
1 
 

Acompanhamento sazonal do óleo essencial de Mansoa alliaceae: estudo químico, 1 

citoxicidade e potencial tripanocida das folhas. 2 

João Pedro Coelho GOMES1* e Geone Maia CORRÊA1 3 

1*Autor correspondente: Graduando em Química Industrial: João Pedro Coelho Gomes, 4 

Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET. 5 

Nossa Senhora do Rosário, Tiradentes, CEP 69100000 - Itacoatiara, AM – Brasil. 6 

jackpedrolp@hotmail.com 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

mailto:jackpedrolp@hotmail.com


2 
 

Acompanhamento sazonal do oleo essencial de Mansoa alliaceae: estudo químico, 24 

citoxicidadee e potencial tripanocida das folhas 25 

RESUMO 26 

A espécie Mansoa alliaceae é uma planta trepadeira grande, vistosa e nativa das regiões 27 

tropicais do Brasil. É encontrada mais facilmente na região Amazônica, onde é utilizada 28 

para fins terapêuticos. Essa espécie possui ação anti-pirética, antirreumática e antigripal. 29 

Apresenta estreita correlação com o Alho (Allium sativum), não somente pelo odor que 30 

emana das mesmas após o esmagamento principalmente das folhas, mas também pela 31 

composição química dos óleos essenciais, razão pela qual são conhecidas como cipó-32 

alho. Ocorre em terra firme, longe de corpos d’água, áreas sombreadas tanto de 33 

capoeiras como bosques primários, em zonas tropicais com precipitação pluvial de 34 

1.800 - 3.500 mm/ano e temperatura entre 20° e 30° C. O presente trabalho teve como 35 

objetivo estudar a composição química do óleo essencial analisado por cromatografia 36 

gasosa acoplado com espectrometria de massas (CG-MS), e avaliar o rendimento do 37 

óleo através de extrações sazonais. Para isso as folhas foram coletadas e levadas ao 38 

sistema de hidrodestilação para extração do óleo. Posteriormente o óleo foi transferido 39 

para frasco âmbar tampado para centrifugação e retirada da água do óleo. O rendimento 40 

foi calculado através da relação v/m. Após a análise observou-se uma coloração amarelo 41 

escuro para o óleo essencial de Mansoa alliaceaee em todos os meses que foram 42 

realizados a extração. Os rendimentos  dos óleos essenciais obtidos foram de 0,09% de 43 

referente à coleta realizada em agosto, e, 0,50%, 0,04%, 0,23%, 0,12%, 0,47% de 44 

rendimento para os meses de outubro, dezembro, fevereiro, abril e junho 45 

respectivamente. 46 

Palavras – chave: Bignoniaceae, Cipó – alho, Hidrodestilação, Espectrometria de 47 

Massas. 48 
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 49 

ABSTRACT 50 

The Mansoa alliaceae species is a great vine, showy and native to the tropical regions 51 

of Brazil. It is found most easily in the Amazon region, where it is used for therapeutic 52 

purposes. This species has action anti-pyretic, anti-rheumatic and Anti-influenza. Is 53 

closely related to garlic (Allium sativum), not only by the odor emanating from the same 54 

after crushing mainly leaves, but also the chemical composition of essential oils, which 55 

is why they are known as vine-garlic. Occurs on land far from water bodies, shaded 56 

areas both coops as primary forests in tropical areas with rainfall 1800-3500 mm / year 57 

and temperatures between 20 ° and 30 ° C. These studies aims study of chemical 58 

composition of the essential oil analyzed by gas chromatography coupled with mass 59 

spectrometry (GC-MS), and evaluate the performance of oil through seasonal 60 

extractions. For leaves were collected and brought to the hydrodistillation system for oil 61 

extraction and placed in capped amber bottle for centrifugation and removal water of 62 

the oil. The yield was calculated from the ratio v/m. Partly as a result, there is a deep 63 

yellow color to the essential oil of Mansoa alliaceae every month that were performed 64 

extraction. With regard to yields obtained, has 0.09% yield related to collection in 65 

August and, 0.50%, 0.04%, 0.23%, 0.12%, 0.47% yield for the months of October, 66 

December, February, April, and June respectively. 67 

 68 

Key - words: Bignoniaceae, Cipo - garlic, hydrodistillation, Mass Spectrometry. 69 

