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RESUMO 

 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., popularmente conhecida como goiaba-brava é uma 

espécie de Myrtaceae nativa da savana brasileira, que não foi cientificamente estudada 

por suas propriedades biológicas. Assim, este trabalho teve o objetivo de isolar e 

identificar metabólitos secundários das folhas de M. tomentosa e avaliar a atividade 

antifúngica do extrato bruto, frações e compostos isolados contra leveduras de Candida 

albicans e Candida parapsilosis. Para o isolamento de compostos, o extrato etanólico 

das folhas de M. tomentosa foi fracionado, e as frações obtidas (hexano, diclorometano, 

acetato de etila e aquosa) foram submetidas a procedimentos cromatográficos em 

coluna, em camada delgada e em cromatografia líquida de alta eficiência. A 

identificação das estruturas químicas foi determinada por espectrometria de massas, 

RMN 
1
H e de 

13
C, HSQC e HMBC. A avaliação da atividade antifúngica do extrato 

bruto, frações e compostos isolados de M. tomentosa sobre as espécies fúngicas foi 

realizada pela técnica de microdiluição em caldo. O extrato bruto e a avicularina foram 

utilizados nos demais ensaios biológicos. Os efeitos do extrato bruto e da avicularina 

foram avaliados na adesão das leveduras em células epiteliais bucais e sobre a cinética 

do crescimento fúngico. Para a verificação da citotoxicidade do extrato bruto e da 

avicularina contra células Balb 3T3 utilizou-se o ensaio de absorção do vermelho 

neutro. A análise de morfologia e ultraestrutura foi examinada por microscopia 

eletrônica de varredura e transmissão. Na investigação fitoquímica foram obtidos onze 

compostos, sendo nove isolados pela primeira vez em M. tomentosa. Os compostos 

isolados foram: α-bisabolol, óxido de bisabolol B, α-cadinol, n-pentacosano, n-

tetracosano, β-sitosterol, quercetina, canferol, quercetina-3-O-α-arabinofuranosídeo 

(avicularina), quercetina-3-O-α-arabinopiranosídeo (guaijaverina) e canferol-3-O-α-

arabinofuranosídeo (juglanina). Na avaliação antifúngica, o extrato bruto e as frações de 

M. tomentosa inibiram os isolados de Candida sp. em concentrações que variaram de 4 

a 128 µg/mL. Dos compostos isolados o flavonoide avicularina foi o mais ativo, 

inibindo as espécies de Candida em concentrações de 2 a 32 µg/mL. O extrato bruto e a 

avicularina apresentaram efeitos sobre a cinética de crescimento dos isolados fúngicos e 

promoveram a redução no número de leveduras aderidas às células epiteliais bucais. A 

citotoxicidade in vitro mostrou baixa toxicidade tanto para a avicularina como para o 

extrato bruto de M. tomentosa. A microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 

mostrou alterações na morfologia e no arranjo celular das espécies de Candida testadas 

frente à avicularina, além de alterações na produção de pseudomicélio e nas estruturas 

citoplasmáticas das células fúngicas. Os resultados demonstram o potencial do 

composto avicularina obtido de M. tomentosa para o tratamento de candidíase. 

 

Palavras-chave: Atividade antifúngica. Myrcia tomentosa. Avicularina. Fitoquímica. 

Candida sp. Mecanismo de ação. Microscopia eletrônica. 
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ABSTRACT 

 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., popularly known as guava-brava is a species of 

Myrtaceae native to the Brazilian savannah, which has not been scientifically studied 

for its biological properties. The aim of this work was to isolate and identify secondary 

metabolites from leaves of M. tomentosa and to evaluate the antifungal activity of the 

crude extract, fractions and isolated compounds against Candida albicans and Candida 

parapsilosis yeasts. Leaves extracts from M. tomentosa was fractionated for the 

purification of compounds, the ethanolic extract and their fractions (hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and aqueous) were submitted to column 

chromatography, thin layer and high performance liquid chromatography. The 

identification of the chemicals was performed by mass spectrometry, 
1
H NMR and 

13
C 

NMR spectroscopy, HSQC and HMBC. The evaluation of antifungal activity of crude 

extract, fractions and isolated compounds of M. tomentosa was performed by broth 

microdilution technique on fungi species. The crude extract and avicularin were used in 

the other biological assays. The effects of the crude extract and avicularin were 

evaluated in yeast adhesion in buccal epithelial cells and kinetics of fungal growth. 

Cytotoxicity of the crude extract and avicularin were evaluated against Balb 3T3 cells 

by neutral red absorption assay. Morphology and ultrastructure were analyzed by 

scanning and transmission electron microscopy. Phytochemical investigation lead to 

identification of eleven compounds, nine were isolated for the first time in M. 

tomentosa. These compounds were: α-bisabolol, bisabolol B oxide, α-cadinol, n-

pentacosane, n-tetracosane, β-sitosterol, quercetin, kaempferol, quercetin-3-O-α-

arabinofuranoside (avicularin), quercetin-3-O-α-arabinopyranoside (guaijaverin) and 

kaempferol-3-O-α-arabinofuranoside (juglanin). Antifungal assay showed the crude 

extract and the fractions of M. tomentosa inhibited Candida sp. at concentrations 

ranging from 4 to 128 μg/mL. Among isolated compound, the flavonoid avicularin was 

the most active, inhibiting the Candida species in concentrations from 2 to 32 μg/mL. 

The crude extract and avicularin showed effects on the growth kinetics of the fungal 

isolates and promoted a reduction in the number of yeasts adhered to the oral epithelial 

cells. Cytotoxicity in vitro assay showed low toxicity for both avicularin and crude 

extract of M. tomentosa. Scanning electron microscopy and transmission electron 

microscopy showed changes in the morphology and cellular arrangement of the 

Candida species exposed to avicularin, as well as changes in the production of 

pseudomyicell and in the cytoplasmic structures of fungal cells. The results showed the 

potential of avicularin obtained from M. tomentosa for the treatment of candidiasis. 

 

Keywords: Antifungal activity. Myrcia tomentosa. Avicularin. Phytochemistry. 

Candida sp. Mechanism of action. Electron microscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças infecciosas são conhecidas desde os tempos pré-históricos, porém 

passaram a ser registradas quando o homem começou a residir em comunidades maiores 

(PETRUSEVSKI, 2013). Durante séculos essas doenças foram um enigma para o 

homem, mas despertava grande interesse da comunidade científica (PETRUSEVSKI, 

2013). Atualmente, as doenças infecciosas continuam a ser de grande interesse, talvez 

mais do que em qualquer outro momento, visto que com a mobilidade e conectividade 

existentes, surtos de doenças infecciosas locais podem assumir dimensões nacionais e 

globais dentro de dias ou semanas (STEIN, 2015). Neste contexto merecem destaque as 

infecções fúngicas que são consideradas um grande problema de saúde pública. 

As infecções fúngicas são causadas por diferentes microrganismos, destacando-

se fungos do gênero Candida que podem causar desde lesões superficiais até invasivas 

em pacientes imunocomprometidos (PFALLER; DIEKEMA, 2007). Embora a 

descoberta dos agentes azólicos tenha sido significativa na história do desenvolvimento 

dos medicamentos antifúngicos (NEGRI et al., 2014), não evitou um aumento das 

infecções fúngicas, principalmente da candidíase nas últimas décadas.  

O tratamento das micoses nem sempre é efetivo, pois os antifúngicos podem 

levar à recidiva de infecções ou mesmo apresentar importante toxicidade (CHEN; 

SORRELL, 2007). Por isso, a busca por novas substâncias antifúngicas mais eficazes, 

menos tóxicas e com menos efeitos colaterais se tornou de grande importância (LIMA 

et al., 2006; OSTROSKY et al., 2008; SARDI et al., 2013). 

Os produtos naturais são produzidos, como resultado de milhões de anos de 

evolução de organismos terrestres e aquáticos, resultando em compostos bioativos 

(DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015; KINGHORN et al., 2011). O estudo de espécies 

vegetais para comprovação de suas qualidades medicinais, visto que eles são um 

reservatório potencial para a descoberta de novos medicamentos, atualmente constitui o 

alvo de diferentes pesquisadores (DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015; NEWMAN; 

CRAGG, 2012; VALLI et al., 2013). 
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1.1. CANDIDÍASE 

Entre as infecções causadas por fungos, a candidíase é considerada a mais 

comum, causando desde infecções superficiais até disseminadas, que acometem pessoas 

hígidas e imunocomprometidas e se mostram de difícil terapia, com recidivas frequentes 

(ACHKAR; FRIES, 2010; PFALLER; DIEKEMA, 2007; PU et al., 2015). 

A candidíase é considerada uma infecção de origem endógena, uma vez que 

espécies de Candida são leveduras comensais que colonizam a pele, mucosas, trato 

gastrointestinal e aparelho genitourinário do ser humano (ACHKAR; FRIES, 2010; 

VARADE; BURKEMPER, 2013). Dentre as várias espécies do gênero Candida, a 

Candida albicans é o agente mais frequente, mas, outras espécies como Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis, Candida guilliermondii e Candida dubliniensis, além 

de espécies emergentes resistentes aos azólicos, como Candida krusei e Candida 

glabrata, têm-se mostrado como agentes importantes nesta patologia (CHEN et al., 

2009; NUCCI et al., 2013; SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

Um levantamento de base populacional, realizado por Falagas, Roussos e 

Vardakas (2010) em diferentes regiões geográficas do mundo sobre a distribuição de 

espécies de Candida sp., mostrou variação entre a presença de C. albicans e não-

albicans. C. albicans foi frequentemente isolada nos Estados Unidos e na região norte e 

central da Europa, enquanto as espécies de Candida não-albicans foram 

predominantemente encontradas na América do Sul, na Ásia e no sul da Europa. No 

Brasil, C. albicans é o agente mais isolado, seguido por C. parapsilosis e C. tropicalis 

(COLOMBO et al., 2006; MORETTI et al., 2013; WILLE et al., 2013).  

Estas variações, observadas na epidemiologia da etiologia são difíceis de serem 

explicadas e, podem estar associadas a diferentes fatores, muitas vezes ligados à 

qualidade dos cuidados de saúde dos pacientes de alto risco (SIFUENTES-OSORNIO; 

CORZO-LEÓN; PONCE-DE-LEÓN, 2012). C. parapsilosis tem sido associada às 

infecções por cateteres devido à sua capacidade de formar biofilmes (PFALLER et al., 

2010; SIFUENTES-OSORNIO; CORZO-LEÓN; PONCE-DE-LEÓN, 2012; TROFA; 

GACSER; NOSANCHUK, 2008), enquanto C. tropicalis é mais frequentemente isolada 

de pacientes neutropênicos ou com malignidades hematológicas, provavelmente devido 

ao uso extensivo de fluconazol como profilático (KONTOYIANNIS et al., 2001; 

MUÑOZ et al., 2011; PFALLER; DIEKEMA, 2007) e C. glabrata tem se mostrado 
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como um patógeno emergente, igualmente atribuído ao uso de fluconazol (COLOMBO 

et al., 2013; PFALLER; DIEKEMA, 2007). 

As manifestações clínicas causadas por Candida sp. podem variar, causando 

desde alterações na qualidade de vida dos indivíduos até lesões graves, frequentemente 

fatais (ACHKAR; FRIES, 2010; LALLA et al., 2010; MARTÍNEZ MÉNDEZ et al., 

2013; MARTINS et al., 2014). Estas manifestações podem ser classificadas como 

superficiais ou profundas (SARDI et al., 2013).  

As manifestações superficiais podem ser classificadas de acordo com sua 

localização e extensão do comprometimento em ungueal, cutânea, mucosa (oral, 

vulvovaginal e balanoprepucial) ou mucocutânea crônica e granulomatosa (LÓPEZ-

MARTÍNEZ, 2010). As manifestações profundas são classificadas em candidemia ou 

candidíase invasiva (ARENDRUP, 2010).  

A onicomicose é uma infecção superficial que atinge as unhas das mãos e/ou dos 

pés (ATAIDES et al., 2012; TCHERNEV et al., 2013; WELSH; VERA-CABRERA; 

WELSH, 2010), de forma que as unhas podem tornar-se espessadas, distróficas e 

descoradas, além da ocorrência de eritema e edema, ou mesmo a separação da lâmina 

ungueal e eventual perda da cutícula (COLEMAN; FLECKMAN; HUANG, 2014; 

VARADE; BURKEMPER, 2013). A elevada prevalência desta infecção está associada 

a morbidades como diabetes, doença vascular arterial e tabagismo, bem como algumas 

doenças sistêmicas, como linfomas, imunodeficiências congênitas ou adquiridas, além 

da ocorrência de traumatismo ungueal (SANTOS et al., 2015a; TCHERNEV et al., 

2013).  

A etiologia da onicomicose varia conforme a região geográfica, o estilo de vida 

e o clima da região (SANTOS et al., 2015a; SEGAL et al., 2015). Em Israel, Segal e 

colaboradores (2015) em um total de 27.093 pacientes, verificaram que C. parapsilosis 

foi a espécie mais frequente, seguida de C. guilliermondii e C. albicans. No Senegal, em 

507 pacientes, verificou-se prevalência de C. albicans (SECK et al., 2014). No Brasil, 

Ataides et al. (2012) identificaram C. parapsilosis como o principal agente etiológico de 

candidíase ungueal.  

A candidíase cutânea acomete principalmente áreas intertriginosas, como as 

regiões interdigitais, inframamárias, axilares, interglúteas e pregas suprapúbicas, tendo 

como fatores predisponentes a maceração do tecido epitelial, calor e umidade. As lesões 

são caracterizadas por erupção, secreções, ardor e, por vezes, dor, além de manchas 

esbranquiçadas e eritematosas (LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2010).  
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No Irã, Falhahi et al. (2013) analisaram 896 amostras cutâneas, apontando que as 

espécies de Candida foram responsáveis por 18,22% das lesões. C. albicans foi a 

espécie mais isolada, seguida de C. parapsilosis, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. 

famata e C. krusei. No Brasil, Chiacchio et al. (2014) revisaram 9.042 exames 

micológicos entre 2005-2011 com suspeita clínica de micose superficial, verificando 

3.070 casos positivos para fungos sendo 5,5% causados por diferentes espécies de 

Candida. 

Leveduras do gênero Candida são comensais da cavidade oral numa grande 

proporção de indivíduos. Mudanças no ambiente oral e/ou sistêmico podem resultar 

num crescimento excessivo das espécies, levando à candidíase oral (LALLA et al., 

2010). Imunossupressão, desequilíbrio na microbiota oral, hipossalivação, deficiência 

nutricional e danos no tecido local devido ao uso de próteses dentárias são os principais 

fatores desencadeantes desta infecção (LALLA et al., 2010; STOOPLER; SOLLECITO, 

2014). Candidíase oral é comumente observada em pacientes oncológicos submetidos à 

quimioterapia e radioterapia, pois a radiação frequentemente predispõe o paciente à aior 

colonização por Candida sp., e em pacientes portadores de HIV, devido à baixa 

imunidade nestes pacientes (LALLA et al., 2010; SENA et al., 2009; STOOPLER; 

SOLLECITO, 2014). 

C. albicans é responsável pela maioria dos episódios de candidíase orofaríngea, 

no entanto, outras espécies tais como C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. 

parapsilosis e C. dubliniensis também têm sido frequentemente implicadas neste tipo de 

infecção (THOMPSON III et al., 2010).  

As infecções do aparelho genitourinário, mucosa vaginal e balanoprepucial, 

causadas por fungos do gênero Candida são frequentes em todo o mundo (AUBRON et 

al., 2015; DEMIRBAG; KÖKSAL; KAYA, 2013; LISBOA et al., 2011). A candidíase 

vulvovaginal é uma infecção comum que acomete mulheres de todas as idades e seus 

sintomas incluem prurido intenso, corrimento vaginal, vulva eritematosa e dispareunia 

(CASSONE, 2015; DEMIRBAG; KÖKSAL; KAYA, 2013). Os fatores de risco estão 

associados com uso de contraceptivos orais, hábitos de higiene e imunossupressão 

(DEMIRBAG; KÖKSAL; KAYA, 2013; MERENSTEIN et al., 2013). Esta infecção 

acomete um grande número de mulheres, sendo que na idade fértil, 75% apresentam 

pelo menos um caso de candidíase vulvovaginal ao longo da vida e, cerca de 5% destas 

possuem episódios recorrentes que podem chegar a mais de quatro por ano (ACHKAR; 

FRIES, 2010; SOBEL, 2007). 
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A maioria dos casos de candidíase vulvovaginal tem como agente etiológico C. 

albicans. Mahmoudi et al. (2011) analisaram 175 amostras vaginais, isolando 191 

microrganismos, dos quais 157 (89,7%) pertenciam ao gênero Candida, com 10,3% das 

pacientes com infecção mista, por mais de uma espécie de Candida. C. albicans foi a 

espécie mais isolada, seguida por C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis e 

C. guilliermondii. Na China, um estudo prospectivo de 3.141 pacientes com candidíase 

vulvovaginal, identificou C. albicans em 2.705 casos, correspondentes a 85% das 

pacientes (LIU et al., 2014). Da mesma forma, no Irã, de 234 pacientes com candidíase 

vulvovaginal verificou o isolamento de C. albicans em 42,5% (HEDAYATI et al., 

2015). 

A candidíase balanoprepucial ocorre principalmente em homens não 

circuncidados e aparece como pápulas, pústulas, irritação, dor e, às vezes, lesões 

esbranquiçadas (LISBOA et al., 2009; LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2010). Os principais 

fatores de risco associados a esta infecção incluem idade acima de 40 anos, diabetes 

mellitus e presença de grande número de leveduras na urina (LISBOA et al., 2010). 

