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Resumo  

Myracrodruon urundeuva Fr. All. é uma árvore popularmente conhecida como aroeira-preta ou aroeira-do-sertão, 

bastante utilizada na medicina popular. Este trabalho objetivou avaliar qualitativamente a composição química de 

diferentes órgãos de M. urundeuva submetidos a distintas condições de cultivo. Foram utilizados extratos metanólicos 

obtidos a partir de brotos, folhas, caule, raízes de plantas cultivadas em condições de campo e germinadas in vitro, além 

de cascas e folhas coletadas em ambiente natural. Os testes foram realizados para as classes de metabólitos de taninos, 

cumarinas, alcaloides, terpenos, flavonoides, esteroides e triterpenoides utilizando reagentes específicos para cada classe 

metabólica através de reações colorimétricas e de precipitação. Foram observadas taxas de rendimento que variaram 

entre 17,94 a 46,04% nos extratos analisados. A triagem fitoquímica dos extratos obtidos através dos diferentes cultivos 

possibilitou detectar a presença de uma variedade de metabólitos secundários. O tipo de cultivo altera o rendimento de 

extratos, mas não influencia o perfil fitoquímico das plantas de M. urundeuva, entretanto, existem diferenças na 

produção de metabólitos entre os distintos órgãos da espécie estudada. 

Palavras-Chave: lenhosa medicinal; cultivo in vitro; metabolismo secundário; aroeira-do-sertão; brotações.  

Abstract  

(Phytochemical screening of Myracrodruon urundeuva Fr. All under different cultivation). Myracrodruon 

urundeuva Fr. All. is a tree popularly known as aroeira-preta or aroeira-do-sertão, widely used in folk medicine. This 

work aimed to qualitatively evaluate the chemical composition of different organs of M. urundeuva submitted to 

different cultivation conditions. We used methanolic extracts obtained from shoots, leaves, stem and roots of plants 

cultivated in field conditions and germinated in vitro, as well as bark and leaves collected in the wild. Tests were 

performed for the metabolite classes of tannins, saponins, alkaloids, terpenes, flavonoids, steroids, and triterpenoids 

using specific reagents for each metabolite class and observed colorimetric and precipitation reactions. Yield rates 

ranging from 17.94 to 46.04% were observed in the extracts analyzed. The phytochemical screening of the extracts 

obtained through the different cultivations made it possible to detect the presence of a variety of secondary metabolites. 

The type of culture alters the yield of extracts but does not influence the phytochemical profile of M. urundeuva plants; 

however, there are differences in the production of metabolites among the different organs of the studied species. 

Keywords: medicinal woody; in vitro culture; secondary metabolism; aroeira-do-sertão; shoots. 

 

 

 

                                                      
1
 Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: 

silva.stecla@gmail.com 
2
 Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: 

eagronomocarvalho@gmail.com 
3
 Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: 

raica_ba@hotmail.com 
4
 Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: 

jose.raniere@gmail.com 



Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

141 

 

Introdução 

O uso da natureza para fins terapêuticos é tão antigo quanto a própria civilização humana, e por um longo 

período, os produtos naturais oriundos de minerais, plantas e animais foram fundamentais para a área da saúde no 

tratamento e na prevenção de diversas doenças (BRASIL, 2012). 

O Brasil detém a maior diversidade biológica do mundo, contando com uma rica flora, que desperta interesses de 

comunidades científicas internacionais para o estudo, conservação e utilização racional destes recursos (SIMÕES, 

2017).  

Os vegetais produzem grande variedade de compostos orgânicos que parecem não possuir função direta no seu 

crescimento e desenvolvimento, tais substâncias são conhecidas como metabólitos secundários, metabolitos especiais, 

produtos secundários, produtos naturais (TAIZ; ZEIGER, 2017) ou metabólitos especiais. FUMAGALI et al. (2008) 

afirmam que os metabólitos secundários aumentam a probabilidade de sobrevivência de uma espécie, pois são 

responsáveis por diversas atividades biológicas como por exemplo, a proteção contra patógenos, no qual podem atuar 

como antibacterianos, antifúngicos e antivirais, agindo também como antigerminativas ou tóxicas para outras plantas 

através da síntese de fitoalexinas. Esses metabólitos em grande parte conferem ação medicinal às plantas que os 

produzem (CZELUSNIAK et al., 2012). 

