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RESUMO 

As espécies da família Loranthaceae como a Passovia stelis e Struthanthus marginatus são 

plantas hemiparasitas que crescem aderidas ao caule e/ou ramos de árvores hospedeiras. São 

plantas conhecidas popularmente como erva-de-passarinho e são utilizadas no tratamento de 

problemas respiratórios, artrite, várias inflamações entre outras. Dos seus metabólitos 

secundários já isolados incluem: flavonóides, taninos, catequinas entre outros. O primeiro é 

uma substância que possui ação contra a atividade da tirosinase, que é uma enzima que 

cataliza a produção de melanina nos melanócitos. A melanina é responsável pela coloração da 

pele, além de proteger a pele dos efeitos da radiação UVA e UVB. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi realizar screening químico e biológico com os extratos obtidos de P. stelis e S. 

marginatus. Para o ensaio químico foram feitos teste de coloração através de prospecção 

fitoquímica e CCD, para o ensaio biológico foi realizado teste de inibição enzima tirosinase. 

Os ensaios químicos indicaram a presença de flavonóides em ambas as espécies, assim como 

em CCD. No ensaio biológico, os extratos encontram-se em fase de teste. 

Palavras-chave: Passovia stelis, Struthanthus marginatus, Tirosinase, Flavonóides. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The species of family Loranthaceae as the Passovia stelis and Struthanthus marginatus are 

plants hemiparasite that grows adhered to the stem or branches of trees hosts. They are known 

plants popularly as mistletoe and they are used in the treatment of breathing problems, 

arthritis, several inflammations among others. Their secondary metabolites already isolated 

include: flavonoids, tannins, catequinas among others. The first are substances that possess 

action against the activity of the tyrosinase, that is an enzyme that catalyze the melanina 

production in the melanocitos. The melanina is responsible for the coloration of the skin, 

besides protecting the skin of radiation effects UVA and UVB. Like this, the objective of this 

work was to accomplish chemical and biological screening with the obtained extracts of P. 

stelis and S. marginatus. For the chemical assay they were made coloration test through 

search fitoquímica and CCD, for the biological assay test of inhibition enzyme tyrosinase was 

accomplished. In the chemical assay, it were identified like flavonoids in both species, as well 

as in CCD. In biological assay, the extracts should be tested against the action of the 

tyrosinase. 

Key-Words: Passovia stelis, Struthanthus marginatus, Tirosinase, Flavonóides. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ervas e plantas tradicionais são extensamente usadas para estudos por causa de suas 

propriedades medicinais desde os tempos imemoriais. A procura e caracterização de novos 

produtos farmacêuticos aumentaram durante os últimos anos, pois vem sendo aceitos na 

indústria. A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de plantas e/ou ervas, estimula o 

interesse de pesquisa no uso de produtos naturais, assim como a busca por extratos de plantas 

medicinais bioativos.9 

As plantas pertencentes à família Loranthaceae, conhecidas popularmente como erva-

de-passarinho, são angiospermas que compreendem aproximadamente 75 gêneros e 1000 

espécies, distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de ambos os hemisférios. São plantas 

hemiparasitas arbustivas que crescem aderidas ao caule do hospedeiro de onde obtêm 

nutrientes e água.8 

Espécies da Loranthaceae são muito utilizadas na medicina popular para tratar 

diversas enfermidades como câncer, cólera, asma, diabetes, doenças no trato gastrointestinal, 

ginecológico, infecções respiratórias, desordens nervosas entre outras.10 

Algumas espécies do gênero Struthanthus são usadas para o tratamento de afecções 

das vias respiratórias além de apresentar atividade antimicrobiana em bactérias gram-positivas 

e gram-negativas.6 

Extratos de plantas medicinais vêm sendo muito utilizados com o objetivo de inibir 

ação enzimática, assim como espécies de Labiatae que apresentam inibição para a tirosinase.15 

A melanina é um pigmento produzido pelo melanócito atravéz da tirosinase. A 

melanina é responsável pela coloração da pele, cabelos, frutas e legumes, mas seu papel 

principal é proteger a pele do efeito da radiação ultravioleta (UVA e UVB). A produção 

anormal da melanina é responsável por várias doenças como o albinismo, melanogênese, 

vitiligo, câncer e várias discromias.5, 7, 16, 17 
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A aparência física no homem tornou-se um aspecto de grande importância na 

sociedade contemporânea. As manchas da pele, principalmente as faciais, causam transtornos 

e problemas estéticos sérios, que dificultam o bem estar do individuo no ambiente social. 