Semelhante ao que ocorre com candidíase vulvaginal, C. albicans é considerada 

como a principal agente de balanite e balanopostite (ACHKAR; FRIES, 2010; 

ALSTERHOLM et al., 2008; LISBOA et al., 2009). Em Portugal, um estudo conduzido 

por Lisboa et al. (2009) revisou os registros clínicos de 118 pacientes com balanite e 

balanopostite de um hospital universitário entre 1995 e 2004, dos quais 26 foram 

registrados como candidíase por C. albicans. Na Suécia em um estudo realizado com 

102 pacientes com balanopostite, C. albicans teve uma frequência de 18% 

(ALSTERHOLM et al., 2008). 

Polêmica intensa tem sido registrada com relação à transmissão sexual entre os 

pacientes com infecções vulvovaginal e balanoprepucial. Segundo alguns autores estas 

infecções são consideradas como sexualmente transmissíveis (ACHKAR; FRIES, 2010; 

BEHZADI; BEHZADI; RANJBAR, 2015; LISBOA et al., 2009), mas Lisboa et al. 

(2011) argumentam que há baixa similaridade de espécies de Candida sp. isoladas de 

parceiros sexuais e que, portanto, estas infecções não podem ser consideradas como 

transmitidas sexualmente. 

A candidúria é definida como a presença de leveduras de Candida sp. na urina, 

não necessariamente significando infecção do trato urinário. Este achado laboratorial 

traz dilemas em relação a sua interpretação, visto que pode ser decorrente de uma 

simples contaminação da coleta de urina até candidúria assintomática, e às vezes até a 
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cistite ou pielonefrite, candidíase renal primária, bola fúngica ureteropélvica ou 

candidíase disseminada (AUBRON et al., 2015; BEHZADI; BEHZADI; RANJBAR, 

2015; KAUFFMAN, 2014). Esta manifestação está altamente associada a longos 

períodos de internação hospitalar, sendo a cateterização o fator de risco mais comum em 

pacientes de unidades de terapia intensiva (UTI) (AUBRON et al., 2015; BEHZADI; 

BEHZADI; RANJBAR, 2015; PASSOS et al., 2005; SOBEL et al., 2011). Entre as 

infecções do trato urinário, a candidíase ocupa um papel de destaque, sendo C. albicans 

o principal agente, seguido de C. glabrata e C. tropicalis (BEHZADI; BEHZADI; 

RANJBAR, 2015).  

A candidíase mucocutânea crônica e granulomatosa é uma manifestação rara, 

caracterizada por infecções persistentes e recorrentes que afeta principalmente rosto, 

pele, couro cabeludo e mãos (CHAMBÔ FILHO et al., 2014; TAKEZAKI et al., 2012). 

As lesões apresentam hiperqueratose com espessamento da pele e tecidos subcutâneos, e 

dor nas áreas afetadas (LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2010). Alterações dos linfócitos T e 

deficiências de γ-globulina são os principais fatores de risco. Este tipo de infecção pode 

levar a septicemia, sendo muitas vezes fatal (CHAMBÔ FILHO et al., 2014; LÓPEZ-

MARTÍNEZ, 2010). 

A candidíase invasiva é uma manifestação profunda, generalizada e de alta 

gravidade, sendo oriunda de infecções da corrente sanguínea (candidemia) ou de 

peritonite após cirurgia gastrointestinal (ARENDRUP, 2010; SARDI et al., 2013).  

A candidíase sistêmica tem sido fonte de grandes preocupações, principalmente 

em UTI, por apresentar uma alta taxa de mortalidade, variando de 30 a 60 % 

(COLOMBO et al., 2014; HIRANO et al., 2015; LEROY et al., 2010; NIETO; 

TELLERÍA; CISTERNA, 2015; PARMELAND et al., 2013). Esta manifestação ocupa 

o quarto lugar das infecções nosocomiais nos Estados Unidos e na Europa (PFALLER; 

DIEKEMA, 2007; SIFUENTES-OSORNIO; CORZO-LEÓN; PONCE-DE-LEÓN, 

2012), o terceiro lugar na Venezuela (MARTÍNEZ MÉNDEZ et al., 2013) e o sétimo 

lugar no Brasil (DOI et al., 2016). 

Embora C. albicans continue sendo a causa predominante de candidíase invasiva 

na maioria das situações clínicas em todo o mundo, a epidemiologia desta infecção tem 

sido modificada, demonstrada pelo crescente número de episódios por Candida não-

albicans. Dentre estas as espécies merecem destaque: C. tropiclais, C. parapsilosis, C. 

glabrata, C. krusei e C. guilliermondii (ARENDRUP, 2010; COLOMBO et al., 2014; 
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LEROY et al., 2010; NIETO; TELLERÍA; CISTERNA, 2015; PARMELAND et al., 

2013; SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

1.2. ANTIFÚNGICOS 

Várias recomendações consensuais para a terapia de infecções fúngicas, 

essencialmente para candidíase foram publicadas nos últimos anos (EDWARDS et al., 

2014; PAPPAS et al., 2009; REX et al., 2000; SANTOLAYA et al., 2013; 

ZARAGOZA et al., 2014). O tratamento das infecções fúngicas inclui agentes 

antifúngicos tópicos e sistêmicos, e sua escolha geralmente é baseada na localização 

anatômica da infecção, nos fatores de risco do paciente, na espécie responsável e na 

suscetibilidade do isolado aos antifúngicos (GARCIA-CUESTA; SARRION-PEREZ; 

BAGAN, 2014; HANI et al., 2015; SENA et al., 2009). 

Atualmente estão disponíveis no mercado classes de antifúngicos que 

compreendem os azóis, os poliênicos, as alilaminas e as equinocandinas além de outros 

agentes, como a amorolfina (um derivado morfolínico), a flucitosina (um análogo da 

pirimidina) e a griseofulvina (CHEN; SORRELL, 2007; HANI et al., 2015; 

KATHIRAVAN et al., 2012; RUIZ-CAMPS; CUENCA-ESTRELLA, 2009). Os 

agentes antifúngicos conhecidos atuam principalmente na parede celular, na membrana 

citoplasmática ou na divisão celular das células fúngicas (HANI et al., 2015; 

SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

Os agentes azólicos possuem dois grupos de utilização clínica: os imidazóis 

(cetoconazol, miconazol, clotrimazol, econazol, tioconazol) e os triazóis (fluconazol, 

itraconazol, voriconazol, posaconazol). Os imidazóis têm uso limitado ao tratamento de 

micoses superficiais, enquanto os triazóis são amplamente empregados tanto em 

infecções superficiais como em infecções invasivas (CHEN; SORRELL, 2007). Os 

azóis atuam através da inibição da enzima 14α-desmetilase do citocromo P450 do 

fungo, a qual inibe a conversão de lanosterol para ergosterol, um componente 

importante da membrana da célula fúngica. Com a inibição da enzima 14α-desmetilase 

ocorre acúmulo do produto tóxico 14-α-metil-3,6-diol, com consequente redução do 

conteúdo de ergosterol, provocando alterações na estrutura e função da membrana 

celular do fungo (CHEN; SORRELL, 2007; RUIZ-CAMPS; CUENCA-ESTRELLA, 

2009; SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

Existem três mecanismos de resistência relatados para espécies de Candida 

quanto aos azóis. O primeiro refere-se à indução de bombas de efluxo que resulta em 
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redução das concentrações do antifúngico na enzima alvo lanosterol 14-α-esterol 

desmetilase na célula fúngica. O segundo mecanismo envolve a alteração ou a 

superprodução da enzima alvo, a lanosterol 14α-demetilase, que é codificada pelo gene 

ERG11, impedindo a ligação dos azóis ao sítio de ação. O terceiro mecanismo de 

resistência envolve mutação e perda de função do gene ERG 3, resultando na 

diminuição de ergosterol na membrana da célula fúngica e acúmulo do produto tóxico 

14-α-metil-3,6-diol (SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

Os poliênicos (anfotericina B e nistatina) são macrolídeos que se ligam ao 

ergosterol promovendo a formação de poros ou canais na membrana, tornando esta mais 

permeável à perda de íons intracelulares, principalmente de potássio com consequente 

rompimento da célula fúngica (HANI et al., 2015; RUIZ-CAMPS; CUENCA-

ESTRELLA, 2009). A resistência observada a essa classe é baixa, atribuída 

essencialmente às alterações quantitativas e qualitativas de ergosterol presente na 

membrana celular, que ocorre devido a mutações nos genes da via de biossíntese do 

ergosterol: ERG2, ERG3, ERG5, ERG6 e ERG11 (VINCENT et al., 2013). 

As alilaminas (terbinafina e naftina) são quimioterápicos sintéticos derivados do 

naftaleno que também interferem na biossíntese do ergosterol, atuando na inibição da 

enzima esqualeno epoxidase, inibindo a transformação do lanosterol em ergosterol. A 

inibição da esqualeno epoxidase contribui para o acúmulo de esqualeno, que é tóxico 

para a célula fúngica e contribui para seu efeito fungicida (KATHIRAVAN et al., 2012; 

REVANKAR; NAILOR; SOBEL, 2008). A resistência à alilaminas por C. albicans está 

relacionada aos genes CDR1 e CDR2 que codificam para bombas de efluxo, como os 

transportadores ABC (LEBER et al., 2003). 

As equinocandinas (caspofungina, anidulafungina e micafungina) são mais 

recentes e pertencem à classe de agentes antifúngicos que atuam na inibição da síntese 

de 1-3-β-D-glucano, importante polímero da parede celular fúngica, levando à 

alterações nesta estrutura e consequentemente morte celular. As equinocandinas são 

específicas para estes microrganismos, com menor toxicidade para as células 

hospedeiras animal, pois o glucano não é encontrado em células de mamíferos (EMRI et 

al., 2013; HANI et al., 2015; PEMÁN; ALMIRANTE, 2008; RUIZ-CAMPS; 

CUENCA-ESTRELLA, 2009). Dois principais mecanismos de resistência às 

equinocandinas têm sido relatados em espécies de Candida. As mutações específicas no 

gene FKS1 que codifica componentes essenciais na síntese de glucano e o aumento da 

expressão de Sbe2p, uma proteína presente no complexo de Golgi envolvida no 
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transporte de componentes da parede celular. Vale ressaltar que C. parapsilosis é 

intrinsecamente menos suscetível a equinocandinas devido à ocorrência natural de 

mutações em FKS1 (PFALLER; DIEKEMA, 2007; SANGUINETTI; POSTERARO; 

LASS-FLÖRL, 2015). 

A amorolfina, um derivado morfolínico usado no tratamento tópico da 

onicomicose, atua bloqueando duas etapas sucessivas da biossíntese do ergosterol, 

mediadas pelas enzimas ∆
14

-redutase e ∆
7
,∆

8
-isomerase, com consequentes alterações 

na permeabilidade da membrana (KATHIRAVAN et al., 2012; VANDEN BOSSCHE, 

1997). O mecanismo de resistência em espécies de Candida tem sido associado ao gene 

CDR1, que codifica proteínas de transporte da membrana (VANDEN BOSSCHE, 

1997). 

A flucitosina ou 5-fluorcitosina, antifúngico da classe das pirimidinas de uso 

clínico, atua sobre a síntese de DNA ou RNA. Este antifúngico é transportado para a 

célula fúngica por uma enzima denominada citosina permease (não encontrada em 

células de mamíferos) e convertida em 5-fluoruracil (5-FU) pela citosina desaminase. O 

5-FU sofre novas modificações gerando o ácido 5-fluoruradílico que pode incorporar à 

cadeia de RNA resultando em erros na síntese de proteínas ou pode levar à inibição da 

timidilato sintase e, portanto, da síntese de DNA (CUENCA-ESTRELLA, 2010; 

MAUBON et al., 2014). Dois mecanismos principais de resistência de Candida sp. são 

conhecidos para flucitosina. A redução da absorção do antifúngico devido a mutações 

no gene que codifica a FCY2 citosina permease e o metabolismo deficiente do fármaco 

ou do seu metabólito ativo (5-FU), devido a mutações de FCY1 ou FUR1 (MAUBON et 

al., 2014; PFALLER; DIEKEMA, 2007).  

A griseofulvina, antibiótico derivado do Penicilium griseofulvum, atua na síntese 

do ácido nucléico inibindo a mitose dos fungos através de sua ligação à tubulina e a uma 

proteína associada aos microtúbulos, rompendo, assim, a organização do fuso mitótico 

(RATHINASAMY et al., 2010; SPAMPINATO; LEONARDI, 2013). A griseofulvina 

tem atividade seletiva para dermatófitos e seu mecanismo de resistência envolve os 

sistemas de bombas de efluxo, especialmente os transportadores ABC (VANDEN 

BOSSCHE, 1997). 

A Figura 1 mostra os sítios de ação de diferentes antifúngicos sobre a célula 

fúngica. 

Outra possibilidade no tratamento da candidíase se refere a vacinas, visto que 

algumas formulações têm sido desenvolvidas na última década, sendo estes estudos 
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baseados na imunidade protetora contra Candida sp. (CASSONE; CASADEVALL, 

2012; HANI et al., 2015). No entanto, problemas relacionados à reprodutibilidade dos 

diferentes lotes de anticorpo monoclonal, bem como custos elevados, dificultam a 

aprovação e consequente comercialização destes produtos (CASSONE; 

CASADEVALL, 2012; RUIZ-CAMPS; CUENCA-ESTRELLA, 2009). 

 

Figura 1 - Alvos celulares dos antifúngicos.  

 

Fonte: Adaptado de Kathiravan et al. (2012) 

 

Algumas características dos agentes antifúngicos mencionados acima, como 

limitado espectro de ação, baixa seletividade, toxicidade para o hospedeiro, além de 

serem fungistáticos e não fungicidas aumentando a possibilidade de recorrência da 

infecção, ou ainda, apresentarem resistência cruzada com outros antifúngicos (CHEN; 

SORRELL, 2007; HANI et al., 2015; NIETO; TELLERÍA; CISTERNA, 2015), 

reforçam que a busca de novos agentes antifúngicos com melhoria da eficácia e perfil de 

segurança, e de custo acessível, continua sendo de grande importância. 

1.3. PLANTAS MEDICINAIS 

As plantas são consideradas integrantes da farmacoterapia desde o início da 

história da humanidade, sendo estimado que 70 a 80% da população mundial utilizam 

medicamentos à base de plantas como sua principal fonte de cuidados à saúde 

(MAROYI, 2013; PFERSCHY-WENZIG; BAUER, 2015; WHO, 2013). Plantas 

medicinais de várias famílias são utilizadas para os mais diversos fins terapêuticos 

(ASGARPANAH et al., 2015; MAROYI, 2013), incluindo o tratamento de infecções 

fúngicas (FENNER et al., 2006; JOHANN et al., 2007; KUETE, 2010). 
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No Brasil, o uso de fitoterápicos e plantas medicinais na atenção primária à 

saúde tem sido estimulado, principalmente com a introdução da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a, 2006b), com 24 

programas de fitoterapia introduzidos ou desenvolvidos em estados e municípios 

brasileiros (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2014). 

As espécies vegetais tem grande impacto sobre a descoberta de medicamentos 

(DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015; DI SANTO, 2010; KINGSTON, 2011), 

servindo como fonte inestimável para a descoberta de moléculas bioativas (SNEADER, 

2005). Dados históricos mostram que já entre o período de 1981 a 2010, 33% dos 1.355 

novos medicamentos aprovados foram de origem meramente sintética, e mais da metade 

foram derivados ou inspirados em produtos naturais (NEWMAN; CRAGG, 2012). 

Embora haja um incentivo à pesquisa de espécies vegetais com potencial uso 

medicamentoso, há escassas publicações relatando sobre a atividade dos extratos e 

compostos oriundos de plantas (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2014). Um 

programa de grande incentivo é o de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 

(CYTED), programa ibero-americano de cooperação multilateral científica e 

tecnológica voltado à inovação, criado em 1984, do qual o organismo signatário 

brasileiro é representado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq, 2015). 

Assim, publicações relacionadas à avaliação da atividade antifúngica são de 

extrema necessidade, pois apesar da diversidade de espécies vegetais utilizadas 

popularmente como antifúngicos, há um número reduzido de publicações científicas que 

consolide esta utilização (FENNER et al., 2006; FERREIRA et al., 2015; RIBEIRO et 

al., 2014). Entre as plantas utilizadas na medicina popular brasileira observou-se que 

409 espécies vegetais, distribuídas principalmente nas famílias Fabaceae e Asteraceae, 

foram utilizadas para o tratamento de sinais e sintomas relacionados às infecções 

fúngicas. Entre as dez espécies mais citadas, seis são nativas do Cerrado, pertencentes a 

diferentes famílias vegetais (FENNER et al., 2006). 

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 

2.036.448 Km
2
, cerca de 22% do território nacional brasileiro. Sua área incide sobre os 

estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, 

Maranhão, Piauí, Paraná e São Paulo, além do Distrito (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2015; SANO et al., 2008). Do ponto de vista da diversidade biológica, o 
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Cerrado brasileiro (Figura 2) é reconhecido como a savana mais rica do mundo, com 

extrema abundância de espécies endêmicas, abrigando 11.627 espécies de plantas 

nativas já catalogadas, sendo cerca de 220 espécies utilizadas para fins medicinais 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).  

 

Figura 2 – Localização geográfica do Bioma Cerrado no Brasil. 

 

Fonte: Sano et al. (2008)  

 

 

Os recursos vegetais do Cerrado têm um papel importante na vida da 

comunidade, manifestada pela diversidade de usos, que inclui principalmente o 

alimentício, artesanal, medicinal, construção civil e oleífero (BOTREL et al., 2006; 

MOREIRA; GUARIM-NETO, 2009; RONDON-NETO et al., 2010). As plantas 

medicinais do Cerrado brasileiro pertencem a diversas famílias, sendo Fabaceae a mais 

citada em levantamentos etnobotânicos em diferentes regiões do país. Outras famílias, 

incluindo Myrtaceae também são de grande importância como fonte medicamentosa 

(BOTREL et al., 2006; CUNHA; BORTOLOTTO, 2011; MOREIRA; GUARIM-

NETO, 2009; RIBEIRO et al., 2014; SARAIVA et al., 2015). 

