudadas, como por exemplo, gastroprotetora, antioxidante e anti-

inflamatória (BERENGUER et al., 2006; MARRERO et al., 2006). Laguncularia 

racemosa (L.) C. F. Gaerth., cuja casca é usada tradicionalmente como antidiarreica, 

antiemética e homeostática, apresentou atividades anti-inflamatória e antimicrobiana 

contra fitobactérias gram-positivas (BANDARANAYAKE, 1998; RODRIGUES et al., 

2019).  

Os manguezais contêm uma diversidade vegetal relativamente pequena, 

sendo descritas cerca de 55 espécies para os mangues no mundo, e destas apenas 

5 pertencentes a 3 gêneros são de ocorrência no Brasil: Avicennia L., Laguncularia 

C.F. Gaertn. e Rhizophora L. (NADIA; DE MENEZES; MACHADO, 2013). Avicennia 

L. com suas espécias típicas de manguezais pertence à família Acanthaceae 

(TROPICOS.ORG, 2020). As espécies de Acanthaceae são comuns dentro das 

vegetações tropicais, subtropicais e algumas também ocorrem em áreas temperadas 

(KHAN et al., 2017). Reunem espécies com enorme variedade de formas, cores e 

dimensões das flores e inflorescências, além de crescerem em diferentes tipos de 

substratos, como florestas úmidas densas ou abertas, secas, em campos úmidos, 

vales, na costa e em áreas alagadas (BRAZ; AZEVEDO, 2016; KHAN et al., 2017). 

Cabe  ressaltar o fato de o Brasil possuir uma das maiores biodiversidades 

do mundo, em que ainda não foi totalmente desvendada em termos de pesquisas 

farmacológicas (MORENO et al., 2013). Portanto, fica evidente a necessidade de 

conservar e explorar racionalmente a grande biodiversidade brasileira, estudando 

química e biologicamente suas espécies, principalmente vegetais, buscando 

continuamente identificar novas substâncias bioativas, principalmente aquelas de 

ambientes ameaçados como os manguezais. 
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  Avicennia L. (Acanthaceae Juss.) 

Acanthaceae Juss. abrange cerca de 4300 espécies compreendidas em 

aproximadamente 346 gêneros e está entre as 12 famílias mais diversas das 

Angiospermas em todo o mundo (KHAN et al., 2017). Na flora brasileira constam 48 

gêneros e 498 espécies aceitas de Acanthaceae ocorrendo em quase todos os tipos 

de vegetações, e divindo as espécies por região brasileira, 254 estão no Sudeste 

(BRAZ et al., 2020).  

 A atribuição de família ao gênero Avicennia L. foi muito complexa no 

passado, em que o concenso entre os especialistas sobre a taxonomia do gênero 

demorou para ser consolidado. Ao longo dos anos, diversos botânicos tentaram 

elucidar a classificação taxônomica do gênero através de investigações clássicas, 

com uma propensão a categorizar dentro de Avicenniaceae Miq. (DUKE, 2017; 

THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016; WU et al., 2008). Autores anteriores relataram 

que Avicennia pertencia à família Verbenaceae e artigos de 2010 ainda atribuem este 

nome para sua família (DOS SANTOS et al., 2010; DUKE, 2017; FAUVEL et al., 1993; 

THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). Existem duas vertentes de classificação 

taxonômica de Avicennia. A primeira aborda as seguintes 8 espécies: Avicennia 

balanophora Stapf & Moldenke, Avicennia bicolor Standl., Avicennia germinans (L.) L., 

Avicennia integra N.C. Duke., Avicennia marina (Forssk.) Vierh., Avicennia officinalis 

L., Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke e Avicennia tonduzii 

Moldenke (THE PLANT LIST, 2020; TROPICOS.ORG, 2020); já a segunda considera 

as espécies Avicennia alba Blume e Avicennia rumphiana Hallier f. no lugar de A. 

balanophora e A. tonduzii (DUKE, 2017). Neste trabalhou optou-se por seguir a 

classificação e sinonímias descritas em THE PLANT LIST (2020) e TROPICOS.ORG 

(2020), cujas espécies válidas podem ser visualizadas na Figura 2.  
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Figura 2 - As 8 espécies do gênero Avicennia. 

     

     

     

     

A=A. officinalis; B=A. marina; C=A. bicolor; D=A. tonduzii; E=A. balanophora; F=A. integra; 

G=A. germinans; H=A. schaueriana. Fonte: A e B=inaturalist.org; C, D, G=tropicos.org; 

E=plants.jstor.org; F=Norman Duke; H=Paulo Roberto H. Moreno. 
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As espécies de Avicennia são encontradas em regiões costeiras tropicais 

e subtropicais (THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). Porém, as faixas de distribuição 

pela costa variam consideravelmente (DUKE, 2017). Enquanto algumas ocorrem em 

todo o mundo, outras têm distribuição mais local (DUKE, 2017). A. bicolor, A. 

germinans, A. schaueriana e A. tonduzii têm distribuição localizada nas Américas, 

somente A. germinans que foi encontrada em alguns países da África (CHAGAS; 

COSTA-LIMA, 2020; JSTOR, 2020; SPECIESLINK, 2021; THE IUCN, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; TROPICOS.ORG, 2020). A. officinalis tem registros de 

identificação em países da África e América e distribuição maior na Ásia, enquanto A. 

marina tem ampla distribuição nas costas da Africa, Ásia e Oceania (JSTOR, 2020; 

SPECIESLINK, 2021; THE IUCN, 2020; THE PLANT LIST, 2020; TROPICOS.ORG, 

2020). A. balanophora e A. integra são encontradas na Oceania (JSTOR, 2020; 

THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). As nomenclaturas, sinonímias de espécies do 

gênero e distribuição geográfica estão categorizadas no Quadro 1.  

As características botânicas e fisiológicas de Avicennia spp. são 

provenientes de evoluções adaptativas para lidar com as condições ambientais 

extremas aos quais estas plantas são expostas, como alta salinidade, solos saturados, 

exposições a ventos fortes e inundações regulares das marés (DUKE, 2017). São 

árvores e/ou arbustos adaptados exclusivamente às condições de transição costeira 

(DUKE, 2017). Alguns destes atributos incluem raízes respiratórias expostas acima 

do solo, estrututras de suporte extra da haste,  folhas excretoras de sal e sementes 

vivíparas (DUKE, 2017). 
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Quadro 1 - Sinonímia e distribuição das espécies de Avicennia L. 

Espécie Sinônimos Distribuição Referência 

Avicennia officinalis L. 

A. obovata Griff., A. oepata Buch.-Ham., A. officinalis 

var. acuminata Domin, A. officinalis f. flaviflora Kuntze, 

A. officinalis f. tomentosa Kuntze, Halodendrum 

thouarsii Roem. & Schult., Racka ovata Roem. & 

Schult., Racka torrida J.F. Gmel. 

África do Sul, Bangladesh, Brunei Darussalã, 

Camboja, Filipinas, Índia, Indonêsia, 

Madagascar, Malásia, Martinica, Miamar, 

Papa Nova Guiné, Singapura, Sri Lanka, 

Suriname, TailândiaTanzânia, Trindade e 

Tobago e Vietnã. 

(JSTOR, 2020; THE 

IUCN, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

Avicennia marina 

(Forssk.) Vierh. 

A. alba Blume, A. alba var. latifolia Moldenke, A. 

intermedia Griff., A. marina var. alba (Blume) Bakh., A. 

marina f. angustata Moldenke, A. marina var. anomala 

Moldenke, A. marina var. intermedia (Griff.) Bakh., A. 

marina f. intermedia (Griff.) Moldenke, A. marina 

subsp. marina, A. marina var. marina, A. mindanaensis 

Elmer, A. marina var. rhumphiana (Hallier f.) Bakh., A. 

rumphiana Hallier f., A. officinalis var. alba (Blume) 

C.B. Clarke, A. sphaerocarpa Staf ex Ridl., A. spicata 

Kuntze, A. tomentosa var. arabica Walp., Sceura 

marina Forssk. 

África do Sul, Arábia Saudita,  Austrália, 

Bahrein, Bangladesh, Brunei Darassuralã, 

Camboja, Catar, China, Comores, Djibouti, 

Egito, Emirados Árabes Unidos, Eriteia, 

Filipinas, Guam,Hong Kong, Ilhas Salomão, 

Índia, Indonésia, Irã, Ilhas Marianas do 

Norte,Japão, Kênia, Madagascar, Malásia, 

Maldivas,Mayotte, Miamar, Micronésia  

Moçambique, Nova Caledônia, Nova 

Zelândia.Omã,Papa Nova Guiné, Paquistão, 

Seicheles, Singapura, Somália, Sri Lanka, 

Sudão, Tailândia, Taiwan, Tanzânia, Vanautu, 

Vietnã, Yêmen.  
 

(JSTOR, 2020; THE 

IUCN, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

Avicennia bicolor 

Standl. 
- 

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e 

Panamá.  

(SPECIESLINK, 2021; 

THE IUCN, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

Avicennia tonduzii 

Moldenke 
- Colômbia, Costa Rica e Panamá. 

(SPECIESLINK, 2021; 

THE PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

Avicennia balanophora 

Stapf & Moldenke 
- Austrália. 

(JSTOR, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

Avicennia integra N.C. 

Duke 
- 

Austrália. 

 

(JSTOR, 2020; THE 

PLANT LIST, 2020; 

TROPICOS.ORG, 2020) 

continua 
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Espécie Sinônimos Distribuição Referência 

Avicennia germinans 

(L.) L. 

A. africana P. Beauv., A. elliptica Thunb., A. elliptica 

var. martii Moldenke, A. floridana Gand., A. floridana 

Raf., A. germinans f. aberrans Moldenke, A. germinans 

f. brasiliensis Moldenke, A. germinans var. cumanensis 

(Kunth) Moldenke, A. germinans var. germinans, A. 

germinans var. guayaquilensis (Kunth) Moldenke, A. 

germinans f. venezuelensis Moldenke, A. lamarckiana 

C. Presl, A. meyeri Miq., A. nitida Jacq., A. nitida var. 

trinitensis Moldenke, A. oblongifolia Nutt. ex Chapm., 

A. officinalis var. lanceolata Kuntze, A. officinalis var. 

nitida Kuntze, A. tomentosa Jacq., A. tomentosa var. 

campechensis Jacq., A. tomentosa var. cumanensis 

Kunth, A. tomentosa var. guayaquilensis Kunth. Bontia 

germinans L., Hilairanthus nitidus (Jacq.) Tiegh., 

Hilairanthus tomentosus (Jacq.) Tiegh. 

Belize, Brasil, Caribe, Colômbia, El Salvador, 

Equador, Estados Unidos, Gana, Guadalupe, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Mauritânia, 

México, Nicarágua, Nigéria, Panamá, Peru, 

São Bartolomeu, São Vicente e Granadinhas, 

Senegal, Suriname e Venezuela.  

 

(CHAGAS; COSTA-

LIMA, 2020; JSTOR, 

2020; THE PLANT LIST, 

2020; TROPICOS.ORG, 

2020) 

Avicennia schaueriana 

Stapf & Leechm. ex 

Moldenke 

A. schaueriana f. candicans Moldenke, A. schaueriana 

f. glabrescens Moldenke. 

Brasil, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 

Trindade e Tobago e Venezuela. 

(CHAGAS; COSTA-

LIMA, 2020; JSTOR, 

2020; THE PLANT LIST, 

2020; TROPICOS.ORG, 

2020) 

-=não possuem sinonímia.

continuação 

conclusão 
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 Atividades Biológicas e Composição Química  

As comunidades litorâneas usam a madeira de Avicennia spp. como 

combustível e para a construção, a casca no tingimento e tanagem do couro, as folhas 

na alimentação do gado e também na construção das casas, os frutos como 

repelentes de insetos e as raízes aéreas para a produção de rolhas, boias e jangadas 

(THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). Estas espécies também são largamente 

utilizadas pelas comunidades locais para o tratamento de várias doenças, dentre elas: 

tumores, úlceras, furúnculos, queimaduras, hemorróidas, sarna, micoses, 

hanseníase, varíola,  dor de garganta, afta, asma, reumatismo, hepatite, picadas de 

insetos e cobras, contra parasitas da pele, como diurética, anti-hemorrágica, 

antidiarréica, gastroprotetiva e abortífera  (BANDARANAYAKE, 2002; DOS SANTOS 

et al., 2010; THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). Extratos de Avicennia spp. já 

demonstraram diversas atividades biológicas tais como: antioxidante, protetora 

celular, antimocrobiana, anti-inflamatória, anticâncer e hipoglicemiante, sendo que 

alguns dos estudos também obtiveram atividade significativas de compostos isolados 

(BARBOSA et al., 2019; DAS et al., 2018; HAN et al., 2008; MACHADO et al., 2017; 

YANG et al., 2018). Destas atividades, as mais pesquisadas no gênero são anticâncer, 

antioxidante e antimicrobiana. A. marina e A. officinalis são as espécies que possuem 

mais artigos publicados sobre bioatividade in vitro e in vivo.  

As classes de compostos químicos relatados em Avicennia são 

flavonoides, iridoides, derivados quinônicos, diterpenos, triterpenos, saponinas, 

esterois e ácidos graxos, que podem ter contribuído para as diversas propriedades 

medicinais destas plantas (BOUSQUET-MÉLOU; FAUVEL, 1998; FENG et al., 2006; 

HAN et al., 2007; ITO et al., 2000; MAHERA et al., 2011; RAMANJANEYULU et al., 

2015; SUBRAHMANYAM; KUMAR; REDDY, 2006; THATOI; SAMANTARAY; DAS, 

2016). Nos próximos tópicos serão abordadas as atividades biológicas mais 

estudadas para Avicennia spp., bem como as substâncias bioativas isoladas.   

1.2.1 Potencial Antioxidante 

Espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs) são geradas nas 

céluas pela interação com as radiações de luz ultravioleta, raios-X e raios-gama, 

sendo produzidos também em reações catalisadas por metais, por neutrófilos e 

macrófagos durante a inflamação, na respiração mitocondrial e, ainda, estão 

presentes como poluentes na atmosfera (VALKO et al., 2006). As principais EROs e 
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ERNs que causam danos oxidativos em tecidos biológicos são os radicais superóxido 

(O2
•-), hidroxila (HO•), peroxila (ROO•), óxido nítrico (NO•), dióxido nítrico (NO2

•) e 

alguns compostos não radicalares como peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido nitroso 

(HNO2), nitritos (NO2
-), nitratos (NO3

-), peroxinitritos (ONOO-) e oxigênio singleto (1O2) 

(BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; KARADAG; OZCELIK; SANER, 2009). Quando 

a produção de espécies reativas é exacerbada, o organismo dispõe de um eficiente 

sistema antioxidante que consegue controlar e restabelecer o equilíbrio homeostático 

(VASCONCELOS et al., 2007). No entanto, o desequilíbrio entre esse sistema resulta 

no estresse oxidativo, e consequentemente em efeitos prejudiciais, como peroxidação 

dos lipídeos de membrana e agressão às proteínas dos tecidos e de membranas, às 

enzimas, carboidratos e até mesmo danos ao DNA (BARREIROS; DAVID; DAVID, 

2006; VASCONCELOS et al., 2007). O corpo possui vários mecanismos para manter 

o equilíbrio oxidativo através dos antioxidantes, sejam eles endógenos ou fornecidos 

pela dieta (PHAM-HUY; HE; PHAM-HUY, 2008). Tais ações podem funcionar por 

quebra da cadeia oxidativa, impedindo a propagação dos radicais livres ao convertê-

los em produtos mais estáveis, e/ou pela regulação de enzimas que impedem a 

iniciação da cadeia para formar os radicais livres, desativação de metais e 

regeneração de antioxidantes primários (PHAM-HUY; HE; PHAM-HUY, 2008). Além 

disso, existem as ações indiretas, como a regulação de antioxidantes endógenos e 

controle de expressão de genes para produção de enzimas oxidantes (APAK, 2019). 

Os antioxidantes endógenos podem ser classificados em enzimáticos, tais como 

superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa redutase, e não-

enzimáticos como glutationa, L-arginina, melatonina, ácido úrico, ácido lipoico, 

bilirrubina, coenzima Q10, metaloproteínas e transferrina (PHAM-HUY; HE; PHAM-

HUY, 2008). Os antioxidantes exógenos são providos através da alimentação, tais 

como os carotenoides, tocoferóis, vitamina C, metais (selênio, zinco, cobre, 

magnésio), os ácidos graxos ômega-3 e 6 e os compostos fenólicos (PHAM-HUY; HE; 

PHAM-HUY, 2008). 

Os ensaios antioxidantes mais usados, que medem a capacidade dos 

antioxidantes em desativar espécies reativas, são classificados em in vitro e in vivo, 

enzimáticos e não enzimáticos, podem ser baseados na transferência de elétrons e 

átomos de hidrogênio e ser diretos ou indiretos (APAK, 2019). Os principais métodos 

baseiam-se nas seguintes formas. 1) capacidade de sequestro do radical peroxila: 

teste Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC); sequestro do radical hidroxila: 
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método da desóxiribose; sequestro do radical óxido nítrico: utilizando o reagente de 

Griess; sequestro do ânion superóxido: atividade da superóxido dismutase e redução 

do nitroazul de tetrazólio (NBT, do inglês nitro-blue tetrazolium); sequestro do radical 

de moléculas orgânicas: 2,2-difenil-1-picril-hidrazina (DPPH) e o 2,2’-azinobis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS); 2) poder redutor de metal: através da 

redução dos íons ferro por Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP); 3) 

quantificação de produtos formados durante peroxidação lipídica: ensaio do ácido 

tiobarbitúrico (TBA); 3) ensaio antioxidante celular: mede a capacidade antioxidante 

em modelo biológico de cultura de células (KARADAG; OZCELIK; SANER, 2009). 

Adicionalmente, existe o doseamento de fenólicos totais por reagente de Folin-

Ciocalteu, podendo ser realizada uma correlação entre fenólicos totais e o poder 

antioxidante da amostra (RIVERO-PÉREZ; MUÑIZ; GONZÁLEZ-SANJOSÉ, 2007).  

Desde 1990, as pesquisas por novos antioxidantes aumentaram bastante 

devido ao seu potencial na prevenção de doenças. Esses compostos podem atuar na 

proteção contra raios UV, na pele e em nível celular, e na preservação de alimentos, 

alvos importantes para as indústrias de medicamentos, cosméticos e alimentos. 

Atualmente a busca por antioxidantes naturais, principalmente provenientes das 

plantas, são os principais alvos de busca para esses setores industriais (AZIZ; DIAB; 

MOHAMMED, 2019).  

No Quadro 2 pode-se observar que os resultados variam muito entre os 

estudos com a mesma espécie, comparando os mesmos tipos de extratos e 

metodologias. Contudo, dentre as 2 espécies mais estudadas, A. marina e A. 

officinalis, a primeira apresentou os maiores potenciais antioxidantes. Como exemplo, 

o extrato alcoólico das folhas de A. marina apresentou um concentração média capaz 

de reduzir 50% do radical DPPH (CE50) de 14,8 µg/mL (IRANAWATI et al., 2018), 

enquanto para o extrato alcoólico das folhas de A. officinalis apresentou CE50 = 160,9 

µg/mL (KHUSHI et al., 2016). Em outro estudo, foi determinada a capacidade 

antioxidante de diferentes partes de A. marina pelo método do DPPH e o doseamento 

da quantidade de fenólicos totais presentes nessas partes. A capacidade antioxidante 

determinada para frutos, cascas dos caules e folhas por DPPH foi CE50 = 85,2,  205,3 

e 307,0 µg/mL e o doseamento de fenóis totais foi de 49,1, 33,7 e 23,0 mg Equivalente 

de ácido gálico/g de amostra, respectivamente (FEBRIANI; ISMIYARTO; ANAM, 

2020). Esses resultados corroboram com a hipótese de que esses compostos podem 

estar envolvidos na capacidade antioxidante (FEBRIANI; ISMIYARTO; ANAM, 2020). 
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As folhas de A. marina também obtiveram grande potencial antioxidante, com o valor 

de CE50 de 12,8 µg/mL, através sequestro do radical superóxido usando o NBT 

(BEULA et al., 2012). Os dois métodos, sequestro dos radicais DPPH e superóxido, 

apresentam correlações positivas, sendo complementares para a obtenção de 

informações que confirmem o poder antioxidante em meio biológico (RIVERO-PÉREZ; 

MUÑIZ; GONZÁLEZ-SANJOSÉ, 2007). Para a A. schaueriana, a espécie em questão 

deste estudo, o único potencial antioxidante encontrado na litetaratura foi por método 

de sequestro do radical DPPH com CE50 = 42,2 µg/mL para o extrato em acetato de 

etila das folhas (BARBOSA et al., 2019). 

Quadro 2 - Potencial antioxidante de espécies do gênero Avicennia L. 

Espécie Extrato Método CE50 (µg/mL) Referências 

A. marina  

(F) 
Metanol 

DPPH 

Superóxido dismutase 

TBA 

FRAP 

154,0 

187,0 

179,0 

245,0 

(SHEELA; 

JOSEPH; 

BHUVANESHWARI, 

2018) 

A. marina  

(F) 

(FR) 

(CS) 

Etanol DPPH 

 

307,0 

85,2 

205,3 

(FEBRIANI; 

ISMIYARTO; 

ANAM, 2020) 

A. marina  

(F) 
Etanol 

DPPH 

NO 

Superóxido dismutase 

142,1 

20,0 

12,8 

(BEULA et al., 

2012) 

A. marina  

(F) 

(CS) 

Metanol DPPH 
14,8 

167,1 

(IRANAWATI et al., 

2018) 

A. marina  

(P) 
Etanol 

DPPH 

Sequestro do H2O2 

Desóxirribose 

NBT 

1196,4 

178,6 

132,4 

257,0 

(BISWAS et al., 

2018) 

A. marina  

(F) 

Etanol-H2O 

90% 

DPPH 

ABTS 

NBT  

364,0 

95,0 

127,0 

(DAS et al., 2020) 

A. marina  

(CS) 

Etanol-H2O 

90% 

DPPH 

ABTS 

NBT 

163,0 

155,0 

159,0 

(DAS et al., 2020) 

A. marina  

(F) 

(CS) 

(FR) 

AcOEt DPPH 

252,0 

515,8 

611,0 

(SULMARTIWI et 

al., 2018) 

A. marina  

(P) 

 

AcOEt 

Metanol 

Metanol 

DPPH 

Desóxirribose 

ABTS 

21,2 

19,7 

28,0 

(LINCY; 

PAULPRIYA; 

MOHAN, 2013) 

A. marina  

(F) 

(P) 

Água DPPH 
271,7 

404,2 
(HO et al., 2012) 

continuação 
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Espécie Extrato Método CE50 (µg/mL) Referências 

A. marina 

(F) 

 

AcOEt 

Acetona 

Metanol 

DPPH 

 

460,0 

450,0 

248,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(C) 

 

AcOEt 

Acetona 

Metanol 

DPPH 

 

200,0 

110,0 

168,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(P) 

 

AcOEt 

Acetona 

Metanol 

DPPH 

 

150,0 

108,0 

127,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(F) 

Metanol 

Água 
NBT 

480,0 

230,0 
(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(C) 

 

Acetona 

Metanol 

Água 

NBT 

376,0 

400,0 

352,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(P) 
Metanol NBT 480,0 (MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(F) 

 

AcOEt 

Acetona 

Metanol 

Água 

ABTS 

247,0 

73,0 

52,0 

180,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(C) 

 

AcOEt 

Acetona 

Metanol 

Água 

ABTS 

67,0 

40,0 

57,0 

75,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. marina 

(P) 

 

AcOEt 

Metanol 

Água 

ABTS 

72,0 

61,0 

40,0 

(MOTERIYA, 2015) 

A. officinalis 

(F) 

Etanol-H2O 

90% 

DPPH 

NBT 

ABTS 

200,0 

41,9 

207,6 

(DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(CS) 

Etanol-H2O 

90% 

DPPH 

NBT 

ABTS 

112,0 

114,0 

82,0 

(DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(F) 
Etanol DPPH 160,9 

(KHUSHI et al., 

2016) 

A. 

schaueriana 

(F) 

AcOEt DPPH 42,2 
(BARBOSA et al., 

2019) 

CE50:concentração efetiva para reduzir 50%; F=folhas, C=caules, CS=cascas dos caules, 

P=pneumatóforos, FR=frutos; AcOEt=acetato de etila; DPPH=2,2-difenil-1-picril-hidrazina; 

TBA=ácido tiobarbitúrico; FRAP=Ferric Reducing Antioxidant Power; ABTS=(2,2’-azinobis (3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)); NBT=nitro-blue tetrazolium: teste de redução do nitroazul 

de tetrazólio; NO=óxido nítrico. CE50 dos controles positivos→ vitamina C: DPPH 2,9 µg/mL, 

superóxido dismutase 24,3 µg/mL e NO 5,0 µg/mL; α-tocoferol: TBA 170,0 µg/mL; ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA): FRAP 116,0 µg/mL; ácido ascórbico: sequestro do H2O2 

83,9 µg/mL, desoxirribose 62,9 µg/mL, NBT 92,3 µg/mL, ABTS 20,2 µg/mL.        

 

Na literatura também são encontrados relatos sobre o potencial 

antioxidante de compostos isolados de Avicennia spp. A lista dos 14 compostos 

conclusão 

continua 
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isolados e testados pode ser vista no Quadro 3. Destes, somente 2 são flavonoides, 

3’,4’,5-tri-hidróxi-7-metóxiflavona (10) e apigenina (11), e os demais são derivados 

fenilpropanoídicos e um etilcatecol. As maiores atividades encontradas, pelo método 

DPPH, foram para o ácido cafeico (1), CE50 = 0,36 µg/mL, e o 4-etilcatecol (3), CE50 = 

1,1 µg/mL. Por outro lado, as atividades mais baixas foram observadas para os 

flavonoides , 3’,4’,5-tri-hidróxi-7-metóxiflavona (10) e apigenina (11) com as 

respectivas CE50 de 37,0 e 52,0 µg/mL (YANG et al., 2018). Os flavonoides têm suas 

propriedades pró-oxidantes in vivo mais bem documentada do que sua eficácia 

antioxidante, essas atividades vão depender do sistema gerador de radicais e sua 

concentração (APAK, 2019).  

O corpo humano está sujeito aos radicais livres provenientes do ambiente 

ou gerados pelo próprio organimo (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). Dessa forma, 

o estudo do potencial antioxidante de substâncias, principalmente provenientes de 

produtos naturais, é importante para a diminuição do estresse oxidativo e também 

está relacionado com a prevenção de diversas patologias e processos inflamatórios, 

como diabetes, doenças cardiovasculares, colite ulcerativa, artrite, catarata, 

disfunções cognitivas, declínio do sistema imune e câncer (BARREIROS; DAVID; 

DAVID, 2006). 

Quadro 3 - Compostos isolados de Avicennia spp. com potencial antioxidante.  

N° Composto Espécie Resultado Referência 

1 

 
ácido cafeico 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 0,36 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018) 

2 

 
ácido ferúlico 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 3,0 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

3 
 

4-etilcatecol 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 1,1 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

continua 
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N° Composto Espécie Resultado Referência 

4 

 
calceolariosídeo A 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 4,1 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

5 

 
campneosídeo I 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 8,8 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

6 

 
6”-O-acetilacteosídeo 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 4,3 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Resultado Referência 

7 

 
crenatosídeo 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 8,4 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

8 

 
ácido clorogênico 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 8,9 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

9 

 
ácido neoclorogênico 

A. 

marina 

(FR) 

DPPH: 

CE50 5,8 

µg/mL 

(YANG et al., 

2018 

10 

 
3’,4’,5-tri-hidróxi-7-metóxiflavona 

A. 

marina 

(PA) 

DPPH: 

CE50 37,0 

µg/mL 

(FENG et al., 

2006) 

11 

 
apigenina 

A. 

marina 

(PA) 

DPPH: 

CE50 52,0 

µg/mL 

(FENG et al., 

2006) 

continua 

continuação 
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CE50:concentração efetiva para reduzir 50%; PA=partes aéreas; FR=frutos; AOC=atividade 

antioxidante celular. CE50 controles positivos→vitamina C: DPPH 2,9 µg/mL e AOC 3,3 µg/mL.  

 

1.2.2 Atividade Antimicrobiana 

O aumento e disseminação da resistência antimicrobiana representam um 

grande desafio para a pesquisa e a medicina. Os micro-organismos usam duas 

estratégias principais para se adaptar e sobreviver aos antimicrobianos: as mutações 

genéticas e a transferência horizontal de genes de resistência (BARBOSA et al., 

2020). A primeira estratégia se dá por modificação do alvo/receptor, desenvolvimento 

e aumento de bombas de efluxo ou modificação da permeabilidade de sua parede 

N° Composto Espécie Resultado Referência 

12 

 
marinoide-I 

A. 

marina 

(FR) 

AOC: CE50 

17,6 

µg/mL 

(YI et al., 

2014) 

13-14 

 
  13 marinoide-J R1=OH; R2=OH; R3=H 

  14 marinoide-K R1=H; R2=H; R3=OH 

A. 

marina 

(FR) 

AOC: CE50 

15,1 e 23,2 

µg/mL 

(GAO et al., 

2014) 

continuação 

conclusão 
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celular, inativação dos antibióticos ou modificação enzimática, aquisição de vias 

metabólicas alternativas e criação de biofilmes (BARBOSA et al., 2020; LEWIS, 2013). 

A segunda inclui conjugação por plasmídeos, transdução por bacteriófagos e 

transformação natural pelo DNA extracelular (LERMINIAUX; CAMERON, 2019). 

Utilizando bactérias como exemplo, a Figura 3 mostra os cinco principais alvos dos 

antibióticos, as vias de aquisição e os mecanismos de expressão de resistência aos 

antibióticos.  

Figura 3 - Principais vias de resistência e alvos de antibióticos. 

 

Adaptado de Chellat; Raguž; Riedl (2016).  

Este cenário demonstra a importância da elaboração de novas estratégias 

para combater a resistência aos antibióticos (MORENO et al., 2013). 

