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RESUMO 

 

No Brasil e no mundo há um crescimento na população de idosos e conforme as pesquisas 

demográficas recentes, esse aumento se explica como consequência de uma redução da 

fertilidade e mortalidade observada ao longo do século XX. A idade pode ser considerada 

como um dos fatores de risco melhor aceito para o desenvolvimento de diversas doenças, 

destacando-se entre elas a Doença de Alzheimer (DA). No entanto até hoje, não existe uma 

causa única que pode levar ao desenvolvimento da DA, mas sim um conjunto de fatores, a 

exemplo do estresse, danos físicos (traumas ou pancadas), déficit no metabolismo e 

vascularização cerebral, que associados a hipótese colinérgica, poderiam explicar melhor o 

surgimento desta doença. Atualmente, a terapêutica disponível para a DA baseia-se 

principalmente nesta hipótese, não sendo possível a cura, mas apenas o retardo da evolução da 

doença bem como o alívio nos sintomas que a mesma apresenta, que de certa forma contribui 

com a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, estão em fase não clínica de testes alguns 

candidatos que poderiam atuar sobre a formação das placas amilóides e diminuição dos 

agregados protéicos insolúveis, o que poderia evitar a evolução da doença para etapas mais 

severas. Na perspectiva de busca de novos fármacos, os produtos naturais apresentam 

relevância e as endemias de algumas espécies vegetais as deixam com composição química 

características daquele local específico. A Caatinga, por exemplo, é um bioma dominado por 

um dos tipos de vegetação cuja distribuição é totalmente restrita ao Brasil. Diante disto, o 

presente trabalho teve como objetivo buscar novas substâncias com potencial atividade 

anticolinesterásica e que possam servir como alternativa para o tratamento da DA, levando em 

consideração a hipótese colinérgica como uma das principais causas da doença. Partindo de 

uma pesquisa etnofarmacológica com indicação de plantas medicinais utilizadas para 

patologias que pudessem ter relação ao sistema nervoso, foram coletadas 23 espécies, sendo 

duas partes diferentes de duas espécies particularmente, e obtidos extratos com três 

polaridades para cada uma, gerando 75 amostras para estudo. Apenas 26,7% apresentaram 

resultado positivo no pre-teste qualitativo de inibição da enzima AChE. Quando realizado o 

teste falso positivo, este número diminuiu para 30% do resultado positivo, sendo representado 

por 8% do total de amostras analisadas. Das 30 amostras analisadas quantitativamente, apenas 

13,3% apresentaram fraca atividade inibitória da AChE, 43,3% apresentaram moderada 

atividade e 43,3%, apresentaram potente atividade, sempre levando-se em consideração a 

menor concentração estudada (0,5 mg/mL). Destacaram-se com melhores resultados Citrus 

limonum, Ricinus communis e Senna occidentalis, com porcentagem de inibição da atividade 

anticolinesterásica variando de 50% até 65%, na menor concentração. Estas espécies tiverem 

seus extratos de média e baixa polaridade submetidas a Cromatografia Gasosa-Espectrometria 

de Massa. Foi possível perceber a presença de classes de compostos em comum entre as 

amostras, como os derivados de terpenoides e cumarinas, que em alguns estudos na literatura 

científica são citados com a atividade anticolinesterásica. Com maior frequência entre os 

melhores resultados, C. limonum foi escolhida para os testes de isolamento e doseamento de 

cumarinas, para o qual foram encontrados teores de 688,57 ±3,94 mg/g de extrato para fração 

de diclorometano. Ao ser particionada, esta amostra apresentou resultados de porcentagem de 

inibição anticolinesterásica entre 74,6% a 94,4%, sendo possível isolar o composto 

caracterizado como 2H-1-Benzopiran-2-ona-5,7-dimetoxi. As frações da amostra de metanol 

apresentaram inibição da AChE entre 92,3% e 100%. Os resultados obtidos para C. limonum 

mostram o potencial desta espécie para o tratamento da DA. 

 

Palavras chave: Alzheimer. Acetilcolina. Demência. Envelhecimento. Cumarinas. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, as well as in the world, there is an increase in the elderly population, and according 

to recent demographic research this increase is explained as a consequence of decreased 

fertility and mortality observed throughout the twentieth century. Age can be considered as 

one of the most accepted risk factors for the development of several diseases, for example 

Alzheimer's disease (AD). However, until today, a single cause cannot lead to the 

development of AD, but a set of factors, such as stress, physical injury (trauma or strokes), 

deficits in metabolism and brain vasculature that associated with cholinergic hypothesis could 

better explain the emergence of this disease. Currently, the treatment available for AD is 

mainly based on this assumption, it is not possible to cure, but the disease progression can be 

delayed, relieving the symptoms presented which in a certain way contributes to the patients‟ 

quality of life. However, in preclinical testing there are some candidates that could act on the 

formation of amyloid plaques and reduction of insoluble protein aggregates, which could 

prevent the disease progression to more severe stages. In the search for new drugs, natural 

products have relevance, and the endemic of some species of plants let them with anatomy 

and chemistry characteristics of that specific location. The Caatinga, for example, is a biome 

dominated by one type of vegetation which distribution is completely restricted to Brazil. 

Therefore, this study was aimed at seeking new substances with potential acetylcholinesterase 

activity, which could serve as an alternative for the treatment of AD, taking into consideration 

the cholinergic hypothesis as one of the main causes of the disease, starting from an 

ethnopharmacological research with medicinal plants used for diseases that could be related to 

the nervous system. Twenty-three species were collected, and it was obtained extracts with 

three polarities for each one, generating 75 samples to study. Only 26.7% were positive in the 

qualitative test of AChE enzyme. When the false positive test is performed this number 

decreases to 30% of the positive results, being represented by 8% of the total samples. From 

the 30 samples analyzed quantitatively, only 13.3% had weak inhibitory activity of AChE, 

43.3% had moderate activity and 43.3% showed potent activity, always taking into account 

the lowest concentration studied (0.5 mg / mL). Those with the best results were Citrus 

limonum, Ricinus communis and Senna occidentalis, with percentage of inhibition of 

acetylcholinesterase activity varying from 50% to 65%, at lowest concentration. These species 

had their average and low polarity extracts subjected to Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry. It was possible to perceive the presence of classes of compounds in common 

between the species, such as terpenes and coumarin, which in some studies in the scientific 

literature are cited with the activity in question. With a higher frequency among the best 

results, C. limonum was chosen for the isolation and dosing tests of Coumarins, in which 

were found levels of 688.57 ± 3.94 mg / g for fraction of extract of dichloromethane. By 

being partitioned, this sample showed results of acetylcholinesterase inhibition percentage of 

74.6% to 94.4%, being possible to isolate the compound described as 2H-1-benzopyran-2-

one-5,7-dimethoxy. The fractions of methanol sample showed inhibiting between 92.3% and 

100%. The results for C. limonum showed the potential of this species for the treatment of 

AD. 

 

 

Keywords: Alzheimer. Acetylcholine. Dementia. Aging. Coumarins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento na expectativa de vida, especialmente em países desenvolvidos, tem-

se observado também um aumento em número de casos das patologias que acometem a 

população mais idosa, as quais são bem representadas pelas doenças crônicas degenerativas, 

merecendo destaque e atenção a prevalência da Doença de Alzheimer. Alguns estudos citam 

que a partir dos 65 anos, mais de 5% da população é acometida com esta doença e que acima 

dos 80 anos de idade, esse número pode chegar a 20% (CAMPS et al., 2000). Há 

aproximadamente 30 anos, estudos mostravam que esta afecção já representava cerca de 50% 

dos casos de demência nos EUA e na Grã-Bretanha sendo estimada como a quarta causa de 

morte de idosos nestes países (SMITH, 1999).  

A idade pode ser considerada como um dos fatores de risco melhor aceito para o 

desenvolvimento da Doença de Alzheimer (DA), uma vez relatada que esta correlação 

apresenta-se em caráter exponencial, sendo descrito na literatura que o quadro apresentado 

por esta doença seria algum tipo de envelhecimento acelerado e exacerbado (SAYEG, 2013) 

Existem diversos fatores relacionados a etiologia da Doença de Alzheimer, sendo 

associada a injúrias em diferentes processos bioquímicos e fisiológicos no cérebro. Muitos 

autores estudam a correlação genética da doença e segundo Iqbal e Grundke-Iqbal (2010) 

menos de 1% dos casos da DA se desenvolvem em consequência de mutações genéticas.  

Na década de 70, o surgimento da hipótese colinérgica para explicação das 

manifestações clínicas da doença contribuiu para o direcionamento da pesquisa na busca por 

tratamentos que fornecessem melhoria de qualidade de vida para os pacientes portadores de 

DA (CUMMINGS e BACK, 1998). 

A utilização de substâncias que sejam capazes de aumentar os níveis do 

neurotransmissor acetilcolina no cérebro, como exemplo os inibidores da acetilcolinesterase 

(AChE), ainda é considerado como o tratamento farmacológico que apresenta melhor 
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resultado para o quadro clínico da doença em questão. Uma vez que a AChE é responsável 

por catalisar a hidrólise da acetilcolina na sinapse colinérgica entre neurônios colinérgicos, ao 

inibir esta enzima será disponibilizada uma quantidade maior deste neurotransmissor para as 

sinapses colinérgicas (TREVISAN e MACEDO 2003; BARBOSA FILHO, et al, 2006; 

BERTÉ, 2009). 

Ainda não existe cura conhecida para DA e as principais substâncias disponíveis no 

mercado atuam como inibidores de colinesterases, sendo representadas pelos fármacos 

donepezila (aricept®), galantamina (reminyl®), rivastigmina (exelon®) e tacrina (cognex®), 

compostos aminados e ou derivados de alcaloides, os quais em muitos casos apresentam ação 

paliativa e alguma toxicidade. Além destas, está disponível também a memantina (ebix®), 

que é um antagonista do receptor de glutamato (N-metil-D-aspartato) NMDA, pois uma vez 

que este neurotransmissor pode ser encontrado em grande quantidade no cérebro, este 

farmaco é indicado no estágio severo em pessoas com DA (MARCOS et al., 2004; SEIDL, 

2010).  

Além dos efeitos adversos provocados por essas substâncias, uma pesquisa realizada 

no banco de dados virtual Guia Digital, programa de consulta a medicamentos, que compila 

preços, fabricantes e diversas apresentações de medicamentos, mostraram que o tratamento 

para esta doença, que possui característica crônica, pode ser bem oneroso tanto ao 

paciente/cliente quanto ao governo, uma vez que os valores variam bastante, desde R$ 30,00 

até R$500,00 dependendo do fabricante, da concentração, quantidade de comprimidos e se é 

similar, genérico ou de referência (GUIA DA FARMÁCIA DIGITAL, 2015).  

Em 2006, Barbosa Filho e colaboradores publicaram um trabalho de revisão realizado 

com base em 175 referências, em que compilaram análises com 309 espécies vegetais e 260 

substâncias isoladas em estudos de atividade anticolinesterásica publicados e pesquisados em 

diversas regiões, a nível mundial, o que demonstra o interesse da comunidade científica em 
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relação à busca de substâncias com atividade anticolinesterásica a partir de produtos de 

origem natural. 

Diante disto, a busca incessante por substâncias que possam reduzir os sintomas da 

DA, combatê-los ou até mesmo curar a doença, que apresentem menor toxicidade e possam 

ser comercializadas ou distribuídas com um menor custo é de grande interesse não apenas a 

nível nacional, mas também global, seja para a comunidade científica, para o governo e para a 

sociedade como um todo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Buscando fornecer uma fundamentação teórica para o trabalho, foram abordados os 

principais temas envolvidos na pesquisa, com base em literatura científica pertinente. 

 

2.1 Envelhecimento populacional  

No Brasil e no Mundo há um crescimento na população de idosos. Esse aumento pode 

ser explicado em parte como consequência da redução da fertilidade e mortalidade observada 

ao longo do século XX (PALACIOS, 2002; CARVALHO e GARCIA, 2003). Segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2008, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o número de pessoas com idade superior a 60 

ultrapassa 26 milhões (IBGE, 2015).  

Este envelhecimento pode ser considerado umas das principais conquistas da sociedade 

moderna. Hoje as pessoas vivem mais que no século passado, porem surge grandes desafios a 

áreas como saúde pública, por exemplo. De acordo com as estimativas da Organização das 

Nações Unidas – ONU, em 2050, mais de dois bilhões de pessoas estarão com 60 anos ou 

mais (ONU, 2013). 

Nas duas últimas décadas, a população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos 

cresceu 2,5 vezes mais (36%) que a população mais jovem (14%) (BRASIL, 2010). Esta 

tendência vem sendo explicada no país estritamente pelo fator mortalidade, que com o seu 

decréscimo, passa a ideia de uma melhor qualidade de vida. Porem outros indicadores são 

importantes para avaliar as tendências em saúde dessa população. Entre esses indicadores, os 

mais comumente utilizados são a autoavaliação da saúde, a prevalência de doenças e de 

condições crônicas e a capacidade funcional (LIMA-COSTA et al. 2011) 
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2.2 Doença de Alzheimer  

Há pouco mais de um século o neuropatologista alemão Alois Alzheimer caracterizou 

uma afecção neurodegenerativa progressiva que culminava em perda de memória e distúrbios 

da cognição, a qual poucos anos depois, ficou mundialmente conhecida como Doença de 

Alzheimer em homenagem a ele pela descoberta desta patologia (VIEGAS et al., 2011)  

A Doença de Alzheimer pode ser classificada basicamente em duas formas: esporádica 

e familiar. O primeiro tipo, também conhecido como tardio, acomete 90-95% dos indivíduos 

que sofrem de Alzheimer, em que a maioria possui mais de 60 anos de idade, sem correlação 

com casos na família. Já na segunda forma, com menor prevalência, a doença se manifesta em 

pessoas com menos de 60 anos de idade com a presença de casos na família, caracterizando 

uma desordem de origem genética (HARMAM, 2000).  

De acordo com Inouye e Oliveira (2004), a maioria dos idosos com Alzheimer passa 

por três fases da doença (Quadro 1), as quais são manifestadas de acordo com a progressão da 

doença e o avanço dos danos nas diferentes áreas do cérebro (PALLAS e CAMINS, 2006), 

proporcionando uma sobrevida média de 8 anos ao paciente.  

Quadro 1. Manifestações clínicas nos três estágios da DA (Inouye e Oliveira, 2004) 

 

Uma das principais características da DA, do ponto de vista anatômico e fisiológico, é 

a degradação de neurônios colinérgicos em paralelo com a diminuição da quantidade de 

neurotransmissores, mais especificamente acetilcolina, os quais juntamente culminam no 

Fase inicial  

(leve) 

Fase intermediária 

(moderada) 

Fase final  

(severa) 
- formas leves de esquecimento 

- dificuldade de memorizar 

- descuido da aparência pessoal e 

no trabalho 

- perda discreta de autonomia 

para as atividades da vida diária 

- desorientação no tempo e 

espaço 

- perda de espontaneidade e 

iniciativa 

- alteração de personalidade e 

julgamento 

- dificuldade de reconhecer pessoas 

- incapacidade de aprendizado detém 

algumas lembranças do passado 

remoto 

- perambulação 

- incontinências urinária e fecal 

- comportamento inadequado, 

irritabilidade, hostilidade, 

agressividade 

- incapaz de julgamento e 

pensamento obcecado 

- perda de peso, mesmo com dieta 

adequada 

- total dependência 

- mutismo 

- estrito ao leito, incapaz para 

atividades da vida diária (AVD) 

- irritabilidade extrema 

- funções cerebrais deterioradas 

- morte 
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principal sintoma da doença, o esquecimento/demência (VIEGAS, 2011). Esta situação pode 

ser percebida macroscopicamente pelo aspecto anatomopatológico das figuras 1 e 2. 

Figura 1. Diferença entre um cérebro normal (esquerda) e um acometido pela doença de 

Alzheimer (direita) evidenciado pela hipotrofia cerebral.  

 

 
Fonte: http://www.alzheimermed.com.br/conceitos/neuropatologia 

 

 

Figura 2. Esquema representativo das principais áreas prejudicadas do cérebro na doença de 

Alzheimer.  

 
Fonte: Adaptado de http://www.webmd.com/alzheimers/guide/understanding-alzheimers-disease-basics 

 

Uma revisão realizada por Klinkenberg e colaboradores em 2011, resumiu diversos 

estudos que foram realizados com animais e humanos, os quais dão respaldo ao papel da 

acetilcolina cortical na atenção e cognição.  

A produção do neurotransmissor acetilcolina depende do bom funcionamento do 

nucleus basalis de Meynert uma vez que neste é produzida uma enzima que cataliza a reação 

de síntese da acetilcolina (Ach), conhecida como colina acetiltransferase (CAT), conforme a 

http://www.alzheimermed.com.br/conceitos/neuropatologia
http://www.webmd.com/alzheimers/guide/understanding-alzheimers-disease-basics
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figura 3. Quando há atrofia no nucleus basalis de Meynert, poderá culminar na deficiência da 

produção de CAT e consequente redução do neurotransmissor acetilcolina (MINETT & 

BERTOLUCCI, 2000). 