A família Myrtaceae compreende 132 gêneros e 5.671 espécies, apresentando 

centros de dispersão nos trópicos úmidos, na América do Sul, Austrália e Ásia Tropical, 

mas possui distribuição pantropical, com espécies em todo o mundo. No solo brasileiro, 

esta família é constituída por 23 gêneros e aproximadamente 130 espécies 

(GOVAERTS et al., 2008; JUDD et al., 2009). Myrtaceae apresenta grande potencial 

econômico pela utilização de várias espécies no âmbito medicinal, ornamental e 
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madeireiro, além de destacarem-se no uso alimentício com a comercialização de 

diversos frutos, tais como goiaba (Psidum guajava L.), jabuticaba (Myrciaria cauliflora 

(Mart.) O.Berg.), jambo (Syzygium spp.) e pitanga (Eugenia uniflora L.) (CASCAES et 

al., 2015; CONCEIÇÃO; ARAGÃO, 2010; GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006). 

Dentre as atividades biológicas atribuídas a esta família podemos relatar 

atividade anti-Leishmania, antibacteriana, antifúngica, antinociceptiva, anti-

inflamatória, citotóxica, antioxidante, antiplasmodial, genotóxica, antimutagênica, 

hepatoprotetora, antitumoral e repelente, além de ser frequentemente empregada em 

distúrbios gastrointestinais e hemorragias (ASSAL et al., 2014; BUGARIN et al., 2014; 

CRUZ; KAPLAN, 2004; FENG et al., 2015; FERREIRA et al., 2010; HOUËL et al., 

2015; PAULA et al., 2012; PESSINI et al., 2003; RODRIGUES et al., 2013; 

SHAMALADEVI et al., 2013; TRIPATHI; KOHLI, 2014; VIEIRA et al., 2012; 

ZANDI-SOHANI; HOJJATI; CARBONELL-BARRACHINA, 2013).  

Dentre os vários gêneros da família Myrtaceae, os gêneros Eugenia, Myrcia e 

Calyptranthes destacam-se na flora brasileira, apresentando mais de uma centena de 

espécies (GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006). O gênero Myrcia ou Myrcia s.l. 

(sensu LUCAS et al., 2011) atualmente é considerado um grande gênero, composto por 

quatro gêneros tradicionais (Myrcia DC.,  Marlierea Cambess, Calyptranthes Sw. e 

Gomidesia O.Berg), compreendendo 753 espécies dispersas na América tropical e 

subtropical. No Brasil existem 260 espécies de Myrcia distribuídas em diferentes 

biomas, sendo a maioria encontrada nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país 

(CASCAES et al., 2015; GOVAERTS et al., 2008; JUDD et al., 2009; MABBERLEY, 

1997).  

Algumas espécies desse gênero são utilizadas na medicina popular (Quadro 1), 

sendo as folhas a parte da planta mais utilizada, principalmente na forma de chá ou 

maceradas para banho (COELHO-FERREIRA, 2009; SILVA et al., 2015). 
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Quadro 1 – Uso popular medicinal de plantas de Myrcia. 

Nome científico Nome popular Utilização Referência 

Myrcia albotomentosa DC Timati Dor de dente 

Moreira; 

Guarim-Neto 

(2009) 

Myrcia amazonica DC. 

Pedra-ume-

caá, 

Goiabinha- 

casca-

vermelha, 

Diabetes, leucemia 

Cruz; Kaplan 

(2004); Silva et 

al. (2015) 

Myrcia bracteata (Rich.) 

DC. 

Murtinha, 

Murta 

cabeluda 

Limpeza uterina 

pós-parto, 

assaduras e 

diarreia 

Coelho-Ferreira 

(2009); Cruz; 

Kaplan (2004) 

Myrcia citrifolia (Aubl.) 

Urb. 
Pedra-ume-caá Diabetes 

Silva et al. 

(2015) 

Myrcia guianensis (Aubl.) 

DC. 

Cambuí,  

Pedra-ume-caá 

Fortificante, 

hipoglicemiante, 

diarreia, infecções 

uterinas, 

hemorragias  

Ferreira et al. 

(2013); Silva et 

al. (2015); 

Fontes, Coelho e 

Gomes (2007) 

Myrcia multiflora (Lam.) 

DC. 

Pedra-ume-

caá, 

Cambuí 

Diabetes 
Silva et al. 

(2015) 

Myrcia ovata Cambess. 
Laranjinha do 

mato 
Gastrite e diarreia 

Cândido et al. 

(2010) 

Myrcia salicifolia DC. Pedra-ume-caá Diabetes, aftas 
Silva et al. 

(2015) 

Myrcia silvatica Barb.Rodr. 

Murta, 

Cumatê-folha-

miúda 

Inflamações 

intestinais, aftas, 

hemorragias, 

limpeza uterina 

pós-parto e 

corrimento vaginal 

Coelho-Ferreira 

(2009); Silva et 

al. (2015) 

Myrcia speciosa (Amshoff) 

McVaugh 
Pedra-ume-caá Diabetes 

Silva et al. 

(2015) 

Myrcia sphaerocarpa DC. Pedra-ume-caá Diabetes 
Cruz; Kaplan 

(2004) 

Myrcia sp. Chumbinho Alergia, icterícia Ribeiro (2014) 

 

Estudos mostram que várias atividades biológicas são descritas para espécies do 

gênero Myrcia (Quadro 2), corroborando com algumas utilizações populares, como M. 

multiflora, uma das espécies conhecidas como “pedra-ume-caá” ou “insulina vegetal” 

que revelou atividade hipoglicemiante em ratos diabéticos (YOSHIKAWA et al., 1998). 
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Quadro 2 – Atividades biológicas de espécies de Myrcia. 

Nome científico 
Atividade 

biológica 
Material vegetal Referência 

Myrcia alagoensis O. Berg Antibacteriana 
Óleo essencial das 

folhas 

Silva et al. 

(2013)  

Myrcia bella Cambess. 
Hipoglicemiante, 

hipolipidêmica 
Extrato das folhas 

Vareda et al. 

(2014) 

Myrcia cucullata O. Berg Antifúngica Extrato das folhas 
Correa-Royero 

et al. (2010) 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Antibacteriana 
Óleo essencial das 

flores 

Alarcón et al. 

(2009) 

Myrcia guianensis (Aubl.) 

DC. 
Alelopatia Extrato das folhas 

Souza Filho 

(2006) 

Myrcia linearifolia Cambess. Antifúngica 

Extrato acetato de 

etila das partes 

aéreas e das raízes 

 

Costa et al. 

(2014) 

Myrcia multiflora (Lam.) 

DC. 

Antioxidante, 

hepatoprotetora 

Antiobesidade, 

hipolipidêmica 

Fluoroacetofenona 

(1) 

Ferreira et al. 

(2010); Ferreira 

et al. (2011) 

Myrcia ovata Cambess. 

Antimicrobiana 

Antinociceptiva, 

anti-inflamatória 

Óleo essencial das 

folhas 

Cândido et al. 

(2010); Santos 

et al. (2014) 

Myrcia palustris DC. Antioxidante 

Fração acetato de 

etila e fração 

butanólica das 

folhas 

Moresco et al. 

(2014) 

Myrcia pubiflora DC. 
Antinociceptiva, 

anti-inflamatória 

Óleo essencial das 

folhas 

Andrade et al. 

(2012) 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Antioxidante 

Fração acetato de 

etila e fração 

butanólica das 

folhas 

Moresco et al. 

(2014) 

Myrcia tomentosa (Aubl.) 

DC. 
Fitotóxica 

Fração acetato de 

etila das folhas, 

juglanina (13) 

Imatomi et al. 

(2013) 

Myrcia uniflora DC. 

Inibição da 

tireóide 

peroxidase 

Fração aquosa, 

mearnsitrina (2), 

miricitrina (3) 

Ferreira et al. 

(2006) 

 

As atividades biológicas são frequentemente atribuídas à presença de 

metabólitos secundários, sendo que entre as espécies de Myrcia estudadas quanto à 

composição de seus óleos essenciais foram constatadas a predominância de compostos 

sesquiterpenos, destacando-se os constituintes β-cariofileno (4), germacreno B (5), 
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germacreno D (6), biciclogermacreno (7), α-pineno (8) e δ-cadineno (9) (ANDRADE et 

al., 2012; CASCAES et al., 2015; LIMBERGER et al., 2004; ZOGHBI et al., 2003). 

Com relação aos compostos não voláteis, poucas espécies do gênero foram 

estudadas (CASCAES et al., 2015). Estes estudos descrevem a presença de 

acetofenonas, ésteres, taninos, ácidos orgânicos, terpenos e flavonoides (CERQUEIRA 

et al., 2013; FERREIRA et al., 2006; MORESCO et al., 2014; SALDANHA; 

VILEGAS; DOKKEDAL, 2013; SOUZA FILHO et al., 2006; YOSHIKAWA et al., 

1998). Os flavonoides compõem a maior classe de metabólitos secundários não voláteis 

isolados de espécies de Myrcia (CASCAES et al., 2015). Em Myrcia multiflora foram 

isolados os flavonoides mirciacitrina I, II, III, IV e V, quercitrina, guaijaverina e 

desmantina (MATSUDA; NISHIDA; YOSHIKAWA, 2002; YOSHIKAWA et al., 

1998). Em Myrcia uniflora verificou-se a presença de mearnsitrina (2) e miricitrina (3) 

(FERREIRA et al., 2006). Miricitrina também foi isolada de Myrcia splendens e de 

Myrcia palustris (MORESCO et al., 2014). De Myrcia bella foram obtidos miricetina e 

quercetina dentre outros flavonoides glicosilados (SALDANHA; VILEGAS; 

DOKKEDAL, 2013). 

A figura 3 apresenta a estrutura química de alguns metabolitos secundários 

isolados de espécies de Myrcia. 
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Figura 3 – Metabólitos secundários encontrados em espécies vegetais de Myrcia. (1) 

fluoroacetofenona. (2) mearnsitrina. (3) miricitrina. (4) β-cariofileno. (5) germacreno B. 

(6) germacreno D. (7) biciclogermacreno. (8) α-pineno. (9) δ-cadineno.  
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1.4. Myrcia tomentosa  

Dentre as espécies do gênero, Myrcia tomentosa é uma das espécies mais bem 

distribuídas, ocorrendo desde o Panamá, norte da Venezuela e Guianas até o sudeste do 

Brasil. No Brasil pode ser encontrada em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato 

Grosso do Sul (JUDD et al., 2009; MC VAUGH, 1969). 

M. tomentosa (Figura 4) é popularmente conhecida como goiaba-brava ou 

goiabeira-do-campo devido ao seu caule caracteristicamente manchado liso e tortuoso e 

com ritidoma esfoliante marrom-avermelhado como o da goiabeira (JUDD et al., 2009; 

MC VAUGH, 1969; MUNHOZ; AMARAL, 2007). Esta espécie é nativa do Cerrado e 
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seus frutos são apreciados pela fauna que disseminam suas sementes a longas distâncias 

(GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006; MUNHOZ; AMARAL, 2007), 

contribuindo para sua frequente citação em trabalhos de levantamentos florísticos, 

fitossociológicos ou de caracterização do Cerrado (CONCEIÇÃO; ARAGÃO, 2010; 

PAULA et al., 2009; SILVA; BATALHA, 2011). Entretanto, M. tomentosa é uma 

espécie pouco citada em estudos farmacognósticos (BORGES et al., 2013; CARDOSO; 

PROENÇA; SAJO, 2009; DIAS-LEME; GASSON; LUGHADHA, 1995; TAKAO; 

IMATOMI; GUALTIERI, 2015) ou fitoquímicos (IMATOMI et al., 2013; SÁ et al., 

2012).  

 

Figura 4 – Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. A- Aspecto geral. B- Detalhe do caule.  
 

  
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Com relação aos estudos fitoquímicos, a análise qualitativa das principais classes 

de metabólitos secundários presentes nas folhas e casca de M. tomentosa foi realizada 

por Sá (2010), verificando a presença de flavonoides, taninos e terpenos nas folhas, 

enquanto a amostra de casca foi positiva para saponinas, taninos e terpenos.  

A composição química do óleo essencial das folhas, flores e casca do caule de 

M. tomentosa também foi estudada (SÁ et al., 2012). O óleo essencial das folhas 

apresentou variabilidade química no decorrer de um ano, com biciclogermacreno (7) e 

(2E,6E)-farnesoato de metila como principais componentes químicos. No óleo essencial 

A B 
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das flores, os compostos majoritários foram espatulenol (12), (2Z,6Z)-farnesol e 

(2E,6E)-farnesoato de metila,  enquanto na casca do caule foram identificados (2E,6E)-

farnesoato de metila e ácido hexadecanoico (14). Além da composição química do óleo 

essencial, foram identificados os flavonoides avicularina (12) e juglanina (13)  

(IMATOMI et al., 2013) na fração acetato de etila das folhas de M. tomentosa, sendo 

esta fração utilizada em ensaios de alelopatia contra plantas invasoras, apresentado bons 

efeitos fitotóxicos. A figura 5 apresenta a estrutura química de alguns metabolitos 

secundários isolados de Myrcia tomentosa. 

 

Figura 5 – Estruturas moleculares de compostos isolados de Myrcia tomentosa. (10) 

espatulenol. (11) ácido hexadecanoico. (12) avicularina. (13) juglanina.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Dados epidemiológicos demonstram que a incidência de candidíase aumentou 

em todo o mundo, tornado um grave problema de saúde pública. Além da importância 

clínica em decorrência do acometimento em pacientes imunocomprometidos, a variação 

etiológica da candidíase demonstra a importância do correto diagnóstico aliado com a 

identificação de uma possível resistência aos antifúngicos na escolha da melhor opção 

terapêutica disponível (YAPAR, 2014). 

No entanto, a baixa sensibilidade, elevada toxicidade e alto custo dos 

antifúngicos usados para candidíase dificulta a terapia desta infecção, demonstrando a 

necessidade da descoberta de novos agentes antifúngicos. Por isso, em adição ao 

desenvolvimento de antifúngicos sintéticos, tem sido propostas alternativas baseadas em 

compostos naturais, como compostos fenólicos e extratos de produtos naturais (NEGRI 

et al., 2014). Estes produtos constituem fontes promissoras para a descoberta de novos 

medicamentos (KINGSTON, 2011), o que torna o estudo da flora nativa de grande 

relevância, como o estudo de espécies do Cerrado brasileiro, o qual é reconhecido por 

sua biodiversidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). 

A família Myrtaceae apresenta grande representatividade no Cerrado brasileiro 

e, segundo Giordani et al. (2015), possui um grande número de espécies com ação anti-

Candida, como por exemplo Campomanesia eugenioides, Eugenia repanda, Eucalyptus 

camaldulensis, Myrcia cucullata e Syzygium cumini. 

 Myrcia tormentosa, ainda pouco estudada, também representa uma espécie 

desta família com bons resultados de atividade antimicrobiana, como mostrado em 

experimentos de suscetibilidade in vitro com triagem dos extratos etanólicos brutos das 

folhas e da casca do caule, além do óleo essencial das folhas de M. tomentosa sobre 

bactérias e fungos (SÁ, 2010). 

Desta forma, a atividade antimicrobiana de espécies do gênero Myrcia 

(ALARCON et al., 2009; CERQUEIRA et al., 2007; CORREA-ROYERO et al., 2010; 

COSTA et al., 2014) associada a potencial atividade antifúngica observada em M. 

tomentosa despertaram o interesse na investigação de seus compostos, buscando 

identificar aqueles possivelmente relacionados a esta atividade. 

Assim, este trabalho propõe realizar o isolamento e identificação de compostos 

de M. tomentosa avaliando a sua atividade antifúngica sobre leveduras do gênero 

Candida.
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GERAL  

 

Realizar o estudo fitoquímico das folhas de Myrcia tomentosa e avaliar a 

atividade antifúngica de seu extrato, frações e metabólitos secundários isolados sobre 

leveduras do gênero Candida.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Isolar e identificar metabólitos secundários a partir do extrato etanólico bruto das 

folhas de M. tomentosa;  

 

 Determinar as concentrações inibitória e fungicida mínima das frações e 

compostos isolados das folhas para leveduras do gênero Candida; 

 

 Avaliar os efeitos sobre a cinética de crescimento de Candida sp. frente ao 

extrato bruto e metabólitos secundários isolados das folhas de M. tomentosa; 

 

 Verificar a citotoxicidade in vitro do extrato bruto e de metabólitos secundários 

isolados das folhas de M. tomentosa; 

 

 Determinar as características de aderência de isolados de Candida submetidos à 

ação de metabólitos secundários isolados das folhas M. tomentosa; 

 

 Avaliar alterações morfológicas de Candida sp. tratadas com metabólitos 

secundários isolados das folhas de M. tomentosa. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. MATERIAL VEGETAL 

Amostras de folhas de Myrcia tomentosa foram coletadas na Sede Campestre da 

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás (ADUFG) no município de 

Hidrolândia – GO (16° 53’ 59,4” S e 49° 13’ 29,4” W a 786 m de altitude) em outubro 

de 2008.  A identificação da espécie foi feita pelo Prof. Dr. José Realino de Paula e uma 

exsicata depositada no Herbário da Universidade Federal de Goiás sob o n° UFG - 

41.318.  

As folhas foram secas à temperatura ambiente e trituradas em moinho de facas. 

O pó foi identificado e armazenado a -20ºC até sua utilização. 

4.2. OBTENÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO E FRAÇÕES 

O material previamente pulverizado foi macerado a temperatura ambiente em 

etanol 95° GL P.A. por três dias, com agitação ocasional, numa proporção de 1:5 (p/V). 

O material foi filtrado e concentrado em evaporador rotativo (TECNAL, modelo MA-

120) à temperatura de 40°C. O resíduo vegetal foi extraído por mais duas vezes, 

obtendo-se assim o extrato etanólico bruto das folhas de M. tomentosa. 