Portanto, agentes que inibem a ação da tirosinase, por manter a tonalidade da pele, estão 

sendo constantemente usados na indústria de cosméticos. 7, 15 

Devido aos lucros no mercado, muitas pesquisas vêm sendo realizadas a procura de 

novos agentes que possam inibir a tirosinase, com a finalidade de atender a demanda de 

consumidores cada vez mais exigentes por produtos de qualidade.7 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Loranthaceae  

As plantas da família Loranthaceae são hemiparasitas clorofiladas de caule nodoso 

formado por nós entumecidos, folhas simples, carnosas, verdes, em geral opostas, às vezes 

verticiladas ou alternas. As flores são agrupadas em densas inflorescências, hermafroditas ou 

unissexuais, de cor amarela, amarelo-alaranjada, verde-oliva e até vermelhas. O fruto é 

ovóide, do tipo baga. São popularmente conhecidas por erva-de-passarinho, enxerto-de-

passarinho, visco, loranto, ocra, erva-de-passarinho de folha miúda, esterco-de-jurema, tem-

tem e tetipoteira. A dispersão dos frutos da erva-de-passarinho possui uma alta correlação 

com seus pássaros dispersores.1,2 

A semente, após passar pelo trato digestório das aves, é eliminada com as fezes e ao 

cair sobre a casca de alguma árvore, geralmente, germina. O embrião apresenta dois, quatro, 

seis ou mais cotilédones e, ao germinar emite uma radícula que se transforma em haustório 

que penetra na árvore hospedeira, estabelecendo conexão direta com o xilema deste para 

retirar água e alguns sais minerais.3,4 

A relação com os hospedeiros é um fator limitante, uma vez que fatores como a 

viabilidade, qualidade, resistência do hospedeiro ao parasita e preferência do parasita são 

fundamentais, por isso, a compatibilidade com o hospedeiro juntamente com o sucesso na 

dispersão de sementes, irão influenciar na germinação e no seu estabelecimento.2  

As ervas-de-passarinho podem ser generalistas (quando parasitam uma variedade de 

hospedeiros), ou especialistas (quando parasitam uma limitada quantidade de hospedeiros, 

além de parasitarem uma única espécie de hospedeiro). Mesmo as espécies de Loranthaceae 

que são generalistas, elas apresentam preferência por alguns tipos de hospedeiros, os quais são 

parasitados com mais freqüência.29 
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A família é representada em vários hábitats, incluindo florestas secas, pântanos, 

florestas tropicais e subtropicais ao longo do Hemisfério Sulista. As áreas principais de 

distribuição são África, Austrália, Nova Zelândia, China Sulista, Índia, México, América 

Central, e América do Sul.8 

Estudos químicos realizados com extratos de espécies da família Loranthaceae 

mostraram que existe a presença de vários compostos químicos como taninos, antraquinonas, 

alcalóides, saponinos, esteróis, triterpenos e flavonóides.10  

2.2. Struthanthus marginatus 

Esta espécie possui ramos longos e flageliformes, que se enrolam na copa das 

hospedeiras e emitem novos ramos que parasitam as plantas vizinhas. As plantas do gênero 

Struthanthus atacam geralmente as plantas lenhosas e as árvores, principalmente os de 

laranjeiras e goiabeiras.29 

2.3. Tirosinase  

A melanina é um pigmento produzido por uma célula (melanócito), situado na camada 

basal da epiderme. Ela é produzida a partir da oxidação do aminoácido chamado tirosina em 

diidroxifenilalanina (DOPA), seguido da desidrogenação da DOPA em dopaquinona por ação 

da tirosinase. Algumas alterações na pigmentação cutânea são causadas de um modo geral na 

produção, transferência ou perda de melanina na pele, ocorrendo desse modo as acromias 

