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RESUMO 

 

O uso de plantas medicinais no combate a doenças transpôs séculos, constituindo 

uma característica da cultura de um povo, principalmente em países subdesenvolvidos e 

emergentes. Essa população tem a incumbência de zelar por essa imensurável biblioteca de 

conhecimentos empíricos que norteiam as pesquisas cientificas. A população da região 

amazônica possui em seu berço essa rica fonte de informação tradicional, pois usufrui da 

imponente “Floresta Amazônica” com sua rica biodiversidade. 

As doenças tropicais infectocontagiosas são muito preocupantes, pois das drogas 

introduzidas no mercado, somente uma pequena quantidade é para o tratamento das 

mesmas. Atualmente, micromoléculas de origem natural sintética ou semissintética, 

evidenciam o desenvolvimento de novos fármacos advindos de fontes naturais capazes de 

combater uma série de doenças e, entre elas, a malária. 

Consequentemente, o estudo químico e farmacológico de plantas da floresta 

Amazônica se torna essencial para o desenvolvimento de novos tratamentos a partir de 

novas substâncias, ou até mesmo, da descoberta de novas características de componentes 

já usados como medicamentos. 

O gênero Cróton (Euphorbiaceae) tem aproximadamente 1300 espécies, a atividade 

antimalárica é encontrada em várias espécies do gênero, entre elas, a C. zambesicus e a C. 

guatemalensis, e, os constituintes químicos abrangem principalmente terpenos, óleos 

voláteis, flavonoides e alcaloides. A espécie possui diversas aplicações medicinais no 

combate a uma série de enfermidades. Por isso, baseado na riqueza dos produtos naturais, 

o presente projeto visa avaliar a espécie vegetal Cróton sp em seus aspectos químicos e 

farmacológicos, tendo como principal objetivo o isolamento de sustâncias bioativas contra a 

malária.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Malária, produtos naturais, Croton sp. 
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ABSTRACT 

 

The use of medicinal plants to fight diseases transposed centuries, creating a 

characteristic culture of a people, mainly in developing countries and emerging markets. This 

population is tasked to protect that immeasurable library of empirical knowledge that guide 

scientific research. The population of the Amazon region has in his crib this rich source of 

traditional information because boasts the imposing "Amazon Rainforest" with its rich 

biodiversity. 

Infectious and tropical diseases are very disturbing, because only a small amount of 

the drugs put on the market, is for the treatment thereof. Currently, small molecules of 

synthetic or semi-synthetic natural origin, show the development of new drugs coming from 

natural sources capable of combating a number of diseases and, among them, malaria. 

Accordingly, the chemical and pharmacological Amazonian forest plant becomes 

essential for the development of new treatments from new substances or even the discovery 

of new component features already used as medicines. 

The genus Croton (Euphorbiaceae) has approximately 1300 species, the antimalarial 

activity is found in several species of the genus, including the C. zambesicus and C. 

guatemalensis, and the chemical constituents include mainly terpenes, volatile oils, 

flavonoids and alkaloids. The species has several medicinal applications in combating a 

number of diseases. Therefore, based on the wealth of natural products, this project aims to 

assess the plant species Croton sp in their chemical and pharmacological aspects, having as 

main objective the isolation of bioactive substances give malaria. 

 

KEYWORDS: Malaria, natural products, Croton sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO                                                                                            6 

2. OBJETIVOS              7 

  2.1. OBJETIVO GERAL             7 

  2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           7 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                        7  

   3.1. MALÁRIA                                                                                               7  

  3.2. PLANTAS MEDICINAIS                                                                          8 

4.   MÉTODOS UTILIZADOS                                                                           8  

   4.1. COLETA                                                                                               8  

         4.2. EXTRAÇÃO DO OLEO ESSENCIAL                                                      8 

5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                  9 

   5.1. ANÁLISE CG-EM DO ÓLEO                                                                  9 

6.   CONCLUSÃO                                                                                           12 

7.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                           12 

8.  CRONOGRAMA                                                                                         14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


1. INTRODUÇÃO 

 