Figura 3. Biossíntese e degradação da acetilcolina. 

 
Fonte: Adaptado de 
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Receptores+Colin%C3%A9rgicos&lang=3 

 

 

A transmissão colinérgica se dá através de receptores nicotínicos e muscarínicos, em 

que os nicotínicos estão presentes nas sinapses entre os neurônios e os músculos estriados e 

também nas sinapses ganglionares. Já os muscarínicos tem ação nas sinapses colinérgicas 

neuromiocardicas, neuromuscular lisa (vísceras), neuroglandular, neuronal (em certos 

circuitos do sistema nervoso) (SILVA, 2002; XIA et al, 2012). 

Para a regulação da acetilcolina, é de suma importância a presença de duas enzimas da 

classe das colinesterases, acetilcolinesterase (colinesterase verdadeira) e butirilcolinesterase 

(pseudocolinesterase), as quais encontram-se distribuídas em diversos órgãos, sendo capazes 

de degradar a acetilcolina em colina e acetil CoA. Com isso, as principais substâncias 

utilizadas para tratar os sintomas da DA, são os inibidores da AChE, que permitem a 

permanência da acetilcolina por mais tempo na fenda sináptica (FORLENZA, 2005). 

Do ponto de vista genético, o desenvolvimento da doença pode estar correlacionado a 

alterações em algumas proteínas como proteína precursora do amilóide (APP), localizada no 

cromossomo 21. Isto explica, em parte, porque alguns sintomas clínicos da DA se 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Receptores+Colin%C3%A9rgicos&lang=3
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assemelham aos presentes no indivíduo com Síndrome de Down, que possui trissomina no 

mesmo cromossomo citado (BRASILEIRO FILHO, 2011). 

Além desse, destaca-se a presenilina-1 (PS1, localizada no cromossomo 14) que é o 

tipo familiar mais comum, a presenilina-2 (PS2, localizada no cromossomo 1) e a 

apolipoproteína E (localizado no cromossomo 19), responsável pelo transporte de colesterol 

no vasos cerebrais (IQBAL E GRUNDKE-IQBAL, 2010). 

A figura 4 mostra os principais genes e cromossomos que apresentaram correlação 

com a Doença de Alzheimer. 

Figura 4. Genes que parecem conferir o risco hereditário para a doença de Alzheimer. 

 
Fonte: http://www.webmd.com/alzheimers/guide/understanding-alzheimers-disease-basics 

 

A presença de placas amilóides senis ou placas neuríticas, principalmente compostas 

de depósitos extracelulares do peptídeo beta-amilóide (Aβ), e emaranhados intracelulares de 

neurofibrilas, compostos de proteína tau hiperfosforilada (Figura 5) são fundamentais para 

caracterizar a DA, sendo bem evidenciadas nos achados neuropatológicos no cérebro post-

mortem (BARRANTES et al., 2010; MORAES, 2008; TARAZI et al., 2012). 

Figura 5. Centro amilóide circundado por um halo de neuritos formando a placa neurítica (A) 

e aglomerados de neurofibrilas no interior dos neurônio (B).  

 

 

 

 

 

Fonte: ROBBINS, et al 2005. 

http://www.webmd.com/alzheimers/guide/understanding-alzheimers-disease-basics
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No entanto, não existe uma causa única que pode levar ao desenvolvimento da DA, 

mas sim um conjunto de fatores, a exemplo do estresse, danos físicos (traumas ou pancadas), 

défict no metabolismo e vascularização cerebral que associados a hipótese colinérgica 

poderiam explicar melhor o surgimento desta doença (MACDONALD et al, 2011). 

 

2.3 Tratamentos utilizados na Doença de Alzheimer 

 A terapêutica disponível para a DA baseia-se principalmente na Hipótese colinérgica, 

não sendo possível ainda a cura, mas apenas o retardo da evolução da doença bem como o 

alívio nos sintomas que a mesma apresenta, o que de certa forma contribui com a qualidade de 

vida dos pacientes. No entanto, está em fase não clínica de testes, alguns candidatos que 

poderiam atuar sobre a formação das placas amilóides e diminuição dos agregados protéicos 

insolúveis, o que poderia evitar a evolução da doença para etapas mais severas (VIEGAS et 

al., 2011). 

Partindo-se da hipótese colinérgica, algumas substâncias consideradas precursores da 

Ach, como a lecitina, a colina e a acetil-L-carnitina, foram testadas, mas sem sucesso. Dentre 

os principais farmacos anticolinesterásicos (Quadro 2), o primeiro a ser utilizada foi a tacrina, 

que apresentava hepatotoxicidade como principal efeito colateral. Em seguida, surge o 

donepezil, inibidor reversível da AChE que não apresentava os mesmo efeitos colaterais da 

tacrina, no que diz respeito as enzimas hepáticas, porém os efeitos decorrentes de estímulo 

colinérgico como náuseas, vômitos e diarréia continuavam presentes. Posteriormente, a 

rivastigmina considerada um inibidor da AchE pseudo-irreversível por apresentar dissociação 

enzimática mais lenta também passou a ser utilizado e apresentando efeitos colaterais 

semelhantes ao Donepezil. Ainda nesta mesma classe, a galantamina, um fármaco mais 

recente, parece ter duas ações farmacológicas, atuando como inibidor da AChE e como 

agonista nicotínico. O Metrifonato, pró-droga e inibidor irreversível da AChE, parece ser bem 
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tolerado pelos pacientes, no entanto merece uma atenção pela possibilidade de provocar 

neuropatia retardada  (MINETT e BERTOLUCCI, 2000; INOUYE e OLIVEIRA, 2004). 

Quadro 2. Estrutura química dos fármacos utilizados para tratamento da DA 

Fármacos Estrutura química 

Tacrina 

 

Donezepil 

 

Rivastigmina 

 

Galantamina 

 

Metrifonato 

 

Memantina 

 

A DA também pode estar relacionada com a redução da neurotransmissão nicotínica, e 

diante disto outra classe de drogas que vem sendo estudada enfatiza a ação através de 

receptores nicotínicos como moduladores alostéricos, potencializando a atividade da ACh 

sobre os canais iônicos dos receptores nicotínicos por meio de sítios de ligação distintos 

daqueles utilizados pela ACh e pelos agonistas e antagonistas nicotínicos, sendo conhecidos 

como os ligantes potencializadores alostéricos (APL) (VIEGAS JUNIOR et al., 2004). 
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Em 2006, Araújo e Pondé publicaram uma revisão sobre a eficácia da Memantina, 

utilizada nos estágios moderado e grave da doença na Doença de Alzheimer. Esta substância 

baseia-se em uma ação diferente das descritas anteriormente, sendo um antagonista não-

competitivo do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) que bloqueia os efeitos patológicos 

dos níveis elevados de glutamato, neurotransmissor excitatório que promove entrada de cálcio 

no neurônio e pode provocar a morte do mesmo (SAYEG, 2011).  

Além disso, existe o tratamento alternativo e auxiliar a base de antioxidantes e 

fitoterápicos, capazes de retardar o envelhecimento, como exemplo, a vitamina E, Ginko 

biloba e também de antiinflamatórios. Em adição, para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes, os familiares e cuidadores deveriam atentar-se para praticar os tratamentos não 

farmacológicos, que incluem terapia da orientação para a realidade, terapia física, terapia 

ocupacional e terapia ambiental (INOUYE E OLIVEIRA, 2004; SAYEG, 2011). 

2.4 Pesquisas com plantas medicinais 

O desafio da pesquisa com plantas medicinais encontra-se na identificação de 

compostos ativos. Mesmo com uma grande variedade de espécies na flora mundial, 

compreender o método de triagem adequado para esses estudos também tem sido objetivo de 

muitos pesquisadores atualmente. 

Nesse contexto, a pesquisa de bioprospecção serve para ajudar nessa triagem, 

avaliando plantas aleatoriamente (abordagem randômica), pelo conhecimento fitoquímico 

comparado com outras espécies da mesma família (abordagem quimiotaxonômica), pela 

utilização por animais com propósito de combater doenças (abordagem etológica), ou pela 

indicação popular das espécies (abordagem etnodirigida) (ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 

2006). 

A abordagem etnodirigida é de grande valia, haja vista que a população do local de 

coleta já utiliza a espécie com alguma finalidade, cabendo ao pesquisador identificar se a sua 

atividade condiz com seu uso popular. Em vários estudos esta abordagem foi de fato eficiente, 
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como no trabalho de Khafagi e Dewedar (2000) que a comparou com a abordagem aleatória 

num estudo de atividade antimicrobiana. Inclusive algumas empresas já incentivam a pesquisa 

com novas drogas baseadas no conhecimento popular (REIS et al., 2004). 

Na busca e desenvolvimento de novos fármacos a partir de produtos naturais, a 

endemia de algumas espécies de plantas a deixam com anatomia e composição química 

características daquele local específico. A Caatinga, por exemplo, é um bioma dominado por 

um dos tipos de vegetação cuja distribuição é totalmente restrita ao Brasil. Este bioma é 

caracterizado como uma floresta seca, verde apenas durante os períodos de chuva, com 

arbustos espinhosos e adaptada para solos áridos. A vegetação da Caatinga contempla os 

estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 

e Minas Gerais e possui uma área de aproximadamente 734.478 km2 (ALBUQUERQUE; 

SILVA, 2005). 

Nesta região, diversos estudos etnodirigidos têm sido realizados e verificados o 

imenso potencial das plantas medicinais utilizadas na medicina popular local (CARTAXO et 

al, 2010; SILVA et al, 2011;  ARAUJO et al, 2012). Como exemplo, foram avaliadas 

atividade antiproliferativa, capacidade antioxidante e presença de taninos em 14 plantas do 

nordeste semi-árido do Brasil. Os melhores resultados de atividade antioxidantes e altos 

níveis de taninos foram encontrados em Poincianella pyramidalis, Jatropha mollissima e 

Anadenanthera colubrina. E as espécies Annona muricata, Lantana camara, Handroanthus 

impetiginosus e Mentzelia aspera apresentaram atividade antiproliferativa (MELO, et. al, 

2010).  

Ainda neste bioma foram analisadas diversas plantas conhecidas tradicionalmente pela 

comunidade com indicações antimicrobianas, antidiabéticas, antidiarréicas e sendo sugerido 

que estas propriedades estariam relacionadas com a presença de metabólitos secundários 

como flavonóides e taninos em sua constituição (SIQUEIRA, et al., 2012). Além de outras 

pesquisas avaliando as atividades farmacológicas em diversas espécies vegetais nativas da 
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Caatinga, também foi estudado as influências que este habitat poderia provocar no potencial 

farmacológico ao analisar as concentrações de determinado metabólito nas diferentes estações 

do ano (ARAUJO, et al., 2012). 

Pode-se destacar ainda uma significante evolução na avaliação biológica de produtos 

naturais. O aumento de testes com receptores e enzimas disponíveis, acompanhado do 

entendimento dos mecanismos da doença, permitiu o desenvolvimento de sistemas eficientes 

e rápidos de bioensaios. Dessa forma, um bom sistema permite selecionar milhares de 

amostras em tempo reduzido (CORDELL, 1995; BUSS, 1999). 

A utilização de enzimas, receptores, DNA, entre outros alvos se tornou possível com 

esta modernização dos ensaios, principalmente para avaliação rápida de grandes quantidades 

de amostras. Dentre os bioensaios rápidos e sensíveis, a utilização da enzima 

acetilcolinesterase é uma alternativa para a detecção e seleção de amostras com ação 

anticolinesterásica (TREVISAN E MACEDO, 2003). 

Dentro deste contexto, Cardoso-Lopes et al. (2008) estudaram extratos brutos de 17 

espécies utilizando galhos e folhas como suas partes estudas, mas apenas Tetrastylidium 

grandifolium (galhos) e Sloanea guianensis (folhas e galhos) apresentaram atividade 

anticolinesterásica superior a 50% no ensaio quantitativo. 

Feitosa et al. (2011) realizaram uma triagem com extratos de acetato de etila e metanol 

de 18 espécies de diversas famílias com uso tradicional relacionado a inibição da 

acetilcolinesterase. Os extratos mais ativos foram de Ipomoea asarifolia, Jatropha curcas, 

Jatropha gossypiifolia, Kalanchoe brasiliensis e Senna alata, sendo J. gossypiifolia e S. alata 

as mais promissoras com atividade semelhante ao padrão galantamina. 

Herrera-Ruiz et al. (2012) avaliaram o extrato hidroalcoolico e frações de Bouvardia 

ternifolia como inibidores da enzima acetilcolinesterase encontrando resultados moderados 

para o extrato bruto, fração acetato de etila e fração solúvel em metanol. 
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Nos estudos de Satheeshkumar et al. (2010), buscaram determinar a atividade 

inibitória da acetilnolinesterase de extratos e frações de Trigonella foenum graecum L., 

obtendo bons resultados da fração acetato de etila e da fração de alcaloides totais comparando 

com o padrão galantamina. 

Mukherjee et al. (2007), em sua revisão, identificaram diversas plantas e constituintes 

com potencial atividade inibidora de acetilcolinesterase, assim como Barbosa filho e 

colaboradores (2006) que em seu trabalho de revisão descrevem as classes de compostos que 

tem sido isolados e identificados em estudos de atividade anticolinesterásica, onde a maioria 

pertence à classe dos alcalóides (139), seguido dos monoterpenos (27), cumarinas (18), 

triterpenos (17), flavonóides (14), benzenóides (13), diterpenos (8), heterociclos de oxigênio 

(5), sesquiterpenos (5), estilbenos (3), lignanas (2), compostos sulfúricos (2), proteicos (2), 

policíclicos (1), quinóides (1), benzoxazinona (1), carotenóides (1) e alicíclicos (1). 
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3  Objetivos 
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3 OBJETIVOS 

 

A fim de ampliar o conhecimento sobre espécies medicinais utilizadas popularmente na 

caatinga, esse trabalho teve os seguintes objetivos. 

 

3.1 Objetivo Geral 

Visa à identificação de plantas que tenham possível atividade anticolinesterásica, 

avaliando 23 espécies da caatinga, com o intuito de encontrar substâncias que possam 

contribuir para o tratamento da doença de alzheimer. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Avaliar qualitativamente o efeito inibitório de extratos com diferentes polaridades 

sobre a atividade da Acetilcolinesterase. 

 Quantificar a atividade anticolinesterásica de extratos que apresentarem melhor 

resultado qualitativo. 

 Isolar os compostos dos três extratos que apresentaram melhor resultado quantitativo.  

 Identificar os compostos presentes nas frações das espécies que apresentarem melhor 

atividade. 

 Investigar a atividade anticolinesterásica das frações da espécie com melhor resultado. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Serão descritos nesta sessão todos os procedimentos experimentais dos ensaios 

químicos e biológicos realizados durante a execução deste trabalho. 

 

4.1 Área de estudo  

As coletas foram realizadas em um remanescente de vegetação caducifólia espinhosa 

(Caatinga), na comunidade do Carão (08°35‟13,5”S e 36°05‟34,6”W), localizada no 

município de Altinho, mesorregião Agreste central de Pernambuco (Figura 6). Este município 

encontra-se a 163 km do Recife, possui área total de 454.482 km² e clima Bsh (semi-árido 

quente) (IBGE, 2013), temperatura média de 26º C, altitude de 360 metros acima do nível do 

mar, (Condepe/Fidem, 2013) e grande irregularidade pluviométrica. Seus limites estendem-se 

ao norte com Caruaru e São Caetano, ao sul Ibirajuba, Panelas e Cupira, a leste Agrestina e a 

oeste, Cachoeirinha. 

Figura 6. Localização do município de Altinho, agreste do estado de Pernambuco, Nordeste 

do Brasil (08°35‟13,5”S e 36°05‟34,6”W). 

  



CASTRO, V.T.N.A.                                     Atividade anticolinesterásica de plantas da caatinga... 

35 

 

4.2 Seleção das espécies e coleta de material vegetal 

O Laboratório de Etnobotânica Aplicada e Teórica, parceiro do nosso grupo de 

pesquisa e localizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco montou um banco de 

dados com informações de uso e indicação de espécies medicinais na comunidade em 

questão. Com base nesse banco de dados, para escolha das espécies foi levado em 

consideração as que tiveram no mínimo três citações de uso relacionadas a algum distúrbio 

que pudesse ser correlacionado ao sistema nervoso, a exemplo de “dor de cabeça, tontura, 

insônia, náusea, desmaio, esquecimento”, sendo escolhidas 23 espécies. Dentre estas, 

foram coletadas partes diferentes de duas espécies (Erythrina velutina e Anadenanthera 

colubrina), totalizando 25 amostras vegetais diferentes. Todas as amostras foram coletadas 

de no mínimo três indivíduos e a escolha foi guiada pela disponibilidade dos vegetais no 

ambiente no momento da coleta (Tabela 1). Além deste, outro critério de exclusão 

utilizado no presente trabalho foi para algumas espécies que geralmente eram adquiridas 

em feiras ou mercados, uma vez que poderiam ser provenientes de outra região e não 

sofrerem a mesma pressão climática do local de estudo, o que poderia vir a alterar a 

produção dos metabólitos presentes nas amostras. 