(ausência total da produção de melanina) levando o indivíduo ao embranqueçimento 

generalizado, hipocromias (deficiência na produção de melanina, ou seja, o melanócito 

produz melanina de forma insuficiente) levando ao surgimento de regiões mais claras que a 

tonalidade da pele, hipercromias (excesso na produção de melanina pelos melanócitos) 

levando ao surgimento de regiões mais escuras que a tonalidade da pele.7  

Estudos realizados mostraram que no mercado existem diversos produtos como 

pomadas, loções, géis, cremes entre outros, com princípios ativos despigmentante.20 
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Os produtos cosméticos despigmentantes possuem princípios ativos com o objetivo de 

clarear a pele. A ação desses princípios ativos acontece por diferentes mecanismos de ação, 

entretanto, todos estão ligados à interferência na produção ou transferência de melanina. Eles 

podem atuar inibindo a biossíntese de tirosina, inibindo a produção de melanina, interferindo 

no transporte dos grânulos de melanina, alterando quimicamente a melanina, destruindo 

seletivamente os melanócitos e inibindo a formação de melanossomas e alteração de sua 

estrutura.18 

Cada princípio despigmentante possui características físicas, químicas, físico-

químicas, terapêuticas, microbiológicas e toxicológicas que interferem na atividade de sua 

ação.19 

A regulação da pigmentação da pele tem sido objeto de estudo por um longo tempo 

para aplicações cosméticas e farmacêuticas. A ação dos princípios ativos em alguns 

cosméticos e medicamentos clareadores como, a hidroquinona, o ácido kójico e seus 

derivados (usados para clareamento) vem produzindo bons resultados como é o caso do 

Arbutin, derivado da hidroquinona, utilizado como agente clareador atuando na diminuição da 

atividade da tirosinase celular em cultura de melanócitos.21, 22, 23 

O ácido ascórbico (vitamina C), ácido kójico e hidroquinona são substâncias químicas 

que estão disponíveis no mercado e que promovem a ação da inibição da tirosinase, assim, 

pesquisas com extratos de plantas medicinais, de onde são isolados flavonóides e alcalóides 

são utilizados para a realização de ensaios de inibição da tirosinase, sendo os flavonóides os 

compostos químicos mais procurados para inibição da tirosinase.11, 12, 24 

A atividade de substancias bioativas a partir de extratos de plantas medicinais são 

determinadas utilizando métodos espectrofométricos que se baseiam na absorção e/ou 

emissão da radiação eletromagnética de uma solução que contém uma quantidade de soluto 

desconhecida e uma quantidade conhecida da mesma substância. E como o controle positivo é 
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utilizado o ácido kójico que é produzido por várias espécies de fungos e bactérias, e é usado 

como um agente embranquecedor de pele por sua alta atividade inibitória de tirosinase 

quelando íons cobre e desta forma, impedindo a ação da tirosinase.5, 12, 25, 26 

Os ensaios enzimáticos são na maioria das vezes realizados em triplicata e cada 

triplicata é repetida por três vezes.5 

A tirosinase é encontrada na forma celular e na forma de cogumelo. A tirosinase de 

cogumelo é uma enzima bifuncional que oxida fenóis ou catecóis em seus o-difenóis 

correspondentes e, oxida o-difenóis para produzir o-quinonas, e uma de suas principais 

aplicações é na detecção de compostos fenólicos.27 

A tirosinase celular é encontrada na epiderme onde ela transforma o aminoácido 

tirosina em melanina que vem a ser um protetor natural contra a radiação ultravioleta.28 