Tradicionalmente, as plantas são consideradas como fontes de novos fármacos, e as 

vantagens esperadas com o uso de antimicrobianos naturais consistem em: redução 

do uso de antibióticos já existentes, aumento do controle da contaminação microbiana 

em alimentos, aumento do prazo de validade de alimentos e diminuição do 

desenvolvimento de resistência aos antibióticos usados contra micro-organismos 

patogênicos (TAJKARIMI; IBRAHIM; CLIVER, 2010). Adicionalmente, existe a 

estratégia de utilização de antibióticos co-administrados com produtos naturais ou 

derivados com papel de potencializar os antibióticos por efeitos aditivos e/ou 

sinérgicos (ABREU; MCBAIN; SIMÕES, 2012; AYAZ et al., 2019). Sendo assim, os 
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extratos vegetais representam um potencial para o desenvolvimento de novos 

fármacos eficazes contra infecções de difícil tratamento (MORENO et al., 2013). 

O parâmetro mais adequeado para comparar resultados in vitro de 

atividade antimicrobiana dos extratos de plantas é através do valor de concentração 

inibitória mínima (CIM). Em estudos de triagem utilizando extratos de plantas, os 

valores de CIM abaixo de 100,0 µg/mL são considerados com boa atividade 

antimicrobiana para a continuação dos estudos (MORENO et al., 2013). De acordo 

com esses parâmetros de CIM, os extratos de Avicennia spp. já testados para 

atividade antimicrobiana não podem ser considerados muito promissores (Quadro 4). 

Os extratos com as melhores atividades foram das folhas de A. marina contra o fungo 

leveduriforme Candida albicans, cepa padrão e isolado clínico, e a bactéria Gram-

positiva Staphylococcus aureus com CIMs de 50,0, 55,0 e 75,0 µg/mL, 

respectivamente, além das folhas de A. officinalis para a bactéria Gram-negativa 

Escherichia coli com CIM de 62,5 µg/mL (DHAYANITHI et al., 2012; KHUSHI et al., 

2016; PANAHI et al., 2014). Outros extrados de A. marina e A. officinalis apresentaram 

CIMs 100,0 µg/mL, dentro do ponto de corte para serem considerados com atividade 

suficiente para a continuação dos estudos (BAKSHI; CHAUDHURI, 2014; DAS et al., 

2018; KHUSHI et al., 2016). É importante observar que as espécies de Avicennia 

citadas acima obtiveram resultados tanto contra bactérias Gram-positivas quanto 

negativas, sendo necessários mais estudos para a avaliação do papel destas plantas 

em interferir na permeabilidade da parede celular dessas bactérias.  

Alguns compostos isolados de Avicennia spp. também foram testados para 

atividade antimicrobiana, os quais podem ser vistos no Quadro 5. Dos 9 compostos 

testados, apenas as naftoquinonas avicequinona-A (15), estenocarpoquinona-B (16), 

avicequinona-C (17) e a mistura de avicenona-D (18) e E (19) isoladas dos caules de 

A. marina obtiveram uma atividade antimicrobiana considerável, com valores de CIMs 

variando entre 12,5 e 6,25 µg/mL, contra C. albicans, S. aureus, Mycobacterium 

smegmatis, Mycobacterium aurum, Mycobacterium vaccae e Mycobacterium fortuitum 

(HAN et al., 2007). Os diterpenos excoecarina-A (20), ent-16-hidróxi-3-oxo-13-epi-

manoil-óxido (21), ent-15-hidróxi-labda-8(17)13E-dien-3-ona (22) e rizoforina-B (23), 

apesar de compreenderem uma das classes de produtos naturais com atividade 

antimicrobiana, obtiveram CIMs abaixo de 100 µg/mL contra Rhisopus oryzae, 

Aspergillus brasiliensis e Bacillus subtilis (SUBRAHMANYAM; KUMAR; REDDY, 

2006).  



         
  
  42 

 

Quadro 4 - Atividade antimicrobiana in vitro de espécies do gênero Avicennia L. 

Espécie Extrato Micro-organismo CIM (µg/mL) Referências 

A. marina  

(F) 

Etanol-

H2O 70% 

Candida albicans 

Candida albicans clínica 

50,0 

55,0 
(PANAHI et al., 2014) 

A. marina  

(F) 
Etanol Staphylococcus aureus 75,0 

(DHAYANITHI et al., 

2012) 

A. marina  

(F) 
AcOEt 

Agrobacterium tumefaciens 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

100,0 
(BAKSHI; 

CHAUDHURI, 2014) 

A. marina  

(F) 
Acetona Staphylococcus aureus 100,0 

(BAKSHI; 

CHAUDHURI, 2014) 

A. marina  

(P) 
Etanol Aspergillus fumigatus 250,0 (OKLA et al., 2021) 

A. marina  

(FR) 
Etanol 

Aspergillus fumigatus 

Candida albicans 

260,0 

250,0 
(OKLA et al., 2021) 

A. marina  

(S) 
Etanol Aspergillus fumigatus 260,0 (OKLA et al., 2021) 

A. marina  

(P) 
CHCl3 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

1500,0 

1700,0 
(OKLA et al., 2021) 

A. marina  

(F) 
AcOEt 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

1200,0 

1400,0 
(OKLA et al., 2021) 

A. marina  

(F) 
Etanol Penicillium digitatum 8000,0 

(BEHBAHANI et al., 

2016) 

A. officinalis 

(F) 

 

Etanol-

H2O 90% 

Candida krusei 

Pseudomonas aeruginosa 
100,0 (DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(F) 

 

Etanol-

H2O 90% 

Bacillus subtilis 

Escherichia coli 

Candida albicans 

200,0 (DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(CS) 

 

Etanol-

H2O 90% 

Pseudomonas aeruginosa 

Candida albicans 

Candida krusei 

100,0 (DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(CS) 

 

Etanol-

H2O 90% 

Bacillus subtilis 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

200,0 (DAS et al., 2018) 

A. officinalis 

(F) 

 

AcOEt 
Agrobacterium tumefaciens 

 
100,0 

(BAKSHI; 

CHAUDHURI, 2014) 

A. officinalis 

(F) 
Etanol 

Escherichia coli 

Salmonella typhi 

62,5 

125,0 
(KHUSHI et al., 2016) 

A. schaueriana 

(C) 

Éter de P 

CHCl3 

Éter de P 

Etanol 

Colletotrichum gloeosporioides 

Colletotrichum gloeosporioides 

Cladosporium sphaerospermum 

Colletotrichum gloeosporioides 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

1500,0 

(FARDIN; YOUNG, 

2015) 

A. schaueriana 

(F) 
CHCl3 Colletotrichum gloeosporioides 1500,0 

(FARDIN; YOUNG, 

2015) 

A. schaueriana 

(P) 

Etanol-

H2O 70% 

Klebsiella pneumoniae 

Staphylococcus aureus 

Micrococcus luteus 

5000,0 

620,0 

620,0 

(DOS SANTOS et al., 

2010) 

A. schaueriana  

(CS) 

 

Etanol-

H2O 70% 

Staphylococcus aureus 

Micrococcus luteus 

Klebsiella pneumoniae 

2500,0 

5000,0 

5000,0 

(DOS SANTOS et al., 

2010) 

CIM=concentração inibitória mínima; AcOEt=acetato de etila; Éter de P=éter de petróleo; 

F=folhas; FR=frutos; S=sementes; C=caules; CS=cascas dos caules; P=pneumatóforos. Extratos 

de plantas com CIM <100,0 µg/mL são promissores como antimicrobianos (MORENO et al., 2013). 
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Quadro 5 - Compostos isolados de Avicennia spp. para atividade antimicrobiana. 

N° Composto Espécie Micro-organismo CIM (µg/mL) Referência 

15 

 
avicequinona-A 

A. marina 

(C) 

Candida albicans 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium aureum 

Mycobacterium vaccae 

Mycobacterium fortuitum 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus faecalis 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

6,2 

50,0 

(HAN et al., 2007) 

16 

estenocarpoquinona-B 

A. marina 

(C) 

Candida albicans 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium aureum 

Mycobacterium vaccae 

Mycobacterium fortuitum 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus faecalis 

12,5 

12,5 

12,5 

6,2 

25,0 

12,5 

25,0 

(HAN et al., 2007) 

17 

 
avicequinona-C 

A. marina 

(C) 

Candida albicans 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium aureum 

Mycobacterium vaccae 

Mycobacterium fortuitum 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus faecalis 

12,5 

6,2 

6,2 

6,2 

12,5 

6,2 

50,0 

(HAN et al., 2007) 

18-19 

 
Mistura: 18 avicenona-D R1=OH; R2=H 

        19 avicenona-E R1=H; R2=OH 

A. marina 

(C) 

Candida albicans 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium aureum 

Mycobacterium vaccae 

Mycobacterium fortuitum 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus faecalis 

 

12,5 

6,2 

6,2 

6,2 

12,5 

12,5 

50,0 

HAN et al., 2007) 

continua 
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N° Composto Espécie Micro-organismo CIM (µg/mL) Referência 

20 

 
excoecarina-A 

 

A. officinalis 

(P) 

Rhisopus oryzae  

Aspergillus brasiliensis 
500,0 

(SUBRAHMANYAM; 

KUMAR; REDDY, 2006) 21 

 
ent-16-hidróxi-3-oxo-13-epi-manoil-óxido 

 

22 

 
ent-15-hidróxi-labda-8(17)13E-dien-3-ona 

 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Micro-organismo CIM (µg/mL) Referência 

23 

 
rizoforina-B 

A. officinalis 

(P) 
Bacillus subtilis 200,0 

(SUBRAHMANYAM; 

KUMAR; REDDY, 2006) 

CIM=concentração inibitória mínima; F=folhas; C=caules; CS=cascas dos caules; P=pneumatóforos. Extratos de plantas com CIM <100,0 µg/mL 

são promissores como antimicrobianos (MORENO et al., 2013). 

 

 

continuação 

conclusão 
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1.2.3 Atividade Antitumoral 

O câncer é a segunda causa de morte no mundo todo e de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2018 houve aproximadamente 18,0 

milhões de novos casos (ambos os sexos e todas as idades) e 9,6 milhões de mortes 

(BRAY et al., 2018; WHO, 2018). No Brasil, em 2019, houve aproximadamente 232 

mil mortes por esta enfermidade e a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 

aponta que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2019, 2020). Os tipos de câncer mais comuns são de pulmão, mama, 

colorretal, próstata, pele (não melanoma) e estômago, e os que mais causam mortes 

são de pulmão, colorretal, estômago, fígado e mama (WHO, 2018). A incidência e 

mortalidade do câncer no mundo todo estão crescendo rapidamente, em parte devido 

o elevado crescimento populacional e aumento da expectativa de vida, como também 

pela mudança nos fatores de risco e comportamento da população; portanto, é 

fundamental identificar novas estratégias para terapias contra o câncer, com a 

finalidade de reduzir os custos dos tratamentos, minimizar o sofrimento dos pacientes 

e diminuir a mortalidade (BRAY et al., 2018; MAJOLO et al., 2019). 

Os produtos naturais e seus derivados já demonstraram enorme potencial 

para o desenvolvimento de quimioterápicos (MAJOLO et al., 2019). O critério para que 

extratos de produtos naturais sejam promissores para a continuação dos estudos de 

atividade antitumoral é o valor de CI50 < 20 µg/mL  nos ensaios in vitro (BÉZIVIN et 

al., 2003). A. marina foi a espécie mais testada em ensaios de atividade antitumoral 

in vitro, indicando um potencial promissor para os estudos coms outras espécies 

(Quadro 6), principalmente as nativas do Brasil. De acordo com os critérios para 

atividade (CI50 < 20 µg/mL), os extratos em acetato de etila e hexano das folhas de A. 

marina foram considerados promissores contra linhagens celulares humanas de 

câncer de mama, fígado e cólon (ALBINHASSAN et al., 2020; BÉZIVIN et al., 2003; 

HUANG et al., 2016).  

Vários metabólitos secundários isolados de Avicennia spp. apresentaram 

inibição do crescimento de células tumorais, dentre eles, flavonoides, quinonas e 

terpenos, como pode ser observado no Quadro 7. Dentre as diversas classes de 

compostos, os mais ativos foram as naftoquinonas e análogos, avicequinona-B (33), 

nafto[1,2-b]furano-4,5-diona (34), 3-cloro-desóxi lapachol (35), estenocarpoquinona-B 

(16) e avicequinona-C (17).  
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Quadro 6 - Atividade antitumoral de espécies do gênero Avicennia L. 

Espécie Extrato 
Linhagem 

celular 
CI50 (µg/mL) Referências 

A. marina 

(F) 
Etanol-água 80% HL-60 280,0 (KARAMI et al., 2012) 

A. marina 

(F) 
Metanol MDA-MB-231 250,0 

BOROJENI; 

BEHBAHANI; 

SADEGHI-ALIABADI, 

2013) 

A. marina 

(CS) 
Metanol 

HL-60 

NCI-H23 

297,9 

211,0 

(SUKHRAMANI; 

PATEL, 2013) 

A. marina 

(CS) 
Água 

HL-60 

NCI-H23 

281,2 

220,1 

(SUKHRAMANI; 

PATEL, 2013) 

A. marina 

(F) 
AcOEt 

AU565 

BT-483 

HepG2 

Huh7 

0,75 

0,85 

0,79 

15,6 

(HUANG et al., 2016) 

A. marina 

(F) 
Metanol HeLa 107,0 

(SHEELA; JOSEPH; 

BHUVANESHWARI, 

2018) 

A. marina 

(F) 
CHCl3-metanol 66% WiDr 155,0 (ILLIAN et al., 2018) 

A. marina 

(F) 
Metanol 

MCF-7 

HeLa 

57,0 

44,3 

(ESWARAIAH et al., 

2020) 

A. marina 

(F) 
Hexano 

HCT-116 

HepG2 

MCF-7 

23,7 

44,9 

79,5 

(ALBINHASSAN et al., 

2020) 

A. officinalis 

(F) 
Metanol 

In vivo contra 

carcinoma de 

Ehrlich 

400 mg/kg 

aumento da 

vida dos 

ratos em 

58,8% 

(SUMITHRA et al., 

2011) 

CI50=concentração capaz de inibir 50%; F=folhas; C=caules; CS=cascas dos caules; 

P=pneumatóforos; AcOEt=acetato de etila. Linhagens celulares humanas: HeLa=células de 

câncer cervical; WiDr e HCT-116=adernocarcinoma de cólon; MDA-MB-231 e MCF-

7=adenocarcinoma de mama; HL-60=leucemia; NCI-H23=câncer de pulmão não-pequenas 

células; HepG2 e Huh7=câncer de fígado; AU565 e BT-483=câncer de mama. Critério para 

continuação de estudos usando produtos naturais contra células tumorais em ensaios in vitro é 

CI50 < 20 µg/mL (BÉZIVIN et al., 2003). 
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Quadro 7 - Compostos isolados de Avicennia sp. com atividade antitumoral. 

N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

16 

 
estenocarpoquinona-B  

 

A. marina (C) 
K562 

HeLa 

0,2 

4,3 

(HAN et al., 2007) 

 

17 

 
avicequinona-C  

 

A. marina (C) 
K562 

HeLa 

1,1  

3,2 

(HAN et al., 2007) 

 

18-19  
Mistura: 18 avicenona-D R1=OH; R2=H 

        19 avicenona-E R1=H; R2=OH 

 

 

 

A. marina (C) 
K562 

HeLa 

7,5 

13,1 

(HAN et al., 2007) 

 

continua 
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N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

24 

luteolina-7-metóxi-3’-O-β-D-glicosídeo 

A. marina (PA) BT-20 16,0  
(SHARAF; EL-ANSARI; 

SALEH, 2000) 

25 

 
7,3’-di-O-metil luteolina 

A. marina (PA) BT-20 18,0 
(SHARAF; EL-ANSARI; 

SALEH, 2000) 

26 

 
luteolina 

A. marina (F) MDA-MB-231 28,0 
(MOMTAZI-BOROJENI; 

BEHBAHANI; SADEGHI-

ALIABADI, 2013) 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

27 

 

 
isoquercitrina  

A. marina (F) SiHa 454,8  (ARUMUGAM et al., 2017) 

28 

 
11-hidróxi-8,11,13-abietatrieno 12-O-β-

xilopiranosídeo 

 

 

 

 

 

A. marina (C) 

L-929 

K562 

HeLa 

14,7 

24,7 

28,6  

(HAN et al., 2008) 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

29-30 

 

 
Mistura de: 29 6Hα-11,12,16-tri-hidróxi-

6,7-secoabieta-8,11,13-trieno-6,7-dial-

11,6-hemiacetal  

e 

30 6Hβ-11,12,16-tri-hidróxi-6,7-

secoabieta-8,11,13-trieno-6,7-dial-11,6-

hemiacetal 

 

 

A. marina (C) 

L-929 

K562 

HeLa 

31,8 

22,4 

42,7 

(HAN et al., 2008) 

31 

 
6,11,12,16-tetra-hidróxi-5,8,11,13-

abitetetraen-7-ona  

 

 

A. marina (C) 

L-929 

K562 

HeLa 

9,6 

8,9 

18,0 

(HAN et al., 2008) 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

32 

 
6’-butóxi ilecudinosídeo B  

A. marina 

(FR) 

GSC-3 

GCS-18 

12,21 

5,53  
(YANG et al., 2018) 

33 

 
avicequinona-B 

 

A. marina (CS) 

HT-29 

MDA-MD-231 

A549 

PC3 

1,62 

1,27 

0,54 

2,31 

(OCAMPO et al., 2020) 

continuação 

continua 
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N° Composto Espécie Linhagem celular CI50 (µg/mL) Referência 

34 

 
nafto[1,2-b]furano-4,5-diona  

A. marina (P) 

CAL27 

SAS 

Ca9-22  

0,87 

0,63 

0,44  

(LIN et al., 2014) 

H1299 

H1437 

A549 

0,33 

0,65 

0,84  

(CHIEN et al., 2019) 

35 

 
3-cloro-desóxi lapachol  

A. germinans 

(F) e (C) 

Col2 

KB 

LNCaP 

Lu1 

3,7 

3,2 

4,1 

8,3 

(JONES et al., 2005) 

CI50=concentração capaz de inibir 50%; F=folhas; PA=partes aéreas; C=caules; CS=cascas dos caules; FR=frutos. Linhagens celulares 

humanas: BT-20=câncer de mama; MDA-MB-231=adenocarcinoma de mama; SiHa e HeLa=câncer cervical; HT-29 e Col2=câncer de cólon; 

A549= carcinoma de pulmão; PC3=adenocarcinoma de próstata; K562=leucemia; CAL27, SAS e Ca9-22= carcinoma oral de céulas escamosas; 

H1299, H1437, A549=câncer de pulmão não-pequenas células; KB=carcinoma epidermoide oral; LNCaP=câncer de próstata dependente de 

hormônio; Lu1=câncer de pulmão; GSC-3 e GCS-18=células tronco de glioma. Critério para continuação de estudos usando produtos naturais 

contra células tumorais em ensaios in vitro é CI50 < 20 µg/mL (BÉZIVIN et al., 2003). 

continuação 

conclusão 
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1.2.4 Inibição da Enzima Tirosinase 

A pele é o aspecto fenótipo humano mais visível e sua cor está entre os 

fatores mais variáveis (MIOT et al., 2009). Sendo o maior órgão do corpo humano, é 

dividido em epiderme e derme. A epiderme é a camada mais externa, e compreende 

vários tipos de células, dentre elas, os queratinócitos, melanócitos, células de 

Langerhans e células de Merkel (FORE, 2006). A melanina é originada por processo 

chamado melanogênese, dentro dos melanócitos, por organelas especializadas 

chamadas de melanossomas (LIN; FISHER, 2007). Em humanos, a pigmentação da 

pele e dos cabelos é influenciada, principalmente, pela produção, taxa de síntese, 

tamanho, número, composição, natureza química da melanina e distribuição de 

melanossomas nos melanócitos (LIN; FISHER, 2007). Existem dois tipos de melanina: 

a vermelha/amarela denominada feomelanina e a marrom/preta, a eumelanina, sendo 

a tirosinase a primeira enzima das duas rotas biossintéticas (LIN; FISHER, 2007). A 

via de biossíntese da melanina está representada na Figura 4. Em presença de 

oxigênio molecular ocorre a hidroxilação da L-tirosina (36) a L-3,4-di-

hidróxifenilalanina (37) (L-DOPA) e a oxidação da L-DOPA a L-dopaquinona (38) (ITO, 

2003; ITO; WAKAMATSU, 2008; MIOT et al., 2009). Na sequência, a presença ou 

ausência de grupos tióis determina o rumo da reação, para a síntese de eumelanina 

ou de feomelanina (ITO, 2003; ITO; WAKAMATSU, 2008; MIOT et al., 2009). Na 

presença de grupos tióis, dopaquinona (41) reage com estes para gerar 5-S-cisteinil-

L-dopa (39) e a 2-S-cisteinil-L-dopa (40), sendo oxidadas em intermediários 

benzotiazínicos para produzirem a feomelanina (41) (ITO, 2003; ITO; WAKAMATSU, 

2008; MIOT et al., 2009). Na ausência de grupos tióis, a dopaquinona (38) é convertida 

em ciclodopa (42) e esta em dopacromo (43), depois há a formação de 5,6-di-hidróxi-

indol (44) e ácido 5,6-di-hidróxi-indol carboxílico (45), e estes, por fim, são oxidados 

para formar a eumelanina (46) (ITO, 2003; ITO; WAKAMATSU, 2008; MIOT et al., 

2009). 
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Figura 4 - Via de biossíntese da feomelanina e eumelanina. 

 

Adaptado de Ito (2003); Ito; Wakamatsu (2008); Miot et al. (2009). (-COOH) na eumelanina são ligadas 

a -H ou -COOH. As setas indicam sítios de ligação de outras unidades. 36=L-tirosina; 37=L-DOPA; 38= 

L-dopaquinona; 39=5-S-cisteinil-L-dopa; 40=2-S-cisteinil-L-dopa; 41=feomelanina; 42=ciclodopa; 

43=dopacromo; 44=5,6-di-hidróxi-indol; 45=5,6-di-hidróxi-indol carboxílico; 46=eumalanina. 

 

A superpigmentação ou acúmulo de melanina na pele, leva ao 

desenvolvimento de hiperpigmentação dermatológica, e consequentemente, 

condições clínicas como lentigo solar, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e 

linha nigra (BISWAS et al., 2017). O tratamento de hiperpigmentação da pele, envolve 

o uso de agentes químicos cujos mecanismos de ação abrangem a inibição ou 

degradação da tirosinase, inibição de fatores de transcrição dos melanócitos, 

regulação negativa de genes da via de produção da melanina, interferência no 

melanossoma, destruição de melanócitos, descamação e peeling químico da pele 

(SOLANO et al., 2006).  
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A inibição da enzima tirosinase é a abordagem mais comum para o controle 

da hiperpigmentação, pois a mesma catalisa a etapa limitante na síntese da melanina, 

sendo de grande interesse para as indústrias farmacêutica e de cosméticos para o 

tratamento de doenças relacionadas ao excesso desse composto e a harmonização 

pele (SOLANO et al., 2006). Dentre os inibidores dessa enzina já bastante estudados, 

considerados padrões para vários testes, estão o ácido kójico, hidroquinona, 

tropolona, L-minosina e arbutina (BISWAS et al., 2017; CHANG, 2009; SOLANO et 

al., 2006). No entanto, existem diversos problemas relatados ao uso de alguns destes 

compostos, como por exemplo, o potencial citotóxico da hidroquinona e da arbutina, 

além de terem sido reportados casos clínicos de dermatite de contato por pacientes 

que usaram formulações cosméticas contendo o ácido kójico (BISWAS et al., 2017; 

BURNETT et al., 2010; SOLANO et al., 2006).  

Algumas substâncias inibidoras da tirosinase também possuem elevada 

atividade antioxidante, indicando que compostos antioxidantes também podem ter 

grande efeito na diminuição da hiperpigmentação da pele (MASUDA et al., 2005). Para 

vários compostos fenólicos antioxidantes presentes em extratos vegetais (flavonoides, 

cumarinas, quinonas e outros derivados), já foi relatado o potencial em modular a 

biossíntese de pigmentos da pele, tendo ganho atenção como agentes 

hipopigmentantes (SOLANO et al., 2006). Sendo assim, muitos inibidores da enzima 

tirosinase de ocorrência natural, principalmente os provenientes de plantas com 

atividade antioxidante bem estabelecidas, podem ser estudados para sua utilização 

na formulação de produtos para tratamento de hiperpigmentação. Plantas que 

crescem próximas do litoral recebem uma grande quantidade de raios solares, e estes 

induzem produção de radicais livres (MASUDA et al., 2005). Tais plantas podem ter 

um sistema antioxidante eficiente responsável por prevenir os danos nelas produzidos 

por radicais livres, os quais também podem modular a atividade da tirosinase 

(MASUDA et al., 2005). Estudos de triagem com espécies vegetais que crescem no 

litoral capazes de inibir a enzima tirosinase já foram realizados, dentre elas, Garcinia 

subelíptica Merr., Carex pumila Thunb., Hibiscus tiliaceus L. e Rhizophora stylosa 

Griff., inclusive com a identificação e isolamento dos compostos bioativos (MASUDA 

et al., 2005; MUKHERJEE et al., 2018).  

Em Avicennia, os extratos em acetato de etila das folhas e cascas dos 

caules de A. germinans foram ativos para inibiação da tirosinase em teste preliminar 

qualitativo de bioautografia (CRUZ; MARROQUÍN; CÁCERES, 2019). O acteosídeo 
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(47), um composto glicosilado de hidróxitirosol e ácido cafeico, inibiu a atividade da 

tirosinase e produção de melanina em células de melanoma B16 (YOON et al., 2009). 

Este composto também foi isolado de A. marina (Sun; Ding; Lin 2009), mas o potencial 

anti-tirosinase dessa espécie não foi avaliado. Até o presente momento, nenhuma 

substância adicional foi isolada, em outras espécies desse gênero, e testada para 

inibição da tirosinase. Por conseguinte, A. schaueriana, uma planta distribuída em 

todo litoral brasileiro, representa uma importante fonte de classes de substâncias 

biologicamente ativas como antioxidantes e potencialmente inibidoras da enzima 

tirosinase. 

 

 Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke 

Dentro de Avicennia, apenas A. schaueriana e A. germinans são nativas do 

Brasil. A. schaueriana é a mais comum nos manguezais brasileiros e também possui 

maior ocorrência no estado de São Paulo (BRAZ; AZEVEDO, 2016; SPECIESLINK, 

2021). A. schaueriana é conhecida popularmente como mangue-preto ou siriúba 

(Figura 5) (DOS SANTOS et al., 2010). Esta espécie não é endêmica, ocorrendo 

também na Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Trindade e Tobago e Venezuela. No 

Brasil, possui ocorrência confirmada no Pará, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina (CHAGAS; COSTA-LIMA, 2020) (Figura 6). É uma planta arbórea, de porte 

médio, com altura de 2-7 metros, casca lisa catanho-claro, raízes pneumatóforas; 

folhas verdes acima e esbranquiçadas na parte abaxial, elípticas a obovadas, ápice 

obtuso a emarginado, base aguda, glabras em ambas as faces, glândulas circulares 

nas duas faces; flor séssil, cálice esverdeado, corola branca a creme; fruto maduro 
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verde, unilocular, univalvo e semente única vivípara (BRAZ; AZEVEDO, 2016; DOS 

SANTOS et al., 2010).  

Figura 5 - Avicennia schaueriana. 

 

Foto: Paulo Roberto H. Moreno. 

 

Figura 6 - Distribuição geográfica no Brasil de Avicennia schaueriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chagas; Costa-Lima (2020). 

Levando em consideração a pequena quantidade de estudos químicos e 

farmacológicos de A. schaueriana, torna-se imprescindível a realização de um estudo 

mais aprofundado quanto aos compostos provenientes do seu metabolismo 

secundário, uma vez que ela se mostra promissora na biossíntese de substâncias com 

potencial terapêutico. Além disso, a investigação fitoquímica e farmacológica da 

espécie pode se tornar uma ferramenta para proteção ambiental, vindo agregar um 

valor comercial ao intrínseco do bioma onde ela se encontra.  

 Ocorrências confirmadas: 

Norte: Pará 

Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão,  

Pernambuco,  

Rio Grande do Norte 

Sudeste: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo 

Sul: Paraná, Santa Catarina 

Possíveis ocorrências: 

Norte: Amapá 

Nordeste: Alagoas, Paraíba, Piauí, Sergipe 

Sul: Rio Grande do Sul 

Domínios Fitogeográficos: 

Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
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OBJETIVOS 
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2 Objetivo 

  Objetivo Geral 

Avaliar e comparar a composição química de Avicennia schaueriana Stapf 

& Leechm. ex Moldenke coletada em dois locais do litoral paulista buscando 

compostos com atividades antioxidante, antimicrobiana, anti-tirosinase e antitumoral. 

Este estudo irá ampliar o conhecimento da diversidade química das plantas do 

mangue e trazer novas aplicações dessa espécie na terapêutica. 

 Objetivos Específicos 

✓ Comparação dos perfis químicos dos extratos brutos e frações de 

A. schaueriana coletada em duas localidades no litoral paulista por 

cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) e cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE); 

✓ Identificação dos óleos essenciais e das frações menos polares por 

cromatógrafo a gás acoplado à espectrômetro de massas (CG-EM); 

✓ Quantificação de fenólicos totais por Folin-Ciocaltou e flavonoides totais por 

complexação com AlCl3 dos extratos brutos e frações; 

✓ Avaliação do potencial antioxidante dos extratos brutos, frações e óleos 

essenciais utilizando método de sequestro do radical DPPH;  

✓ Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos extratos brutos, frações e 

óleos essenciais frente a modelos de bactérias Gram-positivas, Gram-

negativas e fungos filamentoso e leveduriforme; 

✓ Avaliação do potencial dos extratos brutos e frações de inibição in vitro da 

atividade da tirosinase; 

✓ Avaliação do potencial citotóxico in vitro dos extratos brutos e frações contra 

linhagens celulares humanas de câncer; 

✓ Isolamento dos componentes majoritários e determinação estrutural por 

técnicas espectrométricas e/ou espectroscópicas; 

✓ Avaliação dos compostos isolados para as atividades biológicas. 
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3 Metodologia 

 Reagentes 

Os reagentes empregados nesse estudo estão relacionados abaixo 

segundo o fornecedor: 

Synth®: sulfato de sódio anidro, hidróxido de potássio, carbonato de sódio, 

cloreto de sódio, fosfato de sódio e solventes P.A. etanol, metanol, hexano, 

clorofórmio, acetato de etila, butanol, tetra-hidrofurano (THF), tolueno, ácido fórmico, 

dimetilsulfóxido (DMSO); 

Sigma-Aldrich®: NP/PEG (Natural products-polyethylene glycol), Folin-

Ciocalteau, DPPH, quercetina, ácido gálico, camferol, quercitrina, tirosinase, L-DOPA, 

doxorrubicina, amicacina, meios de cultura para as células; 

Merck®: cloreto de alumínio, metanol grau CLAE, polissorbato 80 e 20, 

alizarina; 

Baker®: solventes grau CLAE acetonitrila, ácido acético, ácido fórmico;     

Difco®: meios de cultura para os micro-organismos; 

Ache®: Curcuma longa L.; 

Gamma®: ácido kójico; 

United States Pharmacopeia (USP): cloranfenicol e nistatina. 