Sabe-se que as três principais classes de metabólitos secundários são os terpenos, compostos fenólicos e 

compostos nitrogenados (TAIZ; ZEIGER, 2017). Os terpenos podem ser classificados em monoterpenos, 

sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos entre outros, sendo que dentre os derivados dos triterpenos, tem-se os esteroides 

(TAIZ; ZEIGER, 2017). Os esteroides/triterpenoides possuem atividade anti-inflamatória (SILVA; MIRANDA; 

CONCEIÇÃO, 2010), ao passo que existem evidências de que alguns fitoesteroides são eficazes contra doenças 

cardiovasculares, reduzindo os níveis de colesterol sendo, por tanto, considerados alimentos funcionais e usados 

atualmente em alguns alimentos industrializados (QUEIROZ, 2009).  

Os compostos fenólicos estão entre os principais antioxidantes presentes nas plantas (SILVA et al., 2010), dos 

quais fazem parte, dentre outros, as cumarinas, flavonoides e taninos. As cumarinas apresentam ação biológica no 

combate às enfermidades do trato respiratório, devido às ações broncodilatadora, expectorante, anti-inflamatória e 

antialérgica, comprovadas pelos diversos estudos realizados (CZELUSNIAK et al., 2012). Os flavonoides apresentam 

atividades anti-inflamatória, antialérgica, anticancerígena; enquanto os taninos ajudam no tratamento da hipertensão 

arterial, queimaduras, bactericida e fungicida (SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 2010). 

Como um dos representantes dos compostos nitrogenados, os alcaloides constituem uma grande família com mais 

de 15.000 metabólitos secundários encontrados em aproximadamente 20% das espécies vegetais vasculares, sendo que, 

entre os alcaloides farmacologicamente úteis tem-se a morfina (analgésico), a codeína e a escopolamina (TAIZ; 

ZEIGER, 2017), além de apresentarem ação antitumoral, antitussígeno e antiviral (SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 

2010). 

As plantas medicinais, são assim chamadas, por apresentarem propriedades curativas e/ou preventivas para 

determinadas doenças devido à presença desses compostos bioativos. Assim, a fitoterapia qualifica-se como uma 

terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais nas diferentes formas farmacêuticas (CZELUSNIAK et al., 

2012), representando fator de grande importância para a manutenção das condições de saúde humana. Além da 

comprovação da ação terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente, a fitoterapia representa parte importante da 

cultura de um povo, sendo também elemento de um saber utilizado e difundido pelas populações ao longo de várias 

gerações. Essa prática popular vem contribuindo para pesquisas científicas e divulgação de propriedades terapêuticas, 

validando ou não o uso de determinadas plantas medicinais (TOMAZZONI et al., 2006).  

A cultura de tecidos vegetais tem sido assinalada como valioso instrumento para o estudo dos metabólitos 

primários e secundários, constituindo um sistema apropriado para a produção de compostos farmacológicos importantes 

(MORAIS et al., 2012). Essa ferramenta biotecnológica permite a produção de metabólitos secundários in vitro, 
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assegurando assim, formas alternativas para a exploração sustentável de algumas espécies, principalmente em 

ecossistemas ameaçados (MORAIS et al., 2012).  

A síntese e a quantidade dos compostos secundários nas plantas podem ser diferentes no cultivo in vitro quando 

comparados ao cultivo in vivo (KIRAKOSYAN et al., 2000), visto o controle das condições físicas e químicas possíveis 

nas condições in vitro. Dessa maneira, as análises fitoquímicas fornecem informações relevantes sobre a presença de 

metabólitos secundários nas plantas, para que assim possa-se chegar ao isolamento de princípios ativos importantes na 

produção de novos fitoterápicos (SILVA; MIRANDA; CONCEIÇÃO, 2010), sendo a triagem fitoquímica um 

procedimento importante para bioprospecção das espécies vegetais utilizadas na medicina tradicional de interesse 

farmacológico e/ou toxicológico (BESSA et al., 2013). 

Dentre as espécies de utilização medicinal popular tem-se a Myracrodruon urundeuva Fr. All. (Anacardiaceae), 

de ampla distribuição na América do Sul, encontrada nas  regiões   Nordeste,   Sudeste   e   Centro-Oeste. Árvore nativa 

Brasileira popularmente conhecida como aroeira-preta ou aroeira-do-sertão (LIMA, 2011), empregada no tratamento de 

hemorragias, infecções respiratórias, urinárias e distúrbios do sistema digestório (MONTEIRO et al., 2006), 

gastroprotetor, antiulcera (CARLINI et al., 2010). Sua entrecasca possui propriedades anti-inflamatórias (AQUINO, 

2019) adstringentes, antialérgicas e cicatrizantes (VIANA et al., 1995); suas raízes são utilizadas no tratamento de 

reumatismo e suas folhas apresentam propriedades anti-helmíntica, inseticida e atividade larvicida (NAPOLEAO et al., 

2012) e seus óleos essenciais apresentam propriedades antimicrobiana frente as bactérias Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa e Salmonella Enteritidis (ARAUJO et al., 

2017).    