A avaliação inibitória da tirosinase é realizada usando os dois tipos de tirosinase 

encontradas, a forma de cogumelo e a forma celular, sendo que a mais eficaz é a tirosinase 

celular devido ao seu potencial de embranquecedor mais forte quando comparado com o 

potencial da tirosinase em forma de cogumelo.13 
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3. OBJETIVOS 

• Preparar extratos brutos etanólicos de duas espécies de Loranthaceae; 

• Realizar screening químico e biológico dos extratos brutos obtidos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Coleta e identificação do material botânico 

A coleta das duas espécies já identificadas pela MSc. Welma Sousa Silva como 

Passovia stelis e Struthathus marginatus foi realizada na margem do Rio Amazonas, no 

município de Itacoatiara-AM. 

4.2 Obtenção dos extratos brutos 

As duas espécies coletadas foram submetidas à limpeza com pano úmido e então 

foram levadas para a estufa a 50ᵒC para secagem do material. Depois de secas, as amostras 

foram moídas em moinho de facas e, em seguida, foram armazenadas em sacos de papel.  

A preparação dos extratos de Passovia stelis e Struthathus marginatus foi realizada em 

aparelho de Soxhlet, utilizando etanol como solvente (Figura 1, p. 15). No final da extração 

de cada espécie, as amostras foram filtradas a vácuo e submetidas a secagem em evaporador 

rotativo para a retirada do solvente obtendo-se os extratos brutos (Figura 2, p. 15) 

(Fluxograma 1, p. 16).  

           

 

 

 

Figura 1 – Sistema de Extração em aparelho 
de Soxhlet  
Fonte: Apolonia, L. M 

Figura 2 – Extratos brutos da P. stelis e 
S. marginatus obtidos em etanol 
Fonte: Apolonia, L. M 
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Fluxograma 1 – Fracionamento dos extratos brutos para o ensaio químico e biológico 
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4.3 Prospecção Fitoquímica em Tubos 

Primeiramente, foram pesados 100 mg de extrato da P. stelis e de S. marginatus em 

balança analítica do modelo ASF11.  Os extratos foram lavados separadamente com 3 mL de 

diclorometano (3 x 3 mL) para retirar a clorofila presente nos extratos com o intuito de 

melhorar  a visualização das reações durante a prospecção química. Após as lavagens com 

diclorometano, cada amostra de P.stelis e de S. marginatus foi filtrada em papel de filtro.  Os 

resíduos retidos de cada extrato foram transferidos para béqueres e diluídos com metanol 70% 

(v/v).  Posteriormente, foram transferidos para balões volumétricos de 100 mL e completou-se 

o volume com metanol.  

 Foi utilizado seis tubos de ensaio por espécie estudada. O ensaio foi realizado em 

triplicata, totalizando dezenove tubos de ensaio, sendo que um desses tubos foi o branco da 

solução. Distribuiu-se 3mL da solução diluída em metanol em cada tudo de ensaio e 

adicionou-se 3 gotas de FeCl3 em todos os tubos da primeira triplicata, adicionado para 

revelar compostos fenólicos. O pH de todos os tubos de ensaio foram inicialmente ajustados 

para 4. Após esse ajuste, foi adicionado HCl e NaOH  para estabelecer valores de pH 

diferentes em cada tubo de ensaio conforme  (Tabela 1), visando comparar as cores das 

amostras após a adição destes. 

TUBO DE ENSAIO pH 

1 4 

2 3 

3 8 

4 11 

5 3 

6 11 

 

 

 

 

Tabela 1 – Valores de pH ajustados para as duas espécies em estudo  
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4.4 Cromatografia em Camada Delgada 

Foram utilizadas placas cromatográficas da marca Merck em sílica gel GF 0,64 nos 

tamanhos 12 x 10 cm. 

Pesou-se 15mg de extrato bruto em balança analítica do modelo ASF11 de cada 

espécie que foram transferidos para vidros onde foi adicionado 350ml de EtOH para 

solubilização dos extratos, e em seguida com um capilar de 20µL, foram feitas manchas 

minuciosas nas placas em uma distancia de 0,5cm. O eluente utilizado foi o BAW-H2O, 

CH3COOH e C4H9OH – (1:5:4). O revelador utilizado foi o NP/PEG, pois é um revelador 

específico para compostos fenólicos e, em seguida, a placa foi exposta a luz ultravioleta (UV). 