 Material Vegetal 

Folhas e caules de Avicennia schaueriana Stapf & Leechm (Acanthaceae) 

foram coletados em dois locais no litoral do Estado de São Paulo, Brasil: Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso (Ilha) (23°03’ a 25°19’S e 47°53’ a 48°30’O), localizado 

no município de Cananéia, em setembro de 2015 e na Estação Ecológica Juréia-

Itatins (Juréia) (24°17’ a 24°35’S e 47°00’ a 47°31’O), no município de Peruíbe, em 

março de 2012. A identificação botânica foi confirmada pela Dra. Inês Cordeiro, sendo 

as excicatas (RSCabral 16-SP para Ilha e RSCabral 46 para Juréia) depositadas no 

Herbário do Instituto de Botânica do Estado de São Paulo. Os locais de coleta e a 

distância entre os dois pontos podem ser vistos na Figura 7. 
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Figura 7 - Locais da coleta de Avicennia schaueriana no litoral do 

Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Google.maps (2021); Icmbio-Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (2018). 

 Extração do Óleo Essencial 

Os óleos essenciais (OE) das folhas Ilha e Juréia foram obtidos por 

processo de destilação por arraste de vapor em aparelho do tipo Clevenger durante 4 

horas (SANITÁRIA, 2010). As folhas foram separadas, secas em temperatura 

ambiente, cortadas com tesoura e adicionadas em balão de fundo redondo com 

capacidade de 3 L. Pesou-se 218,92 g e 241,12 g das folhas de A. schaueriana Ilha e 

Juréia, respectivamente. Os óleos foram secados com sulfato de sódio anidro e 

estocados em frasco de vidro protegidos de luz, à temperatura -20°C. Cada óleo foi 

pesado e os rendimentos foram calculados baseados na massa seca de cada planta.  

 Preparo dos Extratos Brutos 

O material vegetal, de ambos os locais, foi seco a temperatura ambiente e 

separado em folhas e caules. Em seguida, colocado em estufa de ar circulante à 

temperatura de 40°C e pulverizado em moinho de facas para obtenção do pó das 
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folhas e dos caules. Pesou-se os pós secos Ilha (folhas = 502,3 g e caules = 561,0 g) 

e Juréia (folhas = 502,7 g e caules = 560,8 g) e estes foram submetidos a extração 

por maceração utilizando etanol 96% como solvente extrator seguida de turbólise com 

o equipamento Ultra-Turrax (IKA®, modelo T25 digital) para aumentar a eficiência da 

extração. As soluções em etanol foram filtradas, concentradas em evaporador 

rotatório sob vácuo (IKA®, modelo RV 05 S25, cuba de aquecimento HB 05.06 CN) e 

liofilizadas para obtenção dos 4 extratos brutos secos. Estes foram armazenados em 

frascos de vidros em dessecador à vácuo. O rendimento (R) em porcentagem (%) de 

cada extrato bruto (EB) foi calculado conforme a Equação 1. 

Equação 1: R = (massa do extrato seco ÷ massa do material vegetal seco) x 100 

3.4.1 Fracionamento dos Extratos Brutos 

Cada um dos extratos brutos foi submetido a extração sólido-líquido com 

solventes de polaridades crescentes: hexano, clorofórmio, acetato de etila e butanol. 

A extração foi realizada usando 100 mL de cada solvente por 5 ou 6 vezes, com 

agitação magnética (IKA®, modelo C-MAG HS 10) em temperatura ambiente por 10 

minutos para cada etapa. À medida que os solventes foram trocados, em cada fração 

orgânica foi adicionado sulfato de sódio anidro, e posteriormente filtradas para 

secagem em evaporador rotatório. As 16 frações obtidas a partir dos extratos brutos 

foram completamente secas e armazenadas em frascos de vidro em dessecador à 

vácuo. Os rendimentos das frações também foram calculados pela Equação 1. 

Na Figura 8 tem-se o resumo dos processos de obtenção dos extratos 

brutos e frações de A. schaueriana, bem como as análises químicas e biológicas 

realizadas em cada etapa. 
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Figura 8 - Esquema dos processos para a extração, fracionamento e análises dos dois 

indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 Análises Químicas 

3.5.1 Determinação de Compostos Fenólicos Totais 

A quantificação de compostos fenólicos totais foi realizada pelo método de 

Folin-Ciocalteau baseado em Ainsworth; Gillespie (2007) com modificações. Os EBs, 

Frs e o padrão foram dissolvidos em solução de metanol e H2O destilada 80% (v/v) 

nas concentrações de soluções estoque de 2,0 mg/mL. As concentrações finais nos 

poços foram 200,0 µg/mL. O ácido gálico foi utilizado como padrão nas concentrações 

de 1,25-30,0 µg/mL em metanol 80% para a construção da curva de calibração. 

Preparou-se uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3) a 700 mmol/L. O ensaio 

foi realizado em microplacas de 96 poços, que consistiu em adicionar em cada poço 

os reagentes e amostras:  
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-Amostra: 20 μL da amostra, 30 μL de H2O destilada, 50 μL do reagente de Folin-

Ciocalteau e 100 μL de solução de Na2CO3. 

-Branco da amostra: 20 μL da amostra, 80 μL de H2O destilada e 100 μL da solução 

de Na2CO3. 

-Controle: 20 μL do solvente de diluição das amostras, 30 μL de H2O destilada, 50 μL 

do reagente de Folin-Ciocalteu e 100 μL de solução de Na2CO3. 

-Branco do controle: 20 μL do solvente de diluição das amostras, 80 μL de H2O 

destilada e 100 μL de solução de Na2CO3. 

Após 2 horas de reação no escuro, as absorbâncias foram determinadas 

em λ de 760 nm (Biotek®, Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader). O conteúdo de 

fenólicos totais foi expresso em microgramas equivalentes de ácido gálico (EAG) por 

miligrama de amostra (µg EAG/mg). Todas as análises foram realizadas em triplicada.  

3.5.2 Determinação de Flavonoides Totais 

Para a quantificação foi empregado o método colorimétrico utilizando o 

cloreto de alumínio (AlCl3) como agente complexante com algumas modificações 

(MARQUES et al., 2012; SANITÁRIA, 2010). Os EBs, Frs e o padrão foram dissolvidos 

em solução de metanol e H2O destilada (80%, v/v) nas concentrações de soluções 

estoque de 5,0 mg/mL. As concentrações finais nos poços foram 500 µg/mL. A 

quercetina foi utilizada como padrão, nas concentrações de 0,1-12,0 µg/mL 

(concentrações nos poços), para a construção da curva de calibração. Preparou-se a 

solução do agente complexante AlCl3 2% em metanol 80%. Em microplacas de 96 

poços foram adicionados nos poços: 

-Amostra: 20 μL da amostra, 160 μL de metanol 80% e 20 μL da solução de AlCl3. 

-Branco da amostra: 20 μL da amostra e 180 μL de metanol 80%. 

-Controle: 180 μL de metanol 80% e 20 μL da solução de AlCl3. 

-Branco do controle: 200 μL de metanol 80%. 

Após 30 minutos de reação no escuro as absorbâncias foram determinadas 

em λ de 425 nm (Biotek®, Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader). O conteúdo de 

flavonoides totais foi expresso em microgramas equivalentes de quercetina por 

miligrama de amostra (µg E de quercetina/mg). Todas as análises foram realizadas 

em triplicada. 
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3.5.3 Análises por Cromatografia em Camada Delgada (CCD)  

3.5.3.1 Análises por Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA)  

A fase estacionária empregada nas análises por cromatografia em camada 

delgada analítica (CCDA) foi a cromatoplaca de alumínio sílica gel 60 F254 da marca 

Merck®. Os sistemas de eluentes utilizados foram: 

Sistema 1: CHCl3-tetra-hidrofurano (THF)-tolueno-ácido fórmico (80:10:10:0,25, v/v). 

Sistema 2: CHCl3-metanol-ácido fórmico (94,5:5:0,5, v/v). 

Sistema 3: CHCl3-ácido fórmico (99,9:0,1, v/v).  

Os extratos brutos, frações e padrões, foram dissolvidos em metanol (1,0 

mg/mL para os padrões, 20,0 mg/mL para os extratos e 10,0 mg/mL para as frações) 

e adicionados nas cromatoplacas, aproximadamente, 5 μL para os padrões e 10 μL 

para os extratos e frações. Os padrões empregados foram: quercetina, ácido gálico, 

campferol e quercitrina. Após desenvolvimento das cromatografias, utilizando os 

sistemas 1 e 2 de fase móvel, as placas foram nebulizadas com os reveladores KOH 

10% em metanol e o reagente NP/PEG e observadas sob luz UV 254 e 366 nm 

(WAGNER; BLADT, 2001).  

3.5.3.2 Análises por Cromatografia em Camada Delgada Preparativa (CCDP)  

A cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP) foi realizada 

usando sílica gel 60 PF254 (Merck®), com placas de tamanho 20x20 cm e 0,75 mm de 

espessura da sílica. As placas preparativas foram ativadas em estufa à temperatura 

de 60°C por aproximadamente 2 horas. Utilizou-se como fase móvel o sistema eluente 

3. Adicionou-se 20,0 mg de amostra em cada placa preparativa solubilizada em 

solução de metanol-clorofórmio em quantidade suficiente para tal. Após a 

cromatografia, a sílica foi raspada separadamente para as bandas observadas em luz 

UV-366 nm, lavada com solventes, filtrada com papel de filtro e adicionada em frascos 

previamente pesados para a secagem dos solventes. 

3.5.4 Análises por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo sob supervisão do professor 

Dr. Marcelo J. Pena Ferreira.  
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3.5.4.1 CLAE analítica 

As análises por CLAE foram realizadas em cromatógrafo Agilent® 1260 

com detector de espectro ultravioleta-visível (UV-Vis) e arranjos de diodos (diode array 

detector, DAD) com célula de fluxo de 60 mm. Utilizou solventes grau CLAE e coluna 

Zorbax Eclipse plus de fase reversa C18 (150 x 4,6 mm, 3,5 µm de diâmetro de 

partícula), fluxo de 1,0 mL/min., volume de injeção 3,0 µL e temperatura da coluna 

45°C. O sistema de eluição das amostras foi elaborado de acordo com a polaridade 

das mesmas em modo gradiente pelos sistemas de fase móvel descritos na Tabela 1. 

As amostras foram solubilizadas em metanol, exceto para as frações em clorofórmio 

que foram solubilizadas em acetonitrila, para resultar na concentração de 1,0 mg/mL. 

Estas foram filtradas em filtros de seringa de nylon de 0,45 µm.  

Tabela 1 - Sistemas eluentes para as análises por CLAE analítica 

em modo gradiente. 

Sistema 4 

Fração em CHCl3 e subfrações em CHCl3 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN H2O e 0,1% CH3COOH 

0 10 90 
10 25 75 
30 50 50 
50 100 0 
60 100 0 

Sistema 5 

Extratos brutos e frações em AcOEt e butanol 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN H2O e 0,1% CH3COOH 

0 10 90 
6 10 90 
7 15 85 

22 15 85 
32 50 50 
42 100 0 
50 100 0 

t=tempo em min.; FM=fase móvel; ACN=acetonitrila; EB=extrato bruto; 

AcOEt=acetato de etila; coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm de diâmetro 

de partícula), fluxo 1,0 mL/min., temp. coluna 45°C. 

3.5.4.2 CLAE semi-preparativa 

As análises por CLAE semi-preparativa foram realizadas no cromatógrafo 

Agilent® 1200, utilizando duas colunas: Zorbax Eclipse plus fase reversa LC-18 (250 

mm x 10 mm, 5 µm de diâmetro de partícula) e Zorbax Eclipse plus fase reversa C18 

(150 mm x 4,6 mm, 3,5 µm de diâmetro de partícula). O volume de injeção quando 

usada a primeira coluna foi 150,0 µL e para a segunda coluna foi 20,0 µL. Utilizou-se 



         
  
  69 

 

fase móvel em gradiente, fluxo 4,176 mL/min, temperatura da coluna 45°C. Ulitizou-

se metanol e acetonitrila em quantidades suficientes para solubilizar as amostras. Os 

sistemas de eluição variaram conforme as especificidades das amostras e são 

apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Sistemas eluentes para as análises por CLAE semi-preparativa em modo 

gradiente. 

Sistema 6 Sistema 7 

t. (min.) 
FM (%) 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN H2O e 0,1% CH3COOH ACN H2O e 0,1% CH3COOH 

0 10 90 0 10 90 
10 25 75 10 25 75 
30 50 50 30 50 50 
- - - 35 100 0 

Sistema 8 Sistema 9* 

t. (min.) 
FM (%) 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN H2O e 0,1% CH3COOH ACN H2O e 0,1% CH3COOH 

0 10 90 0 25 75 
5 25 75 20 50 50 

25 50 50 37 100 0 
42 100 0 - - - 

t=tempo em min.; FM=fase móvel; ACN=acetonitrila; coluna fase reversa C18 (25 cm x 10 mm, 5 µm), 

fluxo 4,176 mL/min., temp. coluna 45°C. *= empregou o cromatógrafo Agilent® modelo 1200 em escala 

analítica, coluna fase reversa Zorbax Eclipse plus C18 (150 cm x 4,6 mm, 3,5 µm), fluxo 1,0 mL/min., 

temp. da coluna 45°C. 

3.5.5 Análises por Cromatografia Líquida Acoplada a Espectrômetro de Massas 

Sequencial (LC/MS-MS) 

As análises por LC/MS-MS foram realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os extratos brutos e as sub-

FrCHCl3-CJ-89-02 e sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 foram analisadas por cromatografia 

líquida acoplada a espectrômetro de massas sequencial (LC/MS-MS) no equipamento 

CLAE controlador CBM-20A, bomba LC-20AD, detector SPD-20A, autoinjetor SIL-

20AC e forno CTO-20 (Shimadzu®) e espectrômetro de massas q-TOF Maxis 3G 

Bruker Daltonics®. As amostras foram diluídas em metanol. Utilizou a coluna analítica 

Phenomenex Luna C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm), fluxo da fase móvel de 1 mL/min., 

volume de injeção 10,0 µL e comprimentos de onda lidos em 254 e 280 nm. As 

amostras foram solubilizadas em metanol para resultar na concentração de 1,0 

mg/mL, e em seguida centrifugadas por 5 min. para a separação de eventuais 

particulados. Os sistemas de fase móvel em gradiente usados estão apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Sistemas eluentes para as análises por LC/MS-MS em 

modo gradiente. 

Sistema 10 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN e 0,1% CH2O2 H2O e 0,1% CH2O2 

0 2 98 
50 100 0 
55 100 0 
57 2 98 
60 2 98 

Temp. da coluna 40°C 

Sistema 11 

t. (min.) 
FM (%) 

ACN H2O e 0,1% CH2COOH 

0 10 90 
10 25 75 
30 50 50 
50 100 0 
60 100 0 
65 10 90 
70 10 90 

Temp. da coluna 45°C 

t=tempo em min.; FM=fase móvel; ACN=acetonitrila; coluna fase reversa 

Phenomenex Luna C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm), fluxo da fase móvel 1 mL/min. 

Os espectros de massas sequencial modos positivo ou negativo 

dependendo das amostras foram adquiridos em alta resolução usando analisador q-

TOF e fonte de ionização por electrospray (ESI de electrospray ionization) nas 

seguintes condições: voltagem capilar 4500 V, gás de nebulização com fluxo de 8 

L/min., temperatura 200°C e intervalo de análise de razão massa/carga (m/z) de 100-

800.  

3.5.6 Análises por Cromatografia a Gás Acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-

EM) 

As análises por CG-EM foram realizadas no laboratório do Instituto de 

Botânica de São Paulo, supervisionado pela Dra. Maria Cláudia Marx Young. Utilizou-

se o CG Agilent® (série 6890) acoplado a espectrômetro de massas, com sistema 

quadrupolo (Agilent 5973 Network Mass Selective Detector) e coluna capilar DB-5 (30 

m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 μm). 

3.5.6.1 Análise dos Óleos Essenciais 

Os parâmetros utilizados para as análises dos óleos essenciais foram: 

energia de ionização de 70eV, gás hélio utilizado como gás de arraste com fluxo de 1 

mL/min., volume de injeção 1,0 µL, temperatura do injetor e detector à 250°C, 
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temperatura inicial à 40°C mantida por 1 min. e aumento subsequente do aquecimento 

em 3°C/min. até 240°C. Os óleos essenciais foram solubilizados em acetona para 

resultar na concentração de 1,3 mg/mL.  

3.5.6.2 Análise das Frações dos Extratos 

As frações em hexano, clorofórmio e acetato de etila foram solubilizadas 

em metanol (1,0 mg/mL) e analisadas com o seguinte programa: volume de injeção 

de 1,0 µL, temperatura inicial de 100°C por 1 min. e aumento do aquecimento em 

10°C/min. até 290°C, sendo mantida essa temperatura por 15 min.  

3.5.6.3 Identificação da Composição Química 

O índice de retenção (IR) foi calculado de acordo com a Equação 2, 

utilizando uma séria homóloga de n-alcanos analisados nas mesmas condições 

metodológicas das amostras (ADAMS, 2007). A identificação dos compostos foi 

baseada na comparação dos espectros de massas obtidos e IR calculados e dos 

espectros de massas encontrados em dados da literatura e na biblioteca do 

equipamento.  

Equação 2: IR = 100Z + 100[(tRX) – (tRz)] ÷ (tRz+1) – (tRz) 

Onde, X = composto de interesse; Z = número de átomos de carbono do alcano com tempo de retenção 

anterior ao tempo de retenção de X; tRX = tempo de retenção do composto X; tRZ = tempo de retenção 

de Z; tRZ+1 = tempo de retenção do alcano com tempo de retenção posterior ao tempo de retenção de 

X. 

 Ensaios Biológicos 

3.6.1 Potencial Antioxidante  

 O ensaio de medição do potencial antioxidante foi realizado usando o 

método de sequestro do radical DPPH com algumas modificações (CHEN; BERTIN; 

FROLDI, 2013; SHARMA; BHAT, 2009). O DPPH é um radical razoavelmente estável 

devido deslocalização do elétron desemparelhado por toda a molécula, conferindo 

coloração violeta a solução em etanol ou metanol em banda de absorção entre 515-

520 nm (ALVES et al., 2010). Quando uma determinada substância antioxidante, que 

age como doadora de átomos de hidrogênio, é adicionada à solução de DPPH, este 

é reduzido, e consequentemente ocorre uma mudança de coloração do violeta para 

amarelo claro (ALVES et al., 2010). 

Neste ensaio, as curvas de concentração versus resposta dos extratos 

brutos e das frações (concentração de 1000,0-1,9 µg/mL no poço) e dos óleos 
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essenciais das folhas (435,0-13,6 µg/mL no poço) foram submetidos a análise 

quantitativa em microplaca de 96 poços.  As amostras e o padrão foram dissolvidos 

em metanol. Quercetina foi usada como padrão positivo (12,5-0,4 µg/mL no poço). 

Preparou-se a solução de DPPH em metanol (202,88 µmol/L). Na microplaca de 96 

poços foram adicionados: 

-Amostra: 50 µL da amostra ou padrão, 150 µL de solução de DPPH.  

-Branco da amostra ou do padrão:150 µL de metanol e 50 µL da amostra ou padrão.  

-Controle: 150 µL da solução de DPPH e 50 µL de metanol.  

-Branco do controle: 200 µL de metanol.  

Cada microplaca foi mantida a temperatura ambiente, na ausência de luz, 

durante 30 minutos. Após esse período realizou a leitura em λ de 520 nm (Biotek®, 

Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader). A absorbância foi convertida em % de 

capacidade antioxidante (CA%) usando a Equação 3.  

Equação 3: CA% =  
(Abscontrole-Absbranco do controle)-(Absamostra-Absbranco amostra)

(Abscontrole-Absbranco do controle)
 ×100 

A CE50 é dada como a concentração média capaz de reduzir 50% do radical 

DPPH, calculada através da equação da reta por plotagem de concentração da 

amostra versus CA%, com coeficiente de correlação linear (R2) > 0,98. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata. O excel (Microsoft®) foi utilizado para cálculos 

da CA% e CE50.  

3.6.2 Atividade de Inibição da Enzima Tirosinase 

Na avaliação da atividade de inibição da tirosinase foi utilizada a 

metodologia adaptada pelo grupo descrita por Hubert et al. (2016) e Masuda et al. 

(2005). A tirosinase foi mantida em freezer e preparada no mesmo dia do ensaio, 

diluída em tampão fosfato pH 6-7 (333 unidades/mL). O substrato utilizado foi a L-

DOPA na concentração de 0,5 mg/mL em tampão fosfato. O ácido kójico e a C. longa 

foram utilizados como padrões positivos. Para a triagem inicial dos extratos brutos e 

frações das folhas e caules Ilha e Juréia, pesou-se 25,0 mg de cada e solubilizou em 

DMSO e polissorbato 20 (90%, v/v). Dessa solução mãe fez-se a solução de diluição 

1 com tampão fosfato com concentração final de 1,0 mg/mL de amostra dentro do 

poço (a quantidade de DMSO e polissorbato 20 não pode ultrapassar 5% no teste com 

a enzima). Para as subfrações e compostos isolados pesou-se para obter uma 

concentração de 400 µg/mL dentro dos poços ou conforme solubilidade das mesmas 
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em tampão fosfato. Adicinou-se as amostras, enzima tirosinase e tampão fostado nas 

microplacas de 96 poços da seguinte maneira: 

-Amostra: 40 µL da amostra, 80 µL do tampão fosfato, 40 µL da enzima tirosinase. 

-Branco da amostra: 40 µL da amostra e 160 µL do tampão fosfato. 

-Controle: 40 µL do solvente ao qual as amostras foram diluídas, 80 µL do tampão 

fosfato, 40 µL da enzima tirosinase. 

-Branco do controle: 40 µL do solvente ao qual as amostras foram diluídas e 160 µL 

do tampão fosfato.     

Em seguida, protegendo da luz, agitou levemente por 5 segundos e incubou 

por 10 minutos à temperatura de 30°C no equipamento (Biotek®, Synergy HT Multi-

Mode Microplate Reader). Adicionou-se 40 µL de L-DOPA nas amostras e controle, 

agitou levemente e incubou novamente por 10 minutos à temperatura de 30°C no 

equipamento. Em seguida, fez-se a leitura em λ de 475 nm. A absorbância foi 

convertida em % de inibição da tirosinase (I%) usando a Equação 4. 

Equação 4: I% = 
(Abscontrole-Absbranco do controle)-(Absamostra-Absbranco da amostra)

(Abscontrole-Absbranco do controle)
 ×100  

Para os padrões positivos ácido kójico, C. longa e as amostras que inibiram 

a enzima acima de 50% foram calculadas a CI50 (quantidade de amostra requerida 

para inibir 50% a enzima) utilizando o programa Graphpad Prism® versão 6. Todos 

os ensaios foram realizados em triplicata.  

3.6.3 Atividade Antimicrobiana pelo Método de Microdiluição 

A atividade antimicrobiana foi avaliada no Laboratório de Pesquisa de 

Controle Biológico de Qualidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo, sob a supervisão da professora Dra. Telma Mary Kaneko.  

Os micro-organismos testados foram: Staphylococcus aureus (ATCC 

6538), Escherichia coli (ATCC 8739), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), 

Candida albicans (ATCC 10231) e Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404). Os meios 

de cultura utilizados foram preparados de acordo com as instruções do fabricante: 

caldo nutritivo e ágar caseína de soja (tryptic soy broth-TSB e tryptic soy agar-TSA) 

para bactérias e caldo nutritivo e ágar Sabouraud dextrose (sabouraud dextrose broth-

SDB e sabouraud dextrose agar-SDA) para a levedura e fungo filamentoso.  

A partir dos micro-organismos liofilizados, estes foram reativados em caldo 

de cultura correspondente à necessidade nutritiva de cada um. Os micro-organismos 
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foram incubados por 96 horas (fungo filamentoso) e 48h (fungo leveduriforme) entre 

25-28°C e por 24 h entre 35-37°C (bactérias). Partindo deste caldo, foram transferidos 

em estrias para uma superfície de meio de cultura sólido em placas de Petri e 

incubados em estufa (A. brasiliensis por 96 horas, C. albicans por 48h entre 25-28°C 

e as bactérias por 24 h entre 35-37°C), exceto para A. brasiliensis que foi estriado em 

ágar acondicionado em tubos inclinados. Após a incubação em meio sólido e 

verificação de não contaminação por colônicas de outros micro-organismos na placa 

de Petri, cada uma das cepas foi ressuspendida em solução salina esterilizada 0,9% 

(m/v) e padronizadas para obter diluições seriadas de concentrações de 2,0 x 108 até 

2,0 x 102 unidades formadoras de colônia por mililitros (UFC/mL). A padronização da 

densidade do inóculo foi realizada através da comparação da turbidez com a solução 

de sulfato de bário conforme a escala de Mc Farland (ANVISA, 2002, 2003) com valor 

estimado de 2,0 x 108 UFC/mL. No final das diluições de cada micro-organismo, foi 

realizado novamente o plaqueamento em meio sólido para a confirmação da 

viabilidade do inóculo após diluições e assegurar a não contaminação por outro micro-

organismo senão o desejado. O inóculo de cada um foi preparado adicionando a 

solução salina e o micro-organismo em meio de cultura líquido para resultar em valor 

final aproximado de 2,0 x 103 UFC/mL, sendo este o inóculo adicinonado nas 

microplacas de 96 poços para os testes. 

Para A. brasiliensis utilizou-se tubos inclinados para cultura em meio sólido, 

sendo o inóculo preparado usando 3 tubos, lavados cada um com 20 mL de solução 

de polissorbato 80 (1%, v/v) em salina 0,9% (dividindo esse volume em 3 lavagens 

para cada tubo) para obter aproximadamente 2,0 x 107 UFC/mL. Após cada lavagem, 

os volumes foram transferidos para um frasco com tampa esterilizados (total de 60 

mL). Após a confirmação da concentração e viabilidade do fungo, a solução foi 

padronizada para obter diluições seriadas com concentrações de 2,0 x 107 até 2,0 x 

102 UFC/mL para o preparo do inóculo. 

A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição 

(MORENO et al., 2013), empregando microplacas de 96 poços de fundo chato 

esterilizadas, com volumes totais de inóculo, amostra e meio de cultura para 200 µL 

em cada poço.  

Foram preparadas soluções dos controles de agentes antimicrobianos 

cloranfenicol para E. coli e S. aureus, amicacina para P. aeuruginosa e nistatina para 

C. albicans e A. brasiliensis com concentração de 50 μg/mL no poço. 
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As soluções estoques dos extratos brutos e frações dos caules e das folhas 

Ilha e Juréia de A. schaueriana para o teste foram preparadas pesando-se 20,0 mg e 

diluindo-os em 1,0 mL de solução metanol e dimetilsulfóxido (DMSO) (50%, v/v), 

resultando em concentração de 1 mg/mL nos poços. Os óleos essencias foram 

solubilizados no mesmo sistema de solvente para resultar em concentração final de 

217 µg/mL nos poços.  

As amostras e agentes antimicrobianos foram distribuídos nas microplacas 

de 96 poços da seguinte maneira: 

-Amostra: 10 µL de amostras e 190 µL de inóculo. 

-Amostra em branco: 10 µL de amostra, 190 µL do meio de cultura líquido. 

-Controle de crescimento: 200 µL de inóculo. 

-Controle de esterilidade: 200 µL do meio de cultura líquido. 

-Controle de solvente:10 µL do solvente utilizado para solubilizar as amostras e 190 

µL de inóculo 

-Branco de crescimento: 10 µL do solvente utilizado para solubilizar as amostras e 

190 µL do meio de cultura líquido. 

Em seguida, as microplacas de 96 poços foram incubadas em estufa em 

temperatura e tempo conforme necessidade de cada micro-organismo. Após a 

incubação realizou-se as leituras em λ 630 nm (Biotek®, Synergy HT Multi-Mode 

Microplate Reader). Para A. brasilensis a determinação da inibição foi visual, 

considerando a presença ou ausência de crescimento. Todos os testes foram 

realizados em triplicata.  A % do crescimento microbiano (C%) foi calculada de acordo 

com a Equação 5. 

Equação 5: C% = 
Absamostra

Abscontrole
 x 100 

Absamostra = Absorbância da amostra descontada da absorbância do branco da amostra. 

Abscontrole = Absorbância do controle de solvente descontado da absorbância do branco do crescimento. 

As amostras com % de inibição do crescimento 100% foram semeadas em meio 

de cultura sólido específico para cada micro-organismo e incubadas para verificar se 

houve ou não o crescimento posterior. As amostras onde não houve crescimento após 

plaqueamento foram diluídas em série para posterior determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM). A CIM é considerada a menor concentração onde não houve 

crescimento do micro-organismo testado. A concentração bactericida e/ou fungicida 

mínima (CBM\CFM) é considerada a menor concentração onde não houve 

crescimento do micro-organismo testado após subcultura em meio nutriente. Os testes 
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para cálculo de CIM e CBM\CFM também foram realizados em triplicata. O programa 

GraphPad Prism® versão 6 foi utilizado para determinação da CIM através da 

equação Gompertz  (LAMBERT; PEARSON, 2000; LEPE et al., 2014).  

3.6.4 Atividade Antitumoral 

O teste foi realizado pela Dra. Paola Cristina Branco no Laboratório de 

Farmacologia de Produtos Naturais Marinhos (LAFARMAR) do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, supervisionado pela professora Dra. 