A floresta Amazônica brasileira, com mais de 30 mil espécies vegetais, compreende 

aproximadamente 26% das florestas tropicais remanescentes no planeta (GUERRA & 

NODARI, 2003; REIS & STEEBOCK, 2003). Porém, apenas (15 a 17%) têm sido 

cientificamente estudadas para a avaliação de suas qualidades, segurança e eficácia 

(SIMÕES et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2003; CALIXTO, 2005; SOARES et al., 2006). Em 

2000, apenas 0,1% dos investimentos globais em pesquisas relacionadas à saúde foram 

direcionados a doenças tropicais e tuberculose, que em conjunto respondem por 5% dos 

problemas de saúde (PINK et al., 2005).  

Após décadas de controle sistemático da malária e tentativas frustradas de 

erradicação da doença, a malária continua infectando milhões de pessoas. No período de 

2007 a 2009, foram diagnosticados 25.760 casos de malária, índice elevado se comparado 

a outros estados da federação (FMT-AM, 2011). No Amazonas, seu extenso território e a 

baixa densidade populacional atrelados a má distribuição de renda faz das plantas 

medicinais o único recurso terapêutico das comunidades ribeirinhas. 

Das 119 substâncias químicas puras extraídas das plantas superiores usadas na 

medicina através do mundo, 74% delas têm o uso igual ou relacionado às plantas 

medicinais das quais foram isoladas (CLARDY & WALSH, 2004). Segundo Deepika-Gupta 

et al. (2008) são utilizados mais de 20.000 espécies de plantas medicinais no uso de 

enfermidades ao redor do mundo. Esse uso exacerbado de plantas medicinais necessita de 

um cunho científico, haja vista que os chás e infusões de plantas medicinais podem conter 

substâncias tóxicas com efeitos mutagênicos (VICENTINI et al. 2001). 

As dificuldades encontradas no combate a malária estão diretamente ligadas à 

resistência dos plasmódios aos agentes quimioterápicos sintéticos como cloroquina, 

mefloquina, halofantrina e sulfadoxina. Até mesmo a artemisinina, lactona sesquiterpênica 

que apresentou bons resultados antimaláricos frente aos plasmódios nos últimos anos já 

apresenta resistência (DONDORP et al., 2009). O gênero Cróton (Euphorbiaceae) possui 

diversas aplicações medicinais no combate a uma série de enfermidades, tais como: 

colesterol alto, diabetes, problemas gastrointestinais, leucemia, úlcera, reumatismo, 

hepatite, problemas respiratórios, anti-inflamatório e analgésico (SALATINO et al. 2007). 

Diante dessas premissas, o presente projeto visa avaliar a espécie vegetal Cróton sp em 

seus aspectos químicos e farmacológicos, tendo como principal objetivo o isolamento de 

sustâncias bioativas contra a malária. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  

Consiste na avaliação química e farmacológica da espécie Croton sp. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Coleta do material botânico; 

- Extração de óleo; 

- Análise CG-EM do óleo obtido; 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Malária 

Surgiu no continente africano e se tornou uma doença extremamente 

infectocontagiosa entre os seres humanos (HAY, 2004) devido ao clima propício e a baixa 

quantidade de nutrientes exigida para o seu desenvolvimento, é presente principalmente na 

região amazônica, onde o calor e a umidade favorecem seu desenvolvimento (BRASIL, 

2010). 

Os parasitas causadores da malária apresentam, entre si, diferenças morfológicas, 

imunológicas e na forma de responder às drogas, além de diferenças no tempo de 

instalação da doença no hospedeiro (HAY et. al, 2004; COURA, 2006).   

A malária está aumentando em todo o mundo devido ao surgimento e disseminação 

de cepas resistentes aos medicamentos, cuja habilidade deve-se, segundo HASTINGS 

(2005), ao principio fundamental da evolução das espécies, o processo de seleção de 

parasitas resistentes. A Organização Mundial de Saúde define resistência à droga a 

capacidade do parasita de sobreviver e se multiplicar sob administração e absorção de um 

fármaco administrado em doses iguais ou maiores às normalmente recomendadas (WHO, 

1967 apud WHO 2011). Isso representa grandes problemas econômicos para a população 

que vive em áreas endêmicas, e de saúde e, aumenta o risco de infecções em viajantes 

(ASHLEY, 2006). 