Para obter as frações, 50 g do extrato etanólico bruto foi solubilizado em 200 mL 

de uma mistura metanol/água (7:3) e submetido a extração líquido-líquido sucessivas 

com hexano, diclorometano e acetato de etila, sendo realizadas três extrações com 100 

mL de cada solvente. A solução de MeOH/H2O residual foi concentrada em evaporador 

rotativo para eliminação do MeOH e então liofilizada. As frações resultantes foram 

nomeadas como Fração Hexano (FH), Fração Diclorometano (FD), Fração Acetato de 

Etila (FAE) e Fração Aquosa (FA) (Figura 6). Estas frações foram concentradas em 

evaporador rotativo a 40°C e mantidas em capela de exaustão até a completa remoção 

do solvente, exceto a fração aquosa que foi liofilizada. 
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Figura 6 – Fluxograma do fracionamento do extrato bruto e obtenção das frações de 

Myrcia tomentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS GERAIS DA FITOQUÍMICA 

Os fracionamentos em colunas cromatográficas (CC) foram realizados no 

Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da UFG, 

utilizando sílica gel 60 (0,063-0,200 mm / 70-230 mesh ASTM) (Macherey-Nagel, 

Alemanha) como fase estacionária. O diâmetro e a altura das colunas, assim como a fase 

móvel utilizada, variaram de acordo com a quantidade e polaridade do material 

cromatografado. 

Para a cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) foram utilizadas 

placas de sílica gel G60 F254 (Vetec, Brasil), que após a evaporação do solvente, foram 

observadas sob luz UV a 254/365 nm e reveladas com solução de vanilina sulfúrica 

seguida de aquecimento ou com 2-aminoetil difenilborinato (NP) em solução 

metanólica a 1%. 

Os solventes utilizados nas análises cromatográficas apresentavam grau de 

pureza analítico ou grau HPLC e a água, destilada ou deionizada em sistema de 

purificação Milli-Q
®
. 

Folhas secas e trituradas de M. tomentosa 

m = 600,00 g 

 

Extrato bruto 
m = 87,67 g 

 

Maceração com etanol 95ºGL (1:5) 

Evaporação do solvente a 40ºC 

 

Extrato bruto (50 g) + 200 mL metanol:água (7:3) 

 

Hexano (3x 100mL) 

 

Fração hexano (FH) 
m = 7,65 g 

 

Fração diclorometano 

(FD) 

m = 2,95 g 

 

Diclorometano (3x 100mL) 

 

Acetato de etila (3x 100mL) 

 

Fração acetato de etila (FAE) 
m = 21,92 g 

 

Fração aquosa (FA) 
m = 10,51 g 
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A cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) foi realizada no Laboratório 

de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da UFG. Os 

cromatogramas das frações polares foram provenientes de aparelho Waters
 
e2596, com 

bomba quaternária, detector de arranjo diodo (DAD) 2998 e sistema de processamento 

de dados Enpower 2.0. Utilizou-se coluna Zorbax XDB C18 (25 cm x 4,6 mm x 5 µm),  

vazão de 1 mL/min, temperatura de 25°C  e volume de injeção de 10 ou 20 µL. A fase 

móvel foi constituída de metanol: água acidificada com 2% de ácido acético glacial em 

diferentes proporções. As amostras foram previamente filtradas em membrana de 0,45 

µm Millex
®
 (Millipore) e a fase móvel em membrana PVDF de 0,45 µm (Millipore). 

A cromatografia a líquido preparativa de média pressão (CLAEP) foi realizada 

no Laboratório de Biofarmácia e Farmacocinética da Faculdade de Farmácia da UFG. 

As amostras polares semipurificadas em coluna cromatográfica de sílica gel foram 

submetidas à CLAEP utilizando cromatógrafo preparativo Sepacore (Buchi), com 

bomba peristáltica modelo C-615. Utilizou-se coluna Sepacore
®
 C-18 (9 cm x 10 mm) 

com fluxo de 10 mL/min. As amostras foram previamente filtradas em membrana de 

0,45 µm Millex
®

 (Millipore) e cromatografadas com fase móvel constituída de Metanol: 

água purificada em diferentes proporções. 

As análises de ressonância magnética nuclear (RMN) foram realizadas no 

Laboratório de RMN do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, 

coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Morais Lião. Os espectros de RMN 
1
H e de 

13
C 

unidimensionais e bidimensionais (HSQC- Heteronuclear Single Quantum Coherence e 

HMBC- Heteronuclear Multiple Bond Correlation) foram obtidos em espectrômetro 

Brüker modelo Avance III 500 operando a 500 MHz para 
1
H e 125 MHz para 

13
C, com 

o uso de clorofórmio deuterado (CDCl3), metanol deuterado (CD3OD) e/ou 

dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) como solventes das amostras. Os deslocamentos 

químicos foram expressos em valores de δ (ppm), tendo tetrametilsilano (TMS, δ=0,0 

ppm) como referência interna e, em alguns casos, como referência secundária o próprio 

solvente. As constantes de acoplamento (J) foram medidas em Hertz (Hz). Para o 

processamento e análise dos espectros foram utilizados os programas TopSpin e 

ACDLabs 12.0. 

Foram utilizados dois modelos de equipamentos na cromatografia a gás acoplada 

à espectrometria de massas (CG/EM). O primeiro cromatógrafo foi o modelo QP5050A 

(Shimadzu), sendo as análises realizadas no Núcleo de Estudos e Pesquisas Toxico-

Farmacológicas da Faculdade de Farmácia da UFG em parceria com o Prof. Dr. Luiz 
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Carlos da Cunha. Utilizou-se uma coluna capilar de sílica fundida (CBP–5; 30 m x 0,25 

mm x 0,25 µm), com vazão de 1mL/min de Hélio, como gás de arraste, aquecimento 

com temperatura programada (60°C /2 min; 3°C /min
 
até 240°C; 10°C /min

 
até 280°C; 

280°C /10 min), e energia de ionização de 70 eV. O volume de injeção foi de 1 µL de 

cada amostra diluída em CH2Cl2 na proporção de 1:5.  A identificação dos constituintes 

foi realizada por comparação dos espectros de massas e índices de retenção (IR) 

calculados com os disponíveis na literatura (ADAMS, 2007). Os índices de retenção 

foram calculados através da co-injeção com uma mistura de hidrocarbonetos, C9–C22 

(Sigma
®
) e aplicação da equação de Van den Dool e Kratz  (1963). O segundo 

cromatógrafo foi o modelo QP2010 (Shimadzu). As análises foram realizadas no 

Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos do departamento de Física e 

Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, em 

parceria com o Prof. Dr. Pierre Alexandre dos Santos, da Faculdade de Farmácia da 

UFG. Este cromatógrafo é equipado com coluna capilar DB-5MS (30 m x 0,25 mm x 

0,25 μm), utilizando Hélio como gás de arraste. O volume de injeção foi de 1 µL e a 

energia de ionização de 70 eV. Os parâmetros utilizados na identificação dos 

constituintes químicos foram a presença do pico do íon molecular, o pico base, a 

comparação visual com os espectros fornecidos pelas espectrotecas do equipamento e o 

padrão de fragmentação em relação aos espectros de massa descritos na literatura. 

 

4.4. ISOLAMENTO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

4.4.1. Fração hexano (FH) 

Uma massa de 2,5 g da FH foi fracionada por cromatografia em coluna com gel 

de sílica (1:40) eluída com hexano (100%), Hex-AcOEt (98:2, 95:5, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4,  

1:1), AcOEt (100%) e AcOEt-MeOH (1:1). Foram coletadas 75 frações, com volume de 

15 mL da fração 1 - 25, de 12 mL da 26 - 62 e 10 mL da fração 63 - 75. Após a 

evaporação do solvente, as frações foram analisadas por CCDA, com fases móveis 

constituídas por mistura de Hex-AcOEt (10-40%) e/ou por Hex-AcOEt-MeOH 

(10:10:1). Com base nos fatores de retenção (Rf) das bandas observadas sob luz UV a 

254/365 nm e reveladas com solução de vanilina sulfúrica 1% seguida de aquecimento. 

As frações foram reunidas resultando em 16 novas frações (HF-1 a HF-16). 
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As frações obtidas foram analisadas por CCDA com diferentes fases móveis até 

a obtenção do melhor perfil de separação. A partir dos resultados observado, a fração 

HF-1 (154 mg) foi encaminhada para análise por CG/EM. 

A fração HF-2 foi recromatografada em coluna de gel de sílica eluída de modo 

isocrático com Hex-AcOEt (8:2), o que resultou em HF-2.1 (42 mg), HF-2.2 (39 mg) e 

HF-2.5 (34 mg). 

A fração HF-3 foi fracionada em coluna de gel de sílica eluída de modo 

isocrático com Hex-AcOEt (8:2), levando à obtenção de HF-3.1 (4 mg) e de HF-3.4 

(244 mg).  

Devido ao aspecto oleoso e a visualização de várias bandas cromatográficas na 

CCDA as sub-frações HF-2.1, HF-2.2 e HF-3.1 foram encaminhadas para análise por 

CG/EM. 

As frações HF-4 e HF-5 foram reunidas e recromatografadas em coluna de gel 

de sílica eluída de modo isocrático com Hex-AcOEt (8:2), resultando em HF-4.2 (61 

mg) e HF-4.6 (6 mg). As sub-frações HF-4.3, HF-4.4 e HF-4.5 foram reunidas e 

também foram recromatografadas em coluna de gel de sílica de modo isocrático com 

Hex-AcOEt (8:2), levando à obtenção de HF-4.3A (21 mg) e HF-4.3B (102 mg). 

As frações HF-6 e HF-7 foram reunidas e recromatografadas em sucessivas 

colunas de gel de sílica com diferentes fases móveis: Hex-AcOEt (8:2), Hex-CH2Cl2-

MeOH (10:10:1) e com Hex-AcOEt-éter de petróleo (6:2:2), resultando na obtenção de 

HF-6.2C (32 mg) e HF-6.2D2 (19 mg). 

As frações HF-8, HF-9 e HF-14 a HF-16 foram estudadas, mas não resultaram 

em isolamento de compostos. As frações HF-10 a HF-13 mostraram-se muito 

complexas e não foram estudadas. 

O esquema a seguir mostra o procedimento experimental desenvolvido para o 

fracionamento dos compostos (Figura 7).  
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CC (sílica gel 1:40 Gradiente) 
Fase móvel: hexano (100%), 

 hexano-AcOEt (2-100%), AcOEt-MeOH 

(1:1) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel:  

hexano-AcOEt (8:2) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel:  

hexano-AcOEt (8:2) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel:  

hexano-AcOEt (8:2) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel:  

hexano-AcOEt (8:2) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel:  

hexano-AcOEt (8:2), 

hexano-CH2Cl2-MeOH (10:10:1),  

hexano-AcOEt-éter petróleo (6:2:2) 

 

Figura 7 – Esquema de fracionamento da FH das folhas de Myrcia tomentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Fração diclorometano (FD) 

A FD (2,0 g) foi fracionada por cromatografia em coluna com gel de sílica 

(1:40) eluída com Hex-AcOEt (95:5, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1), AcOEt 100% e AcOEt-

MeOH (1:1). Foram coletadas frações de 12 mL, totalizando 59 frações e um béquer 

com cerca de 150 mL. As frações foram analisadas por CCDA com fases móveis 

constituídas por mistura de hexano-AcOEt (10-30%) e por Hex-AcOEt-MeOH 

(10:10:1). Com base nos Rf das bandas cromatográficas observadas sob luz UV a 

254/365 nm e reveladas com solução de vanilina sulfúrica 1% seguida de aquecimento, 

as frações foram reunidas em 17 novas frações (DF-1 a DF-17), as quais foram 

cromatografadas em CCDA com diferentes fases móveis até a obtenção de um melhor 

perfil de separação. 

FH 

2,5 g 

HF-1 
5-7 

154 mg 

HF-2 
8-10 

266 mg 

 

HF-3 
11-12 

276 mg 

 

HF-4 
13-14 

158 mg 

 

HF-6 
18-20 

59 mg 

 

HF-7 
21-23 

122 mg 

 

75 frações 

HF-2.2 

39 mg 

HF-2.5 

34 mg 

 

HF-2.1 

42 mg 

HF-5 
15-17 

89 mg 

HF-3.1 

4 mg 
HF-3.4 

244 mg 
 

HF-4.6 

6 mg 

HF-4.3-
HF-4.5 

150 mg 

HF-4.2 

61 mg 

 

HF-4.3A 
21 mg 

 

HF-4.3B 

102 mg 
 

HF-6.2C 

32 mg 
 

HF-16 

57-75 
408 mg 

 

HF-6.2D2 

19 mg 
 

CG/EM 

CG/EM CG/EM 

CG/EM 
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CC (sílica gel 1:40 Gradiente) 
Fase móvel: hexano (100%), hexano-AcOEt (5-100%),  

AcOEt-MeOH (1:1) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel: CH2Cl2-AcOEt-éter petróleo (6:2:2) 

Recristalização em metanol 
CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel: hexano-AcOEt (8:2) 

CC (sílica gel isocrática) 

Fase móvel: hexano-AcOEt (8:2) 

A partir desta análise, as frações DF-7 e DF-8 foram reunidas e 

recromatografadas em coluna de gel de sílica com éter de petróleo- AcOEt (8:2), sendo 

coletadas 25 frações de 3 mL cada. De acordo com o perfil cromatográfico em CCDA, 

estas frações foram reunidas em sete novas frações (DF-7.1 a DF-7.7). A fração DF-7.2 

foi recromatografada de modo isocrático com Hex-AcOEt (8:2), resultando em DF-7.2B 

(199 mg), DF-7.2C (86 mg) e DF-7.2E (12 mg)  

A fração DF-10 foi recromatografada em coluna de gel de sílica com CH2Cl2-

AcOEt- éter de petróleo (6:2:2). O composto obtido desta coluna foi submetido à 

recristalização em metanol, resultando em DF-10.2 (29 mg). 

As frações DF-2 a DF-4, e DF-16 a DF-17 foram estudadas, mas não resultaram 

em isolamento de compostos. As frações DF-1, DF-5 a DF-6, e DF-11 a DF- 15 

mostraram-se muito complexas e não foram estudadas. 

O esquema a seguir mostra o procedimento experimental desenvolvido para o 

fracionamento dos compostos (Figura 8). 

 

Figura 8 – Esquema de fracionamento da FD das folhas de Myrcia tomentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD 

2,0 g 

DF-7 

26-27 

182 mg 

 

DF-8 

28-32 

170 mg 

 

DF-10 

36-41 

124 mg 

 

59 frações 

DF-7.2 

286 mg 

DF-10.2 

29 mg 

DF-7.2C 

86 mg 

DF-7.2E 

12 mg 

DF-7.2B 

199 mg 

DF-17 

60 

693 mg 

 

DF-9 
33-35 

35 mg 

 

DF-1 
1 

4 mg 
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4.4.3. Fração acetato de etila (FAE) 

A FAE foi fracionada por cromatografia em coluna com gel de sílica (1:40), em 

duas colunas iniciais independentes, sendo as frações semelhantes destas colunas 

reunidas para realização da CLAEP (Figura 9). 

Na primeira coluna a FAE (9,0 g) foi eluída com CH2Cl2-AcOEt (9:1, 8:2, 7:3, 

6:4, 1:1, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9), AcOEt (100%), AcOEt-MeOH (8:2, 1:1, 2:8) e MeOH 

(100%). Foram coletadas 91 frações. As frações foram analisadas por CCDA, utilizando 

AcOEt-ácido fórmico-ácido acético-H2O (100:11:11:26) como fase móvel. Com base 

nos Rf das manchas observadas sob luz UV a 254/365 nm e reveladas com NP. As 

frações foram reunidas em 11 novas frações (AE-1 a AE-11). As frações reunidas foram 

dissolvidas em metanol numa proporção de 1mg/mL e analisadas em CLAE analítica, 

permitindo uma melhor análise das frações. 

Desta forma, as frações AE-2 (13 mg) e AE-4 (35 mg) foram encaminhadas para 

RMN 
1
H. 

As frações AE-7 a AE-11 foram reunidas e recromatografadas em coluna de gel 

de sílica eluída com AcOEt (100 %), AcOEt-MeOH (9:1, 7:3, 1:1, 3:7) e MeOH 

(100%), resultando em AE-7.2 (183 mg). As frações AE-7.3 a AE-7.5 foram analisadas 

em CLAE analítica, e posteriormente reunidas às frações semelhantes da segunda 

coluna e submetidas à CLAEP, como descrito posteriormente. 

Na segunda coluna a FAE (12,0 g) foi eluída com CH2Cl2-AcOEt (2:8), AcOEt 

(100%), AcOEt-MeOH (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 4:6, 2:8) e MeOH (100%). Foram 

coletadas 72 frações, com volume de 30 mL até a fração 42 e 60 mL da fração 43 a 70 e 

200 mL da fração 71 a 72. As frações foram analisadas por CCDA e reunidas em 11 

novas frações (N4-1 a N4-11). As frações reunidas foram analisadas em CLAE 

analítica, sendo N4-3 (79,3 mg) encaminhada para RMN 
1
H. 

As frações N4-1 e N4-2 foram reunidas e submetidas à CLAEP, com coluna de 

C-18, eluída com H2O-MeOH (30, 40, 50, 70%) e MeOH 100%, levando à obtenção de 

N4-1D (4,5 mg) e N4-1F (2,9 mg).  