Letícia Veras Costa Lotufo. Testou-se a atividade antitumoral dos extratos brutos, 

frações e compostos isolados contra as linhagens celulares humanas de 

adenocarcinoma de mama (MCF-7), cólon (HCT-116) e linhagem não tumoral de 

epitélio retinal (RPE). As amostras foram diluídas em DMSO, resultando em 

concentrações de 5,0 e 50,0 μg/mL no poço. O DMSO foi usado como controle 

negativo e a doxorrubicina (10 mmol/L) como padrão positivo para atividade 

antitumoral. As linhagens celulares foram mantidas em meios RPMI (HCT-116), 

DMEM Glutamax (RPE e MCF-7) suplementados com 10% de soro fetal bovino (v/v), 

2 mmol de glutamina, 100 UI/mL de penicilina e 100,0 μg/mL de estreptomicina. Para 

a realização do ensaio foram adicionados em microplaca de 96 poços: 

-Teste: 200 µL de suspensão de células padronizadas em concentração de 5,0 x 104 

células/mL. 

-Branco: 200 µL de meio de cultivo. 

A microplaca foi incubada para cultivo das células à 37°C em atmosfera 

úmida e 5% de CO2 por 24 horas para as células aderirem completamente ao fundo 

do poço. Posteriormente, foi adicionado 1,0 µL de cada amostra, padrão positivo e 

controle negativo e novamente incubadas à 37°C em atmosfera úmida e 5% de CO2 

por 72 horas. Três horas antes do fim do período de incubação, 150 μL de brometo 

de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT) (5,0 mg/mL) foi adicionado 

na microplaca. Ao final das 3 horas de incubação, o sobrenadante foi removido, e após 

secagem da placa, o precipitado azul de formazan de MTT foi dissolvido em 150 μL 

de DMSO e a resposta colorimétrica foi medida em λ 595 nm em espectrofotômetro 

(Fisher Scientific®, Multiskan FC multiplate reader). O efeito foi quantificado como % 

de inibição do crescimento celular em concentrações de 5,0 μg/mL e 50,0 μg/mL das 

amostras. Usou-se o programa Graphpad Prism® versão 6 para os cálculos. As 
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amostras com as maiores inibições foram testadas para cálculo da CI50. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata.  

 Purificação e isolamento dos Metabólitos Secundários de Avicennia schaueriana  

Na Figura 9 estão resumidos os processos de obtenção das subfrações 

semi-purificadas e compostos isolados da fração em CHCl3 caules Juréia. 

Figura 9 - Esquema do processo utilizado no isolamento e identificação de compostos 

na fração em CHCl3 caules de Avicennia schaueriana coletada na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

3.7.1 Cromatografia em Coluna  

Para a cromatografia em coluna rápida da fração em CHCl3 dos caules 

Juréia utilizou uma coluna de vidro com placa porosa (6,8 cm de diâmentro e 2,5 cm 

de altura), sistema à vácuo e kitasato como coletor. A fase estacionária usada foi sílica 

gel 60 (0,063-0,200 mm) (Merck®), numa razão de quantidade de amostra e sílica de 

1,25% m/m. O volume (V) da coluna foi determinado com 90 mL e este valor foi usado 

como parâmetro do volume da fase móvel pela Equação 6.  
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Equação 6: V = π x r2 x h 

Onde, r = raio e h = altura.  

Um total de 7,15 g da amostra foi pesada, seguindo o sistema eluente para 

a cromatografia apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Sistema de solventes usado como eluente na cromatografia em coluna 

rápida de sílica gel 60 da fração em CHCl3 dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Eluente Volume (mL) Subfrações coletadas 

CHCl3:hexano (50%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-1 

CHCl3 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-2 

CHCl3:metanol (95%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-3 

CHCl3:metanol (90%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-4 

CHCl3:metanol (80%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-C-5 

CHCl3:metanol (70%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-6 

CHCl3:metanol (50%, v/v) 90x3 sub-FrCHCl3-CJ-7 

metanol 90x5 sub-FrCHCl3-CJ-8 

metanol:H2O (50%, v/v) 90x1 sub-FrCHCl3-CJ-9 

As sub-FrCHCl3-CJ-3 e 4 foram reunidas, sendo renomeada para sub-

FrCHCl3-CJ-34. Em seguida, realizou-se o refracionamento em coluna cromatográfica 

(diâmetro = 1,5 cm e altura = 60 cm) utilizando sílica gel 60 (0,063-0,200 mm) como 

fase estacionária (altura da sílica na coluna = 37,5 cm). Pesou-se 1,79 g da amostra 

para realizar a cromatografia em duas colunas idênticas. Aumentou-se de forma 

crescente a polaridade dos solventes sendo recolhidas a cada 50 mL, gerando um 

total de 41 subfrações (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Sistema de solventes usado como eluente na coluna de sílica gel 60 da 

subfração sub-FrCHCl3-CJ-34 dos caules de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Eluente Volume (mL) Subfrações coletadas 

hexano  100  1 

hexano:acetato de etila (90%, v/v) 100  2-3 

hexano:acetato de etila (70%, v/v) 100  4-5 

hexano:acetato de etila (50%, v/v) 100  6-7 

hexano:acetato de etila (30%, v/v) 100 8-9 

hexano:acetato de etila (10%, v/v) 100 10-11 

acetato de etila 100 12-13 

acetato de etila:metanol (99%, v/v) 100 14-15 

acetato de etila:metanol (95%, v/v) 100 16-17 

acetato de etila:metanol (90%, v/v) 100 18-19 

acetato de etila:metanol (80%, v/v) 100 20-21 

acetato de etila:metanol (70%, v/v) 100 22-23 

acetato de etila:metanol (60%, v/v) 100 24-25 

acetato de etila:metanol (50%, v/v) 100 26-27 

acetato de etila:metanol (40%, v/v) 100 29-29 

acetato de etila:metanol (30%, v/v) 100 30-31 

acetato de etila:metanol (20%, v/v) 100 32-33 

acetato de etila:metanol (10%, v/v) 100 34-35 

metanol 100 36-37 

metanol:H2O (90%, v/v) 100 38-39 

metanol:H2O (80%, v/v) 100 40-41 

3.7.2 Análises das Subfrações e Compostos Isolados 

A sub-FrCHCl3-CJ-2 (1,00 g) foi submetida à CCDP usando o sistema 3 de 

fase móvel. Deste fracionamento resultou-se a sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4 (90,00 mg). Em 

seguida a sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4 foi purificada por CLAE semi-preparativo utilizando 

o sistema 9 de fase móvel, obtendo o composto isolado de código sub-FrCHCl3-CJ-2-

Pr4-01.  

Através das análises por CCDA (sistema 3 de fase móvel) e CLAE analítico 

(sistema 4 de fase móvel), as sub-FrCHCl3-CJ-3 e 4 foram reunidas e renomeada para 

sub-FrCHCl3-CJ-34. Após o refracionamento em coluna de sílica gel, a sub-FrCHCl3-

CJ-34-R3 (400,00 mg) foi submetida à análise por CLAE semi-preparativo utilizando 

o sistema 8 de fase móvel em que obteve o composto isolado de código sub-FrCHCl3-

CJ-34-R3-12.     

As sub-FrCHCl3-CJ-8 e 9 analisadas por CLAE analítico (sistema 4 de fase 

móvel) foram reunidas e renomeada como sub-FrCHCl3-CJ-89. Esta subfração 

(115,00 mg) também foi purificada por CLAE semi-preparativo utilizando o sistema 6 
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de fase móvel com consequente obtenção do composto isolado de código sub-

FrCHCl3-CJ-89-02.   

3.7.3 Análises por LC/MS-MS 

As amostras a seguir foram analisadas por LC/MS-MS ESI q-TOF de alta 

resolução nos modos negativo e/ou positivo. 

-sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01: sistema 11. 

-sub-FrCHCl3-CJ-89-02: sistema 10. 

3.7.4 Análises de RMN 

Os espectros de RMN de 1H (300 MHz) e de 13C (100 MHz) da sub-

FrCHCl3-CJ-34-R7-12 foram obtidos em equipamento Bruker®. As amostras foram 

solubilizadas em piridina deuterada (piridina-d5). Os resultados foram processados em 

programa TopSpin® versão 4.1.1. 

 Análises Estatísticas 

Os resultados foram expressos em média das 3 repetições e desvio padrão 

(DP). Em seguida, foram submetidos à análise de variância one-way (ANOVA) 

seguido por teste de Tukey e/ou teste t de Student para comparação dos resultados 

utilizando o programa Graphpad Prism® versão 6. Os resultados foram considerados 

estatisticamente diferentes quando p < 0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4 Resultados e Discussão 

 Obtençao e Análise dos Óleos Essenciais 

Os rendimentos (%, m/m) dos óleos essenciais obtidos a partir das folhas 

de A. schaueriana Ilha e Juréia foram 0,0085% e 0,0035%. A análise por CG-EM 

indicou que os óleos foram compostos por 34 substâncias, das quais 24 foram 

identificadas. Os compostos, IR e as % relativas de cada constituinte de ambos os 

óleos provenientes das folhas podem ser visualizados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Composição química do óleo essencial das folhas de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-

SP) (1) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP) (2). 

N° Compostos IRa IR (lit.)b 
% 

1 2 

48 1-octen-3-ona 977 977 0,7 - 

49 1-octen-3-ol 981 979 4,3 1,8 

50 n-nonanal 1103 1100 2,6 0,9 

51 1,2-di-hidronaftaleno 1151 1166 2,4 3,1 

52 n-decanal 1205 1201 1,1 0,7 

53 trans-2-decenal 1262 1263 3,4 2,5 

N.I. 1 M+ 207, 119 (100%), 105 (55%), 91 (55%) 1326 - 0,8 0,7 

N.I. 2 M+ 212, 43 (100%), 69 (91%), 109 (52%) 1332 - 1,1 - 

54 eugenol 1350 1359 19,7 - 

55 trans-β-damacenona 1376 1384 3,5 3,6 

N.I. 3 M+ 192, 159 (100%), 91 (73%), 105 (63%) 1382 - 4,8 3,7 

N.I. 4 M+ 211, 157 (100%), 142 (70%), 172 (51%) 1385 - 1,1 - 

N.I. 5 M+ 186, 157 (100%), 142 (72%), 172 (50%) 1388 - 1,3 - 

N.I. 6 M+ 207, 44 (100%), 43 (82%), 159 (68%) 1399 - 0,8 - 

56 2-dodecanona 1400 1389 - 1,0 

N.I. 7 M+ 218, 159 (100%), 119 (99%), 91 (34%) 1406 - 6,8 4,8 

57 cis-geranilacetona 1445 1436 1,3 - 

N.I. 8 M+ 220, 135 (100%), 79 (67%), 150 (58%) 1456 - 1,2 1,0 

N.I. 9 M+ 227, 133 (100%), 91 (80%), 105 (58%) 1459 -. 0,7 - 

58 acetato de eugenila  1511 1522 12,9 - 

59 óxido de cariofileno 1576 1583 1,6 - 

60 epi-β-bisabolol 1667 1671 - 1,3 

61 n-pentadecanal 1712 1713 1,0 - 

62 ácido mirístico 1765 1770 3,0 11,6 

63 hexa-hidrofarnesil acetona 1839 1843 6,1 6,1 

64 di-isobutil ftalato 1853 1866 0,7 0,7 

65 ácido pentadecanoico 1860 1870 - 1,0 

N.I. 10 M+ 208, 84 (100%), 43 (72%), 85 (72%) 1882 - - 0,7 

66 
Z-oxaciclo-heptadec-8-en-2-ona  

(musk ambrette)  
1895 1925 0,7 - 

67 ácido palmítico 1977 1960 15,1 46,5 

68 ácido linoleico  2128 2133 - 1,2 

69 ácido oleico  2136 2142 - 5,1 

continua 
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N° Compostos IRa IR (lit.)b 
% 

1 2 

70 n-tetracosano 2497 2400 - 0,8 

71 n-heptacosano 2697 2700 1,2 1,1 

 Identificados   81,3 89,1 

 Ácidos graxos   18,1 65,3 

 Hidrocarbonetos   1,2 1,9 

 Fenilpropanoides   32,6 0 

 Sesquiterpenos oxigenados   1,6 1,3 

 Outros   27,7 20,6 

 N.I.   18,7 10,9 
a=Índice de retenção da coluna DB-5; b=Valores da literatura: Adams (2007); Nist (2021); 

N.I.=composto não identificado; -=não detectado. 
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O OE das folhas Ilha constituiu principalmente pelos fenilpropanoides 

eugenol (54) (19,7%), acetato de eugenila (58) (12,9%) e pelo ácido graxo ácido 

palmítico (67) (15,1%). Já o OE obtido das folhas Juréia constituiu principalmente por 

ácidos graxos (65,3%), sendo os principais os ácidos mirístico (62) e palmítico (67) 

(46,5% e 11,6%, respectivamente).  

A diferença observada entre as composições do OE das folhas coletadas 

nas duas localidades pode ser explicada por fatores ambientais de cada região, época 

de coleta da planta e/ou pela existência de quimiotipos para esta espécie. 

Nos óleos dos dois espécimens de A. schaueriana também foram 

identificados compostos sintéticos, tais como, o 1,2-di-hidronaftaleno (51) e di-isobutil 

ftalato (64), como componentes minoritários. Contudo, nas folhas de A. marina os 

compostos sintéticos hidroxitolueno butilado (BHT, 2,6-bis (1,1-dimetil etil)-4-metil 

fenol) (41,09%) e 2-fenil-1,3-butadieno (24,56%) foram os componentes principais no 

OE (GUO; TAO; SONG, 2008). Comprovadamente, as plantas do gênero Avicennia 

são capazes de absorver metais tóxicos, sugerindo o seu uso como bioindicadores de 

contaminação marinha (GARCIA et al., 2018). A presença de substâncias sintéticas 

em A. schaueriana pode estar relacionada à exposição do manguezal à poluentes, 

destacando o papel biorremediador da espécie e sua importância para a ecologia.  

 Obtenção e Análises dos Extratos e Frações 

A massa do material vegetal seco e os rendimentos (%, m/m) dos extratos 

brutos e frações de A. schaueriana estão descritos nas Tabela 7 e Tabela 8. Os teores 

da extração por maceração seguida de turbólise para obtenção dos extratos brutos 

foram maiores em quase duas vezes do que os obtidos por Fardin (2014) da mesma 

espécie, que usou etanol como solvente extrator por aparelho ASE (acelerated solvent 

extractor). Nos estudos de Fardin (2014), para os extratos brutos das folhas e caules 

Ilha e Itanhaém os redimentos foram 3,39% e 2,88% e 5,30% e 4,25%, 

respectivamente. O maior rendimento por maceração e turbólise pode ser devido à 

redução das partículas pelo dispersor ultra-turrax, favorecendo a dissolução mais 

rápida das substâncias no solvente extrator pelo rompimento das estruturas celulares 

do material vegetal (SIMÕES et al., 2017). 
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Tabela 7 - Rendimentos dos extratos brutos de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins 

(Peruíbe-SP). 

Amostras Massa do vegetal (g) 

 Ilha  Juréia 

Folhas 502,3 502,7 

Caules 561,0 560,8 

 Massa do extrato bruto (g) 

Folhas 73,4 53,8 

Caules 54,5 61,1 

 Rendimento (%, m/m) 

Folhas 14,6 10,7 

Caules 9,7 10,9 

Tabela 8 - Rendimentos das frações de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins 

(Peruíbe-SP). 

Amostras 
Massa (g) Rendimento (%, m/m) 

Ilha  Juréia Ilha  Juréia 

Folhas 68,1 48,0 - - 

Fração hexano 6,1 6,1 9,0 12,7 

Fração clorofórmio 7,4 8,2 10,8 17,1 

Fração AcOEt 3,8 2,5 5,6 5,3 

Fração butanol 6,9 3,5 10,2 7,3 

Caules 48,1 54,0 - - 

Fração hexano 2,8 3,6 5,9 6,6 

Fração clorofórmio 5,7 7,9 11,8 14,7 

Fração acetato de etila 2,0 2,0 4,2 3,8 

Fração butanol 3,2 1,9 6,7 3,5 

4.2.1 Análises por CCDA 

As análises por CCDA dos extratos brutos e frações de A. schaueriana 

podem ser visualizados nas Figura 10 e Figura 11.  

Na Figura 10 A pode ser observada a placa cromatográfica sob luz UV em 

366 nm, em que para os extratos brutos das folhas os valores de Rf das bandas de 

coloração vermelha foram 0,24, 0,28, 0,42, 0,62 e 0,71. O extrato bruto das folhas 

Juréia apresentou as bandas vermelhas mais fortes do que da Ilha e no extrato bruto 

das folhas Juréia a banda de Rf 0,28 apresentou coloração vermelho-arroxeado. Nos 

caules pode-se observar bandas azuis em que as mais fortes foram as de Rf 0,42, 

0,66 e 0,70. Na Figura 10 B foi pulverizada a solução de KOH 10% em metanol para 
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pesquisa de cumarinas e naftoquinonas (WAGNER; BLADT, 2001). Nesta placa, para 

os extratos brutos das folhas, as bandas vermelhas são devido à presença de clorofila. 

Nas folhas Ilha e Juréia, em Rf 0,30, apareceram as bandas de fluorescência amarelo-

amarronzadas o que pode indicar a presença de quinonas. Isso porque as 

fluorescências amarelas em luz UV-366 nm são caraterísticas de antronas e antranóis 

(WAGNER; BLADT, 2001). Na Figura 10 C pode ser vista a pesquisa de flavonoides 

e quinonas usando o reagente NP/PEG. Dependendo da estrutura química, 

flavonoides apresentam fluorescências amarela, verde ou azul sob luz UV-366 nm 

intensificadas pelo uso do reagente NP/PEG (WAGNER; BLADT, 2001). As antronas 

e antranóis também apresentam fluorescência amarela intensa após borrifar NP/PEG 

e visualizar em luz UV-366 nm (WAGNER; BLADT, 2001). A fluorescência amarela 

das bandas em Rf 0,29 nos extratos brutos das folhas pode ser devido à presença de 

flavonoides ou de antronas e antranóis. A análise dos perfis cromatográficos aponta 

pouca diferença entre a planta coletada na Ilha e na Juréia e, apesar de não se tratar 

de um teste quantitativo, a maior diferença foi nos tamanhos das bandas entre os dois 

locais de coleta.  

Na Figura 11 pode ser vista a análise dos extratos brutos juntamente com 

as frações, na qual utilizou-se outra fase móvel e o reagente NP/PEG visualizado em 

luz UV-366 nm. Os padrões quercetina (P1) (Rf 0,08), canferol (P2) (Rf 0,18) e 

quercitrina (P3) (retida no ponto de aplicação) não foram detectados nas amostras. 

Nos extratos das folhas, apareceram as bandas fluorescentes de coloração amarela 

de Rf 0,06, que podem indicar a presença de flavonoides ou antronas e antranóis. A 

fração em hexano dos caules Juréia apresentou uma banda azul fluorescente com 

valor de Rf 0,69, sendo a única diferença detectada na fração em hexano dos caules 

Ilha. Algumas classes de compostos, como as cumarinas e ácidos fenólicos, 

apresentam fluorescência azul com o reagente NP/PEG sob luz UV-366 nm 

(WAGNER; BLADT, 2001).  

Os perfis químicos dos extratos brutos e frações são detalhados nas 

análises subsequentes por CLAE-DAD, LC/MS-MS e CG-EM. 
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Figura 10 - Cromatografia em camada delgada analítica dos extratos brutos de dois 

indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 
Sistema 1 de fase móvel: CHCl3-THF-tolueno-ácido fórmico (80:10:10:0,25, v/v). A: luz UV-366 nm; B: 

revelador solução KOH 10% e luz UV-366 nm; C: revelador NP/PEG e luz UV-366nm.1=EB folhas Ilha; 

2= EB caules Ilha; 3=EB caules Juréia; 4=EB folhas Juréia; P=ponto de aplicação; Rf=fator de retenção; 

F=distância do solvente em cm. 

Figura 11 - Cromatografia em camada delgada analítica dos extratos brutos e frações 

de dois indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 

Sistema 2 de fase móvel: clorofórmio:metanol:ácido fórmico (94,5:5:0,5, v/v). Revelador: NP/PEG em 

luz UV-366nm. F=folhas; C=caules; Frs=frações; Fr1=fração em hexano; Fr2=fração em clorofórmio; 

Fr3=fração em acetato de etila; Fr4=fração em butanol; P1=quercetina; P2=canferol; P3=quercitrina; 

P=ponto de aplicação; Rf=fator de retenção; F=distância do solvente em cm. 

4.2.2 Determinação de Fenólicos e Flavonoides Totais 

O doseamento de fenólicos totais foi expresso em microgramas 

equivalentes de ácido gálico por mg de amostra (μg EAG/mg) e o doseamento de 

flavonoides totais em microgramas equivalentes de quercetina por mg de amostra (μg 

EQ/mg), sendo calculados através da equação da reta do ácido gálico e da quercetina 
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(valor de R2 > 0,98), respectivamente. Os conteúdos de fenólicos e flavonoides totais 

dos extratos e frações estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Conteúdo de fenólicos e flavonoides totais de dois indivíduos de Avicennia 

schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras Fenólicos totais, μg EAG/mg Flavonoides totais, μg E Q/mg 

Folhas Ilha DP Juréia DP Ilha DP Juréia DP 

EB 33,6K 1,30 51,1I 2,58 3,9F,G 0,25 7,9D 0,37 

Fr clorofórmio 81,2G 1,29 44,7J 0,40 5,8E 0,63 3,5G,H 0.25 

Fr AcOEt 136,6C 1,68 179,8A 1,51 21,3B 0,51 46,9A 1,02 

Fr butanol 70,0H 1,77 71,3H 1,02 5,0E,F 0,08 12,2C 0,41 

Caules Ilha DP Juréia DP Ilha DP Juréia DP 

EB 71,5H 1,47 88,3F 1,66 1,7I 0,32 2,2H,I 0,46 

Fr clorofórmio 72,0H 1,55 112,3D 1,38 0,9I 0,20 1,0I 0,12 

Fr AcOEt 134,8C 2,49 154,9B 0,72 8,8D 0,49 3,3G,H 0,73 

Fr butanol 82,6G 0,81 105,5E 1,14 5,8E 0,02 1,9I 0,32 

Resultados em médias (n=3) e desvio padrão (DP). EB=extrato bruto; Fr=fração; AcOEt=acetato de 

etila. Letras distintas indicam diferenças estatisticamente significativas entre as médias, segundo 

Anova e pós teste de Tukey (p < 0,05). As comparações de doseamento de fenólicos totais e 

flavonoides totais foram realizadas separadamente.  

As frações em acetato de etila apresentaram a maior quantidade de 

compostos fenólicos dentre as amostras testadas. Vários estudos de otimização de 

extrações apontam que os fenóis são moderadamente polares de modo que tendem 

a acumular na fração de polaridade média, como o acetato de etila (MARIEM et al., 

2014).  

Em relação aos extratos brutos, as concentrações de fenólicos totais no 

indivíduo da Juréia foram maiores do que no da Ilha tanto para as folhas quanto para 

os caules. Os extratos brutos de ambos os indivíduos de A. schaueriana apresentaram 

teores de fenólicos totais superiores aos reportados para A. marina (23,0 μg e 33,7 μg 

EAG/mg folhas e caules, respectivamente) e A. officinalis (29,8 μg e 48,2 μg EAG/mg, 

na devida ordem para folhas e caules) (DAS et al., 2018; FEBRIANI; ISMIYARTO; 

ANAM, 2020).  

A presença de flavonoides também foi maior nas frações em acetato de 

etila das folhas Ilha e Jureia comparando com os caules. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os flavonoides totais dos extratos brutos dos caules 

Ilha e Juréia, entretanto, para as folhas o espécimen da Juréia apresentou o dobro do 

teor encontrado para o da Ilha (7,9 e 3,9 μg EQ/mg, respectivamente). Os extratos 

brutos de A. schaueriana tanto da Ilha como da Juréia também apresentaram teores 
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de flavonoides totais maiores do que em A. marina (0,68 e 0,76 μg EQ/mg, 

respectivamente para folhas e caules) e em A. officinalis (1,13 e 0,13 μg EQ/mg em 

folhas e caules, respectivamente) (KUMARI et al., 2014).      

Compostos fenólicos, especialmente os flavonoides, possuem estruturas 

químicas capazes de reduzir radicais livres, auxiliando no equilíbrio oxidativo e 

consequentemente atuando beneficamente em processos inflamatórios, tumorais e 

envelhecimento celular (LIN et al., 2016). A comprovação dos altos doseamentos de 

fenólicos e flavonoides para A. schaueriana em comparação com outras Avicennias 

indica que estas são capazes de atuar nas vias farmacológicas em que o estresse 

oxidativo está envolvido.   

4.2.3 Análises por CLAE 

Os extratos brutos e as frações em clorofórmio, acetato de etila e butanol 

de A. schaueriana Ilha e Juréia foram analisados por CLAE-DAD fase reversa.  

Os perfis cromatográficos de extratos fornecem informações importantes 

sobre a composição, complexidade química, polaridade dos constituintes, e 

principalmente para esta espécie que existem poucos estudos, servem como 

impressão digital para comparação com plantas de outras coletas ou espécies do 

mesmo gênero. Os dados de absorção no UV-Vis também ajudam na identificação de 

algumas classes químicas de produtos naturais. Por exemplo, os ácidos hidróxi-

benzoicos apresentam espectros UV-Vis com max entre 255-280 nm, enquanto os 

ácidos hidróxi-cinâmicos entre 310-325 nm (ABAD-GARCÍA et al., 2009). Para os 

flavonoides os espectros UV-Vis consistem em dois máximos de absorção, um 

ocorrendo na faixa de 240-285 nm (banda II) e a outro na faixa de 300-400 (banda I) 

(MARKHAM; MABRY, 1975). Os flavan-3-ols podem ser distinguidos de outros 

flavonoides por apresentarem máximos de absorção em torno de 230 nm e 280 nm 

(BOULET; DUCASSE; CHEYNIER, 2017). Os espectros de absorção no UV-Vis das 

benzo, nafto e antraquinonas são caracterizados por bandas intensas, médias e 

fracas, em que as benzoquinonas apresentam a banda intensa em 240 nm, média em 

285 nm e a fraca na região do visível, as naftoquinonas podem apresentar uma ou 

duas bandas intensas na faixa de 240-290 nm, a média em 335 nm e fraca na região 

do visível e as antraquinonas também têm uma ou duas bandas intensas em 240-260 

nm e 260-290 nm, média em 320-330 nm e a fraca em 405 nm (THOMSON, 1971). 
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Para a identificação das substâncias presentes nos extratos brutos e 

frações empregamos uma série de padrões, analisados nas mesmas condições das 

amostras, para comparação dos tempos de retenção (tR) e espectros de absorção UV-

Vis obtidos pelo detector DAD. Os tR em min. e os espectros de absorção UV-Vis dos 

padrões identificados nas amostras estão apresentados na Tabela 10 e na Figura 12. 

Tabela 10 - Tempos de retenção dos padrões e compostos identificados nos 

extratos brutos e frações de dois indivíduos de Avicennia schaueriana 

coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostra tR amostra (min.)  Padrão tR padrão  

Fr CHCl3 caules Ilha 5,83 

epicatequina (72)  5,604 Fr CHCl3 folhas Juréia 5,83 

Fr CHCl3 caules Juréia 5,83 

EB caules Ilha 7,39 

epicatequina (72) 7,675 

EB caules Juréia 7,39 

Fr AcOEt caules Ilha 7,14 

Fr AcOEt caules Juréia 7,18 

Fr BuOH caules Ilha 7,14 

Fr CHCl3 folhas Ilha 8,65 ácido ferúlico (2) 8,614 

EB folhas Ilha 10,27 

ácido p-cumárico (73) 10,435 

Fr AcOEt folhas Ilha 10,09 

Fr AcOEt folhas Juréia 10,24 

Fr AcOEt caules Ilha 10,13 

Fr AcOEt caules Juréia 10,11 

Fr CHCl3 folhas Juréia 14,61 luteolina (26) 14,734 

Fr CHCl3 folhas Ilha 15,54 
ácido cinâmico (74) 15,684 

Fr CHCl3 caules Ilha 15,56 

Fr CHCl3 folhas Juréia 18,54 crisoeriol (75) 18,674 

tR=tempo de retenção em min.; 4=sistema eluente 4; 5=sistema eluente 5; EB=extrato bruto; 

Fr=fração; CHCl3=clorofórmio; AcOEt=acetato de etila; BuOH=butanol. 
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Figura 12 - Espectros UV-Vis dos padrões obtidos pela análise de CLAE-DAD. 

 

As substâncias identificadas nos extratos brutos e frações analisados 

foram: epicatequina (72) nos extratos brutos dos caules Ilha e Juréia (Figura 13 B e 

D), nas frações em CHCl3 dos caules Ilha e folhas e caules da Juréia (Figura 14 B, C 

e D), em acetato de etila dos caules Ilha e Juréia (Figura 15 B e D) e butanol dos 

caules Ilha (Figura 16 B); ácido ferúlico (2) na fração CHCl3 das folhas Ilha (Figura 14 

A); ácido p-cumárico (73) no extrato bruto das folhas Ilha (Figura 13 A) e em todas as 

frações em acetato de etila (Figura 15); luteolina (26) e crisoeriol (75) na fração CHCl3 

das folhas Juréia (Figura 14 C) e o ácido cinâmico (74) nas frações CHCl3 das folhas 

e caules Ilha (Figura 14 A e B).  

Os cromatogramas dos extratos brutos quando observados em 280 nm 

apresentaram perfis químicos simples (Figura 13). A comparação direta dos 

cromatogramas indicou uma similaridade entre os extratos dos dois espécimens, com 

a maior diferença nas intensidades dos picos. 
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Figura 13 - Cromatogramas obtidos pela análise de CLAE-DAD (280 nm) e espectros 

UV-Vis dos compostos identificados nos extratos brutos de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-

SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 

 

 

 

Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo 1,0 mL/min. Sistema eluente 5: eluição em 

gradiente com acetonitrila (A) e água acidificada com 0,1% de ácido acético (B) com 10% de A e 90% 

de B de 0-6 min., 10-15% de A de 6-7 min., 15% de A de 7-22 min., 15-50% de A de 22-32 min., 50-

100% de A de 32-42 min., 100% de A de 42-50 min. 