 70 

 71 

 72 



4 
 

 73 

1. INTRODUÇÃO 74 

O estudo da diversidade e complexidade de estruturas químicas encontradas na 75 

natureza fornece importantes ferramentas para a biologia molecular, bioquímica e 76 

química ecológica. Essas estruturas desempenham um papel importante nas complexas 77 

relações dos organismos em um determinado ecossistema (Ruiz, 2001). Entre os 78 

produtos naturais se destacam os óleos essenciais produzidos pelas plantas e 79 

armazenados em estruturas anatômicas altamente especializadas, como tricomas 80 

glandulares, células oleliferas, cavidades secretoras, ductos e laticíferos (Buchanan et 81 

al,.2010). Os óleos podem ser misturas complexas, contendo cem ou mais compostos 82 

orgânicos, normalmente voláteis aromáticos, que conferem odor característico à planta 83 

(Waterman, 1993). A composição dos óleos essenciais é determinada por fatores 84 

genéticos (Corrêa et al., 1994; Simões & Spitzer, 1999). No entanto fatores ambientais, 85 

como a sazonalidade, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação, nutrientes, altitude 86 

entre outros podem causar variações significativas na composição química dos óleos 87 

essenciais (Gobbo-Netto& Lopes, 2007). No contexto a ser explorado, iniciou o estudo 88 

do óleo essencial da espécie Mansoa alliaceae. Dentre as diversas famílias presentes na 89 

flora medicinal brasileira este projeto destaca a família Bignoniaceae. Esta família é 90 

representada por aproximadamente 800 espécies em 110 gêneros. São plantas lenhosas, 91 

com folhas opostas compostas e são predominantemente lianas (Pinto et al., 2002). A 92 

espécie Mansoa alliacea, é conhecida popularmente como cipó d’alho devido ao seu 93 

odor característico de alho, tendo ampla ocorrência na Amazônia (Harborne, J.B., 94 

1993). As folhas são usadas na forma de chá no tratamento de tosse, enjoo, constipação 95 

e reumatismo (Navarrete et al., 2011). Estudos realizados com espécies do gênero 96 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liana
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Mansoa descrevem a presença de óleos essenciais e substâncias triterpênicas com 97 

esqueletos ursano e oleano, além de flavonoides, naftoquinonas, aminoácidos e sulfetos. 98 

Há também citação de estudo evidenciando a atividade inibidora do crescimento dos 99 

fungos Microsporumgyseum e Tricophytonmentagrophytes (Navarrete et al., 2011). 100 

Portanto devido à importância na medicina popular da Região Amazônica e a escassez 101 

de dados e estudos científicos sobre este vegetal, foi realizado levantamento 102 

bibliográfico e extração de óleo essencial da espécie Mansoa alliaceae, para estudos 103 

químicos e biológicos. 104 

 105 

2. MATERIAL E MÉTODOS 106 

2.1. Coleta do Vegetal 107 

Coleta do Vegetal-Extração de óleo essencial: Foram coletadas as folhas, 108 

ramos e flores de Mansoa alliaceae (cipó-alho) a cada dois meses para análise da 109 

variação sazonal do rendimento dos óleos essenciais. 110 

Coleta do Vegetal- Preparação do Extrato: As folhas e galhos de Mansoa 111 

alliaceae foram coletados na região urbana de Itacoatiara. Após a coleta, o material 112 

vegetal foi armazenado em estufa com circulação de ar a 60ºC para secagem. Em 113 

seguida, o material vegetal foi triturado em moinho de facas e armazenado em sacolas 114 

de papel. Posteriormente, deu-se início ao preparo do extrato através do método de 115 

maceração.  116 

2.2. Extração dos óleos essenciais 117 

Os óleos essenciais de Mansoa alliaceae, foram obtidos por hidrodestilação das 118 

folhas, em aparelho de Clevenger durante seis horas de extração. Em seguida, o óleo 119 

obtido foi centrifugado por 10 minutos a 3500 rpm para separação e retirada da água. Os 120 
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óleos obtidos de Mansoa alliaceae foram mantidos em frasco âmbar, tampado e sob 121 

refrigeração para análises químicas posteriores. 122 

2.3. Preparo e fracionamento do extrato  123 

Inicialmente 593 g do material seco e triturado foram transferidos para um balão 124 

de 12 L juntamente com 2,5 L de etanol (70%), seguido de extração por um período de 125 