Diante do exposto, esse trabalho objetivou avaliar qualitativamente a composição química de diferentes órgãos da 

M. urundeuva submetidas a distintas condições de cultivo. 

Material e Métodos 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV), no Laboratório de Extração 

(LAEX), em casa de vegetação, localizados na Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), e no Laboratório de Bioprospecção Vegetal (LABIV) situado no campus da UEFS. 

Material vegetal 

Material cultivado em casa de vegetação 

Sementes de M. urundeuva (após remoção do endocarpo dos frutos-sementes com fricções em peneira) foram 

colocadas em copos plásticos (500 mL) contendo terra vegetal, e mantidas em casa-de-vegetação com luminosidade de 

70%. Após 60 dias, as folhas, o caule e as raízes foram excisadas para preparação dos extratos. 

Material cultivado in vitro 

Germinação em tubos de ensaio e em frascos (co-cultivo) 

Sementes foram desinfestadas de acordo com a metodologia descrita por SILVA et al. (2020) e inoculadas em 

tubos de ensaio (25 x 150 mm) e em frascos (500 mL) contendo 10 e 70 mL de meio de cultura WPM (Woody Plant 

Medium) (LLOYD; McCOWN, 1980), respectivamente. Apenas uma semente foi colocada, por tubo de ensaio, e dez 

sementes em cada frasco (condição de co-cultivo). Após 60 dias, as folhas, o caule e as raízes foram excisadas para 

obtenção dos extratos vegetais. 

Brotos induzidos in vitro 

Foram utilizadas brotações obtidas a partir de segmentos nodais de plantas germinadas in vitro, induzidas em 

meio de cultura WPM com a utilização de 8,0 µM de BAP combinada com 10,0 µM de AgNO3 e suplementada com 1 g 

de PVP (polivinilpirrolidona). Após 45 dias, a parte aérea foi excisada para preparação do extrato. O meio de cultura em 

todos os tipos de cultivos in vitro foi suplementado com 87,64 mM de sacarose e solidificado com 7 g. L
-1

 de ágar. 
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Material in situ 

Folhas e cascas coletadas de indivíduos adultos localizados no município de Petrolina-PE (Longitude: 367622º, 

Latitude: 9053666º e Altitude: 409 m) foram utilizadas para preparação dos extratos. 

Preparo do material 

Todo material coletado foi submetido à secagem em estufa de circulação de ar, a temperatura de 40°C, até obter 

peso constante, posteriormente de forma manual foi triturado utilizando almofariz e pistilo de porcelana. O material 

pulverizado foi pesado em balança semi-analítica para posterior cálculo de rendimento, obtido através da equação 

(RODRIGUES et al., 2011): 

 

Preparo do extrato 

O extrato bruto foi obtido através da técnica de maceração utilizando metanol como solvente extrator em 

temperatura ambiente, a partir do qual foram realizadas três extrações consecutivas. A cada extração, houve agitação 

ocasional e renovação do líquido extrator, através da filtragem em papel filtro e funil de vidro, em um intervalo de 72 

horas. Em seguida, a solução obtida foi concentrada eliminando todo o solvente, originando o extrato bruto metanólico. 

Foram calculados o teor de rendimento de todos os extratos metanólicos de M. urundeuva obtido através de 

diferentes sistemas de cultivo: folhas, caules e raízes oriundas de plantas cultivadas em condições de casa de vegetação 

(folha campo, caule campo e raiz campo, respectivamente); folhas, caules e raízes oriundas de plantas cultivadas in vitro 

em tubos de ensaio (folha tubo, caule tubo e raiz tubo, respectivamente); folhas, caules e raízes oriundas de plantas 

cultivadas in vitro em frascos sob condições de co-cultivo (folha co-cultivo, caule co-cultivo e raiz co-cultivo, 

respectivamente); brotos induzidos in vitro via organogênese direta (brotos) e cascas e folhas coletadas em ambiente 

natural de ocorrência (casca in situ e folha in situ, respectivamente). 

Triagem fitoquímica 

A triagem fitoquímica foi realizada pela metodologia da prospecção preliminar e pela Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD) a partir dos extratos metanólicos obtidos. 

Cromatografia de camada delgada (CCD) 

Os testes foram realizados seguindo a metodologia descrita por Vogel (1989) e Chaves (1997) apud Silva, 

Miranda e Conceição (2010) através de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) para todos os extratos com exceção 

daqueles oriundos da casca e das folhas coletadas em ambiente natural (casca in situ e folha in situ) devido ao 

rendimento da massa para realização dos testes.  