Finalmente, as frações N4-4 e N4-5 foram reunidas com as frações AE-7.3 a 

AE-7.5, sendo submetidas a cinco etapas cromatográficas em CLAEP de C-18 eluída 

com H2O-MeOH (10, 20, 30, 40, 50, 70%) e MeOH 100%, resultando na obtenção de 

N4-5C7 (30,5 mg). 
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CC (sílica gel 1:40 Gradiente) 
Fase móvel: CH2Cl2-AcOEt (10-100%), 

AcOEt-MeOH (20-80%), MeOH 100% 

CC (sílica gel gradiente) 

Fase móvel: AcOEt 100%,  
AcOEt-MeOH (10-70%), MeOH 100% 

 

CC (sílica gel 1:40 Gradiente) 

Fase móvel: CH2Cl2-AcOEt (20%), AcOEt (100%), 

AcOEt-MeOH (10-80%), MeOH 100% 

CLAEP (C-18 gradiente) 

Fase móvel: 5x [MeOH-H2O (10-70%),  MeOH100%] 
 

CLAEP (C-18 gradiente) 
Fase móvel: MeOH-H2O (30-70%),  MeOH100% 

 

Figura 9 – Esquema de fracionamento da FAE das folhas de Myrcia tomentosa. 
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9,0 g 
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33-44 

35 mg 
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63-67 

78 mg 
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AE-7.2 

183 mg 
AE-7.8 

631 mg 

AE-7.9 

1,454 g 

AE-7.10 

351 mg 

AE-7.7 
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AE-9 

74-77 

2,23 g 
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68-73 

2,85 g 
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78-88 

1,66 g 

 

AE-11 

89-91 

 1,44 g 

 

AE-5/6 

45-62 

28 mg 

 

AE-7.3 

44 mg 
AE-7.5 

442 mg 
AE-7.4 

191 mg 
AE-7.6 

801 mg 

CLAEP 

FAE II 

12,0 g 

N4-1/2 
2-6 

73 mg 

 

N4-3 
7-17 

79 mg 

 

N4-5 
42-44 

1,09 g 

 

72 frações 

N4-9 

55-61 

1,74 g 

 

N4-7/8 
47-54 

1,42 g 

 

N4-10 

62-70 
457 mg 

 

N4-11 

71-72 
 528 mg 

 

N4-4 

18-41 

143 mg 

 

N4-6 
45-46 

 311 mg 

 

CLAEP 

CLAEP 

N4-1D 
 

4,5 mg 

 

N4-1F 
 

2,9 mg 

 

AE-7.3-AE-7.5 
677 mg 

N4-5C7 
 

30,5 mg 
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4.5. ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

4.5.1. Isolados fúngicos 

As cepas padrão C. albicans ATCC 90028 e C. parapsilosis ATCC 22019, e 

sete isolados clínicos de Candida, sendo seis C. albicans e uma C. parapsilosis 

pertencentes à Micoteca do Laboratório de Micologia, do Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública – UFG foram utilizadas neste trabalho. Estes isolados devidamente 

identificados foram provenientes de trabalho aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

das Clínicas, registrado sob o n° 065/2008. 

4.5.2. Suscetibilidade in vitro - Método de microdiluição em caldo 

Primeiramente, as concentrações iniciais das amostras vegetais de M. tomentosa 

foram dissolvidas em DMSO a 5% e adicionadas de caldo RPMI (Royal Park Memorial 

Institute) 1640 sem bicarbonato de sódio e tamponado com ácido morfolino 

propanossulfônico (MOPS). As concentrações do extrato e frações de M. tomentosa 

variaram de 512-0,5 µg/mL e dos compostos isoladas das folhas desta planta, variaram 

de 128-0,125 µg/mL. 

O procedimento foi realizado segundo os documentos M27-A3 e M27-S4 

(CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI), 2008, 2012), 

para leveduras. Para a realização deste ensaio, as espécies de Candida foram repicadas 

em ágar Saboraud-dextrose e incubadas a 35°C por 24 a 48 h. Após o desenvolvimento 

fúngico foram preparadas suspensões fúngicas em solução salina equivalente a escala 

0,5 de MacFarland. Para isto, a leitura foi feita em espectrofotômetro a 530 nm com 

transmitância de 80 a 85%, tendo salina como branco. A partir deste inóculo padrão fez-

se duas diluições (1:50 e 1:20) em meio RPMI (Royal Park Memorial Institute) 

resultando em uma concentração fúngica de 1-5x10
3
 UFC/mL. 

Em seguida, foram realizadas diluições seriadas das amostras vegetais em placas 

de microtitulação contendo 100 µL de meio RPMI. Após, uma alíquota de 100 μL do 

inóculo na concentração de 1-5x10
3
 UFC/mL foi adicionado em cada orifício da 

placa. Os orifícios das duas últimas linhas e última coluna da placa foram destinados 

para controle do experimento. Os controles negativos consistiram de adição de meio 

RPMI em uma linha para a verificação da esterilidade do meio e, em outra, a adição de 

meio RPMI, DMSO a 5% e o inóculo para verificar possível atividade inibitória do 
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diluente enquanto o controle positivo foi adicionado de meio RPMI e do inóculo, 

possibilitando verificar o crescimento do fungo. 

As placas foram incubadas a 35
o
C por 48 horas. A concentração inibitória 

mínima (CIM) foi determinada como a menor concentração da amostra vegetal capaz de 

impedir o crescimento fúngico. Os testes foram realizados em duplicata. 

A partir desse ensaio, o composto mais ativo, ou seja, com os menores valores de 

CIM, foi selecionado para a realização das demais atividades biológicas. 

 

Figura 10 – Esquema de diluição seriada em placa de microtitulação para o extrato, 

frações e compostos isolados de Myrcia tomentosa. 

 

 

4.5.3. Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

Para determinação da concentração fungicida mínima, alíquotas de 10 µL dos 

orifícios oriundos do teste de diluição em caldo RPMI sem evidência de crescimento 

fúngico (CIM e todas as diluições acima) foram repicadas em placas de Petri contendo 

ágar Sabouraud dextrose (ASD) e incubadas a 35°C durante 48 horas. A menor 

concentração da amostra cujo cultivo resultou no crescimento de menos de duas 

colônias, representando a morte de mais de 99% do inóculo inicial foi considerada como 

CFM (DE LOGU, 2005; ENDO et al., 2010). 



51 

 

 

4.5.4. Cinética de crescimento 

A cinética de crescimento das espécies fúngicas foi realizada segundo Klepser et 

al. (1997) e Lemos et al. (2009). Neste procedimento foi avaliada a ação fungicida do 

extrato etanólico bruto (EB), do composto isolado AE-7.2, e a combinação destes com o 

fluconazol sobre as cepas padrão C. albicans ATCC 90028 e C. parapsilosis ATCC 

22019. Inicialmente, os isolados de Candida foram cultivados em ASD por 24 horas a 

35°C. A partir deste cultivo o inóculo diluído em salina foi ajustado por 

espectrofotometria para uma suspensão inicial de 1 a 5x10
6
 UFC/mL (correspondente à 

escala 0,5 de McFarland). Um mililitro desta suspensão foi adicionada a 9 mL de RPMI 

1640, resultando em uma suspensão 10 vezes menor de 1-5x10
5
 UFC/mL. Alíquotas de 

10 µL dessa suspensão foi plaqueada em ASD e incubada a 35°C, o qual foi 

considerado tempo zero (T0) de incubação do controle de crescimento. Paralelamente, 

um mililitro da suspensão fúngica inicial foi adicionado em 9 mL de caldo RPMI 

contendo EB, AE-7.2 ou o fluconazol nos valores de ½xCIM, 1xCIM e 2xCIM. Da 

mesma forma, uma alíquota de 10 µL dessa suspensão foi plaqueada em ASD e 

incubada a 35°C, considerado tempo zero (T0) de incubação do experimento. Todos os 

frascos (controle e amostra) foram incubados sob agitação (200 rpm) por 48 h a 35°C 

em caldo RPMI 1640. Após períodos de incubação pré-determinados (3, 6, 12, 24 e 48 

horas), 100 µL de suspensão foram coletados, diluídos de 10
-2

 a 10
-6

 em RPMI, 

estriados em placas de Petri contendo ASD e incubados por 48 h a 35°C. A cinética de 

crescimento dos fungos foi comparada entre os tratados com extrato da planta, a 

composto AE 7.2 e os tratados com o fluconazol nas diferentes concentrações de CIM, 

cujos dados foram mostrados em gráfico onde se considerou a contagem (log10 do 

número de UFC/mL) versus tempo (horas). O experimento foi realizado em duplicata e 

o resultado foi expresso em UFC/mL. 

A sinergia e o antagonismo foram definidos como um aumento ou diminuição de 

2 log10 UFC/mL na atividade antifúngica produzida pela combinação comparada com a 

do agente mais ativo somente após 24 h, enquanto uma mudança de <2 log10 UFC/mL 

foi considerada indiferente (ENDO et al., 2010). 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade das amostras. 

Para análise estatística, foi realizada análise de variância (ANOVA) e aplicado o teste 

de Dunnet de comparação de médias. Os resultados foram considerados significantes 

quando os valores apresentaram p<0,05. 
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O esquema a seguir mostra o procedimento experimental desenvolvido para a 

cinética de crescimento frente à amostra vegetal (Figura 11). 

 

Figura 11 – Esquema da cinética de crescimento realizada para o extrato bruto e o 

composto AE-7.2 isolada de Myrcia tomentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ENSAIOS DE CITOTOXICIDADE IN VITRO 

4.6.1. Cultura celular e avaliação da viabilidade celular  

O ensaio de citotoxicidade foi realizado no Laboratório de Farmacologia e 

Toxicologia Celular (LFTC/FARMATEC) da Faculdade de Farmácia da UFG. Neste 

ensaio, foram utilizadas células de fibroblastos de camundongos Balb/c 3T3 cultivadas 

em DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB), mantidas em frascos de cultura de células a 37ºC em estufa de CO2 a 5%.  

Para realização do ensaio, o meio de cultura contido no frasco foi descartado, as 

células lavadas com PBS e tripsinizadas (solução de tripsina 0,025%), até alcançar 

confluência de células livres em um percentual de 70 a 80%. A tripsina foi então 

inativada com solução de neutralização (2% de SFB e 90% de DMEM) e o conteúdo do 

frasco, transferido para um tubo Falcon. Este tubo foi centrifugado por 10 minutos a 

1500 rpm a 21ºC, sendo o sobrenadante descartado e o pellet celular, ressuspendido em 

1 mL de DMEM.  

As células viáveis, contidas no pellet foram estimadas pelo método de exclusão 

do corante azul de tripano, onde se verifica que células viáveis são impermeáveis ao 

corante, ao passo que as células não viáveis apresentam permeabilidade, devido à 

formação de poros na membrana, o que permite a penetração do corante exibindo 

EB ou AE-7.2 

em RPMI (9 mL) 

Diluição seriada: 1:10 em RPMI 
0’, 3h, 6h, 12h, 24h e  48h 

Contagem: após 48h a 35°C 

Candida sp. 1x10
6  

(1 mL) 
Agitação 200rpm a 35°C 
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coloração azul (KONOPKA et al., 1996). Desta forma, para a contagem das células 

viáveis 20 µL de células de fibroblastos foram adicionados a 180 µL de azul de tripano, 

homogeneizadas e contadas em câmara de Neubauer. A viabilidade celular foi calculada 

através da seguinte fórmula:  

 

 Número de células contadas x 10
*
 x 10

4**
 x Volume celular/mL 

 

*
= Fator de diluição; 

**
= Fator de correção da câmara de Neubauer (10

3
) x Espessura da 

lamínula (10) 

4.6.2. Ensaio de absorção do vermelho neutro 

Para verificar a citotoxicidade do extrato bruto e do composto AE-7.2, células 

viáveis foram submetidas ao ensaio de absorção do vermelho neutro (cloreto de 2-

amino-3-metil-7-dimetil-amino-fenzina) (PRIETO et al., 2013; REPETTO; DEL PESO; 

ZURITA, 2008). Esta metodologia verifica a viabilidade celular em resposta a 

compostos, baseado na capacidade das células viáveis de incorporar e acumular o 

vermelho neutro nos lisossomas (FOTAKIS; TIMBRELL, 2006). 

A suspensão de células contendo 1x10
6
 células/mL foram distribuídas nos 

orifícios centrais da placa de microtitulação, adicionando-se em seguida DMEM 

suplementado com 10% SFB. Nos orifícios periféricos da placa foram adicionados 100 

µL do mesmo meio para garantir umidade. As placas foram incubadas por 48 h a 37ºC 

em estufa de CO2 a 5% até formação de monocamada celular. Este período de 

incubação é importante para assegurar a recuperação das células, sua aderência e 

progressão para a fase de crescimento exponencial. 

Após este período de incubação, a solução sobrenadante do orifício foi 

desprezada e a citotoxicidade das amostras vegetais foi verificada acrescentando-se 10 

µL de oito concentrações diferentes (51,2; 25,6; 12,8; 6,4; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 µg/mL) 

(obtidas por diluições seriadas preparadas em meio DMEM suplementado com 10% 

SFB) em 90 µL do meio suplementado, de forma que cada coluna da placa recebeu uma 

concentração distinta do composto, e novamente incubadas por 48 h a 37ºC em estufa 

de CO2 a 5%. Após este período de incubação, as placas foram adicionadas de 250 

µL/orifício de uma solução contendo 5% de SFB, 1% corante vermelho neutro a 0,3%, e 

meio DMEM, incluindo os orifícios em branco, e incubadas por 3 h a 37ºC em estufa de 
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CO2 5%. Decorrido este tempo, a solução adicionada foi descartada e as células lavadas 

com 250 µL/orifício de PBS.  

Após esta lavagem, adicionou-se em cada orifício 100 µL de solução reveladora 

contendo 1% de ácido acético glacial, 50% de etanol P.A. e 49% de água deionizada. As 

placas foram agitadas a 30 rpm por 20 min para extração do vermelho neutro, e a leitura 

da absorção do vermelho neutro foi medida por espectrofotometria a 540 nm. Os testes 

foram realizados em sextuplicata em dois experimentos independentes. 

Para análise dos dados, calculou-se a média das leituras de densidade ótica de 

cada diluição em comparação com a média do controle de células (100% de viabilidade 

celular), obtendo-se a porcentagem de sobrevida das células em cada diluição. Os dados 

foram analisados estatística e graficamente usando software GraphPad Prism 4.0 

obtendo uma curva, na qual pode ser encontrado o índice de citotoxicidade (IC50) do 

material. O IC50 corresponde à concentração do composto que é letal para a metade da 

população celular. 

O teste de citotoxicidade basal fornece informações sobre o efeito de compostos 

químicos desconhecidos nas doses letais celulares, podendo ser utilizado como preditor 

para DL50 (dose letal mediana) do material a ser testado (UKELIS et al., 2008).  

Dessa forma, o ensaio de vermelho neutro foi empregado para estimar a DL50 de 

acordo com a Equação 1 (ICCVAM, 2006), para misturas e com a Equação 2,  

(VIEIRA et al., 2011), para compostos isolados. 

 

Equação 1 – Equação para estimar a DL50 (mg/Kg) de misturas a partir da IC50 (µg/mL) 

encontrado no teste de vermenlho neutro. 

 

 

 

Equação 2 – Equação para estimar a DL50 (mg/Kg) de substâncias a partir da IC50 

(µg/mL) encontrado no teste de vermenlho neutro. 

 

 

 

log (DL50) = 0,372 x log (IC50) + 2,024 

 

log (DL50) = 0,545 x log (IC50) + 0,757 
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4.7. AVALIAÇÃO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA DE LEVEDURAS 

4.7.1. Aderência  

A verificação da aderência dos isolados de Candida sp. foi realizada segundo 

Kimura e Pearsall (1978) com algumas modificações. Células epiteliais foram coletadas 

da boca de indivíduos saudáveis (sem sintomas de candidíase) utilizando swab, que foi 

friccionado em toda a cavidade bucal. Em seguida, as células epiteliais foram suspensas 

em 5 mL de PBS (pH 7,2) e lavadas três vezes com o mesmo tampão, de tal forma a se 

obter um pool de células com uma concentração de aproximadamente 5 x 10
5
 

células/mL, contadas em câmara de Neubauer (BIASOLI; TOSELLO; MAGARÓ, 

2002). 

A aderência das leveduras às células epiteliais foi avaliada pela mistura de 0,5 

mL da suspensão de leveduras contendo 2,5 x 10
7
 leveduras/mL, adicionadas de 0,5 mL 

do pool de células epiteliais da mucosa bucal, e 1,0 mL do EB ou do composto AE-7.2 

para concentrações no tubo de ½ x CIM, 1 x CIM ou 2 x CIM. Os tubos foram 

incubados a 35°C com agitação (70 rpm) por uma hora. Após o tempo decorrido, a 

mistura foi filtrada em papel de filtro número 41, o qual foi lavado três vezes com 10 

mL de PBS para facilitar a eliminação de leveduras não aderentes. Células epiteliais 

com leveduras aderentes foram transferidas para uma lâmina de microscopia por 

pressão do papel de filtro em lâmina de microscopia, fixadas pelo calor e coradas 

usando violeta de genciana. A determinação da aderência foi verificada pelo número de 

leveduras aderidas a 100 células epiteliais. 

A porcentagem de células aderidas foi comparada pela mesma técnica usando 

células sem a presença do extrato bruto ou do composto isolado (controle) 

(TAWEECHAISUPAPONG et al., 2006). 

Os dados foram expressos como média. A variação inter-grupo foi medida por 

Análise de Variância (ANOVA) seguida por teste de Bonferroni usando software 

GraphPad Prism versão 5.01 para Windows (San Diego, CA, EUA). A significância 

estatística foi considerada quando p <0,05. 
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4.8. ENSAIOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

4.8.1. Análise morfológica de Candida sp por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

A avaliação da morfologia de C. albicans ATCC 90028 e C. parapsilosis ATCC 

22019 foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) segundo Faganello 

et al. (2006) modificado, no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic) da UFG. Os isolados dos fungos foram repicados em placas de 

ASD acrescido do composto AE-7.2 em uma concentração equivalente à inibitória 

mínima (CIM) e na ausência do composto. Após cultivo de 24 h, um bloco de ágar (1,0 

x 0,5 cm) de cada amostra foi transferido para um eppendorf contendo fixador (2% de 

glutaraldeído e 2% de paraformaldeído em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 

acrescido de 3% de sacarose) e mantido overnight a 4ºC. Cada amostra foi submetida a 

quatro lavagens de 15 minutos com tampão cacodilato, seguida de desidratação 

alcoólica com etanol (30, 50, 70, 90%) por 15 minutos, e 2 vezes a 100% por 10 

minutos. Após a desidratação, as amostras foram secas no ponto crítico (Autosamdri®, 

815, Series A) por 40 minutos, fixadas em uma pequena placa de metal (stub) com 

auxílio de carbono dupla-face, revestidas com uma camada de ouro (Denton Vacuum, 

Desk V) e observadas em microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM – 6610, 

equipado com EDS, Thermo scientific NSS Spectral Imaging). 