Amostras das espécies selecionadas foram identificadas no Laboratório de 

Etnobotânica Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com a 

ajuda das chaves para a identificação botânica e uma bibliografia especializada. O material 

foi depositado na coleção do Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho, da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e cópias foram incluídas na coleção do Herbário 

Professor Geraldo Mariz, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e no Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA) (NASCIMENTO et al., 2011; SILVA et al., 2014). 

 Para algumas espécies não foi possível realizar a coleta de parte reprodutiva e outras 

são cultivadas havendo uma correspondência entre a etnoespécie e a espécie na região as 

quais estão identificadas através do símbolo (-) na tabela 1. 
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(-) No número de exsicata: espécies cultivadas ou não foi possível a coleta de partes reprodutivas. 

 

4.3 Obtenção dos extratos 

Após a coleta, as amostras vegetais foram devidamente identificadas, e todo material 

foi submetido ao processo de estabilização e secagem a temperatura ambiente e em seguida na 

estufa a 37°C durante 7 dias. Posteriormente foram triturados e para cada espécie foram 

pesados 50 g e adicionados 250 mL de hexano, submetendo as amostras a um processo de 

maceração por 48h. Após filtração, o líquido extrator foi renovado por duas vezes, totalizando 

três macerações para cada amostra, que por fim foram reunidas e secas em evaporador 

Tabela 1 Espécies coletadas na Comunidade do Carão para testes 

anticolinesterásicos. 

NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

PARTE 

USADA 
EXSICATA 

Alpinia speciosa (Blume) D. Dietr.  Colônia Folha (-) 

Amburana cearenses (Allemão) 

A.C. Sm.  

Imburana de 

cheiro 

Casca 
50486 UFRPE 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
Angico 

Casca 
48714 UFRPE 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
Angico 

Folha 
48714 UFRPE 

Calotropis procera (Aiton) W.T. 

Aiton 
Algodão de seda 

Folha 
(-) 

Catharanthus roseus (L.) G. Don Boa noite Flor 81229 IPA 

Cedrela odorata L. Cedro Casca 54191 UFPE 

Citrus limonum Risso Limão grande Folha (-) 

Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B. Gillett  
Imburana 

Casca 
(-) 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim santo Folha (-) 

Erythrina velutina Willd. Mulungu Casca 46180 UFPE 

Erythrina velutina Willd. Mulungu Folha 46180 UFPE 

Eucalyptus globulus Labill Eucalipto Folha (-) 

Hymenaea courbaril L. Jatobá Casca (-) 

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex 

Britton & P. Wilson 
Cidreira 

Folha 
53504 UFPE 

Lippia sp Alecrim de caco Galho/Folha 81234 IPA 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema preta Casca 50871 UFRPE 

Nicotiana glauca Graham  Pára raio Folha 81222 IPA 

Ocimum basilicum L. Manjericão Folha 48670 UFRPE 

Plectranthus barbatus Andrews Hortelã miúda Folha (-) 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba Fruto/Semente (-) 

Ricinus communis L. Mamona Folha 54257 UFPE 

Ruta graveolens L. Arruda Folha (-) 

Senna occidentalis (L.) Link Manjiroba Fruto/Semente 49615 UFRPE 

Ziziphus joazeiro Mart Juazeiro Folha 46189 UFPE 
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rotativo sob pressão reduzida. O resíduo vegetal produto da extração hexânica foi em seguida 

submetido a uma nova extração com líquido extrator de média polaridade, o acetato de etila, e 

repetido todo o processo descrito anteriormente. Por fim, o mesmo foi feito com o metanol, 

proporcionando assim três extratos para cada amostra vegetal, de polaridades diferentes. 

 

4.4 Atividade anticolinesterásica 

4.4.1 Preparo das soluções 

Soluções Tampão  

Tampão A: 50 mM Tris/HCl pH 8; Tampão B: 50mM Tris/HCl pH 8, contendo 0,1% 

Albumina sérica bovina (BSA) e Tampão C: 50 mM Tris/HCl pH 8, contendo 0,1M de NaCl 

e 0,02 M de MgCl2.6H2O. 

Enzima  

 Acetilcolinesterase Tipo VI-S obtida de Electroparaus electricus (pó liofilizado, 292 

U/mg sólido, 394 U/mg proteína, Sigma-Aldrich). Foi utilizada na concentração de 5U/mL 

em Tampão A para análise qualitativa e 0,22U/mL em Tampão B para ensaio em microplaca. 

Substrato 

 Iodeto de acetiltiocolina (ACTI) (Sigma-Aldrich®) foi o substrato utilizado nos 

ensaios. Para análise qualitativa foi utilizado a uma concentração de 1mM de ATCI em 

Tampão A, e para o teste em microplaca a 15 mM em água Millipore. 

Reagentes colorimétricos 

 Ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) (Sigma-Aldrich®) ou reagente de Ellman 

foi utilizado nos ensaios a 1mM em Tampão A para os testes qualitativos e a 3 mM em 

tampão C para microplaca. 

Inibidor anticolinestrerásico de referência 

 Fisostigmina (Eserina base livre, Sigma Aldrich) na concentração de 0,027mg/mL 

para o teste de qualitativo e 0,1 mg/mL para o quantitativo. 
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4.4.2 Avaliação de inibição da acetilcolinesterase em placa de sílica (análise 

qualitativa) 

 Os extratos brutos das amostras foram analisados na concentração de 10mg/mL em 

seus respectivos solventes em e placas de sílica gel. Como controle positivo de inibição da 

acetilcolinesterase foi utilizado a fisostigmina 0,027mg/mL em metanol (0,1mM). Não foi 

utilizado sistema eluente e as amostras foram aplicadas de forma pontual como representado 

na figura 7. 

4.4.2.1 Pré-teste 

 Alíquotas de 2,5µL de cada amostra e do padrão foram aplicadas na placa de sílica gel 

(figura 7) e a atividade foi avaliada pelo método de Ellman, (1961) modificado por Rhee, 

2001, onde borrifa-se a placa com as soluções de 1 mM de ácido 5,5‟-ditiobis-[2- 

nitrobenzóico] (DTNB ou reagente de Ellman) e 1 mM de iodeto de acetiltiocolina (ACTI) 

aguardando por 3 min. Após secar, borrifou-se a enzima AChE (3U/mL) e, em 10 min, 

apareceu a coloração amarela. Nos pontos onde houve inibição da enzima, observou-se um 

halo branco. Esta coloração desaparece em torno de 20 a 30 minutos. 

Figura 7. Esquema representativo de aplicação em placas de sílica para análise 

anticolinesterásica qualitativa. 

 

Amostra 1 

Amostra 75 
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4.4.2.2 Teste Falso-positivo  

 Da mesma forma que o teste anterior alíquotas de 2,5µL das mesmas amostras e do 

padrão foram aplicadas na placa de sílica gel e a atividade inibitória das amostras foram 

avaliadas pelo método de Rhee e colaboradores (2003), onde borrifa-se a placa com as 

soluções de 1 mM de ácido 5,5‟-ditiobis-[2- nitrobenzóico] (DTNB ou reagente de Ellman) e 

1 mM de iodeto de acetiltiocolina (ATCI) aguardando secar  por 3 min.  

 Após secar, borrifou-se a placa com uma sequência diferente dos mesmos reagentes do 

teste positivo. Primeiro foi borrifado a solução de reagente de Ellman e, após secagem, uma 

solução de substrato (ATCI) e da enzima AChE 3 U/mL pré-aquecida a 37 °C por 10 minutos, 

foi borrifada na placa. Em alguns minutos apareceu a coloração amarela na placa, observou-se 

se houve a presença de halos brancos.  

 Este teste deve ser feito concomitantemente com teste positivo para diferenciar se as 

manchas brancas são resultantes de inibição enzimática realmente ou houve inibição química 

entre a tiocolina e o DTNB (RHEE et al., 2003). 

4.4.3 Avaliação de inibição da acetilcolinesterase em microplaca (análise quantitativa) 

A avaliação da atividade inibitória da AchE foi baseado no método de Ellman (1961) 

modificado por Rhee (2001) que utiliza uma Leitora automática de microplacas 96 poços 

ThermoPlate (Mod. TP-Reader), absorbância a 412nm. Neste teste nas 96 cavidades da placa, 

adicionaram-se 25 μL de ATCI 15 mM em água; 125 μL de DTNB ou reagente de Ellman 3 

mM em Tampão C; 50 μL de Tampão B; 25 μL da amostra (10 mg/mL) a ser analisada, 

dissolvida em MeOH, diluída 10 vezes em Tampão A; mediu-se a absorbância a cada um 

minuto por cinco vezes. Adicionou-se 25 μL da enzima AchE (0,22 U/mL) e mediu-se 

novamente a absorbância a cada um minuto por cinco vezes. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata.  

Para as análises em microplaca os extratos a 10 mg/mL em metanol foram diluídos 

para 2 mg/mL, 1 mg/mL e 0,5 mg/mL em Tampão A. e para o controle negativo (branco), 
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utilizou-se metanol 10% em Tampão A. O padrão positivo, fisostigmina (eserina), foi 

utilizado nas seguintes concentrações: 0,100 mg/mL; 0,150 mg/mL; 0,300 mg/mL; 0,450 

mg/mL; 0,675 mg/mL; 1,35 mg/mL em metanol. 

O princípio deste método consiste em determinar a atividade anticolinesterásica 

através da mensuração da taxa de produção de tiocolina à medida que a acetiltiocolina é 

hidrolisada pela acetilcolinesterase, reação apresentada na Figura 8. Com a continuação da 

reação, o produto formado, tiocolina, e o reagente de Ellman, ácido 5,5 – ditiobis-2-

nitrobenzóico (DTNB), reagem produzindo o ânion amarelo. Este método é bastante sensível 

e pode ser aplicado a pequenas quantidades de tecido e em baixas concentrações da enzima. O 

substrato utilizado, iodeto de acetiltiocolina (ATCI), é um análogo do substrato natural 

(ELLMAN, 1961). 

Figura 8. Esquematização das reações ocorridas no método de Ellman. 

 

 

Os aumentos em absorbância, devido à hidrólise espontânea, foram corrigidos através 

da subtração da absorbância da reação antes de se adicionar a enzima com a absorbância da 

reação depois de se adicionar a enzima. A porcentagem de inibição foi calculada pela 

comparação das absorbâncias das amostras em relação ao branco (10% MeOH no tampão A) 

pela equação utilizada por Steenkamp e colaboradores (2011) apresentada na abaixo:  

Inibição (%) = 1 − (Aamostra / Abranco) × 100 
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Neste teste a enzima hidrolisou o substrato acetiltiocolina, gerando como produto a 

tiocolina, que reage com o reagente de Ellman, produzindo 2-nitrobenzoato-5- 

mercaptotiocolina e 5-tio-2-nitrobenzoato, que podem ser detectados a 412 nm. 

Todos os resultados da atividade anticolinesterásica quantitativa (ensaio em 

microplaca) foram expressos como média ± erro-padrão da média. A comparação dos dados 

de inibição foi realizada por análise de variância ANOVA: um critério seguido pelo teste de 

Tukey para comparar os valores de % de inibição de acetilcolinesterase entre as espécies e 

entre as concentrações dos extratos (P <0,05). Estas análises foram realizadas utilizando o 

BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007). Os gráficos foram construídos usando GraphPad Prism 5. 

4.5 Caracterização química dos extratos – Métodos cromatográficos 

 

4.5.1 Cromatografia gasosa (frações) 

As três espécies com melhores resultados, tiveram seus extratos de baixa e média 

polaridade analisados em através de cromatografia gasosa-espectrometria de massas (CG-EM) 

utilizando um espectrógrafo Shimadzu modelo QP2010 GCMS em um sistema operado 63 

por impacto de elétrons (70eV) e a temperatura do injetor foi de 260°C, com uma razão de 

divisão de 1:5. Foi utilizada uma coluna DB5 - MS [30 m x 0,25 milímetros ID, espessura do 

filme 0,25 μm 5% reticulado fenil-metilpolisiloxano] (Agilent J & W colunas GC), com hélio 

como gás transportador, com um fluxo de coluna de 1,3 mL/min, e volume de injeção de 1 

ml, a temperatura do injetor a 260 ° C e à pressão de 97,4 kPa. Uma mistura de 

hidrocarbonetos lineares (C9-C20, C21-C40), foi injetada sob as mesmas condições, a fim de 

identificar os constituintes químicos. Os espectros obtidos foram comparados com o banco de 

dados do equipamento (FFNSC1.3.lib, WILEY7.LIB, NIST08s.LIB, MY LIBRARY.lib). 
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4.5.2 Cromatografia líquida 

O extrato de maior polaridade, da espécie que apresentou resultados mais interessantes 

foi submetido a um processo de pré-purificação em coluna filtrante com sílica gel 60 (0,04-

0,063mm) 230-400 mesh ASTM, com solventes em ordem crescente de polaridade (hexano, 

diclorometano e metanol), sendo utilizado um volume de 500 mL de cada solvente.  

 

4.5.2.1 – Cromatografia líquida de média pressão 

 

As frações provenientes da coluna filtrante foram submetidas a novo procedimento de 

separação em equipamento de cromatografia de média pressão, Flash Isolera One (Biotage, 

Uppsala, Suécia), sendo as amostras incorporados em pré-colunas de silica KP-Sil e então 

conectados a uma coluna KP-Sil 50 g com limite de pressão de 100 psi (7 bar). Como fase 

móvel foi utilizada uma curva de gradiente de hexano:acetato (8:2 - 1:9) para a subfração de 

diclorometano e um gradiente de diclorometano:metanol (8:2 – 0:10) para a subfração 

metanolica. A escolha dos sistemas eluentes foi feita a partir de testes realizados previamente 

através de cromatografia em camada delgada em placa de sílica (CCD).  

 

4.5.3 Cromatografia preparativa 

Para otimizar o processo de separação nas amostras provenientes das frações, com 

pouca quantidade, aquela que apresentou resultado mais interessante foi submetida a 

cromatografia preparativa com gel de sílica P F 254 (pH 7) 400 mesh ASTM. Para preparação 

da placa foram utilizados 300g de sílica, sendo adicionados 350 mL de água, mantendo sob 

agitação durante 2-3 minutos e posteriormente espalhados em suporte de vidro medindo 20 x 

20cm. Nesta placa foram aplicadas 100µL das subfrações.  
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4.5.4 Cromatografia gasosa (isolado) 

O composto isolado através de cromatografia preparativa foi submetido a 

cromatografia gasosa com o uso de um cromatógrafo Agilent Technologies 7890A (Palo Alto, 

CA, USA) acoplado a detector seletivo de massas modelo 5975C, utilizou uma coluna capilar 

Agilent J&W HP-5MS (5%-fenyl)-metilpolisiloxano (30 m, diâmetro interno 0,25 mm, 

espessura do filme 0,25 μm). O hélio foi utilizado como gás de arraste com fluxo de 1,2 

ml/min. 1 ul da amostra foi injetado em modo Split (20:1), a temperatura do injetor foi de 300 

°C. A temperatura do forno foi inicialmente mantida a 70 °C (6 min), e chegou à temperatura 

final de 320 °C, a uma taxa de 5 °C/min, permanecendo por 2 min. O espectro de massas foi 

registrado a 70 eV e o intervalo de massas utilizado foi de 10 a 500 u.m.a. 

4.6 Doseamento de cumarinas 

Os extratos da espécie selecionada e as subfrações provenientes de separação em 

coluna filtrante foram submetidas ao doseamento de cumarinas. Para tal foi utilizado o ensaio 

colorimétrico descrito por Osório e Martins (2004) com adaptações. Foram transferidos 0,5 

mL do extrato diluído (1,0 mg/mL) para tubos de ensaio. Posteriormente, foram adicionados 2 

mL de água destilada e 500 µL da solução de acetato de chumbo. Agitou-se a amostra e, em 

seguida, foram adicionados 7 mL de água destilada. Desta solução, 2 mL foram transferidos 

para novos tubos de ensaio e adicionados 8 mL da solução de ácido clorídrico.  

 As amostras permaneceram por 30 minutos ao abrigo da luz à temperatura ambiente. 

A absorbância da mistura foi medida a 320 nm contra um branco preparado com água 

destilada. 

A curva de calibração (alíquotas de 10, 25, 100, 200, 300, 400, 500 µL) foi preparada 

com uma solução padrão de 1,2-benzopirona e todos os demais reagentes citados 

anteriormente para os extratos, aferindo-se o volume final para 10 mL com água destilada. O 

ensaio foi realizado em triplicata e as concentrações finais de cumarina ficaram entre 0,4-20,0 
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µg/mL. O teor de cumarinas totais foi expresso como miligramas equivalente de cumarina por 

grama de extrato (mg EC/g). 

A análise estatística foi realizada com teste de normalidade shapiro-wilk e análise de 

variância ANOVA um critério seguido de Tukey (p<0,05). 