24 horas. Em seguida a mistura foi aquecida, após esfriar a fase alcóolica foi filtrada 126 

para um erlenmeyer. Para retirada do solvente, concentrou-se o material extraído em 127 

evaporador rotatório. Ao final do processo de retirada do solvente, dividiu-se o extrato 128 

em duas porções: uma para obtenção do extrato bruto seco e outra para fracionamento 129 

através da técnica de partição líquido-líquido com solventes em ordem crescente de 130 

polaridade, tais como: hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol. Finalmente, o 131 

rendimento do extrato bruto seco e das frações foi calculado. 132 

2.4. Análise em CG-EM 133 

Os óleos extraídos foram submetidos à análise em CG-EM em equipamento 134 

SHIMADZU acoplado a espectrômetro de massas SHIMADZU QP2010. Para 135 

cromatografia dos componentes foi empregada coluna DB-5MS, com 30 m x 0,25mm, 136 

espessura do filme interno de 0,25µm. A identificação dos constituintes foi feita por 137 

interpretação de seus respectivos espectros de massas e índice de retenção linear (Índice 138 

de Kovat’s), além de comparação com dados da literatura. Essas análises foram 139 

realizadas em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-140 

USP. 141 

 142 

2.5. Prospecção fitoquímica  143 
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A prospecção fitoquímica foi realizada para caracterização dos metabólitos 144 

secundários presentes no extrato bruto e frações. Foram feitos os seguintes testes de 145 

detecção: fenóis, taninos, flavonoides, catequinas, flavonas, alcaloides, terpenos e 146 

saponinas. O extrato bruto e frações foram analisados através do ensaio em tubos 147 

segundo a metodologia descrita por Matos (2009) e Barbosa (2001) com modificações. 148 

Inicialmente pesou-se 150 mg de extrato bruto seco (ExCA) e realizou-se 3 149 

extrações com 10 mL de clorofórmio. Ao resíduo insolúvel acrescentou-se 50 mL de 150 

metanol (70%). Em seguida, transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 100 151 

ml e o volume foi completado com metanol a 70%. Esta amostra foi utilizada como 152 

solução estoque. Para as frações de acetato (FACA), butanol (FBCA) e hidroalcóolica 153 

(FHACA) pesou-se 30 mg e solubilizaram-se em 50 mL de metanol (70%), transferiu-se 154 

para um balão de 100 mL e em seguida seus volumes foram completados com metanol 155 

(70%), ajustando o pH para 4. Numerou-se 12 tubos de ensaio de 1 a 6 em duplicata e 156 

um tubo com a solução padrão para posterior comparação.  157 

2.6. Teste para fenóis e taninos 158 

 Colocou-se 3 mL de solução estoque dentro do tubo 1. Em seguida, foram 159 

adicionadas três gotas de FeCl3. Foram feitas observações e comparações com a amostra 160 

em branco. 161 

2.7. Teste para flavonoides  162 

Nos tubos 2, 3 e 4 foram acrescentados 3 mL de solução estoque. 163 

Posteriormente, no tubo 2 ajustou-se o pH para 3 com HCl , no tubo 4 ajustou-se o pH 164 

para 8,5 com NaOH e no tubo 4 ajustou-se o pH para 11. Observando qualquer 165 

mudança na coloração da solução. 166 
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2.8. Teste para catequinas e flavonas 167 

 Nos tubos 5 e 6 foram acrescentados 3mL de solução estoque.  No tubo 5 168 

ajustou-se o pH para 3 com HCl, no tubo 6 ajustou-se o pH para 11 com NaOH. Os 169 

tubos 5 e 6 foram aquecidos na chama do bico de Bunsen por três minutos, e então, 170 

foram comparados com o tubo contendo a solução padrão. 171 

2.9. Teste para alcaloides 172 

Este teste foi realizado segundo a metodologia de Barbosa (2001). Utilizou-se o 173 

clorofórmio como solvente. Foram solubilizados 25mg de extrato bruto seco (ExCA) e 174 

suas respectivas frações: Acetato de etila (FACA), Butanol (FBCA) e Hidroalcóolica 175 