A presença ou ausência dos grupos de metabólitos secundários e de alguns constituintes da espécie estudada foi 

verificada a partir da observação da reação característica esperada ou não, indicando a presença de resultado positivo ou 

negativo para cada grupo e constituinte analisado. 

Preparação de placas 

Para cromatografia em camada delgada, as placas foram preparadas utilizando aproximadamente 6g de sílica 

gel (sílica gel Kieselgel 60 PF254) e adicionados 14,5 mL de água destilada à sílica, sendo homogeneizada a 

suspensão com auxílio de bastão de vidro, posteriormente, espalhou-se uniformemente, sobre lâminas de vidro e 

então, foram levadas para serem ativadas em estufa a 60°C durante 30 minutos, estando em seguida prontas para uso.  

 

Rendimento (%) =      Peso do extrato bruto       x 100 

                               Peso da massa seca vegetal 
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Aplicação da amostra para análise 

As amostras foram solubilizadas em metanol. A aplicação da amostra na placa foi feita com o auxílio de um tubo 

capilar. Tocou-se a extremidade na superfície de fase estacionária e o líquido foi transferido por capilaridade para a 

superfície da placa, penetrando-a. 

Desenvolvimento e visualização da placa 

Para o desenvolvimento da placa utilizou-se metodologia descrita por SILVA, MIRANDA e CONCEIÇÃO 

(2010) com adaptações. Inicialmente testou-se diferentes sistemas para melhor separação das substâncias nas placas 

contendo sílica gel. A fase móvel que apresentou melhor resolução cromatográfica foi a mistura de solventes 

clorofórmio/metanol (9:1). Os cromatogramas foram obtidos por uma técnica de ascensão, na qual a placa foi imersa até 

uma profundidade em torno de 0,5 cm no solvente de desenvolvimento em cuba cromatográfica. Em seguida foram 

retiradas e colocadas em luz ultravioleta (UV) através da câmera de UV (254 e 365 nm) para visualização e então foram 

aplicados os reveladores adequados com o auxílio de frasco borrifador. 

Os reveladores utilizados foram específicos para cada classe de metabólitos pesquisados. Para taninos, borrifou-se 

a placa com solução de cloreto férrico 3%; para a identificação de alcaloides utilizou-se o reagente de Dragendorff como 

revelador; para as cumarinas utilizou-se o hidróxido de potássio (KOH) 10% e para esteroides/triterpenoides, usou-se o 

reagente de Liebermann-Burchard (MATOS, 2009). 

Prospecção preliminar  

Os testes qualitativos foram utilizados para detecção das principais classes de metabólitos secundários tais como 

taninos, flavonoides, cumarinas, triterpenos/esteroides e alcaloides seguindo a metodologia descrita por MATOS (2009) 

através de reações colorimétricas e/ou formação de precipitados, utilizando reagentes específicos para cada classe 

química. Os testes de prospecção preliminar foram aplicados para os extratos oriundos de casca e folha in situ para 

detecção de todas as classes de compostos químicos investigadas, e para os demais extratos essa técnica foi aplicada 

para a investigação de flavonoides. 

A presença ou ausência dos grupos de metabólitos secundários de M. urundeuva foi verificada a partir da 

observação da reação característica esperada ou não, indicando a presença de resultado positivo ou negativo para cada 

grupo e constituinte analisado: 

a) Fenólicos/taninos: Reação com cloreto férrico a 2% (FeCl3), acetato de chumbo (10%) e acetato de cobre (3%). 

Os extratos (0,1g) foram solubilizados em 2 ml de água destilada, posteriormente filtrados e distribuídos em tubos 

de ensaios. Em cada tubo de ensaio contendo 2 ml da solução aquosa de cada extrato, foi adicionado 3 gotas de solução 

de FeCl3 a 2%, acetato de chumbo a 10% e acetato de cobre a 3%. Cada reação foi analisada separadamente utilizando 

os extratos dos órgãos da espécie. A presença de compostos taninos é identificada pela mudança de coloração do verde a 

marrom ou aparecimento de precipitado.  

b) Flavonoides: Reação de Shinoda [fragmentos de magnésio e ácido clorídrico (HCl) concentrado] e hidróxidos 

alcalinos [hidróxido de sódio (NaOH)]. 

0,1 g dos extratos foram solubilizados em 10 mL de álcool 70% e aquecidos em banho-maria durante 15 minutos. 

Após serem filtrados, os extratos foram transferidos para tubos de ensaio para a realização da reação de Shinoda e com 

hidróxidos alcalinos. 