 

4.7 Análise de dados 

Foi utilizada uma escala para classificação da atividade anticolinesterásica, com 

adaptações (Steenkamp e Adewusi,2011), para os ensaios em microplaca, no qual o extrato 

cuja inibição enzimática seja ≤ 30% são fracamente inibidores, inibição entre 30 e 50% são 

moderados inibidores e inibição ≥ 50% são potente inibidores e candidatos a futuros 

fracionamentos. 

O índice de similaridade de Jaccard (SJ) foi calculado para analisar o fracionamento 

dos extratos, de modo que quanto mais próximo de um, maior a similaridade, e contexto dessa 

pesquisa, quanto menor este índice, mais eficiente é a separação dos compostos, pois menor é 

a similaridade, em diferentes solventes, para cada espécie. 

Foram considerados para pesquisa a respeito de possíveis atividades biológicas os 

compostos que apresentaram, simultaneamente, índice de similaridade (SI) acima de 90, 

quando comparados com os bancos de dados do CG, e porcentagem de área acima de 1%. As 

atividades biológicas foram pesquisadas no Dr. Duke's Phytochemical and 

Ethnobotanical databases. 
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5  Resultados e Discussão 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise da atividade anticolinesterásica em placa de sílica (análise qualitativa) 

 

Os resultados do pré-teste, falso-positivo e positivo para análise qualitativa da 

atividade anticolinesterásica estão expostos na Tabela 2. Dentre as 75 amostras analisadas, 

apenas 26,7% apresentaram halo branco sob fundo amarelo no pré-teste para atividade 

inibitória da enzima AChE. Quando realizado o teste falso positivo, apenas 4 espécies 

apresentaram atividade, representando 8% do total de amostras analisadas. 

Foram considerados positivos os extratos que não foram reconhecidos em pontos no 

teste falso positivo, que se confirmaram para as espécies Anadenanthera colubrina (angico), 

Alpinia speciosa (colônia), Mimosa tenuiflora (jurema preta), Ricinus communis (mamona).  

No caso da espécie Mimosa tenuiflora, o teste confirmou-se positivo para os extratos de 

hexano e acetato de etila, excluindo-se o extrato metanólico, que foi reconhecido no teste 

falso positivo.  

Os dois testes realizados em placa de sílica foram capazes de reconhecer pontos que 

indicam resultados falso-positivos, os quais podem ser atribuídos a compostos como aldeídos 

e aminas presentes nos extratos e que inibem a reação entre o reagente de Ellman e substrato 

oriundo da hidrólise da acetiltiocolina pela acetilcolinesterase (RHEE et al., 2003).  

Os extratos preparados a partir do acetato de etila das espécies Prosopis juliflora, 

Hymenaea courbaril e Citrus limonum que não haviam apresentado resultado no pré-teste 

evidenciaram manchas brancas no teste falso positivo. Logo, para confirmação dos resultados 

obtidos nos testes qualitativos, todas as espécies que apresentaram o resultado no pré-teste, 

independente da polaridade do extrato, foram submetidas à análise quantitativa, com a 

finalidade de fazer uma comparação entre as duas metodologias, bem como verificar a 

importância e autenticidade do teste falso positivo. 
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Tabela 2. Resultado da análise qualitativa dos 75 extratos testados através do teste em placa de sílica para atividade anticolinesterásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   HEX= Extrato de hexano; ACET= Extrato de acetato de etila; MET= Extrato de metanol; * Casca; ** Folha

NOME CIENTÍFICO PRÉ TESTE 
TESTE FALSO 

POSITIVO 
POSITIVO 

Alpinia speciosa HEX - HEX 

Amburana cearenses HEX / ACET HEX / ACET - 

Anadenanthera colubrina*  ACET - ACET 

Anadenanthera colubrina** - - - 

Calotropis procera - - - 

Catharanthus roseus - - - 

Cedrela odorata  HEX HEX - 

Citrus limonum HEX HEX / ACET - 

Commiphora leptophloeos  HEX / ACET HEX / ACET - 

Cymbopogon citratus - - - 

Erythrina velutina* HEX / ACET HEX / ACET - 

Erythrina velutina** - - - 

Eucalyptus globulus - - - 

Hymenaea courbaril HEX HEX / ACET - 

Lippia alba - - - 

Lippia sp2 - - - 

Mimosa tenuiflora HEX / ACET / MET MET HEX/ACET 

Nicotiana glauca - - - 

Ocimum basilicum - - - 

Plectranthus barbatus - - - 

Prosopis juliflora HEX HEX / ACET - 

Ricinus communis HEX / ACET - HEX/ACET 

Ruta graveolens ACET ACET - 

Senna occidentalis HEX / ACET HEX / ACET - 

Ziziphus joazeiro - - - 
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5.2 Análise da atividade anticolinesterásica em microplaca (análise quantitativa) 

 

 A partir da triagem nos testes qualitativos, seriam selecionadas e analisadas 39 

amostras, referente aos diferentes extratos (hexânico, acetato de etila e metanólico) das 13 

espécies que apresentaram manchas de inibição no pré-teste para a etapa seguinte (análise 

quantitativa em microplaca). No entanto foram excluídos os três extratos da espécie Prosopis 

juliflora e o extrato hexânico de Hymenaea courbaril, os quais tiveram baixo rendimento, 

impedindo a análise quantitativa por falta do extrato.  

Vale salientar que para as espécies Anadenanthera colubrina e Erythrina velutina, as 

quais foram testadas qualitativamente duas partes diferentes (casca e folha), apenas as 

amostras referente as cascas de ambas espécies foram submetidas ao teste quantitativo, pois 

apenas estas apresentaram resultado positivo no teste em placa de sílica. 

 Das 35 amostras testadas no ensaio de microplaca, os extratos de acetato de etila das 

espécies Anadenanthera colubrina, Cedrela odorata, Alpinia speciosa, Commiphora 

leptophloeos e Amburana cearensis foram excluídos das análises estatísticas, uma vez que 

não foi possível quantificar suas atividades, sendo consideradas não detectáveis (ND), por 

apresentarem resultados negativos e ou próximos a zero, restando apenas 30 amostras para 

análise estatística.  

 As porcentagens de inibição da AChE, no tempo t=5 minutos, (Média ± desvio 

padrão) referente a última leitura da microplaca, dos extratos de hexano, acetato de etila e 

metanol nas três concentrações preparadas (0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL) foram analisadas 

estatisticamente para verificar se havia diferença significativa entre as concentrações 

utilizadas (Quadro 3).  

Entre os extratos hexânicos, Ruta graveolens, Senna occidentalis e Erythrina velutina 

apresentaram maior porcentagem de inibição anticolinesterásica, considerando a menor 

concentração testada (quadro 3). Nesse grupo, a fração hexânica de R. graveolens, na 
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concentração de 1 mg/mL, pode ser considerada mais promissora, uma vez que apresentou a 

maior porcentagem de inibição (74.14%) quando comparada com as demais espécies, não 

diferindo estatisticamente da concentração de 2 mg/mL (74.37%). No entanto, mesmo com 

resultado relevante, R. graveolens, por se tratar de uma espécie conhecida na literatura com 

diversos compostos identificados, possui relatos de efeitos tóxicos, merecendo atenção nesse 

aspecto  (SERRANO GALLARDO et al., 2013).  

Comportamento semelhante é notado também no caso de Citrus limonum, em que a 

concentração de 0,5 mg/mL diferiu significativamente dos extratos nas concentrações de 1,0 e 

2,0 mg/mL, os quais não apresentaram diferença significativa entre si. 

Ao seguir este tipo de observação, percebe-se um comportamento peculiar para 

Mimosa tenuiflora, em que a concentração de 0,5 mg/mL difere da de 2,0 mg/mL, porém a de 

1,0 mg/mL é estatisticamente semelhante a de 0,5 mg/mL e a de 2,0 mg/mL.  

Em relação aos extratos de acetato de etila, destacaram-se as espécies Senna 

occidentalis, Ricinus communis, Citrus limonum e Mimosa tenuiflora que apresentaram maior 

porcentagem de inibição anticolinesterásica, considerando a menor concentração testada 

(quadro 3). No caso de S. ocidentalis e R.communis, não houve diferença significativa para as 

três concentrações testadas.  

No caso de Citrus limonum não houve diferença entre as concentrações de 0,5 e 1,0 

mg/mL, as quais diferiram da de 2,0 mg/mL. Já para Mimosa tenuiflora, apresentou-se 

estatisticamente diferente para as três concentrações testadas. Vale salientar que para estas 

espécies citadas, o aumento da concentração contribui positivamente para o aumento da ação 

inibitória, sendo a concentração de 2mg/ml as mais eficientes.  

Para os extratos de maior polaridade, o mesmo conjunto de plantas (S. occidentalis, R. 

communis, C. limonum e M. tenuiflora) também apresentou os melhores resultados de 

porcentagem de inibição da acetilcolinesterase. 
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Quadro 3. Análise estatística das porcentagens de Inibição da AChE no tempo t=5 minutos 

dos extratos de hexano, acetato de etila e metanol a 0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL 

 

 

 

Liq. 

Extrator 
Nome científico 

% de Inibição (Média ± DP) 

0,5 mg/mL 1 mg/mL 2 mg/mL 

H
E

X
A

N
O

 

Alpinia speciosa 28.30±1.17 Aa 30.04±4.53 Aa 35.14±2.75 Aba 

Amburana cearenses 37.20±1.83 CFa 41.48±1.52 CEa 35.71±7.18 Aba 

Anadenanthera colubrina 27.98±1.35 Aa 27.22±2.13 Aa 25.98±2.52 Ba 

Cedrela odorata 31.75±5.74 AFa 35.04±8.66 AEa 34.82±5.77 ABa 

Citrus limonum 50.70±0.77 Ea 56.08±0.19 Db 58.21±3.10 Db 

Commiphora leptophloeos 40.97±2.26 CDa 44.11±1.44 CEa 38.43±6.83 AEa 

Erythrina velutina 58.49±1.69 Ba 56.94±2.84 Da 52.38±4.55 Da 

Mimosa tenuiflora 44.14±0.90 DEa 43.19±0.71 CEab 39.70±2.47 AEb 

Ricinus communis 50.03±3.02 Ea 48.35±0.29 CDa 49.75±1.61 DEa 

Ruta graveolens 61.72±0.49 Ba 74.14±4.76 Bb 74.37±1.52 Cb 

Senna occidentalis 58.78±1.41 Ba 58.56±1.62 Da 55.86±0.47 Da 

A
C

E
T

A
T

O
 D

E
 E

T
IL

A
 

Citrus limonum 58.52±2.62 Aba 61.65±2.20 Ba 68.57±2.30 ACb 

Erythrina velutina 43.92±6.96 Ca 37.74±1.69 Ca 42.40±2.68 Ba 

Hymenaea courbaril 46.32±2.72 Aca 48.07±1.58 Aa 46.29±1.87 BCa 

Mimosa tenuiflora 55.04±1.78 ABCa 62.17±1.56 Bb 72.66±0.22 ACc 

Ricinus communis 59.06±1.64 Aba 58.40±1.87 Ba 57.09±1.80 CDa 

Ruta graveolens 25.32±9.52 Da 50.98±2.58 Ab 62.71±10.36 ACb 

Senna occidentalis 61.72±1.59 Ba 59.95±1.48 Ba 57.83±4.09 CDa 

M
E

T
A

N
O

L
 

Alpinia speciosa 44.11±7.49 Aca 49.84±1.70 Aa 55.29±2.17 Aa 

Amburana cearensis  35.33±1.31 BCa 33.37±4.23 Ca 29.02±3.96 Ca 

Anadenanthera colubrina  42.90±3.27 Aca 42.17±13.40 ACa 47.94±5.23 ADa 

Cedrela odorata  37.33±6.57 Aca 42.74±8.14 ACa 30.48±1.10 Ca 

Citrus limonum 65.40±1.67 Da 66.38±1.18 BDa 68.06±1.44 Ba 

Commiphora leptophloeos 25.51±4.38 Ba 69.84±5.33 Bb 43.79±1.77 Dc 

Erythrina velutina 45.69±1.84 Aca 45.79±0.73 Aa 42.02±4.52 Da 

Hymenaea courbaril 47.56±5.31 Aa 45.94±5.91 ACa 45.06±2.53 Da 

Mimosa tenuiflora 65.49±1.07 Da 71.58±3.36 Bb 80.77±0.98 Ec 

Ricinus communis 65.56±1.27 Da 68.41±1.64 Ba 67.46±5.49 Ba 

Ruta graveolens 47.88±1.11 Aa 57.19±9.54 ABab 66.76±1.82 Bb 

Senna occidentalis 62.83±2.22 Da 59.03±1.96 ABab 54.94±2.24 Ab 

 Valor das linhas seguido pela mesma letra em negrito e minúsculo significa que não houve diferença significativa 

considerando α=0,05 

Valor das colunas seguido pela mesma letra maiúscula significa que não houve diferença significativa considerando α=0,05 
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No caso dos extratos metanólicos de R.comunins e C. limonum, a concentração de 0,5 

mg/mL não diferiu estatisticamente das concentrações maiores. Dentre as espécies em 

destaque, M. tenuiflora mostrou considerável ação inibitória, onde de maneira semelhante aos 

extratos de acetato de etila, o aumento da concentração influenciou de forma positiva na 

inibição da AchE, apresentando variação de 65,5% a 80,8%. 

Commiphora leptophloeos e Mimosa tenuiflora apresentaram diferença significativa 

entre as três concentrações testadas. Ruta graveolens e Senna occidentalis diferiram na 

concentração de 0,5 mg/mL em relação a de 2,0 mg/mL, porém a de 1,0 mg/mL é 

estatisticamente semelhante a de 0,5 mg/mL e a de 2,0 mg/mL. Cabe destacar que, 

particularmente, o aumento da concentração do extrato de S. occidentalis provocou 

diminuição da ação inibitória. 

Em um pesquisa sobre a atividade anticolinesterásica para extratos metanólico e 

aquoso de R. graveolens, encontrando 39% e 22% de inibição da AchE com uma 

concentração de 0,1 mg/mL, respectivamente (ADSERSEN et al., 2006). Outro estudo 

também investigou com o mesmo método de Ellman os extratos metanólicos e hexânicos de 

R. graveolens encontrando resultados de 59% e 95%, respectivamente, ambos na 

concentração de 0,4 mg/mL (WSZELAKI et al., 2010). 

Um estudo com Mimosa acustipula apresentou 39% de inibição da AchE em teste de 

microplaca, utilizando a concentração de 1,8 mg/mL (TREVISAN, 2003) e em outro trabalho 

realizado com Mimosa pudica na concentração de 0,1 mg/mL a mesma foi considerada 

inativa (MAHANTA e MUKHERJEE, 2001). Em outra pesquisa foram citados diversos 

compostos que já haviam sido isolados da espécie Mimosa hostilis e nessa mesma pesquisa 

foram realizados testes de atividade anticolinesterásica com um grupo de flavonoides isolados 

entre os quais alguns apresentaram atividade positiva variando de 9,34% a 27,63%, porém 

bem abaixo do padrão positivo usado, a fisostigmina, que apresentou 94,83% de inibição da 

enzima AchE (CRUZ, 2013). 
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Foi possível perceber que 66,7% das amostras não apresentaram diferença 

significativa quanto à concentração utilizada para o extrato. Porém, dentre as que 

apresentaram alguma diferença estão espécies como C. limonum, M. tenuiflora e R.communis, 

R. graveolens e S. occidentalis, as quais de modo geral, apresentaram os melhores resultados 

do estudo. 

 

5.3 Análise qualitativa X análise quantitativa 

 

Ao levar em consideração o filtro da análise qualitativa, dos quatro extratos que seriam 

positivos, um deles não foi possível detectar atividade (extrato de acetato de etila - 

Anadenathera colubrina) enquanto, o extrato hexânico de Alpinia speciosa demonstrou 

atividade fraca (abaixo de 30%).  

Já no caso de Mimosa tenuiflora e Ricinus communis, que apresentaram resultado 

positvo no teste qualitativo, ao serem analisados quantitativamente, seus resultados 

corroboraram com o teste em placa de sílica, apresentando de moderada a potente inibição, 

variando de 44,1% para a o extrato hexânico de Mimosa tenuiflora a 80,7% para o extrato 

metanólico da mesma. Este último, curiosamente apresentou resultado falso positivo no teste 

qualitativo, o que mostra que a análise qualitativa pode apresentar resultado falso negativo 

também, sendo interessante a realização do teste em microplaca mesmo para os falsos 

positivos. 

DI GIOVANNI et al. (2008) avaliaram a correlação entre a metodologia que utiliza a 

CCD com o teste em microplaca e 50% dos compostos investigados foram classificados como 

ativos para o teste microplaca, entretanto mostraram-se inativos em CCD e cerca de 2% foram 

avaliados como ativos em CCD e inativos em microplaca 

Em pesquisa semelhante à de nosso estudo, ao analisar extratos de plantas medicinais 

através de cromatografia em camada delgada (CCD), foi observado que algumas amostras 
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evidenciaram manchas nos testes positivos e falso positivos e outras apenas no falso positivo, 

corroborando com nossos resultados. Neste mesmo estudo é apontado que há possibilidade 

dos compostos ativos se ligarem a sílica de maneira que resultem em menor atividade 

(FEITOSA, 2011). 