(FHACA) em  HCl 5%. Por filtração simples, separou-se quatro porções de 1 mL em 176 

tubos de ensaio e adicionaram-se gotas de reagente de Mayer e Dragendorff. 177 

2.10. Teste para terpenos (Lieberman-Burchard) 178 

         Foi realizado segundo metodologia de Matos (2009). A solução clorofórmica 179 

preparada anteriormente de ExCA (extrato bruto) foi filtrada em funil simples sendo 180 

utilizado o Na2SO4 anidro para retirada de água. Foram acrescentados 1 ml de anidrido 181 

acético seguido de agitação suave. Posteriormente, acrescentaram-se três gotas de 182 

H2SO4. Para as frações hexano (FHCA) e clorofórmio (FCCA) pesou-se 30 mg. Em 183 

seguida, foram acrescentados 5 mL de clorofórmio seguido de agitação observando-se 184 

mudança na coloração. 185 

 2.11. Teste para saponinas 186 

         O ensaio foi realizado segundo metodologia de Matos (2009). 300mg do ExCA 187 

(extrato bruto) foi extraído com 5 mL de clorofórmio. Para as frações de acetato 188 

(FACA), butanol (FBCA) e hidroalcóolica (FHACA) pesou-se 30 mg das frações. Em 189 
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seguida, o resíduo foi solubilizado em 10 mL de água destilada e filtrado com auxilio de 190 

um funil para um tubo de ensaio. Após agitação por 2 minutos observou formação de 191 

espuma abundante e persistente. 192 

2.12. Teste confirmatório para saponinas  193 

Foram adicionados 2 mL de HCl concentrado ao conteúdo do tubo preparado no  194 

teste anterior. Posteriormente, as amostras foram mantidas por aproximadamente 1 hora 195 

e 30 minutos imerso em banho-maria. Após esfriar a amostra foi neutralizada com 196 

auxilio de uma solução de NaOH, e em seguida, agitou-se vigorosamente durante 2 197 

minutos. 198 

 2.13. Avaliação em placas cromatográficas  199 

Para realização de ensaio em placas cromatográficas primeiramente foram 200 

preparadas as soluções estoque, solubilizando 10 mg do extrato bruto seco (EXCA) e 201 

das frações Hexano (FHCA), Clorofórmio (FCCA), Acetato (FACA), Butanol (FBCA) 202 

e Hidroalcóolica (FHACA) em 1 mL de metanol. Para eluição das placas 203 

cromatográficas foram utilizados os seguintes sistemas: butanol, água e ácido acético 204 

(BAW) na proporção (4:5:1); Clorofórmio:Metanol na proporção de (9,5: 0,5) e 205 

Hexano:Acetato de etila (7:3). Os reveladores utilizados foram NP/PEG, Valinina e 206 

Dragendorff.  207 

 208 

2.14 Teste de citoxicidade em Artemia salina 209 

Cistos de A. salina serão incubados em solução salina (10 mg de cistos/100 mL 210 

de solução). Após 24 h sob iluminação artificial a 28 ºC, os náuplios de A. salina 211 

(primeiro estágio larval) foram transferidos para outro aquário contendo solução salina e 212 



10 
 

mantidos em nova incubação por mais 24 h sob iluminação artificial a 28 ºC, obtendo-se 213 

apenas metanáuplios de Artemia salina denominados de cultura pura (Mayer, 1982). 214 

Os óleos essenciais obtidos foram diluídos em DMSO nas concentrações de 500 215 

µg/mL. Em seguida, as amostras previamente diluídas, adicionadas em alíquotas de 5,0 216 

mL de solução salina (solução 37% de sal marinho) e, posteriormente, a solução foi 217 

acrescida de 10 larvas de A. salina por tubo de ensaio. Os testes serão realizados em 218 

triplicata. As culturas de A. salina foram incubadas a 28 ºC. Após 24 h os 219 

microcrustáceos imóveis ou depositados no fundo do tubo de ensaio foram considerados 220 

como mortos (Mayer, 1982).  221 

2.15 Teste de Atividade contra o Trypanosoma cruzi 222 

 223 

Os extratos serão testados através de ensaio colorimétrico, com algumas 224 

modificações. Para este ensaio será utilizado cepa de T. cruzi (Tulahuen) transformada 225 