Para reação de Shinoda, foi adicionado 3 mL de cada extrato em dois tubos. No primeiro tubo foram colocados 

alguns fragmentos de magnésio e acrescentou-se lentamente 1 mL de HCl concentrado, fazendo-se comparações da 

coloração obtida com o extrato contido no segundo tubo. A reação é positiva, indicando a presença de flavonoides, 

quando ocorre o aparecimento de coloração variando de rósea a vermelha do tubo 1. 
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Para reação com hidróxidos alcalinos, foram adicionados 2 mL de cada extrato em dois tubos de ensaio e 

adicionado 0,5 mL de solução de NaOH 1N em um dos tubos (tubo 1). Foram realizadas comparações da coloração 

obtida com o extrato contido no tubo sem reagente (tubo 2). A reação é positiva, indicando a presença de flavonoides, 

quando ocorre a intensificação da coloração amarelada no tubo 1. 

A reação com NaOH não foi realizada para o extrato oriundo do caule cultivado em tubo de ensaio (caule tubo) 

por não ter massa suficiente para realização do teste. 

c) Esteroides e triterpenoides: Reação de Lieberman- Burchard (anidrido acético com ácido sulfúrico concentrado).  

Os extratos (0,1 g) foram solubilizados em 2 mL de clorofórmio e então filtrados com auxílio de funil fechado 

com algodão coberto com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e passada para um tubo de ensaio. Em 

seguida, foi adicionado 1 mL de anidrido acético e 3 gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, agitando-se 

suavemente.  

O aparecimento da coloração azul seguida de verde permanente é indicativo da presença de esteroides livres, 

enquanto o aparecimento da coloração entre parda a vermelha indica a presença de triterpenoides livres.  

d) Cumarinas:  

Dissolveu-se 0,1 dos extratos em éter etílico PA (98%)  e a partir desse extrato etanólico pingou-se uma gota em 

dois locais em um pedaço de papel filtro não fluorescente, e em seguida, aplicou-se uma gota de NaOH 10% sobre uma 

mancha. Os mesmos foram colocados em uma câmara com incidência de luz UV utilizando câmera de UV (254 e 365 

nm) por cerca de 2 minutos e observados se houve o aparecimento de uma mancha fluorescente. O desenvolvimento de 

fluorescência azulada bem visível indica a presença da cumarina.  

e) Alcaloides: Reativo de Mayer e Draggendorff. 

0,1 g dos extratos foram dissolvidos em 5 mL de solução de ácido clorídrico a 5% e aqueceu-se por 10 minutos 

em banho maria (60º C). A solução foi distribuída em tubos de ensaio e então adicionadas 3 gotas dos reagentes de 

Dragendorff e Mayer. A presença de precipitados floculosos avermelhados e brancos respectivamente para cada 

reagente, indica a presença de alcaloides. 

Resultados e Discussão 

Rendimento dos extratos 

Foram observadas taxas de rendimento que variaram entre 17,94 a 46,04% nos extratos analisados (Tabela 1), 

sendo o menor rendimento (17,94%) verificado no extrato bruto das cascas coletadas em ambiente natural, in situ. 

Constatou-se aumento no rendimento dos extratos oriundos do cultivo in vitro, independentemente do tipo de material 

vegetal, quando comparado com os extratos obtidos a partir de material cultivado em condições de campo (casa de 

vegetação) e coletados in situ. Estes resultados sugerem que a quantidade de metabólitos secundários produzidos in vitro 

são maiores que os obtidos em condições de campo e de ambiente natural, o que representa um fator positivo para 

produção de metabólitos de interesse, visto a quantidade de material vegetal demandado para produção dos mesmos. 

O rendimento de extratos metanólicos [Metanol-água 4:1 (v/v)] de M. urundeuva oriundos de ambiente natural, 

obtido a partir do tronco da espécie procedente do cerrado do Triângulo Mineiro, foi relatado por QUEIROZ, MORAIS 

e NASCIMENTO (2002), onde foi encontrado rendimento de 18,07%. Enquanto BESSA et al. (2013), em estudos de 

prospecção fitoquímica com espécies de plantas medicinais nativas do cerrado, situado a 15 km do perímetro urbano de 

Gurupi, no sul do Estado do Tocantins, obtiveram rendimento de 12,4% em extrato etanólico de folhas de M. 

urundeuva. De acordo com RODRIGUES et al. (2011), o cálculo do rendimento de extratos vegetais é essencial no 

cultivo e obtenção da matéria prima vegetais pois, é fundamental no cultivo das espécies e poderá implicar na colheita e 

consequentemente na massa fresca necessária para obtenção do extrato, pois,  seja pelo processo de secagem, como 

também determinado teor de compostos  do bioativos no extrato, além de possibilitar uma redução das estimativas de 

custo e menor perda na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos  
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Tabela 1. Massas secas vegetais e rendimentos dos extratos metanólicos de Myracrodruon urundeuva Fr. All. obtidos a 

partir de: cascas e folhas coletadas em ambiente natural (casca in situ e folha in situ, respectivamente); folhas, caules e 

raízes de plantas cultivadas em casa de vegetação (folha campo, caule campo e raiz campo, respectivamente); folhas, 

caules e raízes de plantas cultivadas in vitro em tubos de ensaio (folha tubo, caule tubo e raiz tubo, respectivamente); 

folhas, caules e raízes de plantas cultivadas in vitro sob condições de co-cultivo (folha co-cultivo, caule co-cultivo e raiz 

co-cultivo, respectivamente) e brotos induzidos in vitro (brotos). 