Em contrapartida, em outro estudo foi descrito que levando em consideração que os 

extratos com porcentagem de inibição enzimática abaixo de 30% fossem falso positivos, os 

testes de CCD apresentaram mais de 80% de confiabilidade ao compara-los com os testes de 

microplaca, e com isso concluíram que essa é uma metodologia confiável como ferramenta 

para guiar análises futuras. Em adição, é levantado a questão que a presença de taninos em 

extratos brutos pode levar a falsos positivos, não pela inibição, mas por promover a 

desnaturação da enzima acetilcolinesterase. (TREVISAN e MACEDO, 2003). 

 

5.4 Perfil de comportamento da disponibilidade enzimática 

 

Na figura 9, são apresentados os gráficos de comportamento enzimático da 

acetilcolinesterase (AChE) durante os 5 minutos de reação após adição da enzima.  

O comportamento enzimático é relativamente semelhante para todas as espécies, 

sendo notável uma diminuição da inibição da AChE, representada pelo aumento porcentagem 

de AChE disponível (eixo y) na curva ao passar do tempo. O que poderia sugerir uma ligação 

reversível das substâncias anticolinesterásicas com a enzima. 
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Figura 9. Comportamento enzimático da acetilcolinesterase (AChE) durante os cinco minutos 

de reação dos extratos hexano (A), acetato de etila (B) e metanol (C) na concentração de 

0,5mg/mL. 
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É possível perceber uma diferença de comportamento para o extrato de acetato de etila 

de R. graveolens, o qual no primeiro minuto de reação já apresentava apenas 50% da enzima 

acetilcolinesterase disponível para reação. 

Nota-se que o comportamento do padrão positivo, eserina, difere dos extratos, em que 

a alta atividade anticolinesterásica é representada na curva através da pequena quantidade de 

AChE disponível (menos de 10%) durante os cinco minutos de reação. Cabe dizer que o 

padrão foi utilizado com uma concentração de 0,1 mg/mL, cinco vezes inferior a dos extratos. 

No entanto, isto pode ser explicado em parte, se observado pelo ponto de vista das 

amostras tratarem-se de extratos brutos, para os quais de modo geral pode haver sinergismo 

ou antagonismo em se em relação a interação das substânicas de maneira conjunta com a 

enzima. 

 

5.5 Caracterização química das amostras 

Para a etapa de caracterização química dos extratos, foram escolhidas dentre os cinco 

melhores resultados em relação a capacidade de inibição da acetilcolinesterase, as espécies 

que tiveram maior disponibilidade de material vegetal para pesquisa e que apresentarem 

menos estudos relacionados a isolamento de compostos, Citrus limonum, Ricinus communis e 

Senna occidentalis. A princípio as frações de baixa e média polaridade (extratos de hexano e 

acetato de etila) destas três espécies foram submetidas a CG-EM.   

 

5.5.1 Perfil fitoquímico de Citrus limonum 

 

O cromatograma do extrato hexânico das folhas de C. limonum apresentou 79 picos, 

correspondendo à presença de 62 compostos identificados (tabela 3). Nove picos não foram 

identificados e 14 correspondem aos seguintes isômeros: (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimetil-9-

metileno-5-oxatriciclo[8.2.0.0
4,6

]dodecano; estearaldeído 7,11,15-Trimetil-3-metileno-1-

hexadeceno (Neofitadieno); 3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol e Octacosano.  Os 

compostos que apresentaram maior concentração, baseado na área (%), foram o 
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Tetratetracontano e Octacosano com 18,41 e 23,89%, respectivamente. Quanto a atividade 

biológica, três compostos se destacaram por apresentar atividade antialzheimer na literatura: 

(2R)-2,5,7,8-Tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-6-cromanol (Vitamina E); 5-

Isopropil-2-metilfenol (Carvacrol) e Timol, este último apresentando também atividade 

anticolinesterásica (DUKE‟S, 2015). 

Já o cromatograma do extrato acetato de etila das folhas de C. limonum apresentou 59 

picos, correspondendo à presença de 47 compostos identificados (tabela 4). Cinco picos não 

foram identificados e 12 correspondem aos isômeros: (7aR)-6-Hidroxi-4,4,7a-trimetil-

5,6,7,7a-tetrahidro-1-benzofuran-2(4H)-ona (Loliolide); (2E)-3,7,11,15-Tetrametil-2-

hexadeceno; 3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol; (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametil-2-

hexadecen-1-ol (Fitol); Metil estearato e Octacosano. Os compostos que apresentaram maior 

área (%) foram o 7,11,15-Trimetil-3-metileno-1-hexadeceno (Neofitadieno) e (2E,7R,11R)-

3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol (Fitol) com 13,06 e 20,13%, respectivamente.  

 Quando comparado os dois cromatogramas, foi observada a presença de 22 compostos 

em comum, que resultou em índice de Jaccard de 0,25, sendo este o maior índice quando 

comparado com as outras espécies estudadas.  

De acordo com critérios de seleção, 15 compostos apresentaram SI ≥ 90 e 

porcentagem de área ≥ 1% (tabela 1). Destes, três no extrato hexânico, cinco compostos estão 

presentes no de acetato de etila e sete em ambos, sendo identificado entre estes em comum, a 

cumarina 4-Metóxi-7H-furo[3,2-g]cromen-7-ona (bergapteno). Alguns compostos em 

destaque estão representados na figura 10. 
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Figura 10. Estruturas químicas de compostos em destaque encontrados nas frações de baixa e 

média polaridade (extratos de hexano e acetato de etila) de C. limonum através de CG-EM. 
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Tabela 3. Compostos identificados no cromatograma do extrato de hexano de Citrus limonum. 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 5.321 0.07 Ciclodeceno 138 C10H18 Cyclodecene 81 

2 6.435 0.03 Citronela 154 C10H18O 3,7-Dimethyl-6-octenal 82 

3 10.841 0.90 Timol 150 C10H14O Thymol 98 

4 11.129 0.32 Fenol, 2-metil-5-(1-metiletil) - (CAS) Carvacrol 150 C10H14O 5-Isopropyl-2-methylphenol 94 

5 17.588 0.09 Dodecano <n-> 184 C12H26 Dodecane 92 

6 17.841 0.12 β-Bisaboleno 204 C15H24 
(4S)-1-Methyl-4-(6-methyl-1,5-heptadien-2-

yl)cyclohexene 
91 

7 18.020 0.09 2-Alil-1,3-ciclo-hexanodiona 152 C9H12O2 2-Allyl-1,3-cyclohexanedione 73 

8 18.190 0.08 ácido dodecanóico, éster metílico 214 C13H26O2 Methyl laurate 84 

9 18.253 0.23 
2 (4H) -benzofuranona, 5,6,7,7a-tetra-hidro-4,4,7a-

trimetil 
180 C11H16O2 

4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-

benzofuran-2(4H)-one 
89 

10 18.341 0.08 Lanceol (cis) 220 C15H24O - 75 

11 18.395 0.01 Composto não identificado - - - - 

12 19.061 0.09 Composto não identificado - - - - 

13 19.105 0.03 Composto não identificado - - - - 

14 19.957 0.25 (+) espatulenol 220 C15H24O 
(1aR,4aR,7S,7aR,7bR)-1,1,7-Trimethyl-4-

methylenedecahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-7-ol 
92 

15 20.101 1.60 (-)-óxido de cariofileno 220 C15H24O 
(1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-

5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane 
92 

16 20.590 0.11 Heptadecano, 2,6,10,14-tetrametil 296 C21H44 2,6,10,14-Tetramethylheptadecane 93 

17 20.745 0.20 Farneseno epóxido, E 220 C15H24O 
2-[(5E)-6,10-Dimethyl-1,5,9-undecatrien-2-

yl]oxirane 
80 

18 20.891 0.12 Humuleno epóxido II 220 C15H24O 
(1R,3E,7E,11R)-1,5,5,8-Tetramethyl-12-

oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene 
85 

19 21.689 0.07 Biciclo [7.2.0] decan-3-ol <11,11-dimetil-, 4,8-bis 220 C15H24O 
11,11-Dimethyl-4,8-

bis(methylene)bicyclo[7.2.0]undecan-5-ol 
85 

20 22.520 0.04 cis-Z-alfa-epóxido bisabolene 220 C15H24O 
1-Methyl-4-[(2Z)-6-methyl-2,5-heptadien-2-yl]-7-

oxabicyclo[4.1.0]heptane 
77 

21 22.650 0.35 (-) - Óxido de cariofileno 220 C15H24O 
(1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-

5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane 
87 

22 23.040 0.17 Óxido de cariofileno 220 C15H24O (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene- 84 



CASTRO, V.T.N.A.                                     Atividade anticolinesterásica de plantas da caatinga... 

59 

 

5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane 

23 23.430 0.04 Tetradecano 198 C14H30 Tetradecane 87 

24 23.994 0.15 Ácido heptadecanóico, éster metílico 424 C28H56O2 Methyl heptacosanoate 86 

25 25.001 0.19 (-)-Loliolide 196 C11H16O3 
(7aR)-6-Hydroxy-4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-

tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one 
72 

26 26.920 0.05 Pelargol 158 C10H22O 3,7-Dimethyl-1-octanol 82 

27 27.074 0.84 (-)-trans pinano 138 C10H18 (1S,2S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane 87 

28 27.119 0.62 2-tridecanona (CAS) Metil undecilo cetona 198 C13H26O 2-Tridecanone 86 

29 27.249 0.20 
2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - 

(E)]] - 
280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 93 

30 27.693 0.15 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 90 

31 28.156 0.28 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 94 

32 29.070 0.06 1-Nonadeceno 266 C19H38 1-Nonadecene 83 

33 29.213 0.63 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 94 

34 30.462 3.63 1H-tetrazole, 5- (3,4-dimetoxifenil) 206 C9H10N4O2 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-tetrazole 85 

35 30.594 0.17 3-dodecanol 3,7,11-trimetil 228 C15H32O 3,7,11-Trimethyl-3-dodecanol 90 

36 30.860 0.22 ácido hexadecanóico, éster etílico 284 C18H36O2 Ethyl palmitate 91 

37 31.106 0.28 2,6,11-Tridecatrien-10-ol, 2,6,10-trimetil 236 C16H28O (2E,7E)-4,8,12-Trimethyl-2,7,11-tridecatrien-4-ol 82 

38 31.673 0.21 Tetradec-2-enal <trans> 210 C14H26O (2E)-2-Tetradecenal 89 

39 32.308 1.12 7H-furo [3,2-g] [1] benzopirano-7-ona, 4-metoxi 216 C12H8O4 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one 95 

40 33.151 0.25 9,12-octadecadienóico, éster de metilo, (E, E) 294 C19H34O2 Methyl (9E,12E)-9,12-octadecadienoate 92 

41 33.286 0.43 
9,12,15-octadecatrienóico ácido, éster de metilo, 

(Z, Z, Z) 
292 C19H32O2 Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate 93 

42 33.625 1.52 Fitol  296 C20H40O 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-

1-ol 
96 

43 35.894 0.23 Fitol acetato 338 C22H42O2 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-

1-yl acetate 
85 

44 38.677 0.62 4,8,12,16-tetrametil-4-heptadecano olide 324 C21H40O2 
5-Methyl-5-(4,8,12-trimethyltridecyl)dihydro-

2(3H)-furanone 
90 

45 45.501 0.14 Tetratriacontane 478 C34H70 Tetratriacontane 91 

46 45.624 0.55 6-octen-1-ol, 3,7-dimetil-, acetato 198 C12H22O2 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate 91 

47 47.250 0.16 Docosano, 11-decilo 451 C32H66 11-Decyldocosane 88 
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48 47.936 0.22 Composto não identificado - - - - 

49 48.005 0.06 Composto não identificado - - - - 

50 48.322 0.31 Composto não identificado - - - - 

51 48.600 0.21 citronelilo propionato 212 C13H24O2 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl propionate 79 

52 48.759 0.26 5,9-Tetradecadien-1-ol, 10-propil-acetato 280 C18H32O2 (5E)-10-Propyl-5,9-tridecadien-1-yl acetate 83 

53 48.946 2.14 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 97 

54 50.584 0.74 Tricosano <n-> 324 C23H48 Tricosane 96 

55 51.394 1.34 γ-Tocoferol 416 C28H48O2 
(2R)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-6-chromanol 
90 

56 52.211 23.89 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 97 

57 52.652 3.67 Vitamina E 430 C29H50O2 
(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-6-chromanol 
96 

58 52.974 0.25 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 88 

59 53.196 0.92 4',5,6,7,8-Pentametoxiflavona 372 C20H20O7 
5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-

chromen-4-one 
71 

60 53.710 4.36 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 97 

61 54.294 0.69 Ergost-5-en-3. β.-ol 400 C28H48O (3β)-Ergost-5-en-3-ol 86 

62 54.721 0.91 Stigmast-5,22-dien-3-ol, (3.β,22E) 412 C29H48O (3β,20R,22E,24S)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol 92 

63 55.222 18.41 Tetratetracontane 618 C44H90 Tetratetracontane 97 

64 55.510 0.04 Composto não identificado - - - - 

65 55.666 4.19 β-Sitosterol 414 C29H50O (3β,20R,24R)-Stigmast-5-en-3-ol 92 

66 55.830 0.51 Composto não identificado - - - - 

67 55.978 2.06 27,28-DIHYDROLANOSTEROL 428 C30H52O - 80 

68 56.195 0.26 NOT HIT COMPOUND - - - - 

69 56.294 3.21 β-amirina 426 C30H50O - 95 

70 56.540 0.33 Lupeol 426 C30H50O (3β)-Lup-20(29)-en-3-ol 79 

71 56.624 0.33 Eicosano 282 C20H42 Icosane 93 

72 57.003 9.68 β -amirina 426 C30H50O - 87 

73 57.307 0.46 Octadecanal 268 C18H36O Stearaldehyde 92 

74 57.575 0.70 Stigmast-4-en-3-one 412 C29H48O Stigmast-4-en-3-one 90 
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75 58.022 0.18 heptacosano, 1-cloro 414 C27H55Cl 1-Chloroheptacosane 83 

76 58.686 1.06 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 91 

77 59.549 0.20 acetato de tricosilo 382 C25H50O2 Tricosyl acetate 79 

78 60.089 0.26 Octadecanal 268 C18H36O Stearaldehyde 87 

79 61.145 0.36 Hahnfett 84 C5H13 - 84 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 

 

Tabela 4. Compostos identificados no cromatograma do extrato de acetato de etila de Citrus limonum. 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 4.279 0.10 (2,3,3-Trimetil Oxirano) metanol 116 C6H12O2 (2,3,3-Trimethyl-2-oxiranyl)methanol 83 

2 4.785 1.02 1,2,3-propanotriol, monoacetato 134 C5H10O4 2,3-Dihydroxypropyl acetate 94 

3 7.799 0.09 Ácido benzóico, 2-hidroxi-metiléster 152 C8H8O3 methyl 2-hydroxybenzoate 82 

4 8.514 0.08 4-Metilbenzaldeido 120 C8H8O 4-Methylbenzaldehyde 78 

5 8.764 0.67 2- oxabiciclo [2.2.2] octan-6-ol, 1,3,3-trimetil 170 C10H18O2 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol 89 

6 8.869 0.81 1,2,3-propanotriol, diacetato (CAS) diacetina 176 C7H12O5 3-Hydroxy-1,2-propanediyl diacetate 96 

7 8.950 0.37 acetato de 1,2-epoxi-3-propil 116 C5H8O3 2-Oxiranylmethyl acetate 85 

8 11.480 0.29 2-Metoxi-4-vinilfenol 150 C9H10O2 2-Methoxy-4-vinylphenol 82 

9 12.187 0.35 Triacetina 218 C9H14O6 1,2,3-Propanetriyl triacetate 94 

10 15.855 0.10 3-octeno-2-ol, 2-metil-, (Z) 186 C10H18O3 (3Z)-2-Methyl-3-octen-2-ol 73 

11 17.673 0.14 Ciclopropanometanol, 2-metil-2- (4-metil) 154 C11H20O 
[2-Methyl-2-(4-methyl-3-penten-1-

yl)cyclopropyl]methanol 
78 

12 18.000 0.08 Composto não identificado - - - - 
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13 18.027 0.13 Composto não identificado - - - - 

14 18.175 0.21 Composto não identificado - - - - 

15 18.251 0.20 
2 (4H) -benzofuranona, 5,6,7,7a-tetra-hidro-4,4,7a-

trimetil 
180 C11H16O2 

4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-

benzofuran-2(4H)-one 
80 

16 18.365 0.18 3,4,5,6-trimetilfenol 214 C10H14O5 2,3,4,5-Tetramethoxyphenol 74 

17 19.045 0.24 
4-isopropenil-2-isopropil-5,5-dimetil-4,5- di-

hidrofurano 
180 C12H20O 

3-Isopropenyl-5-isopropyl-2,2-dimethyl-2,3-

dihydrofuran 
71 

18 21.370 0.16 7- (1,3-dimethylbuta-1,3-dienilo) 234 C15H22O2 
1,5,5-Trimethyl-6-[(2E)-4-methyl-2,4-pentadien-