4.5 Ensaio Tirosinase 

Primeiramente foi realizado a preparação dos regentes, onde o tampão fostato (10mM) 

tinha pH 6,5, em seguida, pesou-se 1,36g de fosfato de potássio para 1000mL de H2O. 

Ajustou-se o pH para 6,9 adicionando HCL e NaOH. Posteriormente, foi feita a solução 

enzima, onde pesou-se 0,002g da tirosinase e dissolveu-se em 20mL do tampão (1:4) e por 

fim, realizou-se a preparação do reagente de cor (L-DOPA) a 1mmol/L  pesando 0,0197g do 

reagente sigma D9628 (3, 4 dihidroxy-L-phenylalanine) e dissolveu-se em 100mL do tampão. 

Preparou-se 8 diluições dos extratos começando com a concentração de 20mg/mL. Logo após, 

adicionou-se 25µL do inibidor (extrato) e adicionou-se também 75µL da solução enzima (1:4) 

e, em seguida, a placa foi lida no leitor ELISA. Posteriormente, as amostras foram incubadas 

a 37oC por 5 minutos e, por fim, 100µL do reagente de cor foi adicionado nas amostras e 

depois foram incubados por 15min a 37ᵒC e leu-se novamente no leitor ELISA. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O rendimento do extrato da P. stelis foi de 124,07g (27,9%) e da S. marginatus foi de 

48,64g (11,04%). A partir desses extratos, foi feita a prospecção química em tubos de ensaio. 

A espécie S. marginatus apresentou a coloração marrom escuro (Tubo 1), amarelo 

turvo (Tubo 2), vermelho ferrugem (Tubo 3), vermelho ferrugem (Tubo 4), amarelo turvo 

(Tubo 5) e vermelho ferrugem (Tubo 6). (Figura 3) 

 A espécie P. stelis apresentou a coloração verde turvo (Tubo 1), amarelo claro (Tubo 

2), amarelo esverdeado (Tubo 3), amarelo alaranjado (Tubo 4), amarelo esverdeado (Tubo 5) 

e amarelo alaranjado (Tubo 6). (Figura 4) 

As mudanças de cores nos tubos de ensaio ocorreram devido às reações ácido-base, 

quando, em cada tubo foi adicionado HCl e NaOH visando a analise comparativa do branco 

da solução com as amostras dos extratos que foram acidificados ou basificadas. 

 Segundo MATOS (2009), dependendo da alteração do pH em determinada amostra, 

esta mesma pode passar de sua cor original para outra cor diferente, como as cores amarelo 

claro em pH 3  (Tubo 2) e vermelho ferrugem em pH 11 (Tubo 3) da P. stelis e S. marginatus 

respectivamente,  sendo este, um forte indicativo da presença de flavonóides.30 (Tabela 2) 

 

 

 
 
 
 

Figura 3 – Cores dos tubos de ensaio da S. 
marginatus após o ajuste com HCl e NaOH 
Fonte: Apolonia. L. M 

Figura 4 – Cores dos tubos de ensaio da 
P. stelis após o ajuste com HCl e NaOH 
Fonte: Macedo, M 
 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 



 

 Tubo 
de 

ensaio 
pH 

Cor da Amostra da 
P. stelis

1 4 verde turvo
2 3 amarelo claro
3 8 amarelo esverdeado
4 11 amarelo alaranjado
5 3 amarelo esverdeado
6 11 amarelo alaranjado

Negativo = ausência de flavonóides; 

90 

Na cromatografia em camada delgada, pode

de substâncias não caracterizadas

prospecção química que vem a ser o foco deste trabalho. Segundo a literatura, quando 

utilizado revelador específico para determinada classe de substância, as cores que serão 

visualizadas servem de indicativos para a possível presença dessas substâncias. O

utilizado com o intuito de detectar a classe dos flavonóides pois é um revelador especifico 

para esta classe de substâncias

entre elas o alaranjado e amarelo que indica a possível presença da classe dos flavonóides em 

ambas as amostras (Figura 5

 