 

Nesse sentido, o cultivo in vitro mostrou-se eficiente para redução da quantidade de material vegetal necessário 

para produção de metabólitos secundários, principalmente, quando se objetiva a produção de fitoterápicos em escala 

comercial, visto que, podem ser utilizadas quantidades inferiores de material vegetal, se comparadas com as demais 

formas de cultivo avaliadas, para a produção de concentrações semelhantes de metabólitos. Salientando ainda, que a 

extração de material vegetal em ambiente natural, como por exemplo a casca, pode levar a planta à morte, acentuando os 

problemas causados pela extração não sustentável da espécie, a qual contribuiu para que esta tenha sido, de acordo com 

o MMA (2008), listada como ameaçada de extinção. 

Triagem fitoquímica qualitativa 

A triagem fitoquímica dos extratos por CCD dos diferentes tipos de cultivos possibilitou detectar a presença de 

uma variedade de metabólitos secundários (Tabela 2). Ao analisar os resultados obtidos para esteroides/triterpenoides, 

observou-se o surgimento de manchas verdes ao borrifar-se a placa cromatográfica com o reagente de Lieberman-

Buchard, indicando a presença dessa classe química na maioria dos extratos, exceto em “caule tubo” e em todos os 

cultivos de raízes. Já para cumarina, os resultados demonstraram a ausência dessa classe química nos extratos de caule e 

raízes cultivadas em condições de campo, estando presente nos extratos analisados (Tabela 2). 

Para detecção de compostos fenólicos/taninos a pulverização com cloreto férrico, apresentou resultado positivo 

(presença de coloração azul escuro) para todos os extratos vegetais. Enquanto não foi identificada a presença de 

alcaloides em nenhum dos extratos de M. urundeuva avaliados, não sendo observada mudança de coloração na placa 

cromatográfica ao ser borrifado o reagente de Dragendorff (Tabela 2). 

Para os extratos advindos do material vegetal de ambiente natural, in situ, verificou-se que o teste de prospecção 

fitoquímica, através da Reação de Lieberman- Burchard para detecção de esteroides/triterpenóides, apresentou reação 

positiva (mudança de coloração para verde) para folha (Figura 1A) e negativa para casca (Figura 1B). Esses mesmos 

EXTRATOS MASSA SECA (mg) RENDIMENTO (%) 

casca in situ 82856,6 17,94 

folha in situ 23260,6 30,83 

folha campo 5703,1 32,80 

folha Tubo 383,5 40,70 

folha co-cultivo 235,2 34,57 

caule campo 1661,6 18,22 

caule tubo 316,0 46,04 

caule co-cultivo 185,6 37,93 

raiz  campo 1465,5 18,07 

raiz tubo 205,2 42,79 

raiz co-cultivo 200,9 42,26 

Brotos 209,6 45,04 
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extratos também apresentaram resultados positivos para presença de cumarina, os quais exibiram o aparecimento de 

manchas fluorescente após incidência de luz ultravioleta (Figura 2A) (Tabela 2).  

Ao avaliar a presença de fenólicos/taninos através da prospecção fitoquímica observou-se mudança de coloração, 

indicando a presença desses fenóis com a adição da solução alcoólica de FeCl3 2% para os extratos obtidos tanto de 

folhas como de cascas coletadas em ambiente natural (Tabela 2). A presença de taninos foi evidenciada com a mudança 

de coloração para o marrom e aparecimento de precipitado através da reação com solução aquosa de FeCl3 3%, acetato 

de chumbo a 10% e acetato de cobre a 3% (Figura 2B) (Tabela 2). Esses resultados corroboram PEDROSO, SILVA e 

FURLAN (2009), em estudos com Porophyllum ruderale [Jaco.] Cass e Solidago sp., nos quais também foi verificado a 

presença de precipitados coloridos durante a identificação de taninos nessas espécies. No entanto, segundo os mesmos 

autores, apesar da verificação da formação de precipitados coloridos, indicando a presença de taninos condensados, há a 

necessidade de testes mais específicos para a confirmação ou não destes compostos bioativos nas espécies, uma vez que 

a época de colheita e o estágio vegetativo podem interferir nos resultados.  