2-yl]-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene 
73 

19 22.044 0.62 Triciclo [5.1.0.0 (2,4)] octano-5-carboxílico, 3,3,8,8 222 C14H22O2 
Ethyl 2,7,7-trimethyltricyclo[4.1.1.02,4]octane-3-

carboxylate 
74 

20 22.831 0.06 
(3E, 1 'R *, 2'S *, 5'R *) - 4- (5'-hidroxi-2', 6 ', 6'-

trimetil-1' 
224 C13H20O3 - 76 

21 23.979 0.19 ácido octadecanóico, éster metílico  298 C19H38O2 Methyl stearate 86 

22 24.200 0.42 (-)-Loliolide 196 C11H16O3 
(7aR)-6-Hydroxy-4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-

tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one 
81 

23 25.015 2.65 (-)-Loliolide 196 C11H16O3 
(7aR)-6-Hydroxy-4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-

tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one 
93 

24 26.932 0.39 
2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - 

(E)]] - 
280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 90 

25 27.071 13.06 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 93 

26 27.248 0.97 
2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - 

(E)]] - 
280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 94 

27 27.691 1.69 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 91 

28 28.154 2.40 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 94 

29 29.064 0.42 Tetradec-2-enal <trans-> 210 C14H26O (2E)-2-Tetradecenal 86 

30 29.205 2.08 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 95 

31 30.443 5.15 1H-tetrazole, 5- (3,4-dimetoxifenil) 206 C9H10N4O2 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-tetrazole 85 
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32 30.854 0.45 ácido hexadecanóico, éster etílico 284 C18H36O2 Ethyl palmitate 89 

33 31.672 0.27 9-Octadecen-1-ol, (Z) 268 C18H36O (9Z)-9-Octadecen-1-ol 85 

34 32.299 2.20 7H-Furo[3,2-g][1]benzopiran-7-one, 4-metoxi 216 C12H8O4 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one 94 

35 33.146 0.60 ácido octadeca-9,12-dienóico éster metílico 294 C19H34O2 Methyl (9E,12E)-9,12-octadecadienoate 90 

36 33.276 1.89 
9,12,15- ácido octadecatrienóico, éster de metil, (Z, 

Z, Z) 
292 C19H32O2 Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate 95 

37 33.637 20.13 Fitol 296 C20H40O 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol 
96 

38 33.942 0.58 ácido octadecanóico, éster metílico 298 C19H38O2 Methyl stearate 90 

39 34.269 0.31 
Aldeído palmítico, acetal de dialilo (CAS), 1,1-prop-

2-enil 
338 C22H42O2 - 82 

40 35.886 1.64 Fitol 296 C20H40O 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol 
89 

41 36.830 0.45 Borano, metil dimetil 84 C5H13B Diethyl(methyl)borane 84 

42 38.670 0.16 4,8,12,16-tetrametil-4-heptadecano olide 324 C21H40O2 
5-Methyl-5-(4,8,12-trimethyltridecyl)dihydro-

2(3H)-furanone 
82 

43 39.405 0.31 
1 - (. Alfa-hidroxibenzil) -2-trifenilacetil-1,2,3,4-

tetra-hidroisoquinolina 
170 C10H17DO2 - 74 

44 39.605 1.48 Biciclo (3.1.1) heptano-2,3-diol, 2,6,6-trimetil 170 C10H18O2 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 74 

45 42.337 0.92 Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, éster ditridecil 530 C34H58O4 Ditridecyl phthalate 84 

46 47.240 0.47 ácido hexanodióico, bis [2- (2-butoxietoxi) etil] éster 434 C22H42O8 Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate 79 

47 48.941 0.65 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 89 

48 51.384 1.50 γ-Tocoferol 416 C28H48O2 
(2R)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-6-chromanol 
90 

49 52.168 4.71 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 95 
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50 52.636 3.55 Vitamina E 430 C29H50O2 
(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-6-chromanol 
95 

51 53.192 4.68 4',5,6,7,8-Pentametoxiflavona 372 C20H20O7 
5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-

chromen-4-one 
71 

52 53.683 1.44 Composto não identificado - - - - 

53 54.712 1.07 
Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3.β,22E)- (CAS) 

Stigmasterol 
412 C29H48O (3β,20R,22E,24S)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol 85 

54 55.179 2.37 Tetratriacontana 478 C34H70 Tetratriacontane 97 

55 55.644 8.03 β-Sitosterol 414 C29H50O (3β,20R,24R)-Stigmast-5-en-3-ol 92 

56 55.956 1.63 Composto não identificado - - - - 

57 56.976 1.18 
ácido acético, 3-hidroxi-7-isopropenil-1,4a-dimetil-

2,3,4,4a, 5,6,7,8-octahidronaftaleno 
278 C17H26O3 - 81 

58 57.565 1.00 Stigmast-4-en-3-one 412 C29H48O Stigmast-4-en-3-one 85 

59 58.846 1.00 Betulin 442 C30H50O2 (3β)-Lup-20(29)-ene-3,28-diol 77 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 
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5.5.2 Perfil fitoquímico de Ricinus communis 

 

O cromatograma do extrato hexânico das folhas de R. communis apresentou 49 picos, 

correspondendo à presença de 39 compostos identificados (tabela 5). Quatro picos não foram 

identificados e nove correspondem aos isômeros: Metilpalmitato; (2E)-3,7,11,15-Tetrametil-

2-hexadeceno e (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol (Fitol). Os compostos 

que apresentaram maior área (%) foram o (3β,24S)-Estigmast-5-en-3-ol (gamma.-Sitosterol) e 

7,11,15-Trimetil-3-metileno-1-hexadeceno (Neofitadieno) com 12,88 e 13,85%, 

respectivamente. Quanto a atividade biológica, os compostos Timol, 5-Isopropil-2-metilfenol 

(Carvacrol), (2E)-3,7-Dimetil-2,6-octadien-1-ol (Geraniol) e (7aR)-6-Hidroxi-4,4,7a-trimetil-

5,6,7,7a-tetrahidro-1-benzofuran-2(4H)-ona ((-)-Loliolide), se destacaram por apresentarem 

atividade antialzheimer e pesticida, respectivamente, inclusive alguns em comum encontrados 

na espécie C. limonum (DUKE‟S, 2015). 

Já o cromatograma do extrato acetato de etila das folhas de R. communis apresentou 

53 picos, correspondendo à presença de 40 compostos identificados (tabela 6). Cinco picos 

não foram identificados e 14 correspondem aos isômeros 1,2,3-Propanetriol triacetato 

(Triacetin); Estearaldeído (Octadecanal); 7,11,15-Trimetil-3-metileno-1-hexadeceno 

(Neofitadieno); (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol (Fitol); (2E,7R,11R)-

3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-yl acetato (Fitol acetato) e (3β,24S)-Estigmast-5-en-3-ol 

(gama-sitosterol). Os compostos que apresentaram maior área (%) foram 2,3-

Dihidroxipropil acetato e (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol (Fitol) com 

8,81 e 19,73%, respectivamente. 

 Quando comparado os dois cromatogramas, foi observada a presença de 14 compostos 

em comum resultando em SJ=0,21. Catorze compostos foram incluídos de acordo com o 

critério de seleção, dos quais sete são encontrados apenas no extrato acetato, três apenas no 

hexânico e quatro estão presentes nos dois extratos. Alguns compostos em destaque estão 

representados na figura 11. 
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Figura 11. Estruturas químicas de compostos em destaque encontrados nas frações de baixa e 

média polaridade (extratos de hexano e acetato de etila) de R.communis através de CG-EM. 
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Tabela 5. Compostos identificados no cromatograma do extrato de hexano de Ricinus communis 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 4.104 0.17 Geraniol 154 C10H18O (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol 77 

2 8.659 0.36 Metil carbinol m-tolil 136 C9H12O 1-(3-Methylphenyl)ethanol 82 

3 8.793 0.12 Composto não identificado - - - - 

4 10.853 0.96 Timol 150 C10H14O Thymol 94 

5 11.129 0.42 Fenol, 2-metil-5- (1-metiletil) – (CAS) Carvacrol 150 C10H14O 5-Isopropyl-2-methylphenol 89 

6 15.845 0.09 
5,9-Undecadien-2-ona, 6,10-dimetil-, (Z) - cis-$$ geranilo 

Acetona $$ Acetona nerilo (5Z) -6,10-dimetil-5,9-undecadien 
194 C13H22O (5Z)-6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one 78 

7 16.934 0.07 Composto não identificado - - - - 

8 18.265 1.45 
2 (4H) -benzofuranona, 5,6,7,7a-tetra-hidro-4,4,7a-trimetil-, 

(R) - $$ 2 (4H) -benzofuranona 
180 C11H16O2 

(7aR)-4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-

benzofuran-2(4H)-one 
90 

9 20.120 0.31 
(-) - Óxido de cariofileno $$ (-) - 5-oxa triciclo [8.2.0.0 (4,6)] 

dodecano,, 12-trimetil-9-met 
220 C15H24O 

(1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-

5-oxatricyclo[8.2.0.0
4,6

]dodecane 
86 

10 24.787 0.67 
7-oxabiciclo [4.1.0] heptano, 1-metil-4- (2-metiloxirano) - $$ 

p-mentano, 1,2: 8,9-die 
168 C10H16O2 

1-Methyl-4-(2-methyl-2-oxiranyl)-7-

oxabicyclo[4.1.0]heptane 
77 

11 25.021 1.05 
(-) - Loliolide $$ 2 (4H) -benzofuranona, 5,6,7,7a-tetra-hidro-

6-hidroxi-4,4,7a-trimetil 
196 C11H16O3 

(7aR)-6-Hydroxy-4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-

tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one 
89 

12 26.952 0.40 2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - (E)]] 280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 90 

13 27.092 7.96 1,1'-Biciclopentil 138 C10H18 1,1'-Bi(cyclopentyl) 86 

14 27.140 6.32 
2-tridecanona (CAS) metil cetona undecilo $$ 2-tridecano 

tetradecano-2-ona 
198 C13H26O 2-Tridecanone 88 

15 27.266 1.31 2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - (E)]] 280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 92 

16 27.335 0.09 Composto não identificado - - - - 

17 27.714 1.63 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 93 

18 28.179 2.59 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 93 

19 28.969 0.38 Alil éter n-octilo 170 C11H22O 1-(Allyloxy)octane 84 
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20 29.098 1.27 9-Octadecen-1-ol, (Z) 268 C18H36O (9Z)-9-Octadecen-1-ol 85 

21 29.230 3.23 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 95 

22 30.876 0.82 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 95 

23 31.699 0.56 
2 (3H) -benzofuranona, hexa-hidro-4,4,7a-trimetil- $$ 

tetrahidro Actinidiolide 
182 C11H18O2 

4,4,7a-Trimethylhexahydro-1-benzofuran-2(3H)-

one 
85 

24 33.177 0.70 9,12-octadecadienóico, éster metílico 294 C19H34O2 Methyl 9,12-octadecadienoate 92 

25 33.308 1.96 7,10,13- ácido hexadecatrienoico éster metílico  264 C17H28O2 Methyl (7E,10E,13E)-7,10,13-hexadecatrienoate 91 

26 33.395 0.87 Tricosano, 2-metil 338 C24H50 2-Methyltricosane 83 

27 33.655 12.13 Fitol 296 C20H40O 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol 
96 

28 33.968 0.88 ácido heptacosanoico, metil ester 424 C28H56O2 Methyl heptacosanoate 87 

29 34.304 0.67 cloreto de miristoilo $$ cloreto de tetradecanoil $$ 246 C14H27ClO Tetradecanoyl chloride 83 

30 34.506 0.45 
Fitol $$ 2-hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * 

- (E)]] - $$ trans-fitol 
296 C20H40O 

(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol 
87 

31 34.814 0.44 etil linoleato 306 C20H34O2 Ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate 89 

32 35.915 1.44 acetato de fitol 338 C22H42O2 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-yl acetate 
87 

33 37.599 1.64 
ácido hexadecanóico, 1- (hidroximetil) -1,2-etanodiilo éster $$ 

palmitina, 1,2-di 
568 C35H68O5 3-Hydroxy-1,2-propanediyl dihexadecanoate 86 

34 38.704 1.01 4,8,12,16-tetrametil-4-heptadecano olide 324 C21H40O2 
5-Methyl-5-(4,8,12-trimethyltridecyl)dihydro-

2(3H)-furanone 
89 

35 41.076 0.28 (Z)6,(Z)9-Pentadecadien-1-ol 224 C15H28O (6Z,9Z)-6,9-Pentadecadien-1-ol 81 

36 41.217 1.09 
9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (Z,Z,Z)- $$ (9E,12E,15E)-

9,12,15-Octadecatrien-1-ol 
264 C18H32O (9E,12E,15E)-9,12,15-Octadecatrien-1-ol 89 

37 45.071 0.62 ácido oxálico, 2-feniletilo tridecilo éster 376 C23H36O4 2-Phenylethyl tridecyl oxalate 92 

38 48.345 0.34 Composto não identificado - - - - 

39 48.977 0.72 Dotriacontane 451 C32H66 Dotriacontane 84 

40 51.434 1.26 γ- Tocoferol 416 C28H48O2 
2,7,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-

chromanol 
82 
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41 52.100 0.22 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 78 

42 52.248 0.86 acetato de 22,23-dibromo Estigmasterol 614 C31H50Br2O2 22,23-Dibromostigmast-5-en-3-yl acetate 73 

43 52.676 1.88 dl-.α-Tocoferol. (.+/-.)-.α-Tocoferol-Vitamin E 430 C29H50O2 
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-

6-chromanol 
89 

44 54.760 5.87 Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3.β,22E) 412 C29H48O (3β,20R,22E,24S)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol 93 

45 55.692 12.88 γ-Sitosterol 414 C29H50O (3β,24S)-Stigmast-5-en-3-ol 93 

46 57.611 1.78 Stigmast-4-en-3-one 412 C29H48O Stigmast-4-en-3-one 87 

47 58.731 13.85 Neofiadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 91 

48 61.200 1.37 Borano, dietilmetil 84 C5H13B Diethyl(methyl)borane 82 

49 61.389 2.52 E,E,Z-1,3,12-Nonadecatriene-5,14-diol 294 C19H34O2 (3E,12Z)-1,3,12-Nonadecatriene-5,14-diol 76 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 

Tabela 6. Compostos identificados no cromatograma do extrato de acetato de etila de Ricinus communis 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 4.209 0.16 2-pirrolidinona 85 C4H7NO 2-Pyrrolidinone 87 

2 4.620 0.08 4-metiloxazole 83 C4H5NO 4-Methyl-1,3-oxazole 74 

3 4.817 8.81 1,2,3-Propanotriol, monoacetato 134 C5H10O4 2,3-Dihydroxypropyl acetate 96 

4 4.930 0.00 3-Isopropoxi alanina 147 C6H13NO3 O-Isopropylserine 72 

5 4.955 0.01 Composto não identificado - - - - 

6 5.737 1.00 1,2-etanodiol, diacetato 146 C6H10O4 1,2-Ethanediyl diacetate 91 

7 8.071 0.12 Di-hidro-5- (1-hidroxietil) -2 (3H) –furanona 130 C6H10O3 5-(1-Hydroxyethyl)dihydro-2(3H)-furanone 85 

8 8.526 0.16 Benzofurano, 2,3-di-hidro- (CAS) 2,3-Di-hidrobenzofuran 120 C8H8O 2,3-Dihydro-1-benzofuran 86 

9 8.902 6.42 1,2,3-propanotriol, diacetato (CAS) diacetina 176 C7H12O5 3-Hydroxy-1,2-propanediyl diacetate 98 

10 8.974 2.80 1,2,3-propanotriol, triacetato (CAS) Triacetina 218 C9H14O6 1,2,3-Propanetriyl triacetate 95 

11 9.055 0.01 Composto não identificado - - - - 

12 9.335 0.06 sec-butil nitrito 103 C4H9NO2 sec-Butyl nitrite 79 

13 11.490 0.22 Composto não identificado - - - - 
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14 11.970 1.28 3-hidroxi-3-metil, ácido Butanóico 118 C5H10O3 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid 83 

15 12.194 0.43 Triacetin 218 C9H14O6 1,2,3-Propanetriyl triacetate 96 

16 18.259 0.15 
2 (4H) -benzofuranona, 5,6,7,7a-tetra-hidro-4,4,7a-trimetil-

, (R) 
180 C11H16O2 

(7aR)-4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-

benzofuran-2(4H)-one 
86 

17 19.351 0.13 tiramina, N-formil 165 C9H11NO2 N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]formamide 81 

18 24.780 0.72 7-oxabiciclo [4.1.0] heptano, 1-metil-4- (2-metiloxirano) 168 C10H16O2 
1-Methyl-4-(2-methyl-2-oxiranyl)-7-

oxabicyclo[4.1.0]heptane 
80 

19 25.032 2.24 (-)-Loliolide 196 C11H16O3 
(7aR)-6-Hydroxy-4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-

benzofuran-2(4H)-one 
92 

20 25.594 0.38 
2-ciclo-hexen 1-ona,-4-hidroxi-3,5,5-trimetil-4- (3-oxo-1-

butenil) 
222 C13H18O3 

4-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-4-[(1E)-3-oxo-1-buten-1-yl]-