Para as frações em CHCl3 houve diferença principalmente na abundância 

relativa dos principais picos entre as frações das folhas Ilha e Juréia (Figura 14 A e 

C), ressaltanto a intensidade bastante alta do ácido cinâmico (74) na fração em CHCl3 

folhas Ilha (Figura 14 A).  
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Figura 14 - Cromatogramas obtidos pela análise de CLAE-DAD (280 nm) e espectros 

UV-Vis dos compostos identificados nas frações em clorofórmio de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-

SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 

 

 

Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo de 1,0 mL/min. sistema eluente 4: eluição em 

gradiente com ACN (A) e H2O 0,1% CH3COOH (B), iniciando 10% de A e 90% de B, 10-25% de A de 

0-10 min., 25-50% de A de 10-30 min., 50-100% de A de 30-50 min., 100% de A por 10 min. 
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Os perfis químicos das frações em acetato de etila (Figura 15), foram mais 

complexos, com eluição de compostos de baixa, média e alta polaridades. As 

principais diferenças também ocorreram nas intensidades dos picos majoritários.  

Figura 15 - Cromatogramas obtidos pela análise de CLAE-DAD (280 nm) e espectros 

UV-Vis dos compostos identificados nas frações em acetato de etila de dois indivíduos 

de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso 

(Cananéia-SP) e Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 

 

 

 Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo de 1,0 mL/min. sistema eluente 5: eluição em 

gradiente com acetonitrila (A) e água acidificada com 0,1% de ácido acético (B) com 10% de A e 90% 

de B de 0-6 min., 10-15% de A de 6-7 min., 15% de A de 7-22 min., 15-50% de A de 22-32 min., 50-

100% de A de 32-42 min., 100% de A de 42-50 min. 
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As frações em butanol (Figura 16), o último solvente da extração sólido-

líquido, apresentaram menor quantidade de picos, indicando que a maioria dos 

compostos foram extraídos pelos solventes antecessores. 

Figura 16 - Cromatogramas obtidos pela análise de CLAE-DAD (280 nm) e espectros 

UV-Vis dos compostos identificados nas frações em butanol de dois indivíduos de 

Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-

SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 

 

 

Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo de 1,0 mL/min. sistema eluente 5: eluição em 

gradiente com acetonitrila (A) e água acidificada com 0,1% de ácido acético (B) com 10% de A e 90% 

de B de 0-6 min., 10-15% de A de 6-7 min., 15% de A de 7-22 min., 15-50% de A de 22-32 min., 50-

100% de A de 32-42 min., 100% de A de 42-50 min. 
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Os espectros de absorção no UV-Vis obtidos para os picos majoritários em 

que não foram identificados por padrões (espectros não mostrados) são compatíveis 

com os max de ácidos fenólicos, flavonoides e de nafto e antraquinonas.  

As análises por CLAE-DAD estão de acordo com a sugestão da presença 

de ácidos fenólicos e flavonoides em A. schaueriana por CCDA, comprovadas 

também pelos doseamentos de fenólicos e flavonoides totais.  

Luteolina (26) e ácido p-cumárico (73) também foram identificados nos 

extratos das folhas de A. marina (HUANG et al., 2016). Sharaf; El-Ansari; Saleh (2000) 

isolaram luteolina (26) e crisoeriol (75) nas formas glicosiladas das partes aéreas de 

A. marina  (SHARAF; EL-ANSARI; SALEH, 2000).  

4.2.4 Análises por LC/MS-MS 

As análises dos extratos brutos foram realizadas por LC/MS-MS ESI, de 

alta resolução, em modo negativo. A separação dos analitos por cromatografia, 

juntamente com detecção da m/z dos íons e os padrões de fragmentações fornecem 

informações importantes para  a identificação de metabólitos secundários de plantas 

(TUGIZIMANA; PIATER; DUBERY, 2013). Optou-se para a análise em modo negativo 

devido a existência do maior número de dados na literatura sobre flavonoides, 

quinonas, ácidos fenólicos, fenólicos simples e taninos em modo negativo.  

Uma variedade de compostos fenólicos foi sugerida nos extratos brutos de 

A. schaueriana, incluindo 4 ácidos fenólicos, 13 flavonoides, 3 quinonas e 1 iridoide. 

Estes resultados confirmam que a espécie é rica em compostos fenólicos. Também 

foram sugeridos 7 ácidos graxos.  

A tentativa de identificação das substâncias nas formas livre e/ou 

glicosiladas baseou-se nas fragmentações e perdas em modo negativo comparando 

com dados da literatura conforme apresentado na Tabela 11. Na Tabela 11 também 

é possível visualizar as fórmulas moleculares e os erros em ppm calculados para os 

compostos sugeridos através da alta resolução dos dados fornecidos pelo LC/MS-MS.  

Geralmente os flavonoides ocorrem como O-glicosídeos, em que um ou 

mais grupos hidroxilas da aglicona se ligam a um açúcar (CUYCKENS; CLAEYS, 

2004). Os padrões de fragmentações de flavonoides foram observados neste trabalho 

para os O-glicosídeos com perdas de açúcar para formar os íons  [M-H-162] para 

hexoses e/ou [M-H-176] para o ácido glicurônico (CUYCKENS; CLAEYS, 2004). 

Certas posições são mais favorecidas para a glicosilação, como por exemplo, 7-O em 
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flavonas e flavanonas, 3-O e 7-O em flavonois e flavanois e 3-O e 5-O em 

antocianidinas (CUYCKENS; CLAEYS, 2004). A glicosilação na posição 5 é rara em 

compostos com grupos carbonilas em 4, devido à participação da hidroxila na posição 

5 em ligações de hidrogênio a carbonila (CUYCKENS; CLAEYS, 2004).   As 

fragmentações mais úteis para a identificação dos flavonoides na forma livre, 

consistem na quebra do anel heterocíclico em diferentes posições e por 

fragmentações Retro-Diels-Alder (CUYCKENS; CLAEYS, 2004). A Figura 17 mostra 

os vários fragmentos da aglicona em que os sobrescritos à esquerda de A ou B 

indicam as ligações quebradas (FABRE et al., 2001). A quebra no anel C por 

mecanismo Retro-Diels-Alder leva aos íons 1,3A e 1,3B que fornecem informações 

sobre o número e o tipo de substituintes nos anéis A e B (CUYCKENS; CLAEYS, 

2004; FABRE et al., 2001). O número de hidroxilações no anel B também possui 

impacto no padrão de fragmentações (CUYCKENS; CLAEYS, 2004; FABRE et al., 

2001). Para flavonois que possuem dois ou mais grupos hidroxilas no anel B, os íons 

correspondentes a [1,2A-H]- e [1,2B+H]- podem ser vistos, enquanto que em compostos 

com o anel B não substituído, a energia de colisão necessária para obter a 

fragmentação é bem maior, levando a muitos íons como produtos (CUYCKENS; 

CLAEYS, 2004; FABRE et al., 2001). Os flavonoides metilados são caracterizados 

pela perda do grupo CH3 resultando no íon radical [M-H-15]-• (CUYCKENS; CLAEYS, 

2004; FABRE et al., 2001).   

Figura 17 - Esquema de fragmentação negativa por ESI de um flavonoide glicosilado. 

 

Sobrescritos indicam as ligações quebradas do anel A ou B. 

Adaptado de Fabre et al. (2001). 
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A fragmentação de nafto e antraquinonas deve-se principalmente às perdas 

neutras de CO e CO2 com a manutenção do sistema conjugado (ZHANG et al., 2020). 

As substituições nas cadeias laterais são responsáveis por perdas de CO2, C2H2O, 

•CH3 e CH4 ou outras perdas neutras de massas pequenas (ZHANG et al., 2020).   

A perda de hexoses é uma fragmentação típica encontrada na maioria dos 

iridoides (FRIŠČIĆ; BUCAR; HAZLER PILEPIĆ, 2016). Estes também podem estar 

livres ou esterificados com anéis aromáticos ou ácidos fenólicos, tais como, ácido 

benzóico, cinâmico, p-cumárico, cafeico e ferúlico (FRIŠČIĆ; BUCAR; HAZLER 

PILEPIĆ, 2016).  

 Os padrões de fragmentação obtidos para os compostos 2, 73, 76 e 77 

indicaram que estes pertencem à classe dos ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos 

apresentam desprotonação no hidrogênio carboxílico devido sua maior acidez 

(SINOSAKI et al., 2020). As sugestões das estruturas propostas, com base 

principalmente na comparação dos padrões de fragmentações obtidos 

experimentalmente com os da literatura dos ácidos ferúlio, p-cumárico, caféico e 

siríngico, encontram-se discutidas abaixo. 

Composto 2: o íon quasi-molecular em m/z 193 [M-H]- apresentou a perda 

de •CH3 fornecendo o íon m/z 178 [M-H-15]-, e a subsequente perda neutra de CO2, 

devido ao mecanismo de eliminação α, gerando o íon m/z 134 [M-H-15-44]-sugerindo 

o ácido ferúlico (SINOSAKI et al., 2020; SUN et al., 2007). Este composto também foi 

identificado por CLAE-DAD em A. schaueriana através da comparação com o padrão. 

Composto 73: o pico base do espectro em m/z 119 [M-H-44]- ocorreu 

devido à descarboxilação do íon m/z 163 [M-H]-, levando à sugestão da estrutura do 

ácido p-cumárico (FALCÃO et al., 2010; SINOSAKI et al., 2020). Este composto 

também foi identificado em A. schaueriana por CLAE-DAD comparando com o padrão.  

Composto 76: foi sugerido como cafeoil desóxi-hexose hexosídeo. O 

espectro apresentou a molécula desprotonada m/z 487 [M-H]- e o fragmento m/z 179 

[M-H-162-146]- compatíveis com o íon do ácido cafeico proveniente da perda da 

desóxi-hexose hexose (CARRILLO-LÓPEZ; YAHIA, 2013). 
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Composto 77: as fragmentações da molécula desprotonada m/z 197 [M-H]-  

produziram os íons m/z 182 [M-H-15]-, m/z 167 [M-H-15-15]- devido às perdas 

consecutivas dos grupos CH3 e m/z 123 [M-H-15-15-44]- devido à perda de CO2, 

indicando o ácido siríngico (SUN et al., 2007). Este composto também foi identificado 

em A. schaueriana por CG-EM.  

 

Os compostos 11, 26, 75, 78, 79-85 apresentaram padrões de 

fragmentação característicos para a classe dos flavonoides. As estruturas propostas 

para esses compostos são apresentadas abaixo.  

Composto 11: o pico de abundância relativa de 100% é do íon m/z 269 [M-

H]-. O espectro apresentou os íons m/z 225 [M-H-44]- e m/z 151 [M-H-118]- devido às 

perdas de CO2 e C8H6O, característicos da apigenina (OUYANG et al., 2016; ZHANG 

et al., 2007). 

Composto 26: apresentou o íon quasi-molecular em m/z 285 [M-H]- 

podendo ser luteolina ou canferol. Devido a luteolina ter sido identificada por CLAE-

DAD em A. schaueriana utilizando o padrão e a presença dos fragmentos m/z 285, 

241, 217, 199 e 175 que são característicos para a luteolina, sugere-se esta estrutura 

para o composto 26 (CHEN et al., 2016; LI et al., 2016).  

Composto 75: o íon m/z 299 [M-H]- apresentou a fragmentação m/z 284 [M-

H-15]- devido à perda do grupo CH3. Este íon apresentou abundância relativa de 

100%, o que também ocorre com a fragmentação do crisoeriol (FRIŠČIĆ; BUCAR; 

HAZLER PILEPIĆ, 2016). Os picos m/z 256 [M-H-28]- e 227 [M-H-15-57]- também 

correspondem às fragmentações do crisoeriol devido às perdas de CO e C2HO2, 

respectivamente (KRITIKOU et al., 2020). Além disso, o crisoeriol foi identificado nas 

frações de A. schaueriana por CLAE-DAD utilizando o padrão. 

Composto 78: a partir do íon quasi- molecular, m/z 463 [M-H]-,  foi formado 

o fragmento m/z 301 [M-H-162]-  pela perda de uma unidade de hexose, 

frequentemene uma glicose. Os dois fragmentos da aglicona, o íon m/z 301 [M-H-

162]- e o íon radical m/z 300 [M-H-162]-• foram observados com alta intensidade. A 

abundância relativa do íon radical na fragmentação em modo negativo de um 
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flavonoide mono-O-glicosídeo tem uma correlação com a posição da glicosilação 

(ABLAJAN et al., 2006). A maior intensidade para o íon m/z 300 do que m/z 301 é 

compatível com o espectro de massas da quercetina com a glicosilação na posição 3-

O (ABLAJAN et al., 2006; LI et al., 2016). Adicionalmente, os íons m/z 271 [M-H-162-

30]- e m/z 255 [M-H-162-46]- referentes às perdas de CH2O e CO + H2O, não são 

observados para a quercetina-7-O-glicosídeo, levando à suposição do composto 

como sendo a quercetina-3-O-glicosídeo (ABLAJAN et al., 2006).  

 

Composto 79: a partir do íon m/z 461 [M-H]- foi formado o fragmento m/z 

285 [M-H-176]- devido à perda do glicuronídeo. As fragmentações m/z 241, 217, 199 

e 175 são compatíveis com os padrões de fragmentação da luteolina, com a sugestão 

para a luteolina-O-glicuronídeo (BARROS et al., 2013). Neste caso não foi possível 

sugerir a posição da ligação com o açúcar.  

 

Composto 80: o íon m/z 447 [M-H]-  apresenta a perda de uma unidade de 

hexose, frequentemente a glicose,  formando o fragmento m/z 285 [M-H-162]-. A 

fragmentação da aglicona para formar os íons m/z 285, 284, 255 e 227 são 

características do canferol, podendo ser o canferol-O-glicosídeo (IBRAHIM et al., 

2015). A maior intensidade relativa do íon radical m/z 284 [M-H-162]-•  do que do íon 

m/z 285 [M-H-162]- indica a glicosilação em 3-O (ABLAJAN et al., 2006; IBRAHIM et 
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al., 2015). Comparando os dois espectros de massas do canferol com a ligação da 

glicose em 3-O e 7-O, o espectro obtido aqui experimentalmente é compatível com o 

do canferol-3-O-glicosídeo (ABLAJAN et al., 2006).   

 

Composto 81: o íon quasi-molecular m/z 477 [M-H]- fragmentou para formar 

o íon m/z 315 [M-H-162]-  pela perda de uma hexose, frequentemente a glicose. Após 

a perda da glicose, o íon m/z 315 [M-H-162]- exibiu as fragmentações m/z 300, 271 e 

243 devido às perdas sucessivas de CH3, HCO e CO, respectivamente (IBRAHIM et 

al., 2015; SRISEADKA; WONGPORNCHAI; RAYANAKORN, 2012). Estas perdas são 

características da isoramnetina (IBRAHIM et al., 2015; SRISEADKA; 

WONGPORNCHAI; RAYANAKORN, 2012). A maior abundância do íon radical m/z 

314 [M-H-162]-• do que o íon m/z 315 [M-H-162]- revela que a estrutura é glicosilada 

no oxigênio da  posição 3 (SRISEADKA; WONGPORNCHAI; RAYANAKORN, 2012).  

 

Composto 82: a partir do ion m/z 475 [M-H]- foram formados os fragmentos 

m/z 299 [M-H-176]-  e m/z 284 [M-H-176-15]- devido às perdas sucessivas da unidade 

de glicuronídeo e •CH3, sugerindo a estrutrutura do crisoeriol-O-glicuronídeo 

(BARREIRA et al., 2014). Não foi possível inferir se a ligação do açúcar está em 5-O 

ou 7-O.  
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Composto 83: a presença dos íons em m/z 271 [M-H]-, 253 e 225 são 

compatíveis com a pinobanksina. As fragmentações em m/z 253 [M-H-18]- e m/z 225 

[M-H-18-28]-  devem-se às perdas consecutivas de H2O e CO (FALCÃO et al., 2010).  

 

Composto 84:  o íon m/z 315 [M-H]-, rendeu a fragmentação do pico base 

m/z 300 [M-H-15]- referente à perda do •CH3. Os íons m/z 283 [M-H-17]-, m/z 272 [M-

H-28]- e m/z 271 [M-H-29]- são devido às perdas de OH, CO e HCO, respectivamente. 

As perdas de CO dos íons m/z 283 e 271 resultam em m/z 255 [M-H-17-28]- e m/z  

243 [M-H-29-28]-, respectivamente. Estas fragmentações são compatíveis com a 

isoramnetina (KANG et al., 2016; SRISEADKA; WONGPORNCHAI; RAYANAKORN, 

2012).   

 

Composto 85: o padrão de fragmentações do íon m/z 329 [M-H]- é 

compatível com a tricina (DUARTE-ALMEIDA et al., 2007; KANG et al., 2016). Os 

fragmentos m/z 315 [M-H-15]- e m/z 299 [M-H-15-15]- se devem às perdas 

consecutivas de •CH3 e o íon m/z 271 [M-H-15-15-28]- à perda de CO (DUARTE-

ALMEIDA et al., 2007; KANG et al., 2016).  
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Os compostos 72 e 86 apresentaram íons em m/z 245/229 [M-H-44]- e m/z 

203/187 [M-H-86]- característicos de flavan-3-ols (DA SILVA MATHIAS; RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, 2019).  

Composto 72: para o íon quasi-molecular m/z 289 [M-H]- foi sugerida a 

epicatequina. O íon m/z 203 (maior abundância) deve-se à fragmentação do anel A 

via Retro-Diels-Alder (DA SILVA MATHIAS; RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2019). A 

epicatequina também foi identificada em A. schaueriana por CLAE-DAD usando o 

padrão.  

Composto 86: o íon quasi-molecular m/z 273 [M-H]-, com as principais 

fragmentações m/z 229 [M-H-44]- e m/z 187 [M-H-86]- devido à perda de CH2=CHOH 

e à perda de C4H2O2 + 2H da abertura do anel A, sugeriu a (epi)afzelequina (DA SILVA 

MATHIAS; RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2019; HAMED et al., 2014). 

 

Para os compostos 87 a 89 os espectros de massas indicaram que seriam 

derivados de quinonas. As estruturas atruibuidas são apresentadas abaixo. 

Composto 87: foi sugerida a euxantona, com o íon m/z 227 [M-H]- gerando 

as fragmentações m/z 199 [M-H-28]-, m/z 183 [M-H-44]-, m/z 171 [M-H-28-28]- devido 

às perdas de CO, CO2 e CO, respectivamente (OTŁOWSKA et al., 2015).  
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Composto 88: foi sugerido a reína, com o íon m/z 283 [M-H]- gerando os 

principais fragmentos m/z 211 [M-H-44]- e m/z 239 [M-H-28]- pelas perdas de CO2 e 

CO (SONG et al., 2011).  

 

Composto 89: foi confirmado pelo padrão alizarina, analisado nas mesmas 

condições das amostras. O íon quasi-molecular m/z 239 [M-H]- resulta nos íons m/z 

211 [M-H-28]-, m/z 210 [M-H-29]- e m/z 167 [M-H-28-44]- devido às perdas CO, HCO 

e CO2, respectivamente (SZOSTEK et al., 2003). 

 

 

Composto 90: foi sugerido o iridoide verminosídeo que consiste no 

esqueleto do catalpol ligado ao ácido cafeico. A molécula desprotonada m/z 523 [M-

H]- gerou o fragmento m/z 361 [M-H-162]- devido à perda da hexose (frequentemente 

a glicose), uma perda comum dos iridoides. Acrescentando a isso, os fragmentos m/z 

179, 161 e 135 são característicos de derivados do ácido cafeico (BARREIRA et al., 

2014).  

 

As 7 substâncias restantes sugeridas (68, 91-96), menos polares, foram 1 

ácido graxo e os seus derivados oxidados. Os espectros dos ácidos graxos, 
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normalmente, aparecem com o íon precursor em maior abundância e o íon referente 

à perda de água [M-H-18] (KERWIN; WIENS; ERICSSON, 1996). Alguns espectros 

também podem apresentar íons referentes às perdas da cadeia alifática (KANG et al., 

2016). Cada um destes apresentou fragmentações típicas semelhantes às dos dados 

da literatura. Os ácidos palmítico (67), linoleico (68) e oleico (69) foram identificados 

por CG-EM no óleo essencial das folhas de A. schaueriana.  

Composto 68: produziu o íon quasi-molecular m/z 279 [M-H]- e o íon m/z 

261 [M-H-18]- referente à perda de H2O, sendo sugerido o ácido linoleico (LEVISON 

et al., 2013).  

Composto 91: o íon quasi-molecular m/z 311, gerou o íon de m/z 293 [M-

H-18]- referente à perda de H2O. O íon m/z 275 [M-H-18-18]- pode ser devido à perda 

adicional de H2O sugerindo um grupo hidroxila extra e o íon m/z 249 [M-H-18-44]- pode 

ser referente à perda de CO2 (KANG et al., 2016; YANG; YANG; LI, 2013). Uma das 

vias de fragmentação pode consistir da β-fissão dos grupos hidroxilas, que estariam 

na posição 15 e 16, resultando na perda neutra do 2-hidróxi-butiraldeido para resultar 

no fragmento m/z 223 (YANG; YANG; LI, 2013). Uma vez que o ácido linoleico é um 

ácido octadecadienoico com as duas duplas cis nas posições 9 e 12 e o primeiro foi 

identificado em A. schaueriana, a sugestão para o composto é o ácido 15,16-di-

hidróxi-9Z,12Z-octadecadienoico (KANG et al., 2016; YANG; YANG; LI, 2013). 

 

Composto 92: foi gerado o íon quasi-molecular de m/z 293 [M-H]- com os 

íon de m/z 275 [M-H-18]- devido à perda de H2O. Estes íons adicionado ao m/z 185, 

que pode ser formado pela quebra da dupla ligação adjacente ao grupo carbonila, são 

compatíveis com o ácido 9-oxo-10E,12Z-octadecadienoico (LEVISON et al., 2013; 

ZHI-XIN YUANA et al., 2013). Os compostos oxo-octadecadienoicos são derivados 

oxidados do ácido linoleico (ZHI-XIN YUANA et al., 2013).   

 

Composto 93: o íon quasi-molecular m/z 297, apresentou o fragmento 

característico de m/z 279 [M-H-18]- devido à perda de H2O (YANG; YANG; LI, 2013). 

O fragmento em m/z 255 resultou da β-fissão do grupo OH, indicando a ligação da 
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hidroxila no C-15, com a sugestão do ácido 15-hidróxi-12Z-octadecadienoico (YANG; 

YANG; LI, 2013).  

 

Composto 94: o íon m/z 295 também perdeu H2O para resultar no íon m/z 

277 [M-H-18]-. O fragmento m/z 253 resultou da β-fissão do grupo OH, também 

sugerindo a ligação do grupo hidroxila no C-15 (YANG; YANG; LI, 2013). A 

configuração sugerida foi a mesma do ácido linoleico, resultando no ácido 15-hidróxi-

9Z,12Z-octadecadienoico (YANG; YANG; LI, 2013).  

 

Composto 95: o íon quasi-molecular em m/z 329 [M-H]- e os fragmentos em 

m/z 311 [M-H-18]- e 293 [M-H-18-18]- devido à eliminação de H2O indicaram a 

presença de pelo menos dois grupos hidroxilas (AGHOFACK-NGUEMEZI et al., 

2011). Os íons m/z 311, 293, 229, 211 e 171 são compatíveis com o ácido 9,12,13-tri-

hidróxi-10E-octadecenoico (AGHOFACK-NGUEMEZI et al., 2011). Dentre estes 

fragmentos, o íon m/z 171 [M-H-158]- referente ao grupo COO(CH2)7COH contendo a 

carbonila e a hidroxila corresponde à perda de C9H18O2 (LEVANDI et al., 2009). Esta 

perda é bastante comum em produtos da oxidação de ácidos graxos (LEVANDI et al., 

2009).  

 

Composto 96: o pico do íon quasi-molecular m/z 271 resultou nos 

fragmentos m/z 253 [M-H-18]-, m/z 225 [M-H-18-28]- e m/z 197 [M-H-18-28-28]-      

devido às perdas de H2O, CO e C2H4, respectivamente (ABDELAZIZ et al., 2020). 

Estes fragmentos são compatíveis com o ácido 9-hidróxi-palmítico, um produto da 

oxidação do ácido palmítico (ABDELAZIZ et al., 2020). 
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Dentre os compostos não identificados (N.I.), o de tR em 20,8 min. 

apresentou o íon quasi-molecular m/z 213 [M-H]- e o fragmento m/z 185 [M-H-28]- que 

podem ser devido à perda de CO. Estes fragmentões são compatíveis com a fórmula 

molecular C12H6O4 das avicenonas D e E que já foram isoladas de A. marina por Han 

et al., (2007). Entretanto, não existem dados de espectros de massas por ESI destas 

substâncias. Chen et al. (2016) reportaram um derivado da luteolina com os íons m/z 

359 [M-H]-, 285, 367, 241 e 223, semelhantes ao composto N.I. de tR 31,8 min. Para 

o composto N.I. de tR 45,2 min., o espectro gerou apenas um fragmento de m/z 455 

[M-H]-. Os triterpenos apresentam pouca ou nenhuma fragmentação em modo 

negativo, sendo o íon quasi-molecular compatível m/z 455 com a fórmula molecular 

C30H48O3 dos ácidos ursólico, oleanólico e betulínico (SUT et al., 2018).  

Apenas três substâncias diferiram entre a planta coletada na Ilha e na 

Juréia, dentre elas, tricina e quercetina-3-O-glicosídeo encontradas apenas no EB das 

folhas da Juréia e o ácido linoleico não identificado no EB das folhas da Juréia.  

Diversas das substâncias sugeridas em A. schaueriana já foram 

identificadas ou isoladas em outras Avicennias, tais como, ácido ferúlico (2), apigenina 

(11), luteolina (26), os ácidos palmítico (67),  linoleico (68), p-cumárico (73) e siríngico 

(77) de A. marina (HUANG et al., 2016; MANILAL et al., 2009; SHARIEF MOHAMMAD 

et al., 2015). Isso é mais um indício da importância da biodiversidade dos manguezais, 

em particular o gênero Avicennia, que possuem uma variedade enorme de estruturas 

químicas naturais com potencial farmacológico.  
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Tabela 11 - Identificação fitoquímica por LC/MS-MS ESI q-TOF em modo negativo dos extratos brutos das folhas e caules de dois 

indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

N° 
tR 

(min) 

Fórmula 

Molecular 

[M-H]-

(m/z) 

Erro 

(ppm) 
MS2 fragmentos m/z (%) Composto sugerido 

Amostras 
Ref. 

1 2 3 4 

Ácidos fenólicos 

2 15,1 C10H10O4 193,0500 -0,4 
193 (35), 178 (100), 175 

(30), 160 (22), 134 (32)  
ácido ferúlico + + + + 

(SINOSAKI et al., 2020; 

SUN et al., 2007) 

73 14,1 C9H8O3 163,0394 -0,7 163 (18), 119 (100) ácido p-cumárico + + - - (FALCÃO et al., 2010) 

76 8,9 C21H28O13 487,1467 3,1 487 (2), 179 (100) 
cafeoil desóxi-hexose 

hexosídeo 
+ + + + 

(CARRILLO-LÓPEZ; 

YAHIA, 2013) 

77 12,2 C9H10O5 197,0446 -2,0 
197 (9), 182 (100), 167 (48), 

123 (16) 
ácido siríngico - + - + (SUN et al., 2007) 

Flavonóis e Flavonas 

11 22,1 C15H10O5 269,0455 1,9 
269 (100), 225 (5), 173 (6), 

151 (2)  
apigenina  + - + - 

(OUYANG et al., 2016; 

ZHANG et al., 2007) 

26 19,7 C15H10O6 285,0400 0,3 
285 (100), 241 (2), 217 (3), 

199 (3), 175 (2), 171 (5) 
luteolina  + + + + 

(CHEN et al., 2016; LI et 

al., 2016) 

75 22,7 C16H12O6 299,0550 -1,9 
299 (74), 284 (100), 256 

(13), 227 (10) 
crisoeriol  + + + + 

(FRIŠČIĆ; BUCAR; 

HAZLER PILEPIĆ, 

2016; KRITIKOU et al., 

2020) 

78 14,2 C21H20O12 463,0889 2,7 

463 (17), 301 (63), 300 (78), 

271 (100), 255 (56), 243 

(22), 179 (5) 

quercetina-3-O-glicosídeo - - + - 
(ABLAJAN et al., 2006; 

LI et al., 2016) 

79 14,5 C21H18O12 461,0720 0 
461 (7), 285 (100), 241 (2), 

217 (3), 199 (6), 175 (2) 
luteolina-O-glicuronídeo + - + - (BARROS et al., 2013) 

80 15,4 C21H20O11 447,0918 -2,1 
447 (15), 285 (30), 284 (40), 

255 (100), 227 (83) 
canferol-3-O-glicosídeo + - + - 

(ABLAJAN et al., 2006; 

IBRAHIM et al., 2015) 

81 15,7 C22H22O12 477,1056 4,8 

477 (26), 315 (15), 314 (23), 

299 (10), 300 (7), 286 (13), 

285 (35), 271 (65), 257 (25), 

243 (100) 

isoramnetina-3-O-

glicosídeo 
+ - + - 

(IBRAHIM et al., 2015; 

SRISEADKA; 

WONGPORNCHAI; 

RAYANAKORN, 2012) 

continua 
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N° 
tR 

(min) 

Fórmula 

Molecular 

[M-H]-

(m/z) 

Erro 

(ppm) 
MS2 fragmentos m/z (%) Composto sugerido 

Amostras 
Ref. 