4.8.2. Análise ultraestrutural de Candida sp por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada segundo Brito et 

al. (2009), no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da 

UFG.  Amostras de C. albicans ATCC 90028 e de C. parapsilosis ATCC 22019 foram 

repicadas em placas ASD acrescido do composto em uma concentração equivalente à 

inibitória mínima (CIM), e na ausência do composto AE-7.2. Após a incubação por 24 

horas, um pequeno fragmento de ágar de cada placa foi retirado e transferido para 

eppendorf, onde as amostras foram fixadas em glutaraldeído a 2,5% diluído em tampão 

cacodilato 0,1 M pH 7.2 contendo ácido pícrico 0,2%, por 24 horas a 4ºC. Decorrido 

este tempo, as amostras foram lavadas duas vezes em tampão cacodilato por 10 minutos 

cada, pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% com o mesmo tampão e mantidas em 
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geladeira por 2 horas. Em seguida, as amostras foram lavadas em água destilada duas 

vezes por 5 minutos, e desidratadas com acetona (30, 50, 70, 90 e 95%) por 15 minutos 

cada e 3 vezes a 100% por 10 minutos. Os fragmentos foram incluídos em resina Epon, 

mantidos overnight em temperatura ambiente e submetidos a secções de cortes.  

Os cortes semifinos (1 µm) e ultrafinos (70 nm) obtidos em ultramicrótomo 

(Leica EM UC7) foram transferidos para uma tela de cobre e em seguida fez-se o 

contraste com solução de acetato de uranila a 2% (20 minutos).  As telas de cobre foram 

lavadas em água bidestilada, mergulhadas em solução de citrato de chumbo a 2% (6 

minutos) e submetidas a nova lavagem. A análise ultraestrutural dos cortes foi realizada 

em microscópio eletrônico de transmissão Jeol, JEM-2100, equipado com EDS, Thermo 

Scientific. 
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5. RESULTADOS 

5.1. OBTENÇÃO DO EXTRATO E FRAÇÕES 

O rendimento do extrato etanólico bruto e suas respectivas frações, obtidos a 

partir das folhas de Myrcia tomentosa, se encontram descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Rendimento do extrato etanólico bruto e frações das folhas de Myrcia 

tomentosa. 

Extrato Massa (g) Porcentagem (%, m/m) 

Extrato Etanólico Bruto (EB) 87,67 14,61 

Fração Hexano (FH) 7,65 15,30 

Fração Diclorometano (FD) 2,95 5,90 

Fração Acetato de Etila (FAE) 21,92 43,84 

Fração Aquosa (FA) 10,51 21,02 

 

5.2. ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DOS COMPOSOTOS ISOLADOS DE Myrcia 

tomentosa 

5.2.1. Frações HF-1, HF-2.1, HF-2.2 e HF-3.1 

As frações HF-1, HF-2.1, HF-2.2 e HF-3.1 obtidas da fração hexânica 

apresentaram aspecto oleoso, de coloração alaranjada (HF-1, HF-2.1, HF-2.2) ou 

amarelada (HF-3.1), sendo encaminhadas para análise por CG/EM. Foram identificados 

32 compostos, representando 49,99 – 71,72% do total dos constituintes. A Tabela 2 

apresenta os resultados da análise qualitativa e quantitativa das frações, com os 

constituintes listados em ordem de eluição e a Figura 12 apresenta a estrutura química 

dos principais compostos identificados nestas frações. 

As frações HF-1, HF-2.1 e HF-2.2 possuem diferenças em sua constituição 

química, evidenciadas pela variabilidade e classificação de seus constituintes. Na fração 

HF-1 foram identificados 26 compostos, enquanto na fração HF-2.2 identificou-se 17 e 

na fração HF-2.1 apenas nove compostos. As frações HF-1, HF-2.1 e HF-2.2 possuem 

em sua composição química principalmente hidrocarbonetos sesquiterpênicos (42,84%, 

43,81% e 29,03%, respectivamente), sendo o (E)-β-Farneseno o constituinte majoritário 

de todas elas, com percentual de 25,62%, 30,92% e 19,92%, respectivamente.  
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A fração HF-3.1 foi constituída essencialmente de ésteres (16,46%) e da lactona 

δ-dodecalactona (31,22%), seu constituinte majoritário.  

 

Tabela 2 – Compostos identificados nas frações semipurificadas HF-1, HF-2.1, HF-2.2 

e HF-3.1 obtidas da Fração hexano das folhas de Myrcia tomentosa. 

  IR Constituinte Frações (%) 

   

HF-1 HF-2.1 HF-2.2 HF-3.1 

1 1419 (E)-Cariofileno 0,59 
 

0,28 
 

2 1455 Geranil acetona 0,45 
 

0,12 
 

3 1456 (E)-β-Farneseno 25,62 30,92 19,92 
 

4 1479 γ-Muuroleno 0,08 
   

5 1480 α-Curcumeno 1,29 1,74 1,24 
 

6 1482 γ-Curcumeno 0,03 
   

7 1495 γ-Amorfeno 0,50 
   

8 1500 α-Muuroleno 0,61 
 

0,32 
 

9 1505 β-Bisaboleno 5,40 5,53 3,33 
 

10 1512 δ-Amorfeno 0,53 
 

0,28 
 

11 1522 β-Sesquifelandreno 7,13 5,62 3,66 
 

12 1531 (E)-γ-Bisaboleno 0,08 
   

13 1538 α-Cadineno 0,98 
   

14 1568 Palustrol 1,22 
   

15 1583 Óxido de cariofileno 2,80 
 

0,24 
 

16 1600 n-Hexadecano 
  

0,51 
 

17 1619 1,10-di-epi-Cubenol 0,14 
   

18 1619 Junenol 2,16 
   

19 1646 Cubenol 1,72 
   

20 1658 Valerianol 1,49 2,60 2,37 
 

21 1685 α-Bisabolol 
  

1,23 
 

22 1704 δ-Dodecalactona 9,80 8,81 
 

31,22 

23 1713 (2E,6Z)-Farnesal 2,41 
 

1,21 
 

24 1741 (2E,6E)-Farnesal 
  

2,50 
 

25 1784 (2E,6E)-Farnesoato de metila 4,59 2,19 8,66 5,36 

26 1796 Tetradecanoato de etila 
  

3,65 
 

27 1846 (2E,6E)-Acetato de farnesila 0,06 
   

28 1921 Hexadecanoato de metila 0,09 
   

29 1993 Hexadecanoato de etila 1,71 3,85 
 

9,55 

30 2000 n-Eicosano 
   

2,59 

31 2196 Octadecanoato de etila 0,24 0,69 0,47 1,55 

32 2200 n-Docosano 
   

0,75 

       
Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 42,84 43,81 29,03 

 
Sesquiterpenos oxigenados 11,94 2,60 7,55 

 
Ésteres 

  
6,69 6,73 12,78 16,46 

Outros 
  

10,25 8,81 0,63 34,56 

Total 
  

71,72 61,95 49,99 51,02 

IR: Índice de Retenção 
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Figura 12 – Estrutura química dos principais compostos identificados nas frações 

semipurificadas HF-1, HF-2.1, HF-2.2 e HF-3.1 obtidas da fração hexano das folhas de 

Myrcia tomentosa. (14) (E)-β-farneseno. (15) β-bisaboleno. (16) β-sesquifelandreno. 

(17) δ-dodecalactona. (18) (2E,6E)-farnesoato de metila. (19) hexadecanoato de metila. 

 

H
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5.2.2. Frações HF-2.5 e DF-7.2B 

H

OH

 

α-bisabolol 

 

 

As análises das frações HF-2.5, HF-3.4, HF-4.2 e HF-4.3A por CCDA 

sugeriram tratar-se do mesmo composto, sendo confirmado pela análise dos espectros 

de RMN 
1
H das frações, por isso estas frações foram reunidas em HF-2.5. 

As frações codificadas como HF-2.5 (360 mg) e DF-7.2B (199 mg) foram 

obtidas da fração hexano e da fração diclorometano, respectivamente. Estas frações 

apresentaram-se como óleo translúcido e a determinação de suas estruturas foi baseada 

nos dados de RMN 
1
H e dos experimentos bidimensionais HSQC e HMBC, obtidos em 

CDCl3.  

(20) 



61 

 

 

No espectro de RMN de 
1
H (Figura 13) foram observados os sinais 

característicos dos hidrogênios vinílicos em δ 5,13 (H-5’, t, J= 7,2 Hz) e 5,37 (H-3, m) e 

de quatro grupos metílicos em δ 1,11 (H-7’, s), 1,65 (H-7, s), 1,68 (H-1’, s) e 1,62 (H-

8’, s). 

A análise dos espectros de HSQC e HMBC permitiu verificar sinais em δ 120,47 

(C-3) e 124,73 (C-5’) correspondentes aos carbonos olefínicos e dos carbonos metílicos 

em δ 17,71 (C-7), 23,32 (C-1’ e C-7’) e 25,66 (C-8’). Esses dados em comparação aos 

apresentados na literatura (MATOS et al., 1988) permitiram a identificação do 

composto na fração HF-2.5 ou DF-7.2B como sendo o sesquiterpeno α-bisabolol 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de HF-2.5/DF-7.2B e do α-bisabolol

a
. 

 HF-2.5/DF-7.2B* α-bisabolol
a
 

Posição δH (ppm); m; J 

(Hz) 

δC (ppm) δH (ppm); m; 

J (Hz) 

δC (ppm) 

1 1,58; m 43,14 1,58; s 43,23 

2 1,29; m 26,97 - 27,04 

3 5,37; m 120,47 5,37; m 120,78 

4 - 134,16 - 133,87 

5 1,98; m 31,12 - 31,24 

6 1,90; m 23,22 - 23,29 

7 1,65; s 23,32 1,64; s 23,29 

1’ 1,69; s 25,66 1,68; s 25,67 

2’ - 73,94 - 74,22 

3’ 1,49; m 40,21 1,50; m 40,32 

4’ 2,04; m 22,02 - 22,26 

5’ 5,13; t; 7,17 124,73 5,12; t; 7,0 124,79 

6’ - 131,58 - 131,32 

7’ 1,11; s 23,32 1,09; s 23,29 

8’ 1,62; s 17,71 1,62; s 17,67 

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CDCl3, 125 MHz); 
a 
Matos et al. (1988) (CDCl3, 75 MHz). 
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Figura 13 – Espectro de RMN 
1
H (CDCl3, TMS, 500 MHz) de HF-2.5/DF-7.2B. 
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5.2.3. Frações HF-4.3B, HF-4.6 e HF-6.2C 

 

H

OH

                              

O

H

OH

 
  

   α-bisabolol                            α-cadinol                            óxido de bisabolol B 

 

A fração HF-4.3B (102 mg) foi obtida da fração hexano, apresentando-se com 

aspecto oleoso. A CCDA (Figura 14) revelou tratar-se de uma mistura, com três bandas 

cromatográficas evidentes, sendo a determinação das estruturas presentes baseada na 

comparação visual com os espectros fornecidos pelas espectrotecas do equipamento de 

CG/EM com índice de similaridade superior a 90% e no padrão de fragmentação em 

relação aos espectros de massas descritos na literatura. Os componentes da mistura 

corresponderam a 45,16%, 7,30% e 8,22% da massa total, sendo identificados como os 

sesquiterpenos α-bisabolol, óxido de bisabolol B e α-cadinol, respectivamente (Quadro 

3). As Figuras 15 a 17 representam os espectros de massas obtidos para os componentes 

da mistura. 

A fração HF-4.6 (6 mg) foi obtida da fração hexano, apresentando-se com 

aspecto oleoso e sua estrutura foi baseada na comparação visual com os espectros 

fornecidos pelas espectrotecas do equipamento de CG/EM com índice de similaridade 

igual a 85 % e no padrão de fragmentação em relação aos espectros de massas descritos 

na literatura. O composto foi identificado como o sesquiterpeno óxido de bisabolol B, 

sendo seu espectro de massas apresentado na Figura 16. 

A fração HF-6.2C (32 mg) foi obtida da fração hexano e também apresentou 

aspecto oleoso, sendo sua estrutura baseada na comparação visual com os espectros 

fornecidos pelas espectrotecas do equipamento de CG/EM com índice de similaridade 

igual a 92% e no padrão de fragmentação em relação aos espectros de massas descritos 

na literatura. O composto foi identificado como o sesquiterpeno α-cadinol, sendo seu 

espectro de massas apresentado na Figura 17. 

 

(20) (21) (22) 
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Figura 14 – Cromatografia em camada delagada das frações HF-2.5 e HF-4.3B 

isoladas de Myrcia tomentosa. Fase móvel: Hex-AcOEt (8:2). Detecção: Vanilina 

sulfúrica. 

 

 
 

 

Figura 15 – Espectro de massas do α-bisabolol isolado de Myrcia tomentosa.  

 

 

 

 

Figura 16 – Espectro de massas do óxido de bisabolol B isolado de Myrcia tomentosa. 
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Figura 17 – Espectro de massas do α-cadinol isolado de Myrcia tomentosa. 

 

 

5.2.4.  Frações HF-6.2D2 e DF-10.2 

HO  
β-sitosterol 

 

As frações HF-6.2D2 (19 mg) e DF-10.2 (29 mg) foram obtidas das frações 

hexano e diclorometano, respectivamente. O composto foi isolado sob a forma de um 

sólido cristalino branco e sua estrutura foi determinada através dos dados de CG/EM, 

RMN 
1
H e dos experimentos bidimensionais HSQC e HMBC, obtidos em CDCl3.  

O espectro de massas (Figura 18) apresentou o pico do íon molecular em m/z 

414, além de picos em m/z 396, 329, 303, 273, 255, 213, 145, 119, 95, 81, 69, 57, 43, 

41. 

A análise do espectro de RMN 
1
H (Figura 19) revelou a presença de vários 

sinais entre δ 0,5 e 1,25 ppm correspondente aos grupos metílicos de esqueleto 

esteroidal. Foram observados dois singletos em δ 0,68 e δ 1,01, um tripleto em  δ 0,85 

(J= 7,4 Hz), e três dubletos em δ 0,81 (J= 6,8 Hz), δ 0,83 (J= 1,7 Hz) e  δ 0,92 (J= 6,5 

Hz). Além desses, foram observados multipletos em δ 1,84, δ 2,00 e δ 2,28 e outros na 

região de δ 1,0 a 1,70 ppm. A presença de um multipleto em δ 5,35 (H-6) foi atribuída 

ao hidrogênio olefínico, e um aparente septeto em δ 3,53 (H-3, J= 4,24 Hz) foi atribuído 

ao hidrogênio ligado ao carbono oximetínico. 

m/z 
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a 

(23) 
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A análise dos espectros de HSQC e HMBC permitiu identificar sinais em δ 

121,79 (C-6) e δ 140,73 (C-5) correspondentes ao carbonos olefínicos, o sinal do 

carbono oximetínico em δ 71,82 (C3), além dos carbonos metílicos em δ 12,0 (C-18), 

11,90 (C2-9), 18,67 (C-26), 19,21 (C-19), 19,30 (C-21) e 19,84 (C-27). A comparação 

destes dados com os apresentados por Goulart et al. (1993) e por Chaturvedula e 

Prakash (2012), permitiu identificar o composto HF-6.2D2 ou DF-10.2 como o 

esteroide β-sitosterol (Tabela 4). 

 

Figura 18 – Espectro de massas de HF-6.2D2/DF-10.2 isolado de Myrcia tomentosa. 
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Tabela 4 – Dados de RMN 
13

C para HF-6.2D2/DF-10.2 comparados com o β-

sitosterol
a,b

. 

 HF-6.2D2/DF-10.2 β-sitosterol 

Posição δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm)* δH (ppm); m; J (Hz)
a
 δC (ppm)

b
 

1  36,51  37,25 

2  31,31  31,64 

3 3,53; sept; 4,3 71,82 3,53; tdd; 4,5; 4,2; 3,8 71,89 

4  42,51  42,29 

5  140,73  140,73 

6 5,35; m 121,79 5,36; t; 6,4 121,72 

7  31,84  31,89 

8  31,84  31,89 

9  49,73  50,12 

10  36,27  36,40 

11  20,25  21,08 

12  39,75  39,78 

13  42,16  42,29 

14  56,33  56,75 

15  25,84  24,30 

16  28,16  28,24 

17  56,04  56,05 

18 0,68; s  12,0 1,01; s 11,87 

19 1,01; s 19,21 0,68; s 19,38 

20  36,05  36,16 

21 0,92; d; 6,5 19,30 0,93; d; 6,5 19,03 

22  33,90  33,94 

23  39,20  39,12 

24  45,63  45,83 

25  26,05  26,03 

26 0,81; d; 6,8 18,67 0,81; d; 6,4 18,76 

27 0,83; d; 6,9 19,84 0,83; d; 6,4 19,81 

28  22,90  23,06 

29 0,85; t; 7,4 11,90 0,84; t; 7,2 11,99 

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CDCl3, 125 MHz); 
a
Chaturvedula e Prakash (2012) (CDCl3, 

600 MHz) – sinais obtidos pelo COSY; 
b
Goulart et al. (1993) (CDCl3, 50 MHz). 
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Figura 19 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de HF-6.2D2/DF-10.2. 
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5.2.5. Fração DF-7.2C  

             

H

OH

                   

O

H

OH

 
                 

              α-bisabolol                                    óxido de bisabolol B 

 

A fração DF-7.2C (86 mg) foi obtida da fração dicloromentano, apresentando-se 

com aspecto oleoso. A CCDA (Figura 20) mostrou tratar-se de uma mistura, com duas 

bandas evidentes, sendo a determinação das estruturas presentes baseada na comparação 

visual com os espectros fornecidos pelas espectrotecas do equipamento de CG/EM com 

índice de similaridade superior a 90% e no padrão de fragmentação em relação aos 

espectros de massa descritos na literatura. 