 

Tabela 2. Triagem fitoquímica (EST- esteróides/triterpenóides; CUM – Cumarinas; TAN – taninos; FEN - 

fenólicos/flavonóides; NIT – nitrogenados/alcalóides)  qualitativa dos extratos vegetais de Myracrodruon urundeuva Fr. 

All. obtidos a partir de: cascas e folhas coletadas em ambiente natural (casca in situ e folha in situ, respectivamente); 

folhas, caules e raízes de plantas cultivadas em casa de vegetação (folha campo, caule campo e raiz campo, 

respectivamente); folhas, caules e raízes de plantas cultivadas in vitro em tubos de ensaio (folha tubo, caule tubo e raiz 

tubo, respectivamente); folhas, caules e raízes de plantas cultivadas in vitro sob condições de co-cultivo (folha co-cultivo, 

caule co-cultivo e raiz co-cultivo, respectivamente) e brotos induzidos in vitro (brotos). 

Legenda: (+) Positivo; (-) Negativo 

 

M. urundeuva tem sido relatada como uma espécie que apresenta altas concentrações de compostos fenólicos, 

especialmente os taninos (MONTEIRO et al., 2012). De acordo com TRENTIN et al. (2013), os taninos encontrados na 

espécie foram capazes de inibir a formação de biofilme (aglomerados de bactérias envolvidos por uma membrana) 

devido à sua capacidade de danificar membranas bacterianas, comprovando sua atividade bacteriostática. 

 

EXTRATOS 

CLASSE QUÍMICA 

EST CUM TAN FEN NIT 

Casca in situ - + + + - 

Folha in situ + +  + + - 

Folha campo + + + + - 

Folha tubo + + + + - 

Folha co-cultivo + + + + - 

Caule campo + - + + - 

Caule tubo - - + - - 

Caule co-cultivo + - + + - 

Raiz  campo - - + + - 

Raiz tubo - + + + - 

Raiz co-cultivo - + + + - 

Brotos + + + + - 
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Figura 1. Reação Lieberman- Burchard para esteroides obtidos em extratos metanólicos de folhas (A) e cascas (B) coletadas em 

ambiente natural (casca in situ e folha in situ, respectivamente) de Myracrodruon urundeuva Fr. All. 

 
Figura 2. Visualização em luz ultravioleta de gotas de extrato de folhas coletadas em ambiente natural (folha in situ) e em papel 

filtro acrescido com gotas de KOH 10% para detecção de cumarina (A) e reação com solução aquosa de FeCl3 2%, acetato de 

chumbo a 10% e acetato de cobre a 3% em extratos de cascas coletadas em  ambiente natural (casca in situ) para detecção de 

fenólicos/taninos (B) de Myracrodruon urundeuva Fr. All.

   

A presença de flavonoides, com exceção do caule tubo, foi detectada em todos os extratos analisados (Tabela 2), 

através de reações de coloração positiva (reação de Shinoda e hidróxido de sódio). A Reação de Shinoda confirmou a 

presença dessa classe química apenas nos extratos de folha campo (Figura 3A), casca in situ e folha in situ, confirmadas 

pelo aparecimento da coloração de parda a vermelha. Nos demais extratos, a presença de flavonoides foi confirmada 

pela reação com NaOH, com exceção do caule tubo (Figura 3 B-S). De acordo com PEDROSO, SILVA e FURLAN 

(2009), o desenvolvimento de coloração nesta reação ocorre a partir da redução dos flavonoides em compostos 

antociânicos, com cor mais intensa. Enquanto, os reativos de hidróxido de sódio desenvolvem coloração pela reação 

com hidroxilas fenólicas, presentes na estrutura química dos flavonoides e, embora essas reações não sejam específicas 

para esses compostos, pois é possível encontrar nos vegetais outras substâncias fenólicas como os taninos e os 

antraderivados, por exemplo, elas são importantes como ensaios complementares para a caracterização da classe de 

flavonoide presente (PEDROSO; SILVA; FURLAN, 2009).  

Os resultados obtidos nesse estudo estão de acordo com o descrito na literatura para a presença de flavonoides em 

M. urundeuva, como relata BESSA et al. (2013), em trabalhos de prospecção fitoquímica preliminar com a espécie, nos 

quais os autores identificaram a presença de flavonoides em extratos etanólicos obtidos a partir das folhas da aroeira-do-

sertão. Assim como MACHADO (2013), que em estudos de caraterização do extrato metanólico obtido a partir de 

folhas de M. urundeuva, também detectou a presença de flavonoides. 

