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A grandiosidade da floresta Amazônica, com uma enorme quantidade de espécies animais e vegetais a
torna a região mais biodiversa do planeta. Muitas destas espécies ainda são desconhecidas da ciência.
Visando conhecer essa biodiversidade, novos estudos estão sendo realizados com várias espécies,
dentre estas podemos destacar a espécie Minquartia guianensis Aubl. dispersa na América Central e na
Bacia Amazônica, pertencente à família Olacaceae. No Brasil, a espécie é encontrada nos Estados do
Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Popularmente é conhecida como acariquara, acariquara-roxa,
acari, acapú, acaximba, arariúba, entre outros (Camargo e Ferraz, 2005). É uma árvore de porte médio,
podendo alcançar até 30 m de altura. Um estudo prévio realizado com as cascas do caule de M.
guianensis coletadas no Equador forneceu o ácido minquartinóico, um poliacetileno citotóxico, e que
mostrou também atividade moderada em ensaio in vitro com Plasmodium falciparum e Leishmania
major (Rasmussen et aI., 2000). Algumas populações indígenas do Equador usam a infusão da casca no
tratamento de infecções intestinais causadas por parasitas, contra dores musculares e irritações
cutâneas (Marles & Farnsworth, 1989). Um outro estudo realizado com cascas de M. guianensis,
também coletadas no Equador, revelou a presença dos triterpenos eritrodiol, betulina, o ácido
minquartinóico e a lichexantona (EI-Seedi et aI., 1994). As folhas de Minquartia guianensis do presente
estudo foram coletadas na Reserva Ducke, INPA, região de Manaus e identificadas pela MSc. Ieda Leão
do Amaral. Foram secas a temperatura ambiente, moídas e extraídas com diclorometano, metanol e
água. Cada extração foi realizada em triplicata e usando ultra-sorn por 20 minutos. Após filtração, os
extratos foram concentrados utilizando-se rotaevaporador e liofilizador. Em busca do isolamento de
substâncias antioxidantesjcitotóxicas foi realizado o fracionamento dos extratos diclorometânico e
metanólico, pois o primeiro apresentou atividade citotóxica frente a Artemia salina e o segundo
apresentou elevada atividade antioxidante com DPPH quando analisado por CCDe. O fracionamento do
extrato diclorometânico foi feito através de cromatografia em coluna aberta de sílica gel usando
gradiente de AcOEt em hexano até AcOEt, AcOEtjMeOH 1: 1 e MeOH. Foram obtidas 109 frações, sendo
que a primeira e a décima apresentavam elevado grau de pureza quando analisadas em cromatografia
em camada delgada comparativa (CCDC) tendo como eluentes, respectivamente hexanojAcOEt 95:5 e
hexanojacetato 9: 1, as quais foram enviadas para análise de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de
lH e 13e. Foi realizado o fracionamento da fração 23-29 e após análise em CCDC obtiveram-se 18
frações, das quais uma apresentou complexidade menor (4-8) quando analisada por CCDe. Esta foi
refracionada usando gradiente de acetona em DCM, obtendo 9 frações, dentre estas a fração 1 foi
recristalizada para a separação de um precipitado branco-amarelado, e logo foi enviada para análise de
RMN de lH e 13e. O fracionamento do extrato metanólico (5 g) foi realizado através de uma coluna
filtrante de sílica gel com massa de 50 g, obtendo as frações em hexano, diclorometano, acetato de etila
e metanol. Foram obtidas 12 frações, as quais foram analisadas em CCDC e algumas reunidas. Os
extratos dic/orometânico, metanólico e aquoso foram testados para atividade antioxidante nos métodos:
DPPH' e ABTS'+ e Fe3+. Nessas análises as amostras foram preparadas em uma concentração de 0,5
mgjmL e os resultados foram comparados através da equivalência com o ácido ascórbico. Para atividade
de citotoxicidade foi realizado o ensaio frente ao microcrustáceo Artemia salina (Meyer, 1982), em
concentrações inferiores a 1000 f..tgjmL, sendo realizadas leituras em 24 horas. Para a análise
antifúngica, a metodologia aplicada foi a que utiliza a difusão por cavidade-placa (Método de Kirby-
Bauer), recomendada internacionalmente para a determinação da sensibilidade, através da difusão em
ágar (Grove et aI., 1955, apud Giesbrecht, 1980). Os extratos foram testados na concentração de 0,1
rnq/ut., para a verificação de atividade inibitória contra os fungos filamentosos dermatofíticos
(Epidermophyton floccosum, Microsporum canis 32905, Microsporum gipseum 29/00, Trichophyton
mentagrophytes ATCC 9533/03, Trichophyton rubrum ATCC 28189 e Trichophyton tonsurans 21/97), os
fungos filamentosos não dermatofíticos (Cladosporium cladosporioides, Cladosporium sphaerospermum,
Fusarium U. 662/06 e Scytalidium U. 661/06) e leveduriformes (Candida albicans ATCC 3632 e Candida
albicans U. 5/99). O fracionamento do extrato diclorometânico das folhas de Minquartia guianensis
permitiu o isolamento de 4 substâncias que foram identificadas como os triterpenos esqualeno (1),
lupen-3-ona (2), taraxerol (3) e lupeol (4) (figura 1). Os três extratos diclorometânico, metanólico e
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aquoso apresentaram resultados diferentes em relação à atividade antioxidante nos métodos de 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·+.Com a análise de Fe3+ o extrato metanólico
apresentou elevada atividade antioxidante, enquanto os extratos diclorometânico e aquoso
apresentaram baixa atividade em equivalência com o ácido ascórbico. Quanto à atividade citotóxica, o
extrato diclorometânico apresentou bioatividade e os resultados deste foram analisados para determinar
a CLso (concentração letal mediana) cujo valor encontrado foi 210 Ilg/mL, e os extratos metanólico e
aquoso foram pouco ativos com a concentração de 1000 Ilg/mL. De acordo com a análise antifúngica
realizada, o extrato diclorometânico apresentou atividade antifúngica para os fungos dermatofíticos
Epidermophyton floccosum, Microsporum canis 32905, Microsporum gipseum 29/00, Trichophyton
mentagrophytes ATCC 9533/03, Trichophyton rubrum ATCC 28189 e Trichophyton tonsurans 21/97,
enquanto que o metanólico apresentou apenas para os fungos dermatofíticos Epidermophyton floccosum
e Microsporum gipseum 29/00, e o aquoso obteve resultado negativo. Pelas análises realizadas, verifica-
se que os extratos diclorometânico e metanólico das folhas de Minquartia guianensis Aubl apresentaram
atividade antioxidante, citotóxica, antifúngica e verificou-se presença de triterpenos, tendo como
primeiro relato o isolamento de esqualeno e dos triterpenos lupen-3-ona, taraxerol, lupeol em
Minquartia guianensis, mas que outros destes ainda estão presentes no extrato e sendo purificados. Há
indícios da presença de eritrodiol e do ácido minquartinóico em algumas frações das folhas de
Minquantia guianensis, corroborando os estudos prévios feitos no Equador. Quanto ao extrato
metanólico serão realizados novos fracionamentos, visando isolar substâncias com estas atividades.
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Figura 1: Estruturas das substâncias isoladas: (1) esqualeno, (2) lupen-3-ona, (3) taraxerol, (4) lupeol.
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