Os componentes da mistura corresponderam a 31,81% e 16,88% da massa total, 

sendo identificados como os sesquiterpenos α-bisabolol e óxido de bisabolol B, 

respectivamente. 

 

Figura 20 – Cromatografia em camada delgada realizada com as frações DF-7.2B e 

DF-7.2C. Fase móvel: Hex-AcOEt (8:2). Detecção: Vanilina sulfúrica. 

 

   
 

 7.2B     7.2C  

(20) (22) 
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5.2.6. Fração DF-7.2E  

 

H3C CH3

22                     

H3C CH3

23  
          

             n-pentacosano                                   n-tetracosano 

 

A fração DF-7.2E (12 mg) foi obtida da fração dicloromentano, apresentando-se 

com aspecto oleoso. A CCDA (Figura 21) demonstrou tratar-se de uma mistura com 

duas manchas evidentes, sendo a determinação das estruturas dos compostos presentes 

baseada nos dados de CG/EM. 

Os componentes da mistura corresponderam a 18,92 e 18,04% da massa total, 

sendo identificados como os hidrocarbonetos n-pentacosano e n-tetracosano, 

respectivamente (Figura 24). 

As Figuras 22 e 23 representam os espectros obtidos para os componentes da 

mistura. 

Figura 21 – Cromatografia em camada delgada realizada com as frações DF-7.2D e 

DF-7.2E. Fase móvel: Hex-AcOEt (8:2). Detecção: Vanilina sulfúrica. 
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(24) (25) 
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Figura 22 – Espectro de massas do n-pentacosano isolado de Myrcia tomentosa. 

 

 

 

Figura 23 – Espectro de massas do n-tetracosano isolado de Myrcia tomentosa. 

 

 

 

5.2.7. Frações AE-2 e AE-4 

OHO
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             Quercetina                                                            Canferol                         

 

As frações AE-2 e AE-4 foram isoladas a partir da fração acetato de etila e 

ambas se apresentaram sob a forma de sólido amorfo amarelo-pálido.  A fração AE-2 

teve uma massa total isolada de 13 mg e seu cromatograma obtido em CLAE apresentou 

dois picos, demonstrando tratar-se de uma mistura de compostos. Um dos picos desta 

mistura possuía o mesmo tempo de retenção do pico da fração AE-4 (34,7 mg), 
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sugerindo tratar-se do mesmo composto. A proposta estrutural destas frações foi 

baseada nos dados de RMN 
1
H e dos experimentos bidimensionais HSQC e HMBC, 

obtidos em CD3OD. 

O espectro de RMN 
1
H de AE-4 (Figura 24) apresentou dubletos em 6,18 ppm 

(J= 1,91 Hz) e 6,39 ppm (J= 2,12 Hz), que podem ser atribuídos aos H-6 e H-8, 

respectivamente, do anel A de flavonóis. A constante de acoplamento observada 

(aproximadamente 2 Hz) confirma um acoplamento meta entre esses hidrogênios, 

mostrando tratar-se de um flavonoide 5,7-diidroxilado no anel A. Para o anel B foram 

observados dubletos em 7,73 ppm (H-2’, J= 2,12 Hz), 6,88 ppm (H-5’, J= 8,48 Hz) e 

um duplo dubleto em 7,61 ppm (H-6’, J= 2,12 e 8,48 Hz), característicos do sistema de 

acoplamento ABM do anel B da quercetina (ZUANAZZI; MONTANHA, 2004). 

O deslocamento observado (6,18 e 6,39 ppm) para H-6 e H-8, respectivamente, 

demonstra que a hidroxila da posição 7 da aglicona está livre (PIZZOLATTI et al., 

2003). A ausência de sinais entre δ 4,3 e 6,0, normalmente observados para os 

hidrogênios anoméricos dos açúcares, sugerem a estrutura de uma aglicona.   

Os espectros de HSQC e HMBC permitiram observar sinais com deslocamentos 

químicos típicos da aglicona quercetina, confirmados pela ausência de sinais de carbono 

anomérico e dos demais carbonos de açúcar. Os dados observados juntamente com os 

descritos na literatura (CHANG et al., 2009a) levou a proposição da estrutura da 

aglicona quercetina. 

Além dos sinais correspondentes à AE-4, o espectro de RMN 
1
H de AE-2 

(Figura 25) apresentou sinais característicos de um sistema de acoplamento AB, com 

dubletos em 6,18 ppm (J= 1,91 Hz) e 6,40 ppm (J= 1,91 Hz), atribuídos a H-6 e H-8, 

respectivamente, do anel A com acoplamento meta entre esses hidrogênios. 

Adicionalmente, foram observados dubletos em 6,91 ppm (H-3’/H5’, J= 8,90 Hz) e 8,09 

ppm (H-2’/H6’, J= 8,90 Hz), indicando que o anel B é para-substituído. A ausência de 

sinais entre δ 4,0 e 6,0, normalmente observados para os hidrogênios anoméricos dos 

açúcares, levou a proposição da estrutura da aglicona canferol.  

A análise dos espectros de HSQC e HMBC juntamente com os dados descritos 

na literatura (BEGUM et al., 2006) permitiu confirmar a estrutura do flavonoide 

canferol (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5 – Dados de RMN 
1
H de AE-2 e AE-4 (CD3OD, 500 MHz) comparados com 

quercetina
a
 e canferol

b
. 

1
H δH (ppm); m; J (Hz) δH (ppm); m; J (Hz) 

 AE-4 Quercetina
a
 AE-2 Canferol

b
  

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 6,18; d; 1,9 6,20; d; 1,50 6,18; d; 1,9 6,21; d; 1,80 

7 - - -  

8 6,39; d; 2,1 6,40; d; 1,50 6,40; d; 1,9 6,44; d; 1,80 

9 - - - - 

10 - - - - 

1’ - - - - 

2’ 7,73; d; 2,1 7,68; d; 1,50 8,09; d; 8,9 8,07; d; 8,70 

3’ - - 6,91; d; 8,9 6,89; d; 8,70 

4’ - - - - 

5’ 6,88; d; 8,4 6,88; d; 8,50 6,91; d; 8,9 6,89; d; 8,70 

6’ 7,61; dd; 2,1; 8,4 7,53; dd; 1,50; 8,50 8,09; d; 8,9 8,07; d; 8,70 
a
Chang et al., 2009a (DMSO-d6, 500 MHz); 

b
Begum et al., 2006 (DMSO-d6, 600 MHz);  

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Dados de RMN 
13

C de AE-2 e AE-4 comparados com quercetina
a
 e 

canferol
b
. 

               13
C  δC (ppm) 

 AE-4* Quercetina
a
 AE-2* Canferol

b
  

2 147,1 147,5 156,3 156,3 

3 137,8 136,4 133,4 133,6 

4 175,3 176,5 179,2 177,6 

5 163,4 161,4 161,0 161,2 

6 97,8 98,9 97,8 98,8 

7 166,1 164,6 164,3 164,3 

8 93,1 94,1 92,8 93,7 

9 156,6 156,8 156,3 156,4 

10 102,7 103,1 103,7 104,0 

1’ 122,2 122,7 120,3 120,7 

2’ 114,6 115,8 129,4 131,0 

3’ 144,0 145,8 114,1 115,3 

4’ 147,6 148,4 159,1 160,1 

5’ 114,7 116,3 114,1 115,3 

6’ 120,4 120,6 129,4 131,0 

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CD3OD, 125 MHz); 
a
Chang et al., 2009a (DMSO-d6, 125 MHz); 

b
Begum et al., 2006 - Sinais obtidos pelo HMQC e HMBC (DMSO-d6).
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Figura 24 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de AE-4. 
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Figura 25 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de AE-2 com ampliação da região dos hidrogênios aromáticos e estrutura química 

do canferol. 
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5.2.8. Fração AE-7.2 

 

Quercetina-3-O-α-arabinofuranose (avicularina) 

 

As análises das frações AE-7.2, N4-3 e N4-1D em CCDA e CLAE sugeriram 

tratar-se do mesmo composto, sendo confirmada pela análise dos espectros de RMN 
1
H 

das frações, sendo todas reunidas em AE-7.2. 

A fração codificada como AE-7.2 foi obtida a partir da fração acetato de etila, 

apresentou-se sob a forma de sólido amorfo amarelo acastanhado, com uma massa total 

isolada de 266,8 mg e sua proposta estrutural foi baseada nos dados de RMN 
1
H e dos 

experimentos bidimensionais HSQC e HMBC, obtidos em CD3OD e DMSO-d6.  

O espectro de RMN 
1
H de AE-7.2 (Figura 26) apresentou sinais compatíveis 

para um heterosídeo flavonoide.  

O espectro de RMN 
1
H apresentou dubletos em δ 6,21 ppm (J= 2,12 Hz) e 6,40 

ppm (J= 2,12 Hz), que podem ser atribuídos aos H-6 e H-8, respectivamente, do anel A 

de flavonóis. A constante de acoplamento observada (aproximadamente 2 Hz) confirma 

um acoplamento meta entre esses hidrogênios, mostrando tratar-se de um flavonoide 

5,7-diidroxilado no anel A. Para o anel B foram observados dubletos em δ 7,53 ppm (H-

2’, J= 2,12 Hz), 6,91 ppm (H-5’, J= 8,48 Hz) e um duplo dubleto em δ 7,49 ppm (H-6’, 

J= 2,12 e 8,48 Hz). 

Com esses dados apresentados foi possível propor para a aglicona deste 

flavonoide a estrutura da quercetina. 

A faixa correspondente ao resíduo de açúcar de AE-7.2 mostrou sinais em δ 5,47 

ppm (H-1’’, sl) e 3,51 ppm (H-5”, sl), referentes aos hidrogênios anomérico e 

metilênico, respectivamente, além de sinais em δ 4,33, 3,91 e 3,87 ppm.  O sinal em 

5,47 ppm é compatível com O-glicosilação e o singleto largo pressupõe uma α-ligação 

entre o açúcar e a aglicona do flavonoide. 

(12) 
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A análise do espectro de HSQC revelou o acoplamento do hidrogênio em δ 5,47 

com o carbono em δ 108,4 que é típico do açúcar arabinofuranose ligado na posição 3 

do flavonoide (MARKHAM, 1982).  

Estas informações em conjunto com a análise do espectro de HMBC e 

comparados com a literatura (CHANG et al., 2009a; IGNOATO et al., 2012) levaram à 

identificação do flavonoide AE-7.2 como sendo a quercetina-3-O-α-arabinofuranose 

(avicularina) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de AE-7.2 e da avicularina

a,b
. 

 AE-7.2* Avicularina 
1
H/ 

13
C δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm) δH (ppm); m; J (Hz)

a
 δC (ppm)

b
 

2 - 158,1 - 157,1 

3 - 138,2 - 134,1 

4 - - - 178,4 

5 - 159,7 - 161,9 

6 6,21; d; 2,1 98,5 6,20; d; 2,1 99,4 

7 - - - 164,1 

8 6,40; d; 2,1 93,4 6,39; d; 2,1 94,3 

9 - - - 157,6 

10 - 104,1 - 104,7 

1’ - - - 122,4 

2’ 7,53; d; 2,1 115,4 7,52; d; 2,1 116,2 

3’ - 144,9 - 145,8 

4’ - 148,5 - 149,2 

5’ 6,91; d; 8,4 114,9 6,89; d; 8,4 116,3 

6’ 7,49; dd; 2,1; 8,4 121,7 7,49; dd; 2,1; 8,4 121,7 

1” 5,47; sl 108,4 5,46; d; 0,9 108,6 

2” 4,33; dd; 0,9; 2,9 82,1 4,32; dd; 0,9; 3,0 82,8 

3” 3,91; m 77,3 3,90; dd; 3,0; 5,1 77,8 

4” 3,87; t; 4,2 86,6 3,86; m 86,6 

5” 3,51; d; 4,4 61,2 3,49; d; 4,8 61,4 

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CD3OD, 125 MHz); 
a 

Ignoato et al., 2012 (CD3OD, 300 MHz); 
b
Chang et al., 2009a (DMSO-d6, 125 MHz). 
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Figura 26 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de AE-7.2. 
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5.2.9. Fração N4-5C7 

 
Quercetina-3-O-α-arabinopiranose (guaijaverina) 

O composto codificado como N4-5C7 foi isolado a partir da fração acetato de 

etila, sob a forma de sólido amorfo amarelo acastanhado, com uma massa total isolada 

de 30,5 mg e sua proposta estrutural foi baseada nos dados de RMN 
1
H e dos 

experimentos bidimensionais HSQC e HMBC, obtidos em CD3OD.  

O espectro de RMN 
1
H de N4-5C7 (Figura 27) apresentou sinais similares ao 

observado para a aglicona quercetina identificada em AE-4, além de sinais compatíveis 

com um flavonoide de natureza heterosídica. Os hidrogênios carbinólicos apresentraram 

sinais entre δ 3,4-3,9 ppm, com o deslocamento químico do hidrogênio anomérico em δ 

5,16 ppm (H-1’’, d). A posição da glicosilação foi confirmada pela análise do mapa de 

contorno bidimensional HMBC, que demonstrou acoplamento entre o C-3 (δ 134,7) e o 

hidrogênio anomérico (δ 5,16). A unidade de açúcar definida como arabinopiranose, foi 

possível através dos dados de deslocamentos químicos de RMN 
13

C de C-1”, C-2” e C-

4”, obtidos no HSQC ligadas na posição 3 (AGRAWAL, 1989). 

As informações relatadas juntamente aos dados observados na literatura (PRABU; 

GNANAMANI; SADULLA, 2006) permitiram identificar o flavonoide N4-5C7 como 

sendo a quercetina-3-O-α-arabinopiranose (guaijaverina) (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

(28) 
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Tabela 8 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de N4-5C7 e da guaijaverina

a,b
. 

               
 N4-5C7 * guaijaverina

a
 

1
H/ 

13
C δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm) δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm) 

2 - 157,3 - 157,4 

3 - 134,7 - 134,7 

4 - - - 178,5 

5 - 161,6 - 162,1 

6 6,18; d; 2,0 99,9 6,39; sl 98,9 

7 - 165,1 - 165,0 

8 6,37; d; 2,0 94,6 6,19; sl 93,7 

9 - 157,3 - 157,7 

10 - 103,9 - 104,7 

1’ - - - 122,0 

2’ 7,75; d; 2,4 117,0 7,74; s 115,2 

3’ - 144,5 - 145,0 

4’ - 148,7 - 148,9 

5’ 6,87; d; 8,7 116,2 6,86; d; 8,0 116,5 

6’ 7,56; dd; 2,4; 8,7 123,1 7,57; d; 8,0 121,9 

1” 5,16; d; 6,4 104,7 5,15; d; 7,0 103,6 

2” 3,90; m 73,0 3,89; dl; 9,6 73,1 

3” 3,66; dd; 3,2; 8,3 73,9 3,64; dl; 3,6 71,9 

4” 3,82; m 68,6 3,80; m 68,1 

5” 3,44; d; 2,0 67,0 3,45; m 65,9 

   3,82; m  

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CD3OD, 125 MHz); 
a
Prabu et al., 2006 (CD3OD, 500 MHz, 125 

MHz). 
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Figura 27 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de N4-5C7. 
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5.2.10. Fração N4-1F 

 

Canferol-3-O-α-arabinofuranose (juglanina) 

 

O composto codificado como N4-1F foi isolado a partir da fração acetato de 

etila, sob a forma de sólido amorfo marrom, com uma massa total isolada de 2,9 mg e 

sua proposta estrutural foi baseada nos dados de RMN 
1
H e dos experimentos 

bidimensionais HSQC e HMBC, obtidos em CD3OD.  

O espectro de RMN 
1
H de N4-1F (Figura 28) apresentou sinais semelhantes ao 

observado para a aglicona canferol identificada em AE-2, além de sinais compatíveis 

com a presença de açúcar, característico de um flavonoide de natureza heterosídica. 

A faixa correspondente à parte sacarídica foi correspondente ao açúcar 

arabinofuranose, assim como em AE-7.2 Os hidrogênios anomérico e metilênico 

mostraram sinais em δ 5,49 ppm e 3,48 ppm, respectivamente. A análise do espectro de 

HSQC revelou o acoplamento do hidrogênio em δ 5,49 com o carbono em δ 108,2 que é 

típico do açúcar arabinofuranose ligado na posição 3 do flavonoide.  

Os dados apresentados em conjunto com a análise do espectro de HMBC e com a 

literatura (CHANG et al., 2009b) (Tabela 9) permitiram a identificação do flavonoide 

N4-1F como o canferol-3-O-α-arabinofuranose (juglanina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 



83 

 

 

Tabela 9 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de N4-1F e da juglanina

a,b
. 

 N4-1F* Juglanina
a
 

1
H/ 

13
C δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm) δH (ppm); m; J (Hz) δC (ppm) 

2 - - - 156,3 

3 - - - 133,4 

4 - - - 177,6 

5 - - - 161,2 

6 6,22; d; 2,0 98,5 6,19; d; 2,0 98,8 

7 - - - 164,2 

8 6,41; d; 2,0 93,4 6,42; d; 2,0 93,6 

9 - - - 156,7 

10 - - - 103,9 

1’ - 121,3 - 120,7 

2’ 7,96; d; 8,7 130,3 8,02; d; 8,0 130,8 

3’ 6,92; d; 8,7 114,9 6,89; d; 8,0 115,4 

4’ - 159,8 - 159,9 

5’ 6,92; d; 8,7 114,9 6,89; d; 8,0 115,4 

6’ 7,96; d; 8,7 130,3 8,02; d; 8,0 130,8 

1” 5,49; s 108,2 5,63; sl 108,0 

2” 4,31; dd; 1,2; 3,2 81,7 - 82,1 

3” 3,90; m 77,0 - 77,1 

4” 3,80; m 86,7 - 86,3 

5” 3,48; m 60,9 - 60,8 

*Sinais obtidos pelo HSQC e HMBC (CD3OD, 125 MHz); 
a
Chang et al., 2009b (DMSO-d6, 500 MHz, 

125 MHz).  
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Figura 28 – Espectro de RMN 
1
H (CD3OD, TMS, 500 MHz) de N4-1F. 