1 2 3 4 

82 16,6 C22H20O12 475,0886 2,0 475 (7), 299 (100), 284 (99) crisoeriol-O-glicuronídeo + - + - (BARREIRA et al., 2014) 

83 20,4   C15H12O5 271,0602 -1,6 271 (100), 253 (24), 225 (93)   pinobanksina - + - + (FALCÃO et al., 2010) 

84 23,2 C16H12O7 315,0520 4,8 

315 (99), 300 (100), 283 (5), 

272 (4), 271 (14), 255 (12), 

243 (17), 227 (5)  

isoramnetina  + - + - 

(KANG et al., 2016; 

SRISEADKA; 

WONGPORNCHAI; 

RAYANAKORN, 2012) 

85 23,3 C17H14O7 329,0646 -4,6 

329 (35), 314 (100), 299 

(35), 271 (49), 215 (23), 199 

(15) 

tricina - - + - 
(DUARTE-ALMEIDA et 

al., 2007; KANG et al., 

2016) 

Favan-3-ols          

72 15,8 C15H14O6 289,0714 0,6 
289 (6), 245 (2), 231 (63), 

203 (100), 175 (25), 109 (48) 
epicatequina - + - + 

(DA SILVA MATHIAS; 

RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, 2019) 

86 21,0 C15H14O5 273,0765 0,7 
273 (100), 245 (12), 229 (17) 

215 (10), 187 (86) 
(epi)afzelequina - + - + 

(DA SILVA MATHIAS; 

RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, 2019; 

HAMED et al., 2014) 

Quinonas e derivados 

87 21,2 C13H8O4 227,0337 3,2 
227 (51), 199 (100), 183 

(36), 171 (29), 143 (2) 
euxantona - + - + 

(OTŁOWSKA et al., 

2015) 

88 26,6 C15H8O6 283,0249 1,9 
283 (18), 239 (100), 211 

(10), 195 (21), 183 (6) 
reína - + - + (SONG et al., 2011) 

89 26,7 C14H8O4 239,0333 -4,7 239 (100), 211 (11), 210 (19) alizarina - + - + P 

Iridoide 

90 15,9 C24H28O13 523,1447 -0,9 

523 (22), 361 (100), 317 

(50), 299 (42), 193 (20), 179 

(50), 161 (40), 135 (15) 

verminosídeo - + - + (BARREIRA et al., 2014) 

Ácidos graxos 

68 48,8 C18H32O2 279,2315 -3,2 279 (100), 261 (2) ácido linoleico + + - + (LEVISON et al., 2013) 

91 36,9 C18H32O4 311,2223 0,2 
311 (100), 293 (60), 275 

(15), 249 (36), 223 (30) 

ácido 15,16-di-hidróxi-

9Z,12Z-octadecadienoico 
- + - + 

(KANG et al., 2016; 

YANG; YANG; LI, 2013) 

 

92 39,6 C18H30O3 293,2126 3,2 293 (100), 275 (2), 185 (16) 
ácido 9-oxo-10E,12Z-

octadecadienoico 
+ + + + 

 

(LEVISON et al., 2013; 

ZHI-XIN YUANA et al., 

2013) 

continuação 

continua 
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N° 
tR 

(min) 

Fórmula 

Molecular 

[M-H]-

(m/z) 

Erro 

(ppm) 
MS2 fragmentos m/z (%) Composto sugerido 

Amostras 
Ref. 

1 2 3 4 

93 40,3 C18H34O3 297,2431 0,4 
297 (100), 279 (17), 255 (2), 

171 (8) 

ácido 15-hidróxi-12Z-

octadecadienoico 
+ + + + (YANG; YANG; LI, 2013) 

94 41,8 C18H32O3 295,2260 -4,5 
295 (100), 277 (3), 253 (2), 

251 (7), 223 (2) 

ácido 15-hidróxi-9Z,12Z- 

octadecadienoico 
+ + + + (YANG; YANG; LI, 2013) 

95 43,9 C18H34O5 329,2315 -3,9 
329 (100), 311 (6), 293 (10) 

229 (32), 211 (25), 171 (28) 

ácido 9,12,13-tri-hidróxi-

10E-octadecenoico 
+ + + + 

(AGHOFACK-

NGUEMEZI et al., 2011; 

LEVANDI et al., 2009) 

96 46,8 C16H32O3 271,2261 -4,5 
271 (100), 253 (5), 225 (98), 

197 (2) 
ácido 9-hidróxi-palmítico + + + + 

(ABDELAZIZ et al., 

2020) 

Não identificados 

N.I. 11 14,3 N.D. 469,0795 - 
469 (17), 275 (10), 193 

(100), 178 (32) 
- - + - + - 

N.I. 12 15,3 N.D. 365,0891 - 
365 (45), 275 (9), 213 (11), 

202 (100) 
- - + - + - 

N.I. 13 15,6 N.D. 499,0952 - 
499 (7), 275 (11), 223 (100), 

208 (45), 193 (27) 
- - + - - - 

N.I. 14 15,8 N.D. 553,1538 - 
553 (4), 347 (10), 197 (100), 

182 (19), 175 (12)  
- - + - - - 

N.I. 15 16,9 N.D. 505,1824 - 
505 (5), 357 (100), 301(26), 

213 (11), 195 (6) 
- + + + + - 

N.I. 16 18,5 N.D. 447,1327 - 
447 (3), 223 (100), 208 (34), 

193 (21) 
- - - - + - 

N.I. 17 19,2 N.D. 451,0685 - 
451(100), 403 (8), 326 (12), 

267 (43), 228 (18), 191 (11) 
- - + + + - 

N.I. 18 20,8 N.D. 213,0186 - 213 (100), 185 (12) - + + + + - 

N.I. 19 20,9 N.D. 275,0925 - 
275 (1), 213 (100), 197 (14), 

198 (11), 171 (4) 
- - + - + - 

N.I. 20 23,4 N.D. 255,0301 - 255 (100) - - + - + - 

N.I. 21 24,8 N.D. 287,2227 - 287 (100), 269 (8) - + - + + - 

 

N.I. 22 28,3 N.D. 311,1823 - 
311 (22), 294 (18), 293 (30), 

267 (100) 
- + - + - 

 

- 

 

continuação 

continua 
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N° 
tR 

(min) 

Fórmula 

Molecular 

[M-H]-

(m/z) 

Erro 

(ppm) 
MS2 fragmentos m/z (%) Composto sugerido 

Amostras 
Ref. 

1 2 3 4 

N.I. 23 29,9 N.D. 333,0771 - 
333 (55), 318 (100), 290 

(17), 220 (12) 
- - + - + - 

N.I.24 31,5 N.D. 263,0526 - 
263 (32), 219 (100), 204 

(69), 175 (20)  
- - + - + - 

N.I. 25 31,8 N.D. 359,2451 - 
359 (17), 285 (100), 267 

(41), 241 (3), 223 (47) 
- - - - + - 

N.I. 26 34,1 N.D. 385,2595 - 
385 (24), 311 (100), 293 

(39), 249 (52) 
- - - - + - 

N.I. 27 41,3 N.D. 325,0492 - 325 (100), 297 (20), 168 (9) - - + - + - 

N.I. 28 42,4 N.D. 249,1528 - 249 (100), 205 (71) - + + + + - 

N.I. 29 42,9 N.D. 423,0224 - 
423 (14), 343 (100), 326 

(30), 297 (39), 271 (11)  
- - - - + - 

N.I. 30 45,2 N.D. 455,3512 -2,9 455 (100) - + + + + - 

N.I. 31 48,3 N.D. 313,2737 - 313 (42), 283 (100) - + - + - - 

N.I. 32 50,7 N.D. 363,2658 - 363 (1), 327 (100) - + - - - - 

1=extrato bruto folhas Ilha do Cardoso; 2=extrato bruto caules Ilha do Cardoso; 3=extrato bruto folhas Juréia; 4=extrato bruto caules Juréia; +=composto 

detectado na amostra; -=composto não detectado na amostra; P=identificado através do padrão; N.I.=não identificado; N.D.=não determinado

conclusão 

continuação 
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4.2.5 Análise das Frações dos Extratos por CG-EM 

Os compostos identificados por CG-EM nas frações em hexano, 

clorofórmio e acetato de etila das folhas e dos caules de A. schaueriana Ilha e Juréia 

estão apresentados na Tabela 12. Das 90 substâncias detectadas, 60 foram 

identificadas.  

As principais classes químicas identificadas nas frações foram quinonas e 

derivados, fenilpropanoides e fenóis (derivados da via do ácido chiquímico), terpenos, 

hidrocarbonetos e ácidos graxos. As frações apresentaram pequenas diferenças na 

composição dessas classes químicas entre os dois locais de coleta, exceto para as 

frações em hexano que foram constituídas principalmente por ácidos graxos. A fração 

CHCl3 folhas Ilha apresentou terpenos, fenilpropanoides e fenóis como componentes 

majoritários e naquela da Juréia terpenos e alguns outros compostos de grupos 

variados como um alcaloide, um aromático heterocíclico e uma cetona. A fração CHCl3 

caules Ilha constituiu principalmente de derivados quinônicos e ácidos graxos e a da 

Juréia de derivados quinônicos. As frações em acetato de etila das folhas Ilha e Juréia 

constituíram majoritariamente de fenilpropanoides, fenóis e alguns compostos 

variados, como um alcaloide, um aromático heterocíclico, uma cetona e um 

benzofurano. Para as frações em acetato de etila dos caules Ilha e Juréia os 

compostos majoritários foram fenilpropanoides, fenóis e derivados quinônicos. 

O que se pode perceber também é que algumas substâncias estão 

presentes em uma única fração, como por exemplo, o 2,3-di-hidrobenzofurano (97) na 

fração em AcOEt folhas Ilha, 1,4-naftoquinona (105), 4-vinilsiringol (110), palmitato de 

metila (125) e trans-sinapol (131) na fração em acetato de etila dos caules Juréia e 1-

hexadeceno (111) em acetato de etila das folhas Juréia. Estas variedades podem ser 

um fator determinante para as diferenças observadas nas atividades biológicas entre 

os extratos vegetais e suas frações. 
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Vários desses compostos identificados em A. schaueriana já foram 

relatados em outras espécies do gênero. Dentre eles, 4-vinil-guaiacol (99), tirosol 

(104), ácidos mirístico (62), palmítico (67), linoleico (68), oleico (69), esteárico (136), 

avicequinona-C (17) e avicenol-C (141) em A. marina (ITO et al., 2000; MANILAL et 

al., 2009, 2016). Fardin, (2014) identificou em A. schaueriana o lapachol (130), fitol 

(133), avicenol-C (141) e os ésteres dos ácidos mirístico (62), palmítico (67), linoleico 

(68), oleico (69), esteárico (136) e eicosanoico (143). 

 

 

A presença de ftalatos nas frações de A. schaueriana, variou em 

porcentagem relativa entre 0,9% e 9,6%. Estes sintéticos são contaminantes oriundos 

de plásticos encontrados em diversos produtos provenientes de construção, roupas, 

brinquedos, embalagens de alimentos e equipamentos médicos (PONTES et al., 

2020). No extrato das folhas de A. officinalis, das 3 substâncias identificadas por CG-

EM, uma é ftalato (BHIMBA et al., 2010). Em A. schaueriana coletada na Reserva 

Biológica Estadual de Guaratiba, Rio de Janeiro, foram identificados diversos 

derivados de ftalato, dentre eles, di-isobutil ftalato (64), anidrido ftálico (98) e ftalato 

de di-(2-etil-hexila) (146) (PONTES et al., 2020), também encontrados em A. 

schaueriana aqui neste estudo. A coleta da planta foi realizada em 3 pontos diferentes 

e em 10 meses do ano, com cuidados laboratoriais para excluir a contaminação por 

solventes ou resíduos dos equipamentos. Os estudos destes compostos sintéticos em 

Avicennias demonstram que estas plantas atuam como biorremediadoras e que a 

poluição do ecossistema manguezal está afetando as espécies vegetais, 
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respresentando um enorme perigo às populações que as consomem, e 

consequentemente, reforçando a necessidade de medidas cada vez mais rígidas de 

conservação ambiental (MOREIRA et al., 2013).   
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Tabela 12 - Composição química por CG-EM das frações hexano (A), clorofórmio (B) e acetato de etila (C) dos caules e folhas de 

dois indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

N°do 

 composto 
Compostos IRcal. IRlit. 

Ilha do Cardoso (%) Juréia-Itatins (%) 

Folhas Caules Folhas Caules 

A B C A B C A B C A B C 

97 2,3-di-hidrobenzofurano 1228 1226a - - 25,5 - - - - - - - - - 

98 anidrido ftálico 1318 1319a - - - - - - - - - - 5,7 9,6 

99 4-vinil guaiacol 1327 1326a - - 12,7 - - 9,1 - - 5,7 - - 8,6 

100 siringol 1358 1358a - - 6,6 - - 6,1 - - 3,3 - - 8,2 

101 1-tetradeceno 1390 1390a - - - - - - - 12,0 3,8 - - 2,3 

N.I. 33 
M+ 110, 82 (100%), 110 

(49%), 68 (35%) 
1417 - - 5,5 12,9 - 5,8 - - - - - - - 

102 3-butil-ciclopentanonab 1421 - - - - - - - - 20,4 15,2 - - - 

103 gentialutinab 1430 - - - - - - - - 6,3 7,5 - - - 

104 tirosol 1434 1431a - - 17,4 - 4,5 8,4 - - - - - - 

74 ácido cinâmico 1435 1435a 3,3 26,7 - -  - - - - - - - 

105 1,4-naftoquinona 1439 1437c - - - - - - - - - - - 5,5 

106 2,4-dimetilquinolina 1453 1454a - - - - - - - 3,4 3,3 - - - 

N.I. 34 
M+ 152, 93 (100%), 81 

(70%), 91 (63%) 
1475 - - - - - - - - 2,1 - - - - 

107 α-curcumeno 1492 1490a - - - - - - - 1,9 - - - - 

N.I. 35 
M+ 162, 60 (100%), 162 

(77%), 147 (65%) 
1497 - - - - - - - - - - - - 3,3 

108 ácido homosiríngicob 1515 - - - - - - - - - - 1,0 - - 

N.I. 37 
M+ 115, 97 (100%), 102 

(98%), 55 (74%) 
1523 - - - - - 2,2 - - 2,0 8,4 - - 5,1 

N.I. 38 
M+ 115, 102 (100%), 97 

(78%), 55 (70%) 
1536 - - 3,1 - - 6,2 4,0 - 10,4 29,5 - 4,9 11,7 

N.I. 39 
M+ 174, 174 (100%), 173 

(88%), 91 (64%) 
1553 - - - - - - - - - 5,1 - - 2,9 

continua 
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N°do 

composto 
Compostos IRcal. IRlit. 

Ilha do Cardoso (%) Juréia-Itatins (%) 

Folhas Caules Folhas Caules 

A B C A B C A B C A B C 

109 ácido vanílico 1563 1566a - - 4,4 - 1,9 2,6 - 1,3 - - 2,8 5,1 

110 4-vinil siringol 1570 1573a - - - - - - - - - - - 4,2 

111 1-hexadeceno 1582 1588a - - - - - - - - 2,6 - - - 

N.I. 40 
M+ 237, 86 (100%), 55 

(36%), 57 (19%) 
1620 - - - - - - - - - 2,3 - - - 

112 3-hidroxi-β-damascona 1623 1617a - 7,1 - - - - - - - - - - 

N.I. 41 
M+ 138, 125 (100%), 138 

(43%), 53 (10%) 
1627 - - - 2,8 - - - - - - - - - 

N.I. 42 
M+ 168, 95 (100%), 67 

(96%), 77 (56%) 
1649 - - - - - - - - - - - 1,9 - 

N.I. 43 
M+ 124, 84 (100%), 55 

(65%), 83 (56%) 
1651 - - - - - - - - - 2,3 - - - 

113 3-oxo-α-ionol 1655 1656a - 6,9 - - - - - 2,9 - - 2,4 3,8 

114 nonanedioato de etila 1665 1666a - 2,5 - - - - - - 2,3 - - - 

115 siringaldeido 1666 1667a - 1,9 - - 2,1 - - - - - - - 

N.I. 44 
M+ 172, 172 (100%), 75 

(48%), 127 (40%) 
1667 - - - - - - - - - 1,4 - - - 

116 trans-4-propenilsiringol  1703 1703a - - - - - 4,3 - - 2,6 - - 4,0 

N.I. 45 
M+ 150, 96 (100%), 67 

(46%), 95 (43%) 
1733 - - - - - - - - - - - 2,3 - 

117 trans-coniferol 1746 1743a - 2,7 2,0 - - 5,8 - 2,4 1,8 - 2,8 3,6 

62 ácido mirístico 1753 1751a 1,8 - - - - - 2,7 - - - - - 

N.I. 46 
M+ 168, 168 (100%), 153 

(77%), 97 (34%) 
1758 - - - - - - - - 6,5 - - - - 

N.I. 47 
M+ 207, 178 (100%), 111 

(82%), 163 (58%) 
1759 -. - 2,5 - - - - - - - - - - 

119 miristato de etila 1786 1787a 0,7 - - - - - - - - 0,5 - - 

120 loliolida 1788 1784a - 6,2 - - - - - - - - - - 

121 vomifoliol 1797 1796a - 20,7 13,6 - 3,7 3,0 - 13,5 2,7 - 3,4 0,8 

119 
miristato de isopropila 1817 1816a 1,0 1,5 - - 2,1 - 1,1 2,2 - 0,6 2,0 

 

- 

continuação 

continua 
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N°do 

composto 
Compostos IRcal. IRlit. 

Ilha do Cardoso (%) Juréia-Itatins (%) 

Folhas Caules Folhas Caules 

A B C A B C A B C A B C 

N.I. 48 
M+ 401, 73 (100%), 237 

(64%), 355 (54%) 
1818 - - - - - - - - - - - - 0,7 

77 ácido siríngico 1823 1823a - - - - 3,0 3,4 - - - - 4,4 2,1 

N.I. 49 
M+ 208, 69 (100%), 133 

(80%), 134 (76%) 
1829 - - - - - - - - - - - - 0,7 

122 neofitadieno 1832 1830a 2,8 1,8 - - - - 1,3 1,5 - - - - 

123 hexahidrofarnesil acetona 1836 1836a 4,1 - - - - - 4,2 - - - - - 

124 2-etóxi-1,4-naftoquinonab 1845 - - - - - - - - - - - 1,9 - 

N.I. 50 
M+ 278, 82 (100%), 81 

(95%), 95 (79%) 
1857 - 1,1 - - - - - - - - - - - 

64 di-isobutil ftalato 1864 1866a - - - - - - 0,9 1,4 - 0,9 - - 

N.I. 51 
M+ 230, 162 (100%), 69 

(56%), 104 (22%) 
1868 - - - - - - - - - - - - 2,3 

N.I. 52 
M+ 278, 81 (100%), 82 

(96%), 95 (80%) 
1877 - 2,4 - - - - - - - - - - - 

N.I. 53 
M+ 249, 84 (100%), 57 

(96%), 71 (81%) 
1920 - 1,1 - - - - - 1,9 - - - - - 

125 palmitato de metila 1923 1921a - - - - - - - - - - - 1,5 

N.I. 54 
M+ 208, 125 (100%), 208 

(91%), 109 (60%) 
1927 - - - - - - - - - 2,5 - - - 

67 ácido palmítico 1959 1959a 22,8 2,7 1,9 12,0 5,5 2,6 43,5 1,8 - 4,9 0,6 1,7 

126 dibutil ftalato 1961 1960a - - - - - - - 1,1 - - - - 

127 
ácido β-

fenilbenzenopropanoicob 
1968 - - - - - - - - - - - - 1,6 

128 palmitato de etila 1991 1991a 12,5 1,2 - 12,0 4,3 3,4 10,6 - - 11,0 2,9 - 

129 sinapaldeido 1999 2002d - - - - - - - - - - - 1,2 

130 lapachol 2013 2009e - - - 1,2 2,1 - - - - 1,1 1,4 - 

131 trans-sinapol 2033 2034a - - - - - - - - - - - 1,5 

N.I. 55 
M+ 229, 211 (100%), 133 

(80%), 77 (72%) 
2061 - - - - - 1,4 - - - - 0,8 1,3 - 

132 di-hidro-α-lapachonab 2069 - - - - - - - - - - 1,0 - - 

continuação 

continua 
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N°do 

composto 
Compostos IRcal. IRlit. 

Ilha do Cardoso (%) Juréia-Itatins (%) 

Folhas Caules Folhas Caules 

A B C A B C A B C A B C 

N.I. 56 
M+ 274, 259 (100%), 261 

(33%), 244 (25%) 
2105 - - - - - - - - - - 3,5 - - 

133 fitol 2110 2110a 9,2 - - 1,0 - - 1,4 - - - - - 

134 valerato de 3-pentadecanila 2111 2112c - - - - - - 1,1 - - - - - 

N.I. 57 
M+ 270, 270 (100%), 255 

(64%), 225 (46%) 
2114 - - - - - - - - - - 2,0 - - 

68 ácido linoleico 2133 2131a 1,4 - - 5,0 1,4 - - - - 1,2 - - 

68 ácido oleico 2138 2137a 9,9 - - 9,9 3,8 - 7,3 - - 4,2 - - 

N.I. 58 
M+ 355, 163 (100%), 217 

(88%), 261 (24%) 
2155 - - 1,3 - - - - - - - - - - 

135 linoleato de etila 2159 2159a 5,0 - - 12,9 4,5 3,1 - - - 7,4 - - 

136 ácido esteárico 2160 2161a - - - - - - 10,7 - - - - - 

137 oleato de etila 2165 2168a 10,1 - - 12,2 4,0 2,6 - - - 9,3 - - 

138 
1-hidróxi-4-metil 

antraquinonab 
2188 - - - - - 3,5 3,0 - - - - 2,8 - 

139 estearato de etila 2189 2189a 2,6 - - 2,4 - - 2,4 - - 2,8 - - 

N.I. 59 
M+ 188, 118 (100%), 136 

(82%), 129 (81%) 
2215 - - - - - - - - - - - 2,6 0,7 

N.I. 60 
M+ 288, 288 (100%), 273 

(32%), 203 (31%) 
2242 - - - - - - - - - - 0,8 1,7 - 

17 avicequinona-Cf 2252 - - 2,8 - 4,0 18,7 22,4 - 2,9 - 9,8 24,7 3.0 

N.I. 61 
M+ 200, 200 (100%), 172 

(53%), 59 (49%) 
2274 - - - - 1,5 2,9 3,5 - - - 2,4 5,9 - 

140 n-tricosano 2299 2300g - - - 3,3 - - - - - 3,2 -  

141 avicenol-C 2318 2311e - - - 2,7 9,3 12,7 - - - 10,5 16,9 2,0 

142 
4,8,12,16-tetrametil-4-

heptadecanolídeo 
2348 2353h 1,1 - - - - - 3,3 - - - - - 

N.I. 62 
M+ 287, 229 (100%), 201 

(91%), 173 (46%) 
2352 - - 3,1 - 3,6 - - - 1,7 - 2,2 - - 

143 ácido eicosanoico 2360 2359a - - - - - - 2,1 - - 1,2 - - 

144 eicosanoato de etila 2394 2394a 1,8 - - 0,4 - - 1,9 - - 2,1 - - 

continuação 

continua 
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N°do 

composto 
Compostos IRcal. IRlit. 

Ilha do Cardoso (%) Juréia-Itatins (%) 

Folhas Caules Folhas Caules 

A B C A B C A B C A B C 

70 n-tetracosano 2400 2400g - - - - - - - - - 1,0 - - 

N.I. 63 
M+ 281, 207 (100%), 75 

(47%), 281 (38%) 
2477 - - - - - - - - - - - - 2,4 

145 n-pentacosano 2500 2500g - - - 10,0 7,1 - - - - 9,1 4,8 - 

146 ftalato de di-(2-etil-hexila) 2515 2519a 2,0 - - 1,8 - - 3,5 2,5 - 2,7 - - 

71 n-heptacosano 2700 2700g - - - 4,4 - - - - - 2,8 - - 

N.I. 64 
M+ 365, 365 (100%), 207 

(69%), 121 (45%) 
2847 - 3,6 - - - - - - - - - - - 

Identificados 92,1 84,7 84,1 95,0 81,5 92,5 98,0 77,5 48,6 88,3 79,5 70,3 

Ácidos graxos 69,6 7,9 1,9 66,6 25,6 11,7 83,5 4,0 0 45,2 5,5 3,2 

Hidrocarbonetos 0 0 0 17,7 7,1 0 0 12,0 6,4 16,1 4,8 2,3 

Derivados do ácido chiquímico (fenilpropanoides e 

fenóis) 
3,3 31,3 43,1 0 11,5 39,7 0 3,7 13,4 1,0 10,1 40,2 

Terpenos 17,2 42,7 13,6 1,0 3,7 3,0 10,1 19,8 2,7 0 5,7 4,6 

Quinonas e derivados 0 2,8 0 7,9 33,6 38,1 0 2,9 0 22,4 47,7 10,4 

Outros 0 0 25,5 0 0 0 0 30,1 26,1 0 0 0 

Sintéticos 2,0 0 0 1,8 0 0 4,4 5,0 0 3,6 5,7 9,6 

N.I. 7,9 12,8 15,9 5,0 18,5 7,5 2,0 22,5 51,5 11,7 20,5 29,7 

tR (min.)=tempo de retenção em min.; Área (%)=porcentagem de área relativa dos compostos identificados; N.I.=não identificado. -=não detectado na fração; 

IRcal.=índice de retenção calculado em relação a série de n-alcanos (coluna DB-5); IRlit.=índice de retenção encontrado na literatura em coluna apolar similar 

a experimental; a=Nist (2021); b=identificado através da comparação do espectro com a biblioteca Nist (2021);c=Chemspider by Royal Society ff Chemistry 

(2021); d=(De Siḿon et al. (2009); e=Fardin (2014); f=identificado através da comparação com o espectro descrito por Ito et al. (2000) g=Adams (2007) 
h=(The Pherobase: El-Sayed Am (2021).  
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As estruturas dos demais compostos descritos na Tabela 12 por CG-EM 

das frações menos polares de A. schaueriana estão apresentados abaixo.  
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 Análise das Atividades Biológicas 

4.3.1 Potencial Antioxidante 

A avaliação do potencial antioxidante dos extratos brutos, frações e óleos 

essenciais foi efetuada através do método de sequestro de radical DPPH e os 

resultados das análises estão apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Potencial antioxidante pelo sequestro do radical DPPH de 

dois indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras/padrão DPPH, CE50 (μg/mL) 

Folhas Ilha DP Juréia DP 

Óleo essencial 1130,0A 0,06 900,0B 0,02 

Extrato bruto 361,4E 2,11 265,7F 9,65 

Fração em hexano 880,4B 14,71 685,1C 14,70 

Fração em clorofórmio 215,0G 0,95 223,4F,G 3,67 

Fração em acetato de etila 70,3H,I,J 1,45 35,4J 1,05 

Fração em butanol 216,2G 2,55 231,6F,G 2,92 

Caules Ilha  DP Juréia DP 

Extrato bruto 101,1H 3,13 84,0H,I 2,1 

Fração em hexano 659,6C 6,09 426,4D 2,15 

Fração em clorofórmio 99,4H 1,42 44,1I,J 0,72 

Fração em acetato de etila 41,5I,J 0,70 48,5I,J 1,17 

Fração em butanol 108,5H 2,12 69,2H,I,J 0,90 

Quercetina 4,1* 0,13   

Resultados em médias (n=3) e desvio padrão (DP); CE50=concentração efetiva para 

reduzi 50% o radical DPPH; Letras distintas indicam diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias, segundo Anova e pós teste de Tukey (p < 0,05). 
*=diferença estatisticamente significativa da quercetina entre cada amostra 

comparada pelo teste t de Student (p < 0,05). 

Os óleos essenciais obtidos das folhas Ilha e Juréia apresentaram baixa 

capacidade antioxidante. Normalmente, este potencial para óleos não é alto em 

comparação com extratos e frações ricos em compostos fenólicos. De 350 óleos 

avaliados por sequestro do radical DPPH, apenas 20 foram considerados ativos 

exibindo valores de CE50 < 300 μg/mL (ANTHONY; DEOLU-SOBOGUN; SALEH, 

2012). Embora o OE Ilha tenha apresentado o eugenol (54) em sua composição, o da 

Juréia, rico em ácidos graxos, foi o mais ativo. Isso porque alguns ácidos graxos 

podem atuar como antioxidantes (RUFINO et al., 2020). Como exemplo, o óleo fixo 

de Quercus infectoria Olivier, constituído principalmente pelos ácidos palmítico (67), 
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linoleico (68) e oleico (69) apresentou potencial antioxidante intermediário por 

sequestro do radical DPPH com CE50 170,5 µg/mL (EL-AGBAR; NAIK; SHAKYA, 

2018). 

O potencial antioxidante dos extratos brutos dos caules tanto da Ilha como 

da Juréia apresentaram resultados promissores quando comparados com o extrato 

de Ginkgo biloba L. (EGB 761, Abbott®) (CE50 36,6 µg/mL), largamente utilizado como 

protetor celular devido a sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória (ISSA, 2015). 

A amostra que obteve a maior capacidade antioxidante, ou seja, menor valor de CE50, 

foi a fração em acetato de etila das folhas Juréia (CE50 35,4 µg/mL). Esta fração 

também obteve as maiores quantidades de fenólicos e flavonoides totais, 178,8 μg 

EAG/mg e 46,9 μg EQ/mg, respectivamente. Com estes dados, é possível sugerir que 

a alta capacidade antioxidante da fração esteja associada à presença de compostos 

fenólicos, e os flavonoides são uma das classes que fazem parte deste grupo. As 

estruturas químicas dos compostos fenólicos de um ou mais anéis aromáticos com 

grupos hidroxilas ligados favorecem a transferência de hidrogênio ou doação de 

elétrons para inativação de radicais livres (DEL RIO et al., 2013). Dentre os compostos 

fenólicos ativos para redução do radical DPPH identificados na fração em acetato de 

etila folhas Juréia, tem-se o siringol (100) e o trans-coniferol (117) com valores de 

CE50 8,7 e 3,6 µg/mL, respectivamente (FAUSTINO et al., 2010; LEE et al., 2004).  

Dentre as Avicennias que tiveram seu potencial antioxidante também 

avaliado pelo sequestro do radical DPPH, apenas os extratos das folhas em metanol 

(CE50 14,8  µg/mL) e dos pneumatóforos em acetato de etila (CE50 21,2  µg/mL) de A. 

marina foram mais ativos do que a fração em acetato de etila das folhas Juréia (Tabela 

13) deste estudo (IRANAWATI et al., 2018; LINCY; PAULPRIYA; MOHAN, 2013).          