Segundo GOLAN (2009) as drogas antimaláricas visam à interrupção de processos 

fisiológicos vitais ao parasita e os compostos de origem natural têm como principal 

característica a inibição do metabolismo do heme, sendo as demais vias metabólicas 

inibidas por medicamentos de origem sintética. 

3.2. Plantas medicinais 
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A OMS define planta medicinal como sendo “todo e qualquer vegetal que possui, em 

um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que 

sejam precursores de fármacos semi-sintéticos” (MACIEL et. al 2005). 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O uso de plantas no tratamento e na 

cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie humana. Dessa forma, usuários de 

plantas medicinais de todo o mundo, mantém em voga a prática do consumo de 

fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram sendo acumuladas 

durante séculos (MACIEL et. al 2002). 

Segundo PALEARI, RODRIGUES (2010) Croton glandulosus, a planta ruderal que é 

nosso principal foco de estudo, reúne uma entomofauna bastante diversificada. Em épocas 

secas, ainda floresce e serve de recurso alimentar a diversas espécies. 

 

4. MÉTODOS UTILIZADOS 

4.1. Coleta 

As folhas de Croton glandulosus foram coletadas na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, no Amazonas, em abril de 2013, e deixadas, por três dias, à temperatura ambiente e 

na sombra, para secarem. Assim que ficaram secas, foram separadas as folhas dos galhos 

e pesadas a fim de realizar a extração aquosa do óleo essencial. 

A exsicata encontra-se depositada no herbário do INPA e aguarda registro para a 

sua identificação. 

 

4.2. Extração do óleo essencial 

O tipo de extração escolhida foi a destilação por arraste a vapor das folhas de Croton 

glandulosus recolhidas. Todas as folhas separadas foram pesadas e dividas em balões 

volumétricos de quatro litros com 200g de planta e dois litros e meio de água. Aquecendo a 

manta onde fica o balão com a biomassa, a água começa a sofrer o processo de ebulição e 

os vapores de água e os voláteis são conduzidos em direção ao condensador, tipo 

Clevenger, onde é realizada a troca de calor, condensando os vapores com a água de 

refrigeração em operação denominada de destilação (ALVES et al, 2004).  

Segundo ALVES (2004) e PISTELLI e SILVA (2012) nessa etapa, pode ser 

visualizado, no tubo separador do extrator, as formas líquidas do óleo essencial e da água, 

com esta retornando para o balão através do tubo de retorno e o óleo essencial, extraído da 
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biomassa, que por ser menos denso que a água, se alojou sobre a água no tubo separador. 

Esse ciclo se repete continuamente até que a operação atinja o tempo de 240 minutos, 

quando, o sistema é desligado. 

O óleo obtido a partir dessa destilação foi analisado através de técnicas de 

cromatografia gasosa (CG), para separar os componentes das amostras, associadas à 

espectroscopia de massa (EM), onde se iniciou o processo de detecção e identificação 

destes que ocorreu por impacto de elétrons e ionização química.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento do óleo das folhas de Croton glandulosus foi de 0,125%, um 

rendimento relativamente baixo para uma planta aromática. O que pode ser explicado 

segundo GOBBO NETO (2007) quando afirma que “a época em que uma droga é coletada é 

um dos fatores de maior importância, visto que a quantidade e, às vezes, até mesmo a 

natureza dos constituintes ativos não é constante durante o ano”. 

 

5.1. Análise CG-EM do óleo 

Segundo Vékey (2001 apud Chiaradia, 2008) a cromatografia gasosa é um método 

bastante utilizado para alta seletividade, eficiência de separação, identificação e 

determinação de misturas complexas e, quando associado à espectrometria de massas, 

possibilita a obtenção de informação estrutural, massa molar e aumento adicional da 

seletividade. 

 

Quadro 1: Constituintes químicos identificados no óleo essencial das folhas de C. 

glandulosus cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG/EM). 