2-cyclohexen-1-one 
78 

21 26.942 0.38 2-hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R- [R *, R * - (E)]] 280 C20H40 (2E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 92 

22 27.081 7.43 Neofitadiene 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 93 

23 27.291 2.68 ciclo-heptanona imina, 2,2,7,7-tetrametil 167 C11H21N 2,2,7,7-Tetramethylcycloheptanimine 82 

24 27.705 0.98 3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 93 

25 28.165 1.78 3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 93 

26 29.212 0.99 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 95 

27 30.465 6.40 Composto não identificado - - - - 

28 30.495 0.91 Composto não identificado - - - - 

29 30.550 4.17 
3-piridina carbonitrila, 1,2-di-hidroxi-4-metoxi-1-metil-2-

oxo 
164 C8H8N2O2 

4-Methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-

pyridinecarbonitrile 
85 

30 30.861 0.43 ácido hexadecanóico, éster etílico 284 C18H36O2 Ethyl palmitate 88 

31 33.153 0.26 9,12-octadecadienóico, éster de metilo, (E, E) 294 C19H34O2 Methyl (9E,12E)-9,12-octadecadienoate 91 

32 33.286 1.63 9,12,15-octadecatrienóico ácido, éster de metilo, (Z, Z, Z) 292 C19H32O2 Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate 96 

33 33.651 19.73 Fitol 296 C20H40O (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 97 

34 34.494 0.21 Fitol acetate 338 C22H42O2 
(2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-yl 

acetate 
89 

35 34.791 0.54 9,12,15-octadecatrienóico ácido, etil éster, (Z, Z, Z) 306 C20H34O2 Ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate 92 

36 35.901 5.84 Fitol 296 C20H40O (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 92 

37 37.578 0.34 Hexadecanóico, éster 2-hidroxi-1,3-propanodiilo 569 C35H68O5 2-Hydroxy-1,3-propanediyl dihexadecanoate 85 

38 38.282 0.15 Fitol acetate 338 C22H42O2 (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-yl 79 
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acetate 

39 40.354 0.35 Octadecanal 268 C18H36O Stearaldehyde 94 

40 41.188 1.00 9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (Z,Z,Z) 264 C18H32O (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrien-1-ol 92 

41 42.346 0.54 Octadecanal 268 C18H36O Stearaldehyde 93 

42 44.257 0.17 Tetradecanal 212 C14H28O Myristaldehyde 88 

43 51.396 0.54 γ-Tocoferol 416 C28H48O2 2,7,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol 88 

44 52.210 0.72 Stigmast-5-en-3-ol, (3.β,24S) 414 C29H50O (3β,24S)-Stigmast-5-en-3-ol 81 

45 52.647 2.33 Vitamina E 430 C29H50O2 
(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-6-chromanol 
95 

46 54.722 2.21 Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3.β,22E) 412 C29H48O (3β,20R,22E,24S)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol 94 

47 55.664 6.85 γ-Sitosterol 414 C29H50O (3β,24S)-Stigmast-5-en-3-ol 93 

48 56.512 0.20 Stigmasta-5,22-dien-3.β-ol, acetate 454 C31H50O2 (3β,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-yl acetate 74 

49 57.409 0.44 β-Sitosterol acetate 456 C31H52O2 (3β,20R,24R)-Stigmast-5-en-3-yl acetate 79 

50 57.578 0.64 Stigmast-4-en-3-one 412 C29H48O Stigmast-4-en-3-one 84 

51 58.689 2.69 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 90 

52 58.858 0.72 
3β, 21α-diacetoxi-18,22,22-trimetil-17,27,29,30-tetranor-C-

homoolean-14-eno 
526 C34H54O4 

4,4,6a,10,10,13a,15b-Heptamethyl-

2,3,4,4a,5,6,6a,7,9,9a,10,11,12,13,13a,13b,14,15,15a,15b-

icosahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]cyclohepta[1,2-

a]naphthalene-3,11-diyl diacetate 

72 

53 61.347 0.56 ácido dicloroacético, éster tridec-2-enil 307 C15H24Cl2O2 2-Tridecyn-1-yl dichloroacetate 80 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 
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5.5.3 Perfil fitoquímico de S.occidentalis  

 

O cromatograma do extrato hexânico do fruto/semente de S. occidentalis, apresentou 

36 picos, correspondente a presença de 31 compostos (tabela 7). Um pico não foi identificado 

e sete picos correspondem aos isômeros: Nonadecano, Hexatriacontano e Tetratetracontano. 

Os compostos que mostraram maior área (%) foram Ácido hexanoico (11,19%) e Tetracosano 

(20,43%). 

Já o cromatograma do extrato de acetato de etila dos fruto/semente de S. occidentalis, 

apresentou 36 picos, correspondente a presença de 34 compostos (tabela 8). Quatro picos 

correspondiam aos isômeros (2E,4E)-2,4-Decadienal e o 7,11,15-Trimetil-3-metileno-1-

hexadeceno (Neofitadieno).  Os compostos que mostraram maior área (%) foram Ácido 9- 

octadecenoico – ácido oléico (12,47%) e Ácido hexadecanoico – acido palmitico (24,81%).  

Ao comparar os dois cromatogramas foi observada a presença de apenas três 

compostos em comum, com SJ=0,05 o qual aponta que a separação das amostras pela 

polaridade do solvente foi mais eficiente que nas demais espécies selecionadas. 

Para S. occidentalis 16 compostos foram incluídos no critério de seleção, sendo quatro 

encontrados apenas no extrato de acetato de etila, dez apenas no hexânico e dois estão 

presentes nos dois extratos. Estes dois compostos em comum se destacaram ainda por terem 

sido as substâncias majoritárias do extrato de acetato de etila. Alguns compostos em destaque 

estão representados na figura 12. 
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Figura 12. Estruturas químicas de compostos em destaque encontrados nas frações de baixa e 

média polaridade (extratos de hexano e acetato de etila) de S.occidentalis através de CG-EM. 
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Tabela 7. Compostos identificados no cromatograma do extrato de hexano de Senna occidentalis 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 5.018 11.19 ácido hexanóico - ácido capróico 116 C6H12O2 Hexanoic acid 96 

2 7.438 0.76 ácido heptanoico <n-> 130 C7H14O2 Heptanoic acid 92 

3 10.290 1.10 ácido octanoico (CAS) ácido caprílico 144 C8H16O2 Octanoic acid 89 

4 13.094 0.71 nonanoico, ácido pelargónico 158 C9H18O2 Nonanoic acid 88 

5 14.627 1.16 1-undeceno, 8-metil 168 C12H24 8-Methyl-1-undecene 86 

6 18.239 0.35 1-Undecanol 168 C11H24O 1-Undecanol 89 

7 26.515 1.72 2-Undecanono, 6,10-dimetil 268 C18H36O 6,10-Dimethylundecan-2-one 90 

8 28.175 0.89 ácido hexadecanoico, metil ester 270 C17H34O2 Methyl palmitate 92 

9 29.270 3.11 ácido hexadecanoico 256 C16H3202 Palmitic acid 90 

10 29.505 
 

Metil 2,6-dimetiltridecanoato 256 C16H32O2 Methyl 2,6-dimethyltridecanoate 80 

11 34.686 2.67 ácido láurico, éster de 2-metilbutilo 270 C17H34O2 2-Methylbutyl laurate 84 

12 35.838 2.14 2H-piran-2-ona, tetra-hidro-6-tridecilo 282 C18H34O2 6-Tridecyltetrahydro-2H-pyran-2-one 83 

13 37.512 1.73 Z- (13,14-epoxi) tetradec-11-en-1-ol 268 C16H28O3 (11Z)-12-(2-Oxiranyl)-11-dodecen-1-yl acetate 88 

14 37.803 3.83 ácido 9-octadecenóico (Z) - (CAS) ácido oleico 282 C18H34O2 (9Z)-9-Octadecenoic acid 74 

15 38.228 2.00 Nonadecano 268 C19H40 Nonadecane 93 

16 40.466 1.86 Composto não identificado - - - - 

17 40.835 2.88 1-Hexacoseno 364 C26H52 1-Hexacosene 91 

18 41.195 2.48 Hexatriacontane 507 C36H74 Hexatriacontane 93 

19 41.333 1.56 acetato de citronelilo 198 C12H22O2 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate 89 

20 41.644 1.21 Tetracontane, 3,5,24-trimetil 604 C43H88 3,5,24-Trimethyltetracontane 78 

21 42.600 0.82 Nonadecano 268 C19H40 Nonadecane 88 

22 42.773 1.05 Plinol D, (+)- 154 C10H18O 3-Isopropenyl-1,2-dimethylcyclopentanol 79 

23 43.639 1.85 Nonacosanol 424 C29H60O 1-Nonacosanol 92 

24 43.965 20.43 Tetracosano 338 C24H50 Tetracosane 97 

25 44.350 2.21 Tetratetracontano 618 C44H90 Tetratetracontane 92 
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26 44.824 3.96 Ácido hexadecanóico, éster dodecilo 424 C28H56O2 Dodecyl palmitate 90 

27 45.262 1.54 Hexatriacontano 507 C36H74 n-Hexatriacontane 90 

28 46.532 7.32 Tetratetracontano 618 C44H90 Tetratetracontane 96 

29 46.881 1.57 Octadecano <n-> 254 C18H38 Octadecane 89 

30 47.082 2.09 Di- (9-octadecenoil) –glicerol 621 C39H72O5 
(9Z,28Z)-19-(1,2-Dihydroxyethyl)-19-hydroxy-9,28-

heptatriacontadiene-18,20-dione 
86 

31 47.179 2.13 Tetratetracontano 618 C44H90 Tetratetracontane 89 

32 47.341 1.96 1-Hexadecanol, 2-metil 256 C17H36O 1-Hexadecanol, 2-methyl- 86 

33 49.264 2.85 Tetratriacontane 478 C34H70 Tetratriacontane 92 

34 49.951 2.81 4,22-Stigmastadiene-3-one 410 C29H46O (22E)-Stigmasta-4,22-dien-3-one 73 

35 50.699 2.30 Stigmasta-3,5-dien-7-one 410 C29H46O Stigmasta-3,5-dien-7-one 80 

36 52.000 1.76 Fitol 296 C20H40O (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 83 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 

 

Tabela 8. Compostos identificados no cromatograma do extrato de acetato de etila de Senna occidentalis 

PICO 
TR 

(min) 

AREA 

(%) 

NOME DO COMPOSTO 

(BANCO DE DADOS) 
PM FM 

NOME DO COMPOSTO 

(IUPAC) 
SI 

1 4.184 2.30 2-Heptenal, (Z) 112 C7H12O 2-Heptenal, (Z) 96 

2 4.544 5.42 Glicerina 92 C3H8O3 Glycerin 97 

3 7.651 0.89 1,2,3-propanotriol, monoacetato 134 C5H10O4 2,3-Dihydroxypropyl acetate 95 

4 12.461 0.59 2-Decenal, (Z) 154 C10H18O 2-Decenal 94 

5 13.394 0.44 2,4-Decadienal, (E,Z)-(CAS) trans,cis-2,4-Decadienal 152 C10H16O (2E,4E)-2,4-Decadienal 90 

6 14.055 0.54 2,4-Decadienal, (E,E) 152 C10H16O (2E,4E)-2,4-Decadienal 92 

7 24.949 0.37 ácido tetradecanoico  228 C14H28O2 Myristic acid 88 

8 26.387 0.40 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 90 

9 26.460 0.60 Fitona 268 C18H36O 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone 90 

10 26.808 0.37 
Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, cloreto de bis (2-

metilpropil) éster  
278 

C16H22O4 Diisobutyl phthalate 84 

11 28.111 0.44 ácido hexadecanóico, éster metílico 270 C17H34O2 Methyl palmitate 91 

12 29.173 24.81 ácido hexadecanóico 256 C16H32O2 Palmitic acid 95 
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13 29.434 0.32 ácido octadecanóico, éster etílico 312 C20H40O2 Ethyl stearate 72 

14 32.315 9.46 ácido 9,12-octadecadienóico (Z, Z) 280 C18H32O2 9,12-Octadecadienoic acid 83 

15 32.409 12.47 ácido 9-octadecenóico (Z) 282 C18H34O2 (9Z)-9-Octadecenoic acid 92 

16 35.230 0.63 7-Hexadecenal, (Z) 238 C16H30O (7E)-7-Hexadecenal 85 

17 35.639 1.10 Ciclohexano, eicosyl- (CAS) 1-ciclo eicosano 364 C26H52 Icosylcyclohexane 82 

18 35.760 0.66 Octadecano, 1-isocianato 295 C19H37NO 1-Isocyanatooctadecane 84 

19 37.724 1.13 1-Octadeceno 252 C18H36 1-Octadecene 77 

20 38.138 0.68 Hexadecano 226 C16H34 Hexadecane 90 

21 38.667 1.11 ftalato de di-n-octilo 390 C24H38O4 Dioctyl phthalate 88 

22 40.733 3.26 ácido tricloroacético, éster pentadecilo 372 C17H31Cl3O2 Pentadecyl trichloroacetate 87 

23 41.035 5.74 
ácido 9,12-octadecadienóico (Z, Z) -, 2-hidroxi-1- 

(hidroximetil) etil éster 
354 

C21H38O4 1,3-Dihydroxy-2-propanyl (9Z,12Z)-9,12-

octadecadienoate 
82 

24 41.095 3.54 Eicosano 282 C20H42 Icosane 85 

25 41.240 0.83 citronelilo isobutirato 226 C14H26O2 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl 2-methylpropanoate 75 

26 43.540 1.47 1-Docoseno 308 C22H44 1-Docosene 93 

27 43.850 1.99 Octacosano 394 C28H58 Octacosane 95 

28 45.592 0.94 3 β-acetoxi estigmasta-4,6,22-trieno 452 C31H48O2 (22E)-Stigmasta-4,6,22-trien-3-yl acetate 75 

29 46.411 0.38 Hentriacontano (CAS) Untriacontano 437 C31H64 Hentriacontane 81 

30 48.694 4.67 Stigmasterol 412 C29H48O (3β,20R,22E,24S)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol 89 

31 49.429 1.74 β-Sitosterol 414 C29H50O (3β)-Stigmast-5-en-3-ol 85 

32 54.718 2.48 Neofitadieno 278 C20H38 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene 84 

33 55.031 2.39 Borano, metil dimetil 84 C5H13B Diethyl(methyl)borane 85 

34 55.342 1.33 ácido hexadecanóico, éster eicosilo 536 C36H72O2 Icosyl palmitate 84 

35 59.462 3.31 Tetradec-2-enal <trans-> 210 C14H26O - 84 

36 59.940 1.18 1-Octanol, 2-metil 144 C9H20O 2-Methyl-1-octanol 71 

TR = tempo de retenção. SI = Indice de similaridade. PM = Peso molécula. FM = Fórmula molecular 
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Alguns dos componentes identificados nas seis amostras possuem atividades 

biológicas relatadas na literatura, porém apresentam-se em baixas concentrações. Outros 

componentes são mais frequentemente encontrados em diversos vegetais, e possuem função 

vital e/ou estrutural como hidrocarbonetos, álcoois de cadeia longa e ácidos graxos. Então, ao 

levar em consideração que a atividade foi fortemente observada nestes extratos, e retirando-se 

estes metabólitos primários, espera-se que esta ação pode ser devido a presença de compostos 

semelhantes ou em comum, como as cumarinas, terpenoides e seus derivados. Cabe dizer que 

as substâncias com algum destaque dentro do perfil do metabolismo secundário podem estar 

presentes em duas amostras de uma mesma espécie ou em uma amostra de duas diferentes 

espécies. 

Ao verificar a frequência dos compostos nos diferentes extratos das três espécies 

vegetais, dezenove compostos foram listados em três ou mais amostras testadas.  

Na espécie C. limonun pode-se destacar dois compostos de atividade relevante, como 

o (-)-loliolide, presente no extrato de acetato de etila e o terpeno β-sitosterol presente nos 

extratos de hexano e acetato de etila. Estes compostos apresentam atividade pesticida 

comprovada na literatura. Uma vez que alguns pesticidas como os organofosforados 

apresentam mecanismo de ação de inibição da acetilcolinesterase (MEIJER ET AL., 2014), 

faz-se necessário investigar se apresentam este mesmo mecanismo e poderiam ser utilizados 

como novos produtos anticolinesterásicos. Podemos salientar ainda presença da Vitamina E 

em ambas as amostras, a qual possui atividade protetora cerebral. Merece destaque ainda a 

presença da furanocumarina 7H-Furo[3,2-g][1]benzopiran-7-ona, 4-metoxi-(bergapteno), a 

qual em pesquisa realizada por Orhan et al (2008) apresentou considerável atividade 

anticolinesterásica. Para a beta-amirina foram encontradas as seguintes atividades: analgésica, 

antiinflamatória, antinociceptiva, antiúlcera, larvicida, entre outras (DUKE‟S 2015). 