Tabela 2 – Resultados das Cores nos Tubos de Ensaio da 

Figura 5 – Resultado 
marginatus; LPI001 = 
Fonte: Macedo

Cor da Amostra da 
P. stelis 

Presença de 
flavonóides 
em P. stelis 

Cor da Amostra da 
S. marginatus

verde turvo Negativo marron escuro
amarelo claro Positivo amarelo turvo 

amarelo esverdeado Negativo vermelho ferrugem 

amarelo alaranjado Negativo vermelho ferrugem 

amarelo esverdeado Negativo amarelo turvo 

amarelo alaranjado Negativo vermelho ferrugem

= ausência de flavonóides; Positivo = presença de flavonóides. 

Na cromatografia em camada delgada, pode-se observar a presença de 

não caracterizadas, além de flavonoides, caracterizados no ensaio

que vem a ser o foco deste trabalho. Segundo a literatura, quando 

utilizado revelador específico para determinada classe de substância, as cores que serão 

servem de indicativos para a possível presença dessas substâncias. O

com o intuito de detectar a classe dos flavonóides pois é um revelador especifico 

para esta classe de substâncias. Portanto pode-se observar na placa cromática diver

entre elas o alaranjado e amarelo que indica a possível presença da classe dos flavonóides em 

Figura 5).  

Cores nos Tubos de Ensaio da P. stelis e S. marginatus. 

Resultado da Placa Cromatográfica - LSM001 = Struthanthus 
; LPI001 = Passovia stelis                   

Macedo, M 
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Cor da Amostra da 
S. marginatus 

Presença de 
flavonoides em 
S. marginatus 

marron escuro Negativo 
amarelo turvo  Negativo 

vermelho ferrugem  Negativo 

vermelho ferrugem  Positivo 

amarelo turvo  Negativo 

vermelho ferrugem Positivo 

se observar a presença de outras classes 

, além de flavonoides, caracterizados no ensaio de 

que vem a ser o foco deste trabalho. Segundo a literatura, quando 

utilizado revelador específico para determinada classe de substância, as cores que serão 

servem de indicativos para a possível presença dessas substâncias. O NP/PEG foi 

com o intuito de detectar a classe dos flavonóides pois é um revelador especifico 

se observar na placa cromática diversas cores, 

entre elas o alaranjado e amarelo que indica a possível presença da classe dos flavonóides em 

 
Struthanthus 
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 Os extratos de P. stelis e S. marginatus foram testados no ensaio de inibição da 

enzima tirosinase. A atividade de inibição da amostra de S. marginatus foi de 8,37% e da P. 

stelis foi de 80,39% na concentração de 100ug/mL. Como se trata de um screening, a inibição 

de uma determinada enzima pode ser considerada alta, moderada ou baixa. Com base nos 

valores de porcentagem apresentados, a atividade de S. marginatus foi considerada baixa em 

relação à da P. stelis. 
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6. CONCLUSÃO 

De acordo com a prospecção fitoquímica realizada com os extratos brutos de P. stelis 

e S. marginatus foi possível observar a presença de flavonóides, pois os tubos de ensaio 2, 4 e 

6 com pH 3, 11 e 11 respectivamente, apresentaram coloração amarelo pardo, vermelho 

ferrugem e vermelho alaranjado, indicativo desta classe de substâncias.  Estes resultados 

foram conferidos através da revelação das placas cromatográficas com NP/PEG, mostrando 

que somente o tubo 2 com pH 3 e coloração amarelo pardo, apresentou a presença de 

flavonoides. Essa diferença nos resultados, entre os dois métodos de análise pode ter sido 

provocado por erro visual. A amostra da P. stelis e S. marginatus apresentaram alta e fraca 

atividade contra a tirosinase, respectivamente. 
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