Substância Índice calculado Índice da literatura Área (%) 

α – pineno 923 932 2.68 

β – cariofileno 1410 1417 27.08 

β – bisaboleno 1495 1505 15.51 

β-sesquifelandreno 1511 1521 10.54 

germacrene D 1470 1484 8.92 

β – elemeno 1378 1389 5.45 
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α – humuleno 1445 1452 4.64 

z – β – farneso 1439 1440 3.66 

cis- α –bisaboleno 1527 1506 2.89 

α – selileno 1485 1498 2.74 

Dimetilheptnal 1420 1404 2.56 

α – copaeno 1365 1374 1.96 

Óxido de cariofileno 1572 1582 1.76 

δ – cadineno 1505 1522 1.61 

β – bourboneno 
 1373 1387 1.39 

α – bisabol 1674 1685 1.22 

Terpinolene 
 1090 1086 0.77 

Nerolidol 1547 1531 0.70 

t-muurolol  1644 1644 0.70 

α – bisaboleno 1600 1505 0.63 

Tetradecanal 1699  1611 0.63 

Alloaromadendreno 1648 1639 0.61 

α – zingibereno 1481 1493 0.53 

cis- bergamoteno 1401 1411 0.41 

 

No Quadro 1, pode ser observada a relação de substâncias detectadas no óleo de C. 

glandulosus de acordo com a área percentual presente de cada uma e índice de retenção 

relativa. A obtenção do perfil cromatográfico obtido por CG-EM, foram identificadas 25 

substancias do óleo essencial (OE) de C. glandulosus. A quantidade de sesquiterpenos foi 

predominante no OE, sendo β – cariofileno, β – bisaboleno e β-sesquifelandreno as 

substancias detectadas em maior proporção. 

Então, podemos estudar essas substâncias isoladas que possuem os picos 

majoritários e, assim, determinar o caráter fundamental do óleo essencial da planta com 

dados já adquiridos na literatura. 
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Figura 1. Espectrograma de massas β – cariofileno 

 

Na figura 1, tem-se a substancia majoritária β – cariofileno isolada pelo CG-EM, um 

sesquiterpeno amplamente distribuído em vários óleos essenciais de plantas. Possui várias 

atividades biológicas, tais como anti-inflamatórios, antibióticos, antioxidante, 

anticancerígenas e anestésicos locais (LEGAULT J, PICHETTE A., 2007).  

Uma concentração não citotóxica do β–cariofileno, aumenta significativamente a 

atividade anticancerígena do -humuleno (LEGAULT J, PICHETTE A., 2007), também 

presente no óleo essencial da planta estudada. 

 

 

Figura 2. Espectrograma de massas β - bisaboleno 

 

Na Figura 2, apresenta o espectro de massas do β – bisaboleno, substancia com 

propriedades anti-inflamatória, bactericida e cicatrizante, o qual apresenta um agradável 

aroma que o torna de grande importância para vários ramos da industria, principalmente 

farmacêutica e de higiene pessoal (AZAMBUJA, W.) 

 

 

Figura 3. Espectrograma de massas β - sesquifelandreno 
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β – sesquifelandreno (espectro de massas Figura 3) é uma substancia com a 

característica de atrair os inimigos naturais dos predadores da planta quando esta o ativa 

(KÖLLNER, T. G., ZHAO, N. 2011).  

 

6. CONCLUSÃO 

 Croton glandulosus se mostrou muito promissora em relação aos 

componentes majoritários de seu óleo. A partir da extração de suas folhas, obteve-se o 

isolamento das substancias presentes na planta. Com isso, foi possível aprofundar mais no 

estudo sobre esses compostos a fim de entender suas origens naturais e suas funções. 
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8. CRONOGRAMA 

 

N° Descrição Fev 
2013 Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set 

1 
Seleção e coleta 

de espécies 
vegetais 

X        

2 Extração do 
material vegetal  X X      

3 Análise CG-EM    X X    

4 
Elaboração do 

Resumo e 
Relatório Final  

     X X X 

5 

Preparação da 
Apresentação 
Final para o 
Congresso 

     X X X 
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