para expressar β-galactosidase, enzima que é capaz de catalisar uma reação 226 

colorimétrica quando o vermelho de cloro-fenol-β-D-galactopiranosídeo (CPRG) for 227 

utilizado como substrato. 228 

No ensaio com formas tripomastigotas e amastigotas de T. cruzi provenientes de 229 

cultura de tecido, cerca de 4.000 células L929 por poço serão semeadas em placas de 96 230 

poços, seguindo incubação durante a noite em estufa, a 37 °C, para a adesão da célula à 231 

superfície. Após incubação, a infecção será feita com 10 tripomastigotas provenientes 232 

de cultura de tecidos/célula, durante 2 h. Após esse período, o meio contendo os 233 

parasitas extracelulares será substituído por meio novo e a placa será novamente 234 

incubada a 37 °C durante 48 h. As amostras diluídas nas concentrações de 20 e 10 µg/ 235 

mL serão incubadas, e após incubação a 37 °C por 96 h será adicionado o substrato 236 
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CPRG aos poços. A placa será novamente incubada a 37 °C e a leitura será realizada 237 

após 16-20 h em espectrofotômetro utilizando um filtro de 570 nm. Simultaneamente, 238 

os seguintes controles foram utilizados: células não infectadas, células infectadas não 239 

tratadas, benzonidazol a 1 µg/mL (3,81 µM) (controle positivo) e DMSO diluído em 240 

meio a uma concentração final de 1% (controle negativo). Os resultados serão expressos 241 

por porcentagem de redução da absorvância dos poços experimentais em comparação 242 

com a absorvância dos poços contendo células infectadas não tratadas. 243 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 244 

3.1. Rendimento do óleo de Mansoa alliaceae  245 

 O óleo essencial extraído apresentou com uma coloração amarelada (Figura 2b), 246 

e também um odor característico da espécie. Os rendimentos dos óleos obtidos por 247 

hidrodestilação da espécie Mansoa alliaceae tiveram variação para os meses 248 

pesquisados. Para o mês de agosto o rendimento foi de 0,09%, para o mês de outubro 249 

0,05%, para o mês de dezembro 0,04%, para o mês de fevereiro 0,23%, para o mês de 250 

abril 0,12% e para o mês de junho 0,47%. De acordo com a literatura, os parâmetros 251 

climáticos, temperatura atmosférica e precipitação são um dos fatores que influenciam 252 

na composição e conteúdo de óleo essencial em várias plantas aromáticas, (Taveira, et 253 

al., 2003). No trabalho Ricklefs (1996) é citado alguns padrões globais de temperatura e 254 

umidade resultantes da absorção solar e local da redistribuição da energia térmica. Esses 255 

fatores estão associados com cada tipo de planta e com sua propriedade a uma estreita 256 

faixa de condições ambientais. Dessa forma, à aclimatação da planta e as estações do 257 

ano refletem os fatores abióticos, que influência na vida desses vegetais (Reis, et al., 258 

2010). Isso mostra que o teor de óleo essencial em função da sazonalidade é bastante 259 
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variável entre as espécies de plantas medicinais cultivadas sob o mesmo ambiente de 260 

cultivo.  261 

 3.2. Análise do cromatrograma Mansoa alliacea  262 

 Na analise do óleo essencial por espectrometria de massas foi constatado a         263 

presença de compostos sulfurados. Trabalhos com os extratos etéreos de destilados de 264 

vapor de folhas frescas do cipó-alho utilizando a técnica de cromatrografia gasosa 265 

acoplada à espectrometria de massa (GC-MS), revelaram a presenca do disulfeto de 266 

dialila,trisulfeto de dialila, e tetrasulfeto de dialila como principais constituintes 267 

(Apparao et al.,1978), Não surpreendentemente, estes também estão entre os principais 268 

constituintes no alho (Oaks et al, 1964;.. Brodnitz et al, 1971).  269 

 Após a análise do cromatrograma, identificaram-se os seguintes constituentes 270 

quimicos na composição do oléo essencial de Mansoa alliaceae: 1-octen-3-ol (1,67%), 271 

dissulfeto de alila (57,17%), trissulfeto de alila (37,58%) e tetrassulfeto de alila 272 

