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A flora amazônica é muito rica em número de espécies e por ter sido pouco explorada, é de 'grande

importância estudá-Ias quimicamente. Entre estas, podemos destacar a. espécie Minquartia

guianensis AubI. dispersa na América Central e na Bacia Amazônica, pertencente à farm1ia

Olacaceae. No Brasil, a espécie é encontrada nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e

Amapá. Popularmente é conhecida como: acariqu ara , acariquara-roxa, acari, acapú, acaximba,

arariúba, entre outros (Camargo e Ferraz, 2005). Uma vez que foram descritos flavonóides para a

família (Haron & Ping, 1997), o trabalho realizado foi visando a busca de substâncias com atividade

antioxidante. Como há relação entre a atividade antioxidante e a citotóxica (Ramos, et aI., 2003), os

extratos foram testados também frente ao microcrustáceo Artemia salina que é o primeiro ensaio na

busca por compostos citotóxicos, que possam se tornar anti-tumorais. As folhas de Minquartia

guianensis AubI. foram coletadas na Reserva Ducke, região de Manaus, secas em temperatura

ambiente, moídas e extraídas com diclorometano, metanol e água, utilizando ultra-som por 20

minutos e repetindo o procedimento 3 vezes com cada solvente. O material filtrado foi

concentrando em rota-evaporador ou liofilizado, obtendo os extratos. Esses extratos foram testados

para atividade antioxidante nos métodos: DPPH' e ABTS·+. Nessa análise as amostras foram

preparadas em uma concentração de 0,4 mg/rnL e os resultados foram comparados em equivalência

com o ácido ascórbico. Para atividade citotóxica foi realizado o ensaio com Artemia salina, nas

concentrações de 1000 e 500 ug/ml., sendo feitas as contagens das larvas em 24 e 48 horas. Em

busca do isolamento de substâncias antioxidantes/citotóxicas foi realizada uma cromatografia em

coluna aberta de sílica gel do extrato diclorometânico, usando gradiente de acetato de etila em

hexano até acetato de etila puro, acetato de etila/MeOH 1:1 e MeOH puro, obtendo 109 frações. As

frações obtidas foram analisadas em Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC) e

reveladas com luz ultravioleta nos comprimentos de onda 254 e 365 nm, com iodo ressublimado,

com sulfato cérico e DPPH. Após reunir as frações semelhantes, foi escolhida uma dentre as que

revelaram atividade antioxidante, por apresentar melhor resolução na placa e foi fracionada através

de cromatografia em coluna aberta de sílica gel, usando gradiente de acetona em DCM, obtendo 18
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frações que estão sendo analisadas por eeDe para definir a continuidade do fracionamento. Os três

extratos obtidos (diclorometânico, metanólico e aquoso), apresentaram resultados diferentes em

relação à atividade antioxidante nos métodos DPPH e ABTS·+. O extrato que se destacou foi o

metanólico e em seguida o aquoso e o diclorometânico mostrou-se pouco ativo em DPPH e

medianamente ativo em ABTS. Quanto à atividade citotóxica no ensaio com Artemia salina, o

extrato aquoso não apresentou atividade e os extratos metanólico e diclorometânico apresentaram

atividade, no entanto, a porcentagem de inibição do microcrustáceo pelos extratos não pôde ser

reproduzida devido a problemas experimentais e novos testes deverão ser feitos. Pelas análises

realizadas verifica-se que os extratos diclorometânico e metanólico das folhas de Minquartia

guianensis Aubl. merecem ter o estudo químico continuado, pois apresentaram tanto atividade

antioxidante quanto citotóxica. Até o momento não foi possível isolar nenhum composto do extrato

diclorometânico trabalhado, no entanto, novos fracionamentos serão realizados, incluindo o estudo

do extrato metanólico.
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