4.3.2 Inibição da Atividade da Tirosinase 

O teste de inibição da tirosinase por A. schaueriana foi realizado utilizando 

a enzima purificada do Agaricus bisporus e a L-DOPA como substrato. Os extratos e 

frações foram testados na concentração de 1,0 mg/mL e os resultados expressos em 

% de inibição da enzima (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Inibição da tirosinase por extratos brutos e frações de 

dois indivíduos de Avicennia schaueriana coletados no Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) e na Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras (1,0 mg/mL) Inibição (%) 

Folhas Ilha  Juréia 

Extrato bruto 55,6 15,2 

Fração em hexano 15,3 9,9 

Fração em clorofórmio 27,1 14,5 

Fração em acetato de etila 29,8 14,5 

Fração em butanol 27,6 6,0 

Caules Ilha  Juréia 

Extrato bruto 35,3 18,0 

Fração em hexano 10,9 12,0 

Fração em clorofórmio 14,6 52,9 

Fração em acetato de etila 36,2 20,1 

Fração em butanol 32,9 16,7 

% de inibição são expressas como a média de três repetições. 

As duas amostras mais ativas, que apresentaram inibição acima de 50%, 

foram o extrato bruto das folhas Ilha (55,6% de inibição) e a fração CHCl3 caules Juréia 

(52,9% de inibição). As frações provenientes do extrato bruto das folhas Ilha não 

apresentaram inibição alta, sugerindo que a atividade do extrato pode ser devido 

efeitos sinérgico ou aditivo, onde as substâncias ou atuam pelo mesmo mecanismo 

ou por diferentes somando a atividade (CAESAR; CECH, 2019). Muitas vezes, os 

produtos naturais exercem sua atividade por sinergia ou adição e uma única 

substância não é a responsável pelos efeitos biológicos encontrados num extrato ou 

fração (TEIXEIRA et al., 2012). As concentrações inibitórias médias (CI50) dessas duas 

amostras com inibição acima de 50% foram determinadas conforme apresentadas na 

Tabela 15.  

  



         
  
  125 

 

Tabela 15 - Concentrações inibitórias médias (CI50) para a enzima 

tirosinase pelo extrato bruto e fração de Avicennia schaueriana, obtidos 

de indivíduos coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso 

(Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras  CI50 (µg/mL) DP 

Extrato bruto folhas Ilha 323,1C 6,02 

Fração CHCl3 caules Juréia 627,6A 8,42 

Curcuma longa* 410,3B 6,56 

Ácido kójico* 5,2D 1,44 

Resultados em médias (n=3) e desvio padrão (DP); *=padrões; A-D=Letras 

distintas indicam diferenças estatisticamente significativas entre as médias por 

Anova e pós teste de Tukey (p < 0,05). 

O ácido kójico e o extrato de C. longa foram utilizados como padrões 

positivos, devido o primeiro ser reconhecido como um inibidor potente da tirosinase 

de origem natural e a segunda uma extrato bruto vegetal cujos compostos principais, 

as curcuminas, também são usados como inibidores da tirosinase (DU et al., 2011). 

Já existem diversos extratos padronizados de C. longa para o tratamento de 

hiperpigmentação da pele que atuam na melanogênese e na inibição da tirosinase, 

como por exemplo, o SabiWhite®, um ativo encontrado em muitas formulações 

(MAJEED et al., 2010; WILLIAMS, 2012). A fração em CHCl3 caules Juréia e o extrato 

bruto folhas Ilha apresentaram CI50 627,6 µg/mL e CI50 323,1 µg/mL. Estes resultados 

são bastante promissores em comparação com o padrão positivo C. longa (CI50 410,3 

µg/mL), inclusive com o extrato bruto mais ativo. 

Na literatura, são encontrados vários relatos sobre a inibição da tirosinase 

por compostos fenólicos de origem vegetal (ZOLGHADRI et al., 2019). Muitos fenóis 

são aceitos como substrato da enzima e dependendo da posição da ligação dos 

grupos hidroxilas podem atuar como inibidores (CHANG, 2009). Adicionalmente, os 

ácidos graxos de cadeia longa e seus ésteres, também possuem potencial em regular 

a atividade da tirosinase, também agindo como inibidores da enzima (CHANG, 2009; 

TEIXEIRA et al., 2012). Em uma triagem para inibição da tirosinase de extratos ricos 

em ácidos graxos, o açaí, composto majoritariamente pelos ácidos palmítico (67), 

linoleico (68) e oleico (69), inibiu a enzima com CI50 66,1 µg/mL (TEIXEIRA et al., 

2012). Sabendo que o extrato bruto das folhas Ilha é rico em compostos fenólicos, 

pode-se inferir que estes estão relacionados com a boa atividade do extrato. O ácido 

linoleico (68) e o ácido p-cumárico (73) foram identificados por CLAE-DAD e LC/MS-

MS apenas no extrato das folhas Ilha e estes compostos podem estar envolvidos com 
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essa atividade. O óleo das sementes de Citrus limon (L.) Osbeck, em que o ácido 

linoleico (68) consistia em quase 35% da composição, apresentou inibição da 

tirosinase com CI50 490,0 µg/mL (ROSA et al., 2019). Adicionalmente, o ácido p-

cumárico (73) isolado possui inibição da enzima com CI50 19,0 µg/mL (TAKAHASHI; 

MIYAZAWA, 2010). 

Os principais compostos identificados por CG-EM na fração CHCl3 caules 

Juréia, a fração que mais inibiu a tirosinase, foram a avicequinona-C (17) (24,7%) e o 

avicenol-C (141) (16,9%). Nesta fração também foram identificados, em menores 

proporções, ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos e compostos fenólicos. Dentre 

estas outras substâncias não majoritárias, o ácido vanílico (109) inibiu fortemente a 

tirosinase, com CI50 29,3 µg/mL (WANG et al., 2011). É interessante para o futuro 

testar a avicequinona-C (17) e avicenol-C (141) isolados, com a finalidade de 

determinar se estes são capazes de inibir a enzima, devido algumas naftoquinonas já 

terem apresentado uma inibição forte da tirosinase e baixa citoxicidade (ULLAH et al., 

2019).    

4.3.3 Atividade Antimicrobiana 

A atividade antimicrobiana dos extratos brutos, frações e óleos essenciais 

foi determinada contra os micro-organismos S. aureus (ATCC 6538) representando 

as bactérias gram-positivas, E. coli (ATCC 8739), P. aeruginosa (ATCC 9027) as 

gram-negativas, C. albicans (ATCC 10231) representando fungos leveduriformes e A. 

brasilensis (ATCC 16404) fungos filamentosos.  

Foi realizada uma triagem na concentração de 1000,0 µg/mL nos poços 

para os extratos brutos e frações e 217,0 µg/mL para os óleos essenciais. Para este 

último foi usada uma concentração menor devido ao baixíssimo rendimento na 

extração dos óleos de A. schaueriana. Os resultados estão expressos em % de 

inibição do crescimento dos micro-organismos testados com as amostras em relação 

ao controle de crescimento (Tabela 16). Todos os micro-organismos foram 

susceptíveis aos antimicrobianos usados.   
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Tabela 16 - Inibição do crescimento dos micro-organismos pelos extratos brutos 

(1000,0 μg/mL no poço) e óleos essenciais (217,0 μg/mL no poço) de dois indivíduos 

de Avicennia schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso 

(Cananéia-SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras 
Inibição do crescimento (%)  

S. aureus E. coli P. aeruginosa C. albicans A. brasiliensis* 

 OE F 16,0 33,7 74,5 12,1 - 

Ilha EB F 42,0 0,27 21,6 15,5 - 

 EB C 100,0 37,2 12,6 86,8 - 

 OE F 0 13,5 66,8 15,3 - 

Jureia EB F 55,5 0,17 31,7 37,2 - 

 EB C 99,9 52,3 36,8 97,5 - 

Nistatinaa N.A. N.A. N.A. 100,0 + 

Cloranfenicola 100,0 99,8 N.A. N.A. N.A. 

Amicacinaa N.A. N.A. 100,0 N.A. N.A. 

Porcentagens de inibição são expressas como a média de três repetições. a=concentração de 50 μg/mL 

no poço; -=sem inibição; +=inibição total; *=análise qualitativa; N.A.=não aplicável; OE=óleo essencial; 

EB=extrato bruto; F=folhas; C=caules. 

A atividade antimicrobiana testada para extratos de plantas torna-se 

interessante para continuação dos estudos quando a CIM apresentar valores menores 

do que 100,0 µg/mL (MORENO et al., 2013).   

Os dois óleos não inibiram totalmente o crescimento dos micro-organismos 

na concentração de 217,0 μg/mL. Apesar de não haver inibição total na concentração 

testada, os resultados contra P. aeruginosa foram interessantes (inibição de 74,5% 

para Ilha e 66,8% para Juréia). Dois pontos positivos devem ser ressaltados: o 

primeiro é que as bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa à 

parede celular com propriedades hidrofílicas que dificulta a passagem de compostos 

hidrofóbicos pela célula, como os óleos essenciais (MORENO et al., 2013). Isto indica 

que o óleo de A. schaueriana foi capaz de realizar seu efeito mesmo com esta 

desvantagem química. Segundo, é uma bactéria envolvida em complicações de 

infecções hospitalares pela capacidade de adquirir resistência contra os 

antimicrobianos existentes devido à habilidade de formar biofilmes (SHARMA et al., 

2014). O óleo essencial de A. schaueriana foi capaz de realizar um pequeno efeito 

inibitório contra P. aeruginosa mesmo com a dificuldade de difusão pela célula 

bacteriana. O seu potencial antimicrobiano pode ser aproveitado, por exemplo, 

através da associação com antimicrobianos agindo por sinergismo ou adição para 
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reduzir a possibilidade de os micro-organismos adquirirem resistência e, 

consequentemente, diminuir as doses dos medicamentos na terapia. 

O eugenol (54) e o acetato de eugenila (58) apresentaram CIMs maiores 

do que 100,0 µg/mL contra S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans e A. 

brasiliensis (KUBO; FUJITA; NIHEI, 2008; LAZAREVIĆ et al., 2018; TISCHER et al., 

2019). O ácido mirístico (211) apresentou CIM > 1600,0 µg/mL contra S. aureus 

(KITAHARA et al., 2004). O ácido palmítico (67) obteve CIMs de 312,5 µg/mL contra 

C. albicans e > 256,4 µg/mL contra S. aureus, E. coli e P. aeruginosa (CHOI et al., 

2013; ZHENG et al., 2005). A atividade antimicrobiana dos componentes majoritários 

dos OEs isolados não é alta, baseando no critério de CIMs < 100,0 µg/mL. Porém, 

quando usados em associações, o efeito antimicrobiano é bastante positivo. O 

eugenol (54) apresentou efeito sinérgico com 10 antibióticos contra E. coli, P. 

aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris e Salmonella typhimurium 

(HEMAISWARYA; DOBLE, 2009). As concentrações dos antibióticos na combinação 

com o eugenol (54) foi de 5 a 1000 vezes menor do que quando usados sozinhos 

(HEMAISWARYA; DOBLE, 2009). Ao combinar a oxacilina com o ácido palmítico (67) 

e o surfactante span85 contra cepas de S. aureus resistentes a meticilina, o efeito 

antibacteriano da oxacilina foi alcançado com uma concentração mais baixa (SONG 

et al., 2020).  

Apenas os extratos brutos dos caules foram capazes de inibir em 100% o 

crescimento de S. aureus, os demais não foram considerados ativos. As amostras que 

inibiram totalmente o crescimento microbiano, foram posteriormente testadas em 

diluições seriadas (faixa de concentração de 500-15,625 µg/mL no poço) para cálculos 

das CIMs e CBMs. As CIMs e CBMs dos extratos brutos dos caules e suas respectivas 

frações contra S. aureus podem ser visualizadas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - CIM e CBM contra Staphylococcus aureus (ATCC 6538) dos 

extratos brutos e frações dos caules de dois indivíduos de Avicennia 

schaueriana coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) 

e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostras CIM (µg/mL) DP CBM (µg/mL) 

Ilha  

 

Extrato bruto 277,3A 2,73 500,0 

Fração em hexano >500,0 N.D. >500,0 

Fração em CHCl3 88,6C,D 7,75 250,0 

Fração em AcOEt 110,9B,C 12,29 125,0 

Fração em butanol 137,07B 9,86 250,0 

Juréia 

Extrato bruto 111,5B,C 16,84 250,0 

Fração em hexano >500,0 N.D. >500,0 

Fração em CHCl3 67,0D,E 12,17 125,0 

Fração em AcOEt 37,5E 11,59 62,5 

Fração em butanol 123,7B 6,33 250,0 

*CIM < 100,0 µg/mL 

CIM=concentração inibitória mínima; CBM=concentração bactericida mínima; 

*CIM=extratos de plantas com CIM <100,0 µg/mL são consideradas promissoaras como 

antimicrobianos (MORENO et al., 2013).  DP=desvio padrão; AcOEt=acetato de etila; 

N.D.=não determinado; A-E=Letras distintas indicam diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias por Anova e pós teste de Tukey (p < 0,05). 

Para os caules de A. schaueriana, as CIMs abaixo do ponto de corte de 

100,0 µg/mL foram 37,5 µg/mL da fração em acetato de etila Juréia, 67,0 µg/mL da 

fração em CHCl3 Juréia e 88,6 µg/mL da fração em CHCl3 Ilha. A fração AcOEt caules 

Juréia apresentou a menor CIM, além de sua CBM ter sido a única abaixo de 100,0 

µg/mL, ou seja, também apresentou boa atividade bactericida.  

As classes de compostos naturais presentes nas 3 frações mais ativas que 

podem estar relacionadas à atividade antimicrobiana são os terpenos, ácidos 

fenólicos, fenólicos simples, ácidos graxos, quinonas e seus derivados. Os principais 

modos de ação de produtos naturais em inativar micro-organismos consistem na 

interação com os sistemas enzimáticos, ácidos nucléicos, constituintes da membrana, 

parede celular e estresse oxidativo (OKLA et al., 2021). O mecanismo das quinonas 

pode ser atribuído à capacidade de formar o radical semiquinona que reage com as 

células em diferentes níveis, enquanto que dos terpenos oxigenados e fenóis à 

capacidade de alterar a permeabilidade da membrana e dos grupos hidroxilas em 

reagir com sítios ativos de enzimas (GUIMARÃES et al., 2019; RAMOS-PERALTA et 

al., 2015). Os ácidos graxos podem reagir com os lipopolissacarídeos da parede 

celular ocasionando distúrbios na estrutura da célula microbiana (JOHANNES; 

LITAAY, 2016). Na Figura 18 estão apresentados os compostos identificados nas 
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frações que possuem atividade antimicrobiana já reportada na literatura, quais classes 

químicas eles pertencem e alguns micro-organismos afetados. 

Outras espécies de Avicennia também apresentaram atividade frente a S. 

aureus, sendo que A. marina apresentou CIM 100,0 µg/mL e A. officinalis 75,0 µg/mL 

(BAKSHI; CHAUDHURI, 2014; DHAYANITHI et al., 2012). Comparando com essas 

espécies, A. schaueriana apresentou o melhor resultado frente a S. aureus até o 

presente momento 
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Figura 18 - CIM (µg/mL) de compostos identificados nas frações mais ativas de 

Avicennia schaueriana com atividade antimicrobiana comprovada. 

 

 

CIM=concentração inibitória mínima;17=avicequinona-C, 67=ácido palmítico, 68=ácido linoleico, 

69=ácido oleico, 73=ácido p-cumárico, 74=ácido cinâmico, 77=ácido siríngico, 104=tirosol, 

120=vomifoliol, 131=lapachol. Fonte das CIMs: a=Guzman (2014); b=Lou et al. (2012); c=Mogana et al. 

(2020),d=Brilhante et al. (2016), e=Choi et al. (2013), f=Zheng et al. (2005), g=Abd El-Baky (2018),h=Guiraud 

et al. (1994), i=Han et al. (2007). 
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4.3.4 Atividade Antitumoral 

Realizou-se os testes antitumorais contra as linhagens celulares humanas 

de adenocarcinoma de mama (MCF-7), cólon (HCT-116) e não tumoral de epitélio 

retinal (RPE). Os resultados foram expressos em % de inibição do crescimento celular 

nas concentrações de 5,0 e 50,0 μg/mL para os extratos brutos e frações (Tabela 18).  

Tabela 18 - Inibição do crescimento das linhagens celulares humanas pelos 

extratos brutos e frações de dois indivíduos de Avicennia schaueriana coletados 

no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Cananéia-SP) (1) e na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP) (2).  

Inibição (%) HCT-116 MCF-7 RPE 

 Folhas 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 

 EB 47,0 68,6 5,7 55,5 - 73,2 

 Fr H 27,6 99,4 21,1 71,1 18,5 99,6 

 Fr CHCl3 67,0 98,5 46,3 96,9 40,2 93,0 

 Fr AcOEt 26,8 84,9 0,9 75,0 21,4 87,3 

 Fr BuOH 20,9 14,5 18,5 3,1 10,9 7,9 

1 Caules 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 

 EB 22,7 78,7 - - - - 

 Fr H 13,9 96,9 - 98,4 - 97,7 

 Fr CHCl3 28,4 100,0 - 92,3 13,0 95,0 

 Fr  AcOEt 21,4 100,0 9,2 97,8 6,5 98,1 

 Fr BuOH 20,2 100,0 4,5 98,7 4,7 98,9 

 Folhas 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 

 EB 8,4 80,4 27,4 76,8 - 76,0 

 Fr H 14,7 49,6 14,1 69,8 13,7 99,7 

 Fr CHCl3 10,9 85,3 4,6 82,5 10,6 99,2 

 Fr  AcOEt 11,9 53,1 - 82,5 5,4 49,9 

 Fr BuOH 12,8 29,0 - 34,0 1,4 30,2 

2 Caules 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 5 µg/mL 50 µg/mL 

 EB 6,0 59,5 - 50,5 - 79,2 

 Fr H 18,6 78,5 7,3 99,3 10,7 100,0 

 Fr CHCl3 23,9 96,8 22,2 97,1 22,4 99,6 

 Fr  AcOEt 23,0 100,0 10,8 98,4 16,2 99,5 

 Fr BuOH 15,4 92,3 14,8 94,7 16,0 93,8 

Doxorrubicina (C+) 100  100  100  

Porcentagens de inibição do crescimento são expressas como a média de três repetições. MCF-

7=adenocarcinoma de mama; HCT-116=adenocarcinoma de cólon; RPE=não tumoral de 

epitélio retinal; -=sem inibição do crescimento celular; EB=extrato bruto; Fr=fração; H=hexano; 

AcOEt=acetato de etila; BuOH=butanol; (C+)=controle positivo na concentração de 5,0 µg/mL. 

As linhagens celulares fazem parte do painel inicial por apresentaram 

características celulares que as tornam úteis em modelos experimentais de avaliação 

de atividade antitumoral, em que as células MCF-7 formam tumores menos 

agressivos, não invasivos e com baixo potencial metastático e as HCT-116 são 
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invasivas e mais sensíveis (SILVA et al., 2020). A doxorrubicina foi utilizada como 

padrão positivo e todas as células foram sensíveis ao quimioterápico.  

O extrato bruto dos caules Ilha foi ativo contra HCT-116 nas duas 

concetrações testadas (5,0 e 50,0 µg/mL), não inibindo as linhagens celulares MCF-7 

e RPE. O extrato bruto das folhas Ilha foi ativo na menor concentração (5,0 µg/mL), 

inibindo apenas o crescimento das linhagens tumorais HCT-116 e MCF-7. Ambos os 

extratros de caules e folhas da Ilha não demonstraram citotoxicidade geral, não sendo 

ativas contra a linhagem de células normais (RPE), tornando interessantes para o 

cálculo dos valores de CI50.  Entretanto, após o fracionamento dos extratos brutos a 

citotoxicidade das frações resultantes aumentou. 

A fração em CHCl3 das folhas Ilha também apresentou potencial 

antitumoral para o cálculo da CI50, em que na menor concentração (5,0 µg/mL) inibiu 

o crescimento de HCT-116, MCF-7 e RPE em 67,0%, 46,3% e 40,2%, 

respectivamente.  

O critério para que extratos de produtos naturais sejam promissores para a 

continuação dos estudos antitumorais é o valor de CI50 < 20 µg/mL em ensaios in vitro 

(BÉZIVIN et al., 2003). Por isso, determinou-se a CI50 dessas 3 amostras (Tabela 19). 

Tabela 19 - Atividade antitumoral contra linhagens celulares humanas 

de Avicennia schaueriana coletada no Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Cananéia-SP). 

Amostra 
CI50 µg/mL (IC95) 

HCT-116 MCF-7 

Extrato bruto folhas Ilha 5,1 (5,00-12,00) 16,7 (12,84-22,48) 

Extrato bruto caules Ilha 8,7 (6,10-13,20) N.D. 

Fração em CHCl3 folhas Ilha 46,1 (29,70-79,40) 45,9 (28,29-83,15) 

Doxorrubicina (C+) 0,02 (0,02-0,03) 0,16 (0,09-0,29) 

CI50=concentração capaz de inibir 50% o crescimento das células. MCF-

7=adenocarcinoma de mama; HCT-116=adenocarcinoma de cólon; N.D.=não 

determinado; (C+)=controle positivo; IC95=intervalo de confiânca de 95%. 

Como pode ser observado na Tabela 19, os extratos brutos da Ilha 

apresentaram atividade antitumoral promissora, abaixo de 20 µg/mL. Estes extratos 

são ricos em fenólicos e em flavonoides (Tabela 9). Compostos fenólicos são 

conhecidos por exibirem atividade antitumoral, devido à capacidade de interferir no 

ciclo celular, modular níveis de radicais livres, promover proteínas supressoras de 

tumor, como a p53 e inibir a cascata de sinalização oncogênica que controla a 

proliferação celular, angiogênese e apoptose (ANANTHARAJU et al., 2016). Os 
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extratos brutos Ilha também contém antraquinonas que podem apresentar atividade 

citotóxica devido à capacidade de aceitar elétrons para formar radicais reagindo com 

várias estruturas celulares, inclusive com o DNA (RAMOS-PERALTA et al., 2015).  

A fração em CHCl3 folhas Ilha apresentou atividade intermediária contra as 

duas células tumorais testadas. Os compostos majoritários identificados por CG-EM 

nesta fração foram o ácido cinâmico (74) (26,7%) e o vomifoliol (120) (20,7%). O ácido 

cinâmico (74) obteve CI50 15,3 µg/mL contra MCF-7 e CI50 158,3 µg/mL contra câncer 

de cólon humano para a linhagem HT29 (SOVA et al., 2013; ZHU et al., 2016). Já o 

terpeno oxigenado vomifoliol (120) apresentou baixa atividade antitumoral contra as 

duas linhagens (HICHRI et al., 2015). Outras substâncias identificadas nesta fração, 

porém, em menor porcentagem relativa, que apresentaram atividade antitumoral 

contra HCT-116 e MCF-7 foram o siringaldeido (115) (HCT-116 = CI50 10,3 µg/mL)  e 

trans-coniferol (117) (CI50 15,2 µg/mL e 20,22 µg/mL, respectivamente para HCT-116 

e MCF-7) (GONZÁLEZ-SARRÍAS; LI; SEERAM, 2012; NGOC DINH et al., 2021). 

Siringaldeído não inibiu o crescimento celular da linhagem MCF-7 apresentando CI50 

acima de 100,0 µg/mL (TRA et al., 2019). Avicequinona-C também foi identificada 

nesta fração e apresentou alta atividade antitumoral contra células de câncer cervical 

(HeLa) e leucemia mielóide (K562) (HAN et al., 2007).      

A espécie com a melhor atividade antitumoral foi A. marina, cujo extrato em 

acetato de etila das folhas obteve CI50 < 1,0 µg/mL contra linhagens celulares de 

câncer de mama (AU565 e BT-483) e de fígado (HepG2) (HUANG et al., 2016). O 

extrato em hexano das folhas de A. marina apresentou atividade antitumoral 

semelhantes à dos extratos brutos folhas Ilha de A. schaueriana contra HCT-116 (CI50 

23,7 µg/mL) e MCF-7 (CI50 79,5 µg/mL) (ALBINHASSAN et al., 2020).   

A continuação dos estudos antitumorais de A. schaueriana frente a um 

painel com um maior número de células e dos compostos isolados dos extratos são 

necessários para saber o potencial contra outros tipos de câncer, entender o 

mecanismo celular envolvido e quais as substâncias responsáveis pela atividade. 
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 Purificação e Isolamento 

4.4.1 Cromatografia em Coluna 

A fração em CHCl3 dos caules Juréia foi a que apresentou um perfil 

cromatográfico menos complexo e quantidade de massa suficiente para realizar o 

isolamento de compostos, além de estar entre as mais ativas para inibição da 

tirosinase, ação antibacteriana e capacidade antioxidante. Portanto, essa foi 

selecionada para ser submetida ao fracionamento e isolamento de substâncias.  

A fração em CHCl3 caules Juréia foi submetida ao fracionamento por 

cromatografia em coluna rápida de sílica gel 60 resultando em 9 subfrações. Estas 

foram analisadas por CCDA e reunidas de acordo com a semelhança dos perfis 

cromatográficos. Os rendimentos das amostras finais com seus respectivos códigos 

estão apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Rendimento da cromatografia em coluna rápida de 

sílica gel 60 da fração CHCl3 dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Código das amostras Massa (mg) Rendimento (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-1 38,2 0,5 

sub-FrCHCl3-CJ-2 1450,5 20,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34 2221,3 31,1 

sub-FrCHCl3-CJ-89 149,5 2,1 

Total 3859,5 54,0 

Em seguida, as subfrações da Tabela 20 foram analisadas por CLAE-DAD 

fase reversa. Os espectros UV-Vis dos padrões analisados nas mesmas condições 

das amostras podem ser visualizados na Figura 12. Os cromatogramas e espectros 

UV-Vis dos compostos identificados nas amostras estão apresentados na Figura 19.  
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Figura 19 - Cromatogramas obtidos por CLAE-DAD (280 nm) e espectros UV-Vis dos 

compostos identificados nas subfrações dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 

 
Subfrações resultantes da cromatografia em coluna de sílica gel 60 da fração em CHCl3 caules Juréia 

(reunidas por semelhanças dos perfis químicos após CCDA). Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 

3,5 µm), fluxo 1,0 mL/min. Sistema 4 de fase móvel: gradiente com ACN (A) e H2O 0,1% com CH3COOH 

(B), iniciando 10% de A e 90% de B, 10-25% de A de 0-10 min, 25-50% de A de 10-30 min, 50-100% 

de A de 30-50 min, 100% de A por 10 min. 

Através da comparação dos espectros de absorção UV-Vis com os dos 

padrões, identificou-se a epicatequina em tR 5,67 min. nas sub-FrCHCl3-CJ-2 (Figura 

19 A) e 34 (Figura 19 B). Os espectros UV-Vis dos picos que não foram identificados 

por padrões (dados não mostrados) mostraram max característicos dos que podem 

ser ácidos fenólicos, flavonoides e antraquinonas. 

4.4.2 Amostra sub-FrCHCl3-CJ-2 

A sub-FrCHCl3-CJ-2 apresentou o perfil químico por CCDA com boa 

resolução entre as bandas para separação por CCDP. A CCDP foi escolhida 

inicialmente por ser uma técnica de fácil acesso, simples e mais barata com um poder 

de separação razoavelmente bom em comparação com o método por CLAE (RABEL; 

SHERMA, 2017). 
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Na Figura 20 A e B pode-se observar as placas cromatográficas da sub-

FrCHCl3-CJ-2 visualizadas em luzes UV 254 nm e 366 nm. Em B (luz UV-366 nm), as 

bandas fluorescentes apresentaram os valores de Rf 0,8 (azul fluorescente fraca), Rf 

0,73 (laranja), Rf 0,70 (amarela), Rf 0,40 (azul fluorescente forte), Rf 0,20 (marrom 

arroxeada) e Rf 0,15 (verde). A sub-FrCHCl3-CJ-2 foi submetida à CCDP (sistema 3 

de fase móvel, CHCl3:ácido fórmico, 99,9:0,1, v/v) para coletar as subfrações com as 

bandas fluorescentes azul fraca, laranja, amarela e azul forte mais concentradas e 

separadas do restante. A placa cromatográfica das subfrações resultantes da CCDP 

foram visualizadas em luz UV-366 nm (Figura 20 C).  

Figura 20 - Cromatografia em camada delgada analítica da sub-FrCHCl3-CJ-2 dos 

caules de Avicennia schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins 

(Peruíbe-SP).        

 

Sistema 3 de fase móvel: CHCl3:ácido fórmico (99,9:0,1, v/v); 2=sub-FrCHCl3-CJ-2: proveniente da 

coluna de sílica gel 60 da fração em CHCl3 dos caules Juréia; A=254 nm; B=366nm; C=subfrações 

resultantes da cromatografia em camada preparativa da sub-FrCHCl3-CJ-2 (códigos Pr1 até Pr4=sub-

FrCHCl3-CJ-2-Pr1 até Pr4) em 366 nm; P=ponto de aplicação; Rf=fator de retenção; F=distância do 

solvente em cm. 

As amostras ainda apresentaram impurezas, porém os rendimentos foram 

muito baixos, impossibilitando o emprego de outras técnicas de purificação, exceto 

para a subfração denominada sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4 (fluorescência laranja em luz 

UV-366 nm) (Figura 20 C) em que ainda restou 91,0 mg (rendimento 9,1%). A sub-

FrCHCl3-CJ-2-Pr4 foi então submetida à purificação final por CLAE em escala semi-

preparativa e os rendimentos resultantes desta separação por CLAE semi-preparativa 

estão apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Rendimento da purificação por CLAE semi-preparativa 

da sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4 dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).      

Amostra Massa (mg) Rendimento (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4 (90 mg) 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 1,5 1,7 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-02 0,8 0,9 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-03 0,8 0,9 

total 3,1 3,4 

O método empregado para o fracionamento, apesar de ter sido possível o 

isolamento, obteve um baixo rendimento em relação à massa aplicada na coluna. Isso 

pode ser explicado pela possível adsorção irreversível de alguns de seus constituintes 

à coluna.  

Após a separação por CLAE semi-preparativa, a sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 

foi obtida isolada (Figura 21). Devido o rendimento de 1,5 mg, a amostra foi analisada 

por LC/MS-MS ESI, de alta resolução, na tentativa de identificar o composto. Os dados 

de absorção no UV-Vis (Figura 21) permitiram verificar a semelhança dos max de 

antraquinonas. Os espectros de absorção no UV-Vis das antraquinonas são 

caracterizados por uma ou duas bandas intensas entre 240-260 nm, uma intensa em 

260 a 290 nm, uma média em 320 a 330 nm e uma fraca em aproximadamente 405 

nm (THOMSON, 1971). 