(3,65%).  A identificação dos constituintes foi feita por interpretação de seus respectivos 273 

espectros de massas e índice de retenção linear (Índice de Kovat’s), com a comparação 274 

na literatura (Adms, 2007). 275 

3.3 Teste para grupos fenólicos  276 

Para detecção de grupos fenólicos foi utilizado como reagente solução de cloreto 277 

férrico e diferentes valores de pH. Para o extrato bruto (EXCA) e as frações de acetato 278 

(FACA), butanol(FBCA) e hidroalcóolica (FHACA) as análises não indicaram a 279 

presença de constituintes fenólicos. 280 

Num estudo realizado por Oliveira (2013) com cinco espécies de plantas medicinais 281 

usadas na Amazônia não foi detectada a presença de grupos da classe dos flavonoides 282 
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para a espécie Mansoa alliaceae durante o ensaio de prospecção fitoquímica dos 283 

extratos dessa espécie. 284 

3.4 Testes de alcaloides  285 

       Segundo Simões (2007) o aparecimento de precipitado e presença de coloração 286 

alaranjada, indica presença de alcaloides.  287 

No ensaio realizado em tubos de ensaio o resultado mostrou-se negativo para a 288 

presença de alcaloides, não ocorrendo aparecimento de precipitado e coloração 289 

alaranjada com o extrato bruto e com as frações testadas. Estudos realizados 290 

anteriormente com essa espécie também não revelaram relatos dessa classe de 291 

compostos (Oliveira, 2013) 292 

 293 

3.5. Teste terpenos (Lieberman-Burchard) 294 

Para este ensaio com EXCA, FHCA e FCCA foi observado uma mudança de 295 

coloração para o verde permanente, indicando a presença de esteroides livres (Matos, 296 

2009).  297 

A presença de esteroides e triterpenoides foram confirmadas no estudo realizado 298 

com cinco espécies de plantas medicinais usadas na Amazônia dentre elas a espécie 299 

Mansoa alliaceae (Oliveira 2013). 300 

  301 

3.6. Testes para saponinas 302 

As amostras EXCA, FBCA e FHACA apresentaram espuma permanente. Em 303 

seguida foi realizado o teste confirmatório para saponinas através da reação de 304 

hidrolise ácida. Contudo, não ocorreu à formação de precipitado indicando a 305 
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ausência de saponinas (Matos, 2009). No entanto, há relatos na literatura da presença 306 

de heterosídeos saponínicos na espécie Mansoa alliaceae (Oliveira, 2013).  307 

 308 

3.7Avaliações em placas cromatográficas  309 

 310 

Estudo do perfil de terpenos  311 

A Figura 3.a mostra o perfil do extrato e frações revelados com vanilina 312 

sulfúrica (aplicações de 1 a 5) com os respectivos códigos: ExCA, FHCA, FCCA, 313 

FACA, FBCA FHACA. Os perfis químicos das amostras analisadas são semelhantes. 314 

As manchas nas amostras ExCA, FCCA, FACA, FBCA revelaram-se com maior 315 

intensidade, todas apresentaram uma mancha roxa mais intensa (Rf = 0,7) seguida de 316 

outras manchas com coloração menos intensa. Essas manchas são indicativos da 317 

presença de terpenoides (Simões, 2009). Esses ensaios confirmam os estudos 318 

realizados anteriormente, uma vez que no ensaio farmacognostico foi detectado essa 319 

classe de compostos. 320 

 321 

Estudo do perfil de constituintes fenólicos  322 

           A Figura 3.b mostra o perfil dos constituintes fenólicos revelados com NP/PEG. 323 

Os resultados revelaram manchas amarelas. 324 

Segundo Simões (2009), o aparecimento de coloração amarela utilizando o 325 

reagente Difenilborato 1% em Metanol (NP), indica a presença de flavonóides. Esses 326 

testes revelam resultados diferentes dos ensaios realizados anteriormente, este fato 327 

pode ser justificado devido a baixa concentração da amostra utilizada no ensaio 328 
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fitoquímico, enquanto que o ensaio cromatográfico utilizou-se maior concentração da 329 

amostras e reagentes específicos para a detecção dessa classe dos compostos.  330 