Os flavonoides são considerados um dos maiores grupos de metabólitos secundários das plantas, sendo 

encontrados amplamente em frutas, folhas, chás e vinhos (SILVA et al., 2015), sendo classificados em grupos 

diferentes, a exemplo de antocianinas, flavonas, flavonóis e as isoflavonas (TAIZ; ZEIGER, 2017). A utilização dos 

flavonoides como um potente agente profilático e terapêutico para muitas doenças tem sido crescente, abrangendo 

assim, seus efeitos como anti-inflamatório, antioxidante, antitumoral, antiviral, antiangiogênico, imunomodulador e 

antimicrobiano (SILVA, 2015). Nesse sentido, grande parte da atividade medicinal da aroeira-do-sertão pode estar 

A B 
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relacionada com a presença dessa classe química, contudo novos estudos como estes associado a isolamento químico 

seria necessário. 

 

 
Figura 3. Reação de Shinoda e reação com NaOH para identificação de flavonoides. A- folha campo (reação de Shinoda); B- folha 

tubo (reação de Shinoda); C- folha tubo (reação com NaOH); D- folha co-cultivo (reação de Shinoda); E- folha co-cultivo (reação 

com NaOH); F- caule tubo (reação de Shinoda); G- caule campo (reação de Shinoda); H- caule campo (reação com NaOH); I- caule 

co-cultivo (reação de Shinoda); J- caule co-cultivo (reação com NaOH); L- raiz campo (reação de Shinoda); M- raiz campo (reação 

com NaOH); N- raiz tubo (reação de Shinoda); O- raiz tubo (reação com NaOH); P- raiz co-cultivo (reação de Shinoda); Q- raiz co-

cultivo (reação com NaOH); R- brotos (reação de Shinoda) e S- brotos (reação com NaOH) obtidos a partir de extratos de 

Myracrodruon urundeuva Fr. All. submetidos a diferentes condições de cultivo. 

 

Com exceção dos alcaloides, que não foram detectados em nenhum dos extratos analisados (Tabela 2), as 

diferentes classes de metabólitos secundários encontrados no presente estudo corroboram SILVA, MIRANDA e 

CONCEIÇÃO (2010), em trabalhos de prospecção fitoquímica com extratos etanólicos obtidos a partir das folhas e 

cascas de M. urundeuva coletadas na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum (Caxias/MA), nos quais 

foram detectadas a presença de esteroides/triterpenos e taninos nas folhas e alcaloides e saponinas (fraco positivo) tanto 

nas folhas, como na casca. Enquanto COLACITE (2015), em estudos fitoquímicos de Schinus terebinthifolia Raddi., 

Maytenus ilicifolia Reissek, Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. 

verificou a presença de taninos e alcaloides na composição de todos os extratos das plantas analisadas. 

O screening fitoquímico dos extratos de M. urundeuva evidenciou que, independente do tipo de cultivo, mantêm 

o perfil fitoquímico geral (Tabelas 2 e 3). Esse resultado é de grande relevância, principalmente para interesses 

farmacêuticos que visam a produção dos metabólitos encontrados em M. urundeuva, e estimulam mais estudos visando 

a produção em larga escala da aroeira-do-sertão através de técnicas da cultura de tecidos vegetais, que representa uma 

alternativa sustentável para exploração da espécie. 

Os diferentes órgãos vegetais diferiram entre si quanto a presença ou ausência de metabólitos para os esteroides, 

cumarinas e flavonoides. Essa diferença pode ser explicada pela própria característica dos metabólitos secundários, os 

quais geralmente são produzidos em diferentes regiões das plantas possuindo ainda, ação em região distinta de onde 

ocorre a produção. No entanto, o fato do extrato oriundo do caule cultivado no tubo e a raiz cultivada em campo terem 

apresentado resultado negativo para a presença de esteroides/triterpenoides, flavonoides e cumarinas, respectivamente 

(Tabelas 2 e 3), pode ter ocorrido por conta do próprio tipo de cultivo ou pela quantidade desse metabólito no extrato 

não ter sido suficiente para detecção através do método utilizado.  
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As características medicinais atribuídas à M. urundeuva ocorrem em virtude das diferentes classes de compostos 

químicos resultantes do metabolismo secundário vegetal, dentre esses estão os esteroides/triterpenoides e os compostos 

fenólicos cumarinas, taninos e flavonoides, cujas presenças foram detectadas em grande parte dos extratos analisados.  

Conclusão 

O perfil fitoquímico de M. urundeuva não foi alterado nas condições de cultivo avaliadas, existindo diferenças na 

produção de metabólitos entre os diferentes órgãos da espécie estudada.  

O tipo de cultivo influencia no rendimento de extratos da espécie estudada. 
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