CASTRO, V.T.N.A.                                     Atividade anticolinesterásica de plantas da caatinga... 

78 

 

No extrato de acetato da espécie R. communis, também foi encontrada a vitamina E, a 

qual possui indicações antialzheimer. Em adição, em ambas as amostras desta espécie, pode-

se destacar a presença do estigmasterol com atividades relacionadas ao sistema nervoso 

central como sedativa e também anticolinesterásica. (DUKE‟S 2015; BURG, 2013). 

Testes farmacológicos foram realizados in vivo com o alcaloide ricinina, isolado da 

espécie Ricinus Communis, analisando seu efeito estimulante sobre o sistema nervoso central. 

Neste estudo foram observados alguns efeitos colaterais, porém em doses mais baixas foi 

possível perceber uma melhoria na cognição e diante disto os autores levantaram a hipótese 

de substâncias semelhantes a ricinina surgirem como uma nova classe de drogas que poderia 

contribuir para tratar doenças como Alzheimer (FERRAZ et al., 1999). 

Os compostos fitol e neofitadieno, os quais foram encontrados em quatro amostras no 

presente estudo (hexano e acetato de C. limonum e R. Communis) também apresentam dados 

na literatura relacionados a atividade anticolinesterásica destes terpenos (ADEWUSI, 2012). 

Na espécie S. occidentalis, destaca-se o ácido palmitico que apresenta várias 

atividades biológicas na literatura como, antioxidante, nematicida e pesticida, e o acido oleico 

com atividade inibidora da 5-alfa-redutase, anti-inflamatória, antileucotrieno-D4, 

hipocolesterolemiante (Duke‟s 2015). Em adição, pode-se destacar ainda o (3β,20R,22E,24S)-

estigmasta-5,22-dien-3-ol (Estigmasterol) o (3β)-estigmast-5-en-3-ol (β-Sitosterol) com 

atividade já discutida anteriormente nas espécies C. limonum e R. communis. 

Diante destes resultados, salienta-se a importância de estudos etnobotânicos, bem 

como a biodiversidade vegetal como ferramentas na pesquisa de inibidores da AChE, para os 

quais é encontrado uma grande variedade de metabólitos, estimulando estudos na área da 

fitoquímica (VIEGAS JUNIOR et al., 2004).  

Apesar da maioria das pesquisas de anticolinesterásicos se concentrarem na busca de 

alcaloides, levando em consideração a descoberta da fisostigmina a partir da espécie 



CASTRO, V.T.N.A.                                     Atividade anticolinesterásica de plantas da caatinga... 

79 

 

Physostigma venenosum e mais de 35 alcalóides referenciados com atividade inibidora da 

acetilcolinesterase, cada vez mais outras classes de compostos tem sido relatadas com tal 

atividade, como os terpenóides, glicosídeos e cumarinas (MUKHERJEE, 2007).  

5.6 Bioprospecção de compostos com atividade anticolinesterásica em Citrus limonum 

Para prosseguir com a prospecção de substâncias com possível atividade 

anticolinesterásica, foi escolhida a espécie Citrus limonum, com base em um conjunto de 

aspectos: foi a única que teve (através do gênero) sua indicação popular direcionada 

especificamente para “esquecimento”, esteve com maior frequência entre os três melhores 

resultados ao analisar as nove variáveis de cada amostra (três extratos com polaridades 

diferentes em três concentrações) na quantificação da atividade anticolinesterásica.  Em 

adição C. limonum apresentou maior variedade/quantidade de compostos quando as amostras 

de baixa e média polaridade foram submetidas em CG-EM. 

A fração do extrato metanólico de C. limonum¸ a qual obteve melhor resultado 

quantitativo no ensaio em microplaca para esta espécie não pode ser analisada diretamente em 

CG-EM, e foi submetida a um processo de pré-purificação em coluna filtrante com solventes 

em ordem crescente de polaridade (hexano, diclorometano e metanol). Nesta etapa, a 

subfração do hexano não obteve rendimento mensurável para posteriores testes.  

Em seguida as frações iniciais de hexano e acetato de etila juntamente com a 

metanólica e suas subfrações de diclorometano e metanol foram submetidas a doseamento de 

cumarinas, sendo os resultados apresentados no quadro 4. 

                  Quadro 4. Teor de cumarinas nas amostras de C. limonun 

AMOSTRA TEOR (mg EC/g) 

Extrato bruto hexano 437,57±5,47a 

Extrato bruto acetato de etila 585,33±31,15b 

Extrato bruto metanol (ACF) 161,79±11,21c 

Fração diclorometano (DCF) 688,57±3,94d 

Fração metanol (DCF) 126,86±7,20c 
                                     ACF= antes da coluna filtrante / DCF = Depois da coluna filtrante 
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Percebe-se que o teor de cumarinas expresso em miligrarmas equivalentes de 

cumarina por grama de extrato foi mais evidente nas frações de hexano, acetato e 

diclorometano, enquanto que não foi possível notar diferença estatística entre a amostra 

metanólica antes e depois da coluna filtrante.  

Estes resultados corroboram com a idéia desses compostos estarem presentes em 

extratos de baixa polaridade como no estudo de métodos de extração de cumarinas em 

Mikania glomerata (guaco) realizado por Vilegas et al. (1997) e média polaridade como 

descrito por Kuster e Rocha (2003). 

 Anand et al. (2012), publicaram uma rica revisão sobre compostos cumarínicos com 

atividade relevante para tratamento da DA, através  da inbição da enzima AChE e também por 

diminuir a formação de depósitos do peptídeo beta-amilóide. Foram citados diversos estudos, 

tanto com derivados de origem sintética, sendo descritas pesquisas de relação estrutura-

atividade, quanto de isolados de origem natural (vegetal).   

A subfração de diclorometano de C. limonum, a qual apresentou maior teor de 

cumarinas, quando submetida a cromatografia líquida de média pressão resultou em 42 

frações separadas em tubos de ensaio, as quais foram reunidas em oito frações com base no 

perfil das amostras como demonstrados na figura 13, juntamente com análise através de CCD. 

Figura 13. Evolução da cromatografia líquida de média pressão da subfração de 

diclorometano de C. limonum 
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Já a subfração de metanol de C. limonum, quando submetida a cromatografia líquida 

de média pressão resultou em 45 frações separadas em tubos de ensaio, as quais foram 

reunidas em cinco frações com base no perfil das amostras como demonstrados na figura 14, 

juntamente com análise através de CCD. 

Figura 14. Evolução da cromatografia líquida de média pressão da subfração de 

metanol de C. limonum 

 
 

As frações obitidas através da cromatografia líquida de média pressão da amostra de 

diclorometano, juntamente com a amostra de metanol, após coluna filtrante, foram analisadas 

quantitativamente para verificar a porcentagem de inibição da acetilcolinesterase, tendo seus 

resultados apresentados no quadro 5. 

De modo geral, apenas três amostras apresentaram diferença estatística quando 

considerado o aumento das concentrações que foram as frações “B, E e H” da amostra de 

diclorometano e apenas na concentração de 2 mg/mL. Este é um dado interessante, pois 

obtém-se atividade equivalente com menores concentrações. No entanto, este comportamento 

pode sinalizar a existência de algum composto que quando presente em maior concentração 

contribui para o aumento da atividade anticolinesterásica. 
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Quadro 5. Análise estatística das porcentagens de Inibição da AChE no tempo t=5 minutos 

das frações dos extratos de diclorometano e metanol após coluna filtrante e cromatografia 

líquida de média pressão a 0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL 

 

 

Quando analisadas as amostras na menor concentração de 0,5 mg/mL, foi observado 

que a fração “B” (74,61 ± 6,07) da amostra diclorometano foi a que obteve menor média 

enquanto que a fração “D” da amostra metanol (100,0 ± 6,01) mostrou melhor resultado. 

Contudo algumas outras amostras também apresentaram valores estatisticamente iguais. Vale 

salientar ainda que para esta concentração, com o aumento da polaridade houve aumento na 

média da atividade.  

Para a concentração de 1 mg/mL, a fração “B” (71,57 ± 5,61) da amostra diclorometano 

apresentou a menor média, diferindo da maioria das demais e a fração “C” da amostra de 

metanol apresentou a maior média (99,68 ± 0,72), contudo algumas outras também 

apresentaram valores estatisticamente iguais. De modo semelhante a concentração anterior, 

houve um aumento da média da atividade com o aumento da polaridade.  

Amostra   Fração 
% de Inibição (Média ± DP) 

0,5mg/mL 1mg/Ml 2mg/mL 

D
IC

L
O

R
O

M
E

T
A

N
O

 A 84.94 ± 2.15 aBC 87.83 ± 6.92 aAB 86.08 ± 5.07 aA 

B 74.61 ± 6.07 aAB 71.57 ± 5.61 aC 94.67 ± 0.81 bA 

C 87.51 ± 2.05 aBC 88.40 ± 3.72 aAB 93.34 ± 1.44 aA 

D 89.63 ± 5.63 aBC 86.12 ± 2.09 aABC 94.16 ± 4.66 aA 

E 84.69 ± 2.68 aBC 83.42 ± 2.44 aAC 96.48 ± 2.68 bA 

F 88.18 ± 5.83 aBC 93.37 ± 3.59 aAB 97.05 ± 2.87 aA 

G 85.32 ± 12.3 aBC 87.80 ± 7.18 aAB 100.0 ± 3.89 aA 

H 94.42 ± 1.55 aBC 93.37 ± 1.46 aAB 98.66 ± 0.41 bA 

M
E

T
A

N
O

L
 A 92.80 ± 5.31 aBC 96.29 ± 6.53 aAB 97.97 ± 2.89 aA 

B 93.12 ± 6.97 aBC 86.59 ± 2.97 aABC 93.09 ± 3.07 aA 

C 97.27 ± 7.93 aC 99.68 ± 0.72 aB 97.52 ± 4.49 aA 

D 100.0 ± 6.01 aC 95.62 ± 3.13 aAB 96.35 ± 4.89 aA 

E 92.33 ± 3.80 aBC 90.30 ± 1.48 aAB 97.84 ± 4.12 aA 

 Valor das linhas seguido pela mesma letra em negrito e minúsculo significa que 

não houve diferença significativa considerando α=0,05 

Valor das colunas seguido pela mesma letra maiúscula significa que não houve 

diferença significativa considerando α=0,05 
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Para a concetranção de 2 mg/mL não foi observada diferença estatística entre as médias 

das diferentes amostras.  

A fração “D” da amostra de diclorometano de C. limonum, destacou-se quando 

observada em CCD, pela presença de um composto com coloração azul intensa, o qual foi 

isolado através de cromatografia preparativa, que se apresentou na forma de cristais de cor 

amarelada, a olho nu, e aparentemente puro ao ser observado em CCD (Figura 15). 

 

Figura 15: Cromatografia preparativa da fração “D” da amostra diclorometano.

 
 

Ao ser submetido a análise através de CG-EM, foi caracterizado como 2H-1-

Benzopiran-2-ona, 5,7-dimetoxi, uma cumarina básica, apresentado na figura 16, confirmando 

assim que se tratava de uma única substância.  
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Figura 16: Cromatograma evidenciando um único pico referente a substância 2H-1-

Benzopiran-2-ona, 5,7-dimetoxi. 

 

 

 
 

Esta mesma cumarina foi encontrada em outra pesquisa em conjunto com o 5,8-

dimetoxipsoraleno no extrato acetato de etila de C. limon, sendo encontrados bons resultados 

ao realizar testes in vitro e in vivo de atividade anticolinesterasica com esta mistura de 

cumarinas, sugerindo uma possível aplicação desta fração no tratamento de doenças 

neurodegenerativas como a DA. Neste mesmo estudo também foi levantada a hipótese de 

utilização de concentrações menores para estimulação colinérgica, corroborando com nossos 

resultados, uma vez que nos testes in vivo realizados por eles, não houve diferença entre as 

doses de 10 e 25 mg/kg usada nos animais. Em adição, foi comentada a baixa toxicidade das 

amostras por não ter havido morte de nenhum do roedores (CARVALHO et al., 2013). Vale 

lembrar que nas frações de hexano e acetato de atila de C. limonum em nossa pesquisa foi 

identidicado a presença do bergapten (5-metoxipsoraleno) estrutura que difere do composto 

majoritário na fração do estudo em discussão pela ausência de um grupo metoxila. 
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Outro estudo com as frutas de Citrus hystrix, apontou a presença de furanocoumarins 

em extratos de baixa e média polaridade, as quais (R) -(+)- 60-hidroxi-70-Metoxibergamotina 

e (R) -(+)- 60,70-diidroxibergamotina mostraram valores de IC50 de 11,2 ± 0,1 e 15,4 ± 0,3 

respectivamente (YOUKWAN et al., 2010). Em uma pesquisa realizada com folhas de C. 

aurantifolia (Christm) Swingle foram realizados testes para inibição da AChE in vivo, 

apresentando resultados positivos (GUPTA e GUPTA, 1997). Na literatura científica, o 

gênero Citrus é conhecido por sua abundância em flavonóides, óleos essenciais, cumarinas e 

pectinas (KUSTER e ROCHA, 2003).  

Skalicka-Woźniak et al., (2016) fizeram uma levantamento bibliográfico em relação 

cumarinas naturais ou sintéticas, considerando-as com potencial para o desenvolvimento na 

terapia de distúrbios psiquiátricos e doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de 

Alzheimer e de Parkinson, esquizofrenia, ansiedade, epilepsia e depressão. Destacaram a 

possibilidade da substituição do grupo funcional da 2H-1-benzopiran-2-ona (que pode ocorrer 

de forma natural ou sintética) em cada um dos sítios disponíveis, aumentnado o número de 

substâncias que sirvam como matriz para desenvolvimento de medicamentos. No entanto, 

nesta revisão, é apontada a possibilidade de risco tóxico em especial para as furanocumarinas 

em humanos. 
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6 Conclusão e perspectivas 

As pesquisas com plantas medicinais tem evoluido cada vez mais no intuito de buscar 

alternativas terapêuticas mais seguras para o tratamento das várias doenças que acometem a 

população geral e em especial a população idosa, por possuírem uma maior chance de 

desenvolverem reações adversas e tóxicas devido ao envelhecimento natural do organismo. 

Com isso, o presente trabalho fornece base para futuras pesquisas com espécies 

vegetais “pré-selecionadas” que podem apresentar promissores resultados em relação a 

isolamento de compostos com possível atividade biológica servindo como alternativas para o 

tratamento da doença de Alzheimer, a qual juntamente com outras doenças 

neurodegenerativas preocupam os pesquisadores que hoje preveem um problema de saúde 

pública no futuro. 

Do ponto de vista metodológico, vale ressaltar que a análise qualitativa pode 

apresentar resultado falso negativo também, sendo este um método de triagem que requer 

bastante atenção, tornando-se interessante a realização do teste em microplaca mesmo para os 

falsos positivos. 

Em relação a escolha das espécies, o fato das cinco plantas que apresentaram melhor 

resultado terem mostrado algumas diferenças com o aumento da concentração pode sugerir 

que existam compostos que realmente respondem pela atividade em questão. 

Em especial, no que diz respeito a espécie Citrus limonum, sugere-se que as 

substâncias existentes nos compostos presentes nos extratos de baixa e média polaridade 

parecem ter papel relevante para os resultados encontrados, como os terpenóides, cumarinas e 

seus derivados.  

Em adição, os compostos presentes no extrato metanólico das folhas da planta 

referida, a qual demonstrou boa ação anticolinesterásica, após estudos mais aprofundados, 

podem ser utilizadas como um possível paliativo no tratamento de doenças 
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neurodegenerativas que possuem a enzima acetilcolinesterase como fator modulador da 

mesma, a exemplo da doença de Alzheimer, sabido que a inibição dessa enzima proporciona 

aumento do neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica, facilitando assim a transmissão 

sinaptica entre os neurônios, melhorando função cognitivas dos pacientes. 

Como perspectiva, outra abordagem pode ser realizada de maneira complementar se 

tratando de testes com mais de uma metodologia que ajude a compreender o(s) mecanismo(s) 

de ação de tais compostos isolados, já que a DA possui um conjunto de fatores que estão 

sendo cada vez melhor estudados para entendimento da etiologia da mesma. Dessa forma, 

aumentaria a possibilidade de encontrar uma substância que possa atuar por mais de um 

mecanismo favorecendo o tratamento de maneira geral e não apenas em alguma etapa de 

desenvolvimento da doença.  
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ANEXO A – Cromatografia gasosa do extrato de hexano de Citrus limonum  
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ANEXO B – Cromatografia gasosa do extrato de acetato de etila de Citrus limonum 
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ANEXO C – Cromatografia gasosa do extrato de hexano de Ricinus communis  
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ANEXO D – Cromatografia gasosa do extrato de acetato de etila de Ricinus communis
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ANEXO E – Cromatografia gasosa do extrato de hexano de Senna occidentalis  
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ANEXO F – Cromatografia gasosa do extrato de acetato de etila de Senna occidentalis 
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