 331 

 3.8 Teste de citoxicidade em Artemia salina 332 

Ensaio de atividade citotóxica do óleo essencial 333 

    As concentrações utilizadas para o ensaio foram na faixa de 2-20µg/mL, sendo 334 

que a partir da concentração 8µg/mL o óleo essencial apresentou atividade citotóxica 335 

frente Artemia salina. 336 

Ensaio de atividade citotóxica extrato e frações 337 

   As concentrações utilizadas para o ensaio foram na faixa de 500-1000 µg/mL 338 

tanto para extrato e frações, no entanto não apresentou atividade citotóxica. Uma vez 339 

que a literatura afirma que os extratos são considerados tóxicos para A. salina em 340 

concentração menores que 1000 µg/mL. 341 

  342 

 343 

 344 

 345 

 346 

 347 

 348 

 349 

 350 

 351 

 352 
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 353 

4. CONCLUSÃO  354 

 O estudo de prospecção fitoquímica realizado evidencia a presença de 355 

compostos fenólicos, flavonas, flavonoides e terpenos. Para a análise do óleo essencial, 356 

foram verificados compostos sulfurados como constituintes majoritários. O ensaio de 357 

citotoxicidade em A. salina apresentou toxicidade para a amostra de óleo essencial. 358 

Porém, revelou que o extrato bruto e as frações são atóxicos frente a A. salina. Os 359 

ensaios da atividade tripanocida estão em andamento sendo realizados em parceria em 360 

parceria com o Centro de Pesquisas René Rachou, FIOCRUZ-MG. 361 

Os testes realizados com a especie Mansoa alliaceae apresentou uma variação 362 

diversificada no rendiemntos durante as extrações de óleos essenciais, este fato pode ser 363 

explicado segundo a literatura, uma vez que, efeitos bióticos e abióticos influenciam no 364 

rendimento das extrações. Durante as análises fitoquímicas a espécie Mansoa alliaceae 365 

evidenciou ser uma planta promissora para promover estudos mais específicos, com o 366 

objetivo de caracterizar e identificar os compostos metabólicos secundários, que são de 367 

extrema importância para a contribuição do conhecimento científico sobre a espécie que 368 

possui poucos estudos publicados, bem como para ser utilizado como medicamento 369 

mais facilmente disponível e padronizado para uso correto e eficiente no tratamento de 370 

enfermidades, o que justifica a continuidade de estudos com plantas medicinais da 371 

região Amazônica  372 

  373 

 374 

 375 

 376 
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7. FIGURAS 429 
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 433 

 434 

Figura 1.a Arbusto de 

Mansoa alliaceae 

1.b Folhas e Flores de Mansoa 

alliaceae 

Figura 2.a. Material vegetal 

submetido a hidrodestilação. 

2.b. Óleo essencial extraído da 

planta em estudo. 
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 436 

  437 

 438 

 439 

  440 

 441 

 442 

Figura 3.a. CHCl3 : MeOH(9,5 : 

0,5) - Vanilina 

3.b. BAW (4:5:1) – NP/PEG – 

UV  365 nm 

Figura 4.a Teste para fenóis e 

taninos,flavonoides,  

catequinas e flavonas. 

 

4.b Teste para grupos 

fenólicos  
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 448 

 449 

 450 

Figura 5.a Teste para terpenos 

(Lieberman-Burchard) 

 

5.b Teste para terpenos 

(Lieberman-Burchard) 

 

Figura 6.a Teste para 

saponinas (ExCA) 

 

6.b Teste confirmatório para 

saponinas (ExCA) 
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 453 

 454 

8. TABELA 455 

Tabela 1: Rendimento do óleo 456 

Mês 

Massa do Material 

Vegetal (g) 

Volume (µL) Rendimento (%) 

Agosto 456,06 45 0,09 

Outubro 661,17 335 0,50 

Dezembro 

         Fevereiro 

           Abril                                                                             

Junho  

370,25 

             520,59 

             342,42 

             860,45 

16 

  122 

  42 

 405 

0,04 

0,23 

0,12 

0,47 

 457 

Figura 7.b Teste para 

saponinas (FBCA) 

 

Figura 7.b Teste para 

saponinas (FHACA) 
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