Figura 21 - Cromatograma obtido pela análise de CLAE-DAD (280 nm) e espectro UV-

Vis da sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 isolada dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo 1,0 mL/min. Sistema 4 de fase móvel: gradiente 

com ACN (A) e H2O 0,1% com CH3COOH (B), iniciando 10% de A e 90% de B, 10-25% de A de 0-10 

min, 25-50% de A de 10-30 min, 50-100% de A de 30-50 min, 100% de A por 10 min. 
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O espectro de massas LC/MS-MS ESI modo positivo, de alta resolução, da 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 pode ser observado na Figura 22.  

Figura 22 - Espectro de massas LC/MS-MS ESI q-TOF em modo positivo da sub-

FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 isolada dos caules de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

O íon quasi-molecular m/z 255,0655 [M+H]+ é compatível com a fórmula 

molecular C15H10O4 (erro = -0,9 ppm).  Os íons m/z 240 [M+H-15]+, m/z 212 [M+H-15-

28]+ e m/z 209 [M+H-46]+ podem ser devido às perdas de ∙CH3, CO e CO + H2O, 

respectivamente. Os íons m/z 184 [M+H-15-28-28]+ e m/z 181 [M+H-46-28]+ podem 

ser referente às perdas de CO + CO e de H2O + CO + CO, respectivamente, sendo 

que estas perdas são características de hidróxi-antraquinonas (LEVSEN et al., 2007). 

Diante destes dados a sugestão é que a amostra sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4-01 seja uma 

hidróxi-metóxi-antraquinona. A amostra apresentou o espectro UV-Vis com max  e as 

fragmentações por LC/MS-MS ESI compatíveis com a 1-metóxi-alizarina (147) (max 

metanol 245, 260, 271, 331 e 431 nm) (m/z 255 [M+H]+, 240 [M+H-CH3]+ e 224 [M+H-

OCH3]+ (BADR, 2008; DULO et al., 2021; WANG et al., 2018). A proposta de 

fragmentação com os principais íons da 1-metóxi-alizarina (147) está apresentada na 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

Abundância relativa (%) 

255,0655 (100,0%) 

240,0406 (30%) 

224,0439 (4%) 

212, 0463 (11%) 

209,0596 (12%) 

195,0442 (3%) 

184,0514 (13%) 

181,0643 (11%) 

139,0535 (3%) 
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Figura 23 - Proposta de fragmentação para a 1-metóxi-alizarina (147) no espectro de 

massas obtido por LC/MS-MS ESI q-TOF em modo positivo. 

 

Adaptado de Levsen et al. (2007); Pan et al. (2008). 

4.4.3 Amostra sub-FrCHCl3-CJ-34 

Através das análises por CCDA e CLAE-DAD foi possível verificar que a 

sub-FrCHCl3-CJ-34 ainda apresentou perfil químico complexo, com picos 

sobrepostos, necessitando de mais uma etapa de separação (Figura 19 B). Realizou-

se o refracionamento em coluna cromatográfica de sílica gel 60 da sub-FrCHCl3-CJ-

34. As subfrações resultantes foram analisadas por CCDA, reunidas de acordo com a 

semelhança de seus perfis cromatográficos, seus rendimentos e códigos estão 

apresentados na Tabela 22.  

Tabela 22 - Rendimentos da coluna de sílica gel 60 da sub-FrCHCl3-CJ-34 dos caules 

de Avicennia schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

Código Massa (mg) Rendimento (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R1 62,8 3,5 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R2 153,2 8,6 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3 415,0 23,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R4 86,8 4,8 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R5 184,5 10,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R6 179,4 10,0 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R7 121,0 6,8 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R8 198,1 11,1 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R9 112,9 6,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R10 75,6 4,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R11 69,8 3,9 

Total 1659,1 92,7 
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Os espectros UV-Vis dos padrões analisados por CLAE-DAD nas mesmas 

condições das amostras e detectados nas subfrações podem ser vistos nas Figura 12 

e Figura 24.  

Figura 24 - Espectros UV-Vis dos padrões ácido gentísico (tR=3,67 min.) e galangina 

(tR=26,30 min.) identificados por CLAE-DAD nas subfrações dos caules de Avicennia 

schaueriana coletada Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 

Os cromatogramas das sub-FrCHCl3-CJ-34-R1 até 7 resultantes do 

refracionamento da sub-FrCHCl3-CJ-34 e os espectros UV-Vis das substâncias 

identificadas nelas podem ser observados na Figura 25. As sub-FrCHCl3-CJ-34-R8 

até 11 não apresentaram picos nos cromatogramas (dados não mostrados).   As sub-

FrCHCl3-CJ-34-R1 e 2 obtiveram perfis cromatográficos com substâncias de baixa 

polaridade (Figura 25 A e B). Isso porque na eluição da coluna de sílica gel 60, os 

grupos siloxanos têm características mais polares do que a fase móvel inicial e os 

compostos menos polares são eluídos no início da cromatografia por apresentarem 

mais afinidade com a fase móvel. Estes compostos são eluídos no final da 

cromatografia analítica por CLAE com coluna de fase reversa. Os espectros de UV-

Vis dessas duas subfrações (dados não mostrados), apresentaram max próximos, 

podendo tratar-se de compostos estruturalmente relacionados. A sub-FrCHCl3-CJ-34-

R3 (Figura 25 C) apresentou perfil cromatográfico menos complexo, com boa 

resolução entre os picos, tornando-se interessante para mais uma etapa de 

separação. Na sub-FrCHCl3-CJ-34-R4 (Figura 25 D), em tR 27,32 min., foi identificado 

o flavonoide galangina (148), na sub-FrCHCl3-CJ-34-R6 (Figura 25 F),  o ácido 

gentísico (149) em tR 3,67 min. e nas sub-FrCHCl3-CJ-34-R5, 6 e R7 (Figura 25 E, F, 

G),  a epicatequina (72) em tR 5,64, 5,67 e 5,68 min., respectivamente. 
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Figura 25 - Cromatogramas obtidos por CLAE-DAD (280 nm) e espectros UV-Vis dos 

compostos identificados das subfrações dos caules de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). 

 

 

 

 

 

 

 

A até G=subfrações resultantes do refracionamento em coluna de sílica gel 60 da sub-FrCHCl3-CJ-34 
caules da Juréia. Coluna fase reversa C18 (4,6 x 150 mm, 3,5 µm), fluxo 1,0 mL/min. Sistema 4 de fase 
móvel: gradiente ACN (A) e H2O 0,1% + CH3COOH (B), iniciando 10% de A e 90% de B, 10-25% de A 
de 0-10 min, 25-50% de A de 10-30 min, 50-100% de A de 30-50 min, 100% de A por 10 min. 
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A sub-FrCHCl3-CJ-34-R3 (Figura 25 C) foi submetida à purificação por 

CLAE semi-preparativa e os rendimentos das amostras resultantes estão 

apresentados na Tabela 23.  

Tabela 23 - Rendimento da purificação por CLAE semi-preparativa da sub-FrCHCl3-

CJ-34-R3 dos caules de Avicennia schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-

Itatins (Peruíbe-SP).      

Amostra Massa (mg) Rendimento (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R7 (400 mg) 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-01 4,8 1,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-02 3,8 1,0 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-03 6,7 1,7 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-04 7,4 1,9 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-05 9,0 2,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-06 4,6 1,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-07 4,7 1,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-08 5,1 1,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-09 5,3 1,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-10 5,4 1,4 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-11 5,0 1,3 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-12 14,8 3,7 

total 76,6 19,2 

Analisou-se a sub-FrCHCl3-CJ-34-R3-12 por RMN de 1H (300 MHz) e 13C 

(100 MHz) utilizando o solvente piridina deuterado (piridina-d5). A análise dos 

espectros unidimensionais e bidimensionais permitiu inferir as informações a seguir 

acerca da estrutura química.  

No espectro de RMN de 1H observou-se sinais de alta multiplicidade em δH 

0,79 até 2,00 e no espectro de 13C 30 sinais característicos de substâncias 

pertencentes à classe dos terpenoides (FOTIE et al., 2006) (Tabela 24 e Anexos A e 

B).  

No espectro de 13C DEPT 135 (Anexo C) foi possível observar os sinais dos 

carbonos metínicos em δC 50,0 (C-14), 56,2 (C-16), 38,9 (C-19), 48,0 (C-11), 51,2 (C-

20) e 78,4 (C-3) e os CH2  em δC 19,0 (C-5), 21,5 (C-13), 26,4 (C-7), 28,5 (C-2), 30,5 

(C-12), 31,5 (C-10), 33,1 (C-8), 37,8 (C-1), 39,6 (C-9) e 110,2 (C-23) compatíveis com 

um triterpeno da série lupano (SOUZA, 2013).  

O espectro de 1H apresentou os sinais de singletos na região olefínica em 

δH 4,75 e 4,92 para os hidrogênios geminais (H-23) e em δH 3,44 (H-3) um hidrogênio 

desprotegido devido à presença de um grupo retirador de elétrons. O espectro de 13C 

apresentou os sinais de carbonos sp2 em δC 151,6 e 110,2 para C-23 e C-22 e um 
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grupo vinila terminal (FOTIE et al., 2006; SOUZA, 2013). O δC 78,4 sugere a presença 

de uma hidroxila em C-3 (PAVIA et al., 2010). O grupo hidroxila de triterpenoides em 

C-3 com orientação equatorial (δC 79) é mais desprotegido do que a axial (δC 76,4), 

permitindo inferir que a hidroxila em C-3 possui orientação equatorial (MAHATO; 

KUNDU, 1994). 

No espectro de correlação heteronuclear HMQC (Anexo D) é possível 

observar que os sinais em δC 16,6 e 16,7 fazem 4 acoplamentos com os sinais de 

hidrogênios de metilas em δH 0,79 e 1,02. Os acoplamentos heteronucleares HMQC 

1J, HMBC 3,4J e homonuclear COSY podem ser observados na Tabela 24, Anexos D, 

E e F. No espectro HMBC (Anexo E) foram verificados os seguintes correlações: δC 

37,8 (C-1) acopla 3J com δH 3,44 (H-3), δC 37,8 (C-1) acopla 3J com δH 1,20 (H-16), δC 

78,4 (C-3) acopla 3J com δH 1,20 (H-25), δC 33,1 (C-8) acopla 3J com δH 1,20 (H-9), 

acopla 4J  com 1,83 (H-10) e 3,4J com δH 0,79 (H-29 ou H-30), δC 30,5 (C-12) acopla 

4J com δH 3,48 (H-11), δC 151,6 (C-22) acopla 3J com δH 1,83 (H-10), δC 19,7 (C-24) 

acopla 3J com o singleto δH 4,75 (H-23) e δC 15,1 (C-27) acopla 4J com δH 1,20 (H-1). 

Apesar da amostra ainda conter impurezas e alguns dos deslocamentos 

químicos obtidos experimentalmente apresentarem diferenças com os da literatura 

devido à diferença do solvente deuterado utilizado experimentalmente, foi possível 

através dos espectros unidimensionais, bidimensionais (HMQC, HMBC e COSY) e a 

comparação com dados da literatura identificar a amostra sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 

como o lupeol (150) (Tabela 24). O triterpeno lupeol (150) já foi isolado das folhas e 

dos pneumatóforos de A. marina (THATOI; SAMANTARAY; DAS, 2016). 
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Tabela 24 - Deslocamentos químicos (δ), multiplicidade e constantes de acoplamento 

(J) verificados nos espectros de RMN de 1H e 13C (300 e 100 MHz, piridina-d5) da sub-

FrCHCl3-CJ-34-R7-12 dos caules de Avicennia schaueriana coletada na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP) e do lupeol apresentado por Fotie et al. (2006) 

(400 e 100 MHz, CDCl3). 

s=singleto; m=multipleto, t=tripleto. 

 

C 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12  lupeol 

HMQC   

δC δH COSY δC δH 

1 37,8 
1,20 (m, 7H) 
1,53 (m, 4H) 

H-2 39,1 - 

2 28,5 
1,83 (m, 3H) 
2,23 (m, 2H) 

H-3, H-1 27,8 - 

3 78,4 3,44 (m, 1H) H-2 79,3 
3,19 (dd, 

J=4,8 e 11,6 
Hz, 1H) 

4 37,8 -  39,2 - 

5 19,0 
1,53 (m, 4H) 
1,36 (m, 5H) 

 18,7 - 

6 35,1 
1,36 (m, 5H) 
1,53 (m, 4H) 

 34,6 - 

7 26,4 
1,72 (m, 1H) 
1,91 (m, 1H) 

H-8 27,8 - 

8 33,1 
2,60 (m, 1H) 
1,20 (m, 7H) 

H-7 35,9  

9 39,6 
1,20 (m, 7H) 
1,63 (m, 1H) 

H-10 40,4 - 

10 31,5 
2,23 (m, 2H) 
1,83 (m, 3H) 

H-11, H-
9 

30,2 - 

11 48,0 3,48 (m, 1H) H-10 48,6 
2,38 (dd, 

J=4,0 e 9,6 
Hz, 1H) 

12 30,5 
1,28 (m, 1H) 
1,53 (m, 4H)   

H-13, 
H19 

25,5 - 

13 21,5 
1,36 (m, 5H) 
1,83 (m, 3H) 

H-12 21,3 - 

14 50,0 1,36 (m, 5H)  50,7 - 
15 41,4 -  37,5 - 
16 56,2 1,20 (m, 7H)  55,6 - 
17 43,1 -  41,2 - 
18 39,8 -  43,2 - 
19 38,9 2,71 (m, 1H) H-12 38,4 - 
20 51,2 1,36 (m, 5H)  48,3 - 
21 56,9 -  43,4 - 
22 151,6 -  151,1 - 

23 110,2 
4,75 (s, 1H) 
4,92 (s, 1H) 

 109,6 
4,57 (s, 1H) 
4,68 (s, 1H) 

24 19,7 1,77 (s, 3H)  19,7 1,70 
25 28,9 1,20 (m, 7H)  28,4 0,77 
27 15,1 1,02 (m, 12H)  16,5 0,84 

26/28/ 
29/30 

16,7/16,6 
0,79 (m, 3H) 
1,02 (m, 12H) 

 
18,4/15,8/ 
16,3/14,9 

0,80/0,95/0,90
/1,03 
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4.4.4 Amostra sub-FrCHCl3-CJ-89 

A sub-FrCHCl3-CJ-89 (Figura 19 C) foi submetida à separação por CLAE 

semi-preparativa. Os rendimentos da cromatografia estão apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Rendimento da purificação por CLAE semi-preparativa da sub-FrCHCl3-

CJ-89 dos caules de Avicennia schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-

Itatins (Peruíbe-SP). 

Amostra Massa (mg) Rendimento (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-89 (115 mg) 

sub-FrCHCl3-CJ-89-01 3,7 3,2 

sub-FrCHCl3-CJ-89-02 4,1 3,6 

total 7,8 6,8 

A sub-FrCHCl3-CJ-89-02 foi obtida pura (4,1 mg). Devido à pequena 

quantidade de massa, a sub-FrCHCl3-CJ-89-02 foi analisada por LC/MS-MS ESI, alta 

resolução, nos modos positivo e negativo. Os íons m/z 241,0504 [M+H]+ e m/z 

239,0348 [M-H]- são compatíveis com a fórmula molecular C14H8O4 (erro = 1,3 ppm e 

1,5 ppm, respectivamente),  os quais foram os picos base dos espectros (abundância 

100%). A partir das informações da literatura com identificação de antraquinonas em 

Avicennia, dos espectros de absorção no UV-Vis e os espectros de massas, ambos 

obtidos experimentalmente, comparou-se os dados, levando à sugestão do corante 

natural alizarina (89) (NAPOLITANO et al., 2017; PAN et al., 2008; SZOSTEK et al., 

2003). Lech (2020) analisou diversos corantes naturais e observou os max para a 

alizarina em 248, 274, 324 e 429 nm. Esses valores são semelhantes aos obtidos para 

a sub-FrCHCl3-CJ-89-02. A amostra foi analisada juntamente com o padrão da 

alizarina (89) para a confirmação. Os cromatogramas, espectros de absorção UV-Vis 

e de massas da sub-FrCHCl3-CJ-89-02 e da alizarina (89) podem ser vistos nas Figura 

26, Figura 27 e Figura 28. 

O mecanismo de fragmentação em modo negativo proposto para a alizarina 

está representando na Figura 29, em que os principais íons m/z 211 [M-H-28]-, m/z 

210 [M-H-29]- e m/z 167 [M-H-28-44]- são devido às perdas CO, HCO e CO2, 

respectivamente (SZOSTEK et al., 2003). 
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Figura 26 - Cromatogramas e espectros UV-Vis obtidos por CLAE-DAD (280 nm) para 

o padrão alizarina (89) e a sub-FrCHCl3-CJ-89-02 dos caules de Avicennia 

schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 

Coluna fase reversa C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm). Fluxo 1 mL/min. Sistema 10 de fase móvel: eluição 

gradiente: solução aquosa e ácido fórmico 0,1% (A) e acetonitrila com 0,1% de ácido fórmico (B); 0-50 

min, 2-100% da fase móvel B; 50-55 min, 100% de B; 55-57 min, 100-2% de B; 57-60 min, 2% de B. 

Figura 27 - Espectros de massas LC/MS-MS ESI q-TOF em modos positivo (A) e 

negativo (B) da sub-FrCHCl3-CJ-89-02 dos caules de Avicennia schaueriana coletada 

na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).  

 

 

Abundância relativa (%) 

241,0504 (100,0%) 

213,0546 (10,6%) 

195,0429 (6,2%) 

185,0596 (13,9%) 

167,0469 (5,0%) 

139,0544 (6,1%) 

128,0617 (7,0%) 

A 

Abundância relativa (%) 

239,0348 (100,0%) 

210,0318 (16,6%) 

211,0383 (10,3) 

195,0445 (0,9%) 

182,0374 (0,8%) 

167,0483 (1,0%) 

 

B 
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Figura 28 - Espectros de massas LC/MS-MS ESI q-TOF em modos positivo (A) e 

negativo (B) da alizarina (89). 

 

 

Fonte: espectro modo positivo: Metlin (2020); modo negativo obtido experimentalmente com o padrão. 

Figura 29 - Proposta de fragmentação alizarina (89) por LC/MS-MS ESI q-TOF em 

modo positivo. 

 

Adaptado de Szostek et al. (2003). 

Alizarina (89), isolada de plantas como Rubia tinctorum L. e Rubia cordifolia 

L. (Rubiaceae), esteve no passado entre uma das principais fontes naturais para 

obtenção da coloração vermelha (HENDERSON; RAYNER; BLACKBURN, 2013). 

Esta foi a primeira vez em que a antraquinona alizarina (89) foi isolada de espécies 

de Acanthaceae. 

 Ensaios Biológicos das subfrações e compostos isolados 

4.5.1 Inibição da Atividade da Tirosinase  

Abundância relativa (%) 

241,0484 (100,0%) 

213,0535 (15%) 

195,0428 (11%) 

185,0587 (26%) 

157,0647 (18%) 

129,0700 (6%) 

 

A 

Abundância relativa (%) 

239,0346 (100,0%) 

211,0374 (13%) 

210, 0302 (21%) 

167,0491 (2%) 

 

 

B 
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As subfrações provenientes da fração em CHCl3 dos caules Juréia e os 

compostos puros alizarina (89) e lapachol (130), listados na Tabela 26, foram testados 

para a avaliação da inibição da tirosinase na concentração de 400,0 µg/mL. Esta foi a 

maior concentração possível, visto a escassez de massa de algumas amostras 

adicionada à dificuldade de solubilidade delas no solvente tampão. A alizarina (89) foi 

isolada da fração em CHCl3 dos caules Juréia e o lapachol (130) (composto isolado 

cedido pelo prof. Dr. Fernão Castro Braga da Universidade Federal de Minas Gerais) 

foi identificado por CG-EM na mesma fração. 

 O potencial de inibição da tirosinase foi testado para as subfrações e os 

dois compostos puros para avaliar se as subfrações não perderiam a atividade 

conforme a purificação e se os compostos teriam algum papel na atividade da fração 

em CHCl3 dos caules Juréia na qual estão presentes. Adicionalmente, apresentar 

dados de inibição da tirosinase por classes químicas de produtos naturais que não 

sejam flavonoides, fenóis simples ou ácidos fenólicos, os quais existem muitos dados 

na literatura, constitui uma ferramenta importante para estudos futuros de relação 

estrutura-atividade e descoberta de novos compostos naturais ou semissintéticos 

inibidores da enzima.  

Tabela 26 - Inibição da tirosinase por dois compostos isolados e as subfrações 

resultantes da fração em CHCl3 dos caules de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP) 

Amostras (400,0 µg/mL) Inibição (%) 

sub-FrCHCl3-CJ-2a 16,1 

sub-FrCHCl3-CJ-34a 15,6 

sub-FrCHCl3-CJ-89a 8,0 

sub-FrCHCl3-CJ-2-Pr4b 10,7 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R1c 4,0 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R2c 5,5 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R3c 1,6 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R4c 3,5 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R5c 17,6 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R6c 12,2 

sub-FrCHCl3-CJ-34-R7c 14,1 

alizarina (89) 3,9 

lapachol (130) 11,7 

Porcentagens (%) de inibição expressas como a média de três repetições. a=subfrações provenientes da coluna 

cromatográfica da fração CHCl3 dos caules coletados na Estação Ecológica Juréia-Itatins. b=cromatografia em 

camada preparativa da sub-FrCHCl3-CJ-2. c=recromatografia em coluna de sílica gel 60 da sub-FrCHCl3-CJ-34. 

Após o fracionamento da FrCHCl3 caules Juréia, cuja CI50 foi de 627,6 

µg/mL para inibição da tirosinase, pode-se observar uma diminuição nesta atividade. 
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Pode-se perceber que quase todas as subfrações apresentaram porcentagens de 

inibição menores do que as amostras das quais elas foram provenientes. O lapachol 

(89) e a alizarina (130) também não apresentaram uma inibição considerável da 

tirosinase na concentração de 400,0 µg/mL. Estes resultados corroboram com a teoria 

de que a inibição da tirosinase por A. schaueriana pode ser devido à efeitos sinérgicos 

ou aditivos.  

4.5.2 Atividade Antitumoral 

Realizou-se o teste antitumoral para alizarina (89) e lapachol (130) contra 

as linhagens celulares humanas de adenocarcinoma de mama (MCF-7), e cólon 

(HCT-116). Os dados estão apresentados na Tabela 27.  

A fração em CHCl3 dos caules Juréia, na concentração de 50,0 µg/mL, 

apresentou inibição de 96,8% e 97,1% contra as duas linhagens celulares humanas 

de câncer HCT-116 e MCF-7, respectivamente (Tabela 18). As antraquinonas, 

presentes nesta fração, são uma classe química com ernome potencial antitumoral. 

Por isso, a alizarina (89) e o lapachol (130) foram testados contra as duas linhagens 

celulares de câncer.  

Tabela 27 - Atividade antitumoral dos compostos isolados 

contra linhagens celulares humanas de câncer. 

Amostra 
CI50 µg/mL (IC95) 

HCT-116 MCF-7 

Alizarina (89) 1,2 (0,54-7,00) 1,1 (0,72-1,90) 

Lapachol (130) 0,4 (0,15-1,39) 0,3 (0,19-0,56) 

Doxorrubicina (C+) 0,02 (0,02-0,03) 0,16 (0,09-0,29) 

CI50=concentração capaz de inibir 50% o crescimento das células. MCF-

7=adenocarcinoma de mama; HCT-116=adenocarcinoma de cólon; 

RPE=não tumoral de epitélio retinal; N.D.=não determinado; C+=controle 

positivo; IC95=intercalo de confiança de 95%. 

Como observado anteriormente, as amostras que apresentarem CI50 < 20,0 

µg/mL em ensaios in vitro são consideradas promissoras para continuação de estudos 

contra o câncer (BÉZIVIN et al., 2003). Alizarina (89) e lapachol (130) foram ativos 

contra as linhagens HCT-116 e MCF-7 apresentando valores de CI50 baixos.  

Alizarina (89) já apresentou habilidade de inibir um número grande de 

células cancerígenas. Para HCT-116 e MCF-7, nos estudos de Akhtar et al., (2013) e 

Yao et al., (2014) utilizando alizarina (89), os valores de CI50 foram cerca 10 vezes 

mais altos do que os apresentados neste estudo (CI50 21,5 e 12,6 µg/mL, 
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respectivamente). Analisando a alizarina (89) contra outras linhagens humanas de 

células cancerígenas, contra câncer gástrico (AGS) a CI50 foi 5,6 µg/mL, enquanto que 

contra câncer de próstata (PC-3), mama (MDA-MB-231), cervical (HeLa) e fígado 

(HepG2)  os valores de CI50 foram todos maiores que 20,0 µg/mL  (FOTIA et al., 2012; 

NGUYEN et al., 2020). Adicionalmente, a 1-metóxi-alizarina (147) foi ativa contra 

MCF-7, MDA-MB-231 com CI50 10,0 e 8,0 µg/mL, respectivamente (AHMAD, 2005; 

ALI et al., 2000). Estes resultados demonstram que a atividade antitumoral da alizarina 

(89) e do seu análogo metoxilado pode ser seletiva. O lapachol (130) possui atividade 

antitumoral significativa contra uma variedade de células, tais como, câncer de mama, 

pulmão, rim, ovário, próstata, pele, cólon e leucemia (HUSSAIN; GREEN, 2017; 

KANDIOLLER et al., 2013).  

A inibição obtida com alizarina (89) e lapachol (130) para as linhagens HCT-

116 e MCF-7 ainda são necessárias, com a finalidade de ampliar o conhecimento 

sobre o potencial terapêutico dos compostos e dos extratos de plantas em que eles 

são identificados, estabelecer a relação estrutura-atividade e até obter fármacos mais 

ativos e seletivos. Vale ressaltar que a etnofarmacologia e a quimiossistemática são 

instrumentos poderosos na descoberta de novos medicamentos de origem natural, 

principalmente de plantas, demonstrando a multidisciplinaridade da química de 

produtos naturais (SILVA et al., 2012). 
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5 Conclusões 

As análises dos perfis cromatográficos permitiram identificar diferenças 

químicas qualitativas e quantitativas entre os dois indivíduos de A. schaueriana 

coletados no Parque Estadual da Ilha do Cardoso e na Estação Ecológica Juréia-

Itatins. Os perfis químicos também serviram como impressão digital da espécie, sendo 

possível identificar um total de 105 compostos diferentes. O óleo essencial das folhas 

Ilha constituiu principalmente de fenilpropanoides e ácidos graxos e o óleo da Juréia 

de ácidos graxos.  

A fração em acetato de etila folhas Juréia apresentou potencial antioxidante 

quanto ao sequestro do radical DPPH e este pode estar relacionado ao alto teor de 

fenólicos totais doseados na fração. Todos os extratos brutos também foram bons 

sequestradores do radical DPPH comparando com o extrato bastante ativo de G. 

biloba.  

A fração em acetato de etila dos caules da Juréia apresentou potencial 

bacteriostático e bactericida contra S. aureus e a atividade pode estar relacionada aos 

terpenos, ácidos fenólicos, ácidos graxos e quinonas identificados nesta fração.  

O extrato bruto das folhas Ilha e a fração em CHCl3 dos caules Juréia 

apresentaram interessante poder inibitório da tirosinase, uma importante enzima que 

regula a via de biossíntese da melanina. Foi possível observar que com as 

purificações subsequentes dessas amostras que mais inibiram a tirosinase, a 

atividade das subfrações resultantes diminuiu. Os padrões de alizarina (89) e lapachol 

(130) não inibiram a tirosinase. Possivelmente a ação observada se deve a um efeito 

sinérgico ou aditivo das diversas substâncias existentes no extrato e na fração inicial.  

Ambos os extratros de caules e folhas da Ilha foram ativos contra as 

linhagens de células tumorais HCT-116 e MCF-7, não inibindo o crescimento das 

células não tumorais RPE. Esta atividade pode ser devido ao alto teor de compostos 

fenólicos e os quinonas identificados nos dois extratos da Ilha em que a primeira 

classe pode agir beneficamente no estresse oxidativo e a segunda formar radicais 

com estruturas celulares causando danos às células. As duas quinonas testadas, 

alizarina (89) e lapachol (130) apresentaram alto poder inibitório do crescimento 

celular das linhagens HCT-116 e MCF-7. 
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Os óleos essenciais da Ilha e da Juréia apresentaram atividades 

antioxidante e antimicrobiana intermediárias, o que é esperado para óleos, 

principalmente os ricos em fenilpropanoides e ácidos graxos. 

A partir dos caules da planta da Juréia foi possível isolar 3 substâncias, 

duas antraquinonas e um triterpeno. A antraquinona alizarina foi isolada pela primeira 

vez em Acanthaceae.   

Foi possível constatar que A. schaueriana apresenta grande potencial 

como antioxidante, inibidora da tirosinase, antimicrobiana e antitumoral. A. 

schaueriana coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins foi mais ativa em relação à 

da Ilha do Cardoso para as atividades antioxidante, inibitórias da tirosinase e 

antimicrobiana. 

Este trabalho forneceu um estudo químico detalhado de A. schaueriana que 

permitirá comparações entre outros indivíduos ou outras Avicennias e que podem 

servir de direcionamento para estudos futuros de isolamentos de novas moléculas 

farmacologicamente ativas.     
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7 Anexos 

Anexo A - Espectros de RMN de 1H (piridina-d5, 300 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).     
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Anexo B - Espectros de RMN de 13C (piridina-d5, 100 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).      
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Anexo C - Espectros de RMN de 13C DEPT 135 (piridina-d5, 100 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana 

coletada na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).      
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Anexo D - Espectros HMQC (piridina-d5, 300 e 100 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).     
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Anexo E - Espectros HMBC (piridina-d5, 300 e 100 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana coletada na 

Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).      

 



             187 

 

 



             188 

 

 

 

 

 

 

 



             189 

 

Anexo F - Espectro de COSY (piridina-d5, 300 MHz) da sub-FrCHCl3-CJ-34-R7-12 de Avicennia schaueriana coletada na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP).      

 

 