 

 

OHO

OH O

O

OH

O

OH

OH

OH

2

2'

3'

4'

5'6'1'

3

4
10

5

6

7

8

9

1''

2'' 3''

4''

5''



85 

 

 

5.3. DETERMINAÇÃO DA CIM E CFM 

O extrato bruto e as frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa de 

Myrcia tomentosa foram capazes de inibir os isolados de Candida sp. em concentrações 

que variaram de 4 a 256 µg/mL. As frações acetato de etila e aquosa foram as mais 

ativas sendo que 77% (7/9) dos isolados tiveram o crescimento inibido em 

concentrações menores ou igual a 16 µg/mL como verificado na Tabela 12. 

Dos compostos isolados de M. tomentosa, a compostos AE-7.2, identificada 

como avicularina, apresentou o melhor resultado, sendo capaz de inibir as espécies de 

Candida em concentrações que variaram de 2 a 32 µg/mL. As compostoss N4-5C7 e 

N4-1F inibiram vários isolados em concentrações de 2 a 128 µg/mL, enquanto as 

compostoss HF-4.3B, HF-6.2D2, DF-7.2C, AE-2 e AE-4, apresentaram menores níveis 

de inibição com alguns isolados sendo inibidos em concentrações que variaram de 64 a 

128 µg/mL, como mostra a Tabela 13. Os demais compostos isolados de M. tomentosa 

não apresentaram atividade antifúngica nas concentrações estudadas, de 128 µg/mL.  

As concentrações fungicidas para os isolados 1 e 2 da fração diclorometano 

tiveram o mesmo valor da CIM, mas para o extrato bruto, demais frações e compostoss 

isoladas de M. tomentosa, as CFM foram no mínimo, duas vezes superiores ou mais às 

suas respectivas concentrações inibitórias, como evidenciado nas Tabelas 12 e 13. 

 

 Tabela 10 - Concentração Inibitória Mínima e Concentração Fungicida Mínima para o 

extrato etanólico bruto e frações das folhas de Myrcia tomentosa em µg/mL. 

Microrganismos EB FH FD FAE FA Fluc. 

 
CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

C. albicans             

1 8 >512 32 512 32 32 4 >512 4 >512 8 64 

2 8 >512 64 512 128 128 16 32 16 32 >64 >64 

3 16 >512 64 512 256 512 16 >512 32 >512 >64 >64 

4 4 >512 32 512 64 512 8 >512 8 >512 >64 >64 

5 8 512 128 512 16 256 16 >512 16 512 >64 >64 

6 32 256 64 256 128 >512 16 512 16 512 2 32 

ATCC 90028 32 256 128 256 128 >512 32 64 32 32 1 64 

C. parapsilosis             

7 16 512 64 256 64 >512 16 256 16 512 1 >64 

ATCC 22019 16 512 64 256 64 >512 16 256 16 512 1 >64 

EB-Extrato bruto; FH-Fração hexano; FD-Fração diclorometano; FAE-Fração acetato de etila; FA-

Fração aquosa; Fluc.-Fluconazol. 
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Tabela 11 - Concentração Inibitória Mínima e Concentração Fungicida Mínima (µg/mL) das compostoss isoladas de Myrcia tomentosa. 

Microrganismos 
   HF-2.5/ 

DF-7.2B 
HF-4.3B HF-4.6 HF-6.2C 

 HF-6.2D2/ 

DF-10.2 
DF-7.2C DF-7.2E AE-2 AE-4 AE-7.2 N4-5C7 N4-1F 

 
CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

C. albicans                                                 

1 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 128 >128 128 >128 >128 >128 >128 >128 128 >128 2 >128 2 >128 16 >128 

2 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 4 >128 >128 >128 >128 >128 

3 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 8 >128 >128 >128 >128 >128 

4 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 8 >128 >128 >128 >128 >128 

5 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 8 >128 128 >128 >128 >128 

6 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 128 >128 64 >128 4 >128 16 >128 128 >128 

ATCC 90028 >128 >128 128 >128 >128 >128 >128 >128 128 >128 128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 16 >128 >128 >128 >128 >128 

C. parapsilosis                                                 

7 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 128 >128 64 >128 8 >128 8 >128 64 >128 

ATCC 22019 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 32 >128 16 >128 128 >128 
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5.4. CINÉTICA DE CRESCIMENTO 

Isolados de C. albicans tratadas com extrato bruto e avicularina de M. tomentosa 

nas concentrações correspondentes à CIM e 2 x CIM, apresentaram redução do número 

de UFC/mL a partir de 6 h de tratamento em comparação com as leveduras não 

submetidas a tratamento. Contudo, a redução observada não foi estatisticamente 

significante. Na concentração correspondente à ½ x CIM as amostras vegetais não 

promoveram redução do número de colônias (Figura 29). 

O fluconazol determinou a redução do número de UFC/mL ao longo das 24 h de 

tratamento em comparação com as leveduras não submetidas a tratamento. A redução 

no número de leveduras observada na combinação de avicularina com fluconazol, em 

suas respectivas concentrações inibitórias mínimas, foi semelhante ao observado para o 

fluconazol e para a avicularina isoladamente, demonstrando que não houve sinergismo 

entre estes compostos (Figura 30). 

 

Figura 29 – Curva de crescimento de Candida albicans tratada com extrato bruto de 

Myrcia tomentosa, avicularina isolada de M. tomentosa ou fluconazol em diferentes 

concentrações. 
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Figura 30 – Curva de crescimento de Candida albicans tratada com extrato bruto de 

Myrcia tomentosa, avicularina isolada de M. tomentosa, fluconazol e combinações de 

extrato bruto com fluconazol ou avicularina com fluconazol.  

  

 

As leveduras de C. parapsilosis não tiveram redução do número de colônias 

quando tratadas com o extrato bruto de M. tomentosa, independente da concentração 

utilizada (½ x CIM, 1 x CIM ou 2 x CIM). A combinação de extrato bruto com 

fluconazol apresentou valores similares aos observados para o tratamento apenas com 

extrato bruto. 

A avicularina promoveu a redução do número de colônias a partir de 12 h de 

exposição nas concentrações de 32 e 64 µg/mL (CIM e 2 x CIM, respectivamente), 

contudo, a redução observada não foi estatisticamente significante. A concentração de 8 

µg/mL (½ x CIM) não promoveu redução no número de colônias.  

As concentrações correspondentes à CIM e 2 x CIM de fluconazol promoveram 

redução do número de UFC/mL ao longo das 24 h de tratamento em comparação com as 

leveduras não submetidas a tratamento. Assim como nas amostras vegetais, a 

concentração correspondente à ½ x CIM não promoveu redução no número de colônias.  

A combinação de avicularina com fluconazol, em suas respectivas concentrações 

inibitórias mínimas, mostrou considerável redução no número de colônias em 

comparação com as leveduras não submetidas a tratamento, porém os valores de 

UFC/mL foram semelhantes aos observados para o fluconazol. Os dados podem ser 

observados nas Figuras 31 e 32. 
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Figura 31 – Curva de crescimento de Candida parapsilosis tratada com diferentes 

concentrações de extrato bruto de Myrcia tomentosa, avicularina isolada de M. 

tomentosa ou fluconazol. 

 

  

 

 

Figura 32 – Curva de crescimento de Candida parapsilosis tratada com extrato bruto de 

Myrcia tomentosa, avicularina isolada de M. tomentosa, fluconazol e combinações de 

extrato bruto com fluconazol ou avicularina com fluconazol. 

 

  
 

5.5. CITOTOXICIDADE 

O efeito das diferentes concentrações do extrato bruto de Myrcia tomentosa e da 

compostos avicularina sobre células de fibroblastos Balb-c 3T3-A31 num período de 

exposição de 48 horas pode ser observado pela curva obtida usando-se o programa 
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software GraphPad Prism 4.0. Os resultados demonstraram que o índice de 

citotoxicidade (IC50) pela incorporação do vermelho neutro foi de 40,8 µg/mL para o 

extrato bruto e de 43,0 µg/mL para a avicularina. As curvas da viabilidade celular 

obtidas encontram-se na Figura 33. 

A partir do valor de IC50 foi estimado que a provável DL50 do extrato bruto foi 

de 419,75 mg/kg, e para o composto avicularina foi 706,05 mg/kg.  

 

Figura 33 – Curva da viabilidade celular de fibroblastos Balb-c 3T3 no teste de 

citotoxicidade após 48h de exposição à diferentes concentrações do extrato bruto de 

Myrcia tomentosa e do composto avicularina, pela incorporação do vermelho neutro. 

 

 
 

5.6. FATORES DE VIRULÊNCIA 

5.6.1. Aderência 

Os resultados observados na aderência às células epiteliais bucais (CEB) 

demonstraram que a avicularina isolada de Myrcia tomentosa foi capaz de reduzir o 

número de leveduras de Candida albicans aderidas às CEB nas diferentes concentrações 

avaliadas, enquanto o extrato bruto promoveu redução estatisticamente significativa 

apenas na concentração de 2 x CIM. Quanto a C. parapilosis, a redução observada não 

foi estatisticamente significativa para nenhuma amostra testada. Os resultados podem 

ser observados na Tabela 14 e nas Figuras 34 e 35. 
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Tabela 12 – Número de leveduras (n) de Candida aderidas às células epiteliais bucais 

após exposição ao extrato bruto ou à avicularina de Myrcia tomentosa. 

Microrganismo Controle [  ] Extrato Bruto Avicularina 

x  x  x  

C. albicans/   

ATCC 90028 98 

½ CIM 92 64 

CIM 75 55 

2x CIM 62 47 
     

     

C. parapsilosis/ 

ATCC 22019 76 

½ CIM 41 82 

CIM 38 57 

2x CIM 35 44 

n= leveduras por 100 células epiteliais bucais. 

 

Figura 34 – Aderência de leveduras de C.albicans tratadas com extrato bruto e 

avicularina de Myrcia tomentosa em diferentes concentrações, às células epiteliais 

bucais. 

 

 
*
p<0,01

 
e

  **
p<0,001 vs. controle; 

#
 p<0,01 e 

##
p<0,001 EB1/2CIM vs. AVI CIM e 2x CIM.  

EB (CIM)= 32µg/mL ; AVI (CIM)= 16µg/mL 
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Figura 35 – Aderência de células de C. parapsilosis tratadas com extrato bruto e 

avicularina de Myrcia tomentosa em diferentes concentrações, às células epiteliais 

bucais. 

 

 

 
EB (CIM)= 16 µg/mL AVI (CIM)= 32µg/mL 

 

5.6.2. Morfologia de Candida sp por microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu verificar alterações na 

morfologia e no arranjo celular das espécies de Candida testadas frente ao composto 

avicularina em sua CIM (Figura 36). Nas células de C. albicans ATCC 90028, 

cultivadas em ASD, tratadas com avicularina, comparado ao isolado não tratado, 

observou-se uma diminuição no número de blastoconídios e no número de células 

fúngicas, bem como grande influência na formação de hifas na presença deste 

composto. 
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Figura 36 – Fotomicrografia eletrônica de varredura de células de Candida albicans 

ATCC 90028 cultivadas em ASD mostrando a presença de blastoconídios, 

pseudomicélio, células agrupadas, ocorrência de material extracelular sem forma 

definida (A, C, E, G) e tratadas com avicularina (16 μg/mL), mostrando redução no 

número de blastoconídios e de células fúngicas bem como ausência da formação de 

pseudomicélio (B, D, F, H). 
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Nas células de C. parapsilosis ATCC 22019 tratadas com avicularina observou-

se redução na quantidade de células e de blastoconídios, além da presença de grande 

quantidade de material extracelular e rugosidades nas células fúngicas. Células controle 

e tratadas com avicularina são mostradas na Figura 37. 

 

Figura 37 – Fotomicrografia eletrônica de varredura de células de Candida parapsilosis 

ATCC 22019 cultivadas em ASD mostrando a presença de blastoconídios, células 

agrupadas e material extracelular sem forma definida (A, C, E), e tratadas com 

avicularina (32 μg/mL) mostrando quantidade reduzida de células e de blastoconídios, 

grande quantidade de material extracelular e rugosidades nas células fúngicas (B, D, F). 
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5.6.4. Ultraestrutura de Candida sp por microscopia eletrônica de transmissão 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) revelou que as leveduras de C. 

albicans ATCC 90028 não tratadas no grupo controle apresentaram em sua morfologia 

núcleo estruturado, citoplasma com vários elementos, membrana citoplasmática 

contínua e próxima da parede celular, parede celular normal e intacta (Figura 38). Após 

a exposição das células de C. albicans a 16 μg/mL de avicularina, observou-se uma 

menor quantidade de elementos no citoplasma. 

 

Figura 38 – Microscopia eletrônica de transmissão de Candida albicans ATCC 90028 não 

tratadas (A, C, E) e tratadas (B, D, F) com avicularina em concentração de 16 μg/mL. 
 

  

  

  
 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) revelou que as células das 

leveduras de C. parapsilosis no grupo controle tinham morfologia típica, com núcleo 
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estruturado, citoplasma com vários elementos, membrana plasmática próxima da parede 

celular, parede celular normal e intacta (Figura 39). Depois que as células de C. 

parapsilosis foram expostas a 32 μg/mL do composto, observou-se desorganização 

estrutural dentro do citoplasma e redução do volume intracelular. 

 

Figura 39 – Microscopia eletrônica de transmissão de Candida parapsilosis ATCC 22019 

não tratadas (A, C, E) e tratadas (B, D, F) com avicularina em concentração de 32 μg/mL. 
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5.7. ARTIGOS 

5.7.1. Artigo 1 – Phytochemical analysis and antimicrobial activity of Myrcia 

tomentosa (Aubl.) DC. leaves 

Fabyola Amaral da Silva Sá, Joelma Abadia Marciano de Paula, Pierre Alexandre dos 

Santos, Leandra de Almeida Ribeiro Oliveira, Gerlon de Almeida Ribeiro Oliveira, 

Luciano Morais Lião, José Realino de Paula, Maria do Rosário Rodrigues Silva.
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5.7.2 Artigo 2 – Effects of extract and flavonoid isolated from Myrcia tomentosa 

against Candida sp. 

 

Fabyola Amaral da Silva Sá, Thaísa Cristina Silva, Wanessa Machado Andrade, Renato 

Ivan de Ávila, Marize Campos Valadares, José Realino de Paula, Maria do Rosário 

Rodrigues Silva. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os compostos naturais surgem como fonte alternativa de novos fármacos 

antifúngicos, buscando maior eficiência, acessibilidade e menor toxicidade, sendo de 

extrema importância o estudo da flora nativa. Desta forma, ciente que extrato da planta 

representa um termo genérico para derivados de produtos naturais com componentes 

químicos que não foram completamente elucidados, a triagem do extrato vegetal pode 

fornecer dados importantes sobre a atividade antifúngica de seus compostos (NEGRI et 

al., 2014). Segundo Cascaes et al. (2015), com relação ao gênero Myrcia, estes estudos 

estão relacionados principalmente aos compostos voláteis, sendo um pequeno número 

de espécies estudadas por sua composição química em compostos não voláteis. 

No presente estudo, foi realizado o fracionamento biomonitorado das frações 

que apresentaram atividade antifúngica contra espécies de Candida, levando ao 

isolamento de compostoss responsáveis por esta atividade. Desta forma, além das 

misturas de compostos voláteis, o isolamento e a identificação de compostos não 

voláteis como esteróis e flavonoides confirmam os resultados obtidos para este gênero 

visto que espécies de Myrcia possuem diferentes metabólitos secundários capazes de 

apresentar atividade antimicrobiana (CÂNDIDO et al., 2010; RIBEIRO et al., 2014; 

SILVA; UETANABARO; LUCCHESE, 2013). 

As misturas complexas de compostos voláteis, com predomínio de 

sesquiterpenos, encontradas nas frações HF-1, HF-2.1 e HF-2.2 também foram 

verificadas na composição química do óleo essencial das folhas de M. tomentosa (SÁ et 

al., 2012). Os hidrocarbonetos sesquiterpênicos (E)-β-farneseno, β-bisaboleno, β-

sesquifelandreno e o éster (2E,6E)-farnesoato de metila, encontrados nestas frações em 

maior porcentagem figuram como componentes do óleo essencial de plantas desta 

espécie (SÁ et al., 2012). Entretanto o sesquiterpeno α-bisabolol, um dos constituintes 

majoritários do óleo essencial, foi detectado apenas na fração HF-2.2.  

Os sesquiterpenos, compostos de baixa massa molecular, isolados das frações 

hexano e diclorometano de M. tomentosa como HF-2.5, DF-7.2B, HF-4.6, HF-4.3B, 

HF-6.2C e DF-7.2C representam o maior grupo de compostos presentes nos óleos 

essenciais (MARCOS-ARIAS et al., 2011). Esta classe de metabólitos secundários 

desempenham importantes funções na interação entre uma planta e seu ambiente, sendo 

os terpenos implicados em funções defensivas contra herbívoros e patógenos em 

espécies da família Myrtaceae (PADOVAN et al., 2014). 
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O α-bisabolol (HF-2.5 e DF-7.2B) apresenta importantes atividades biológicas, 

sendo identificado como o constituinte majoritário do óleo essencial de várias espécies 

de plantas (ALVES et al., 2010; KAMATOU; VILJOEN, 2010). O α-bisabolol 

apresenta ação anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana, anti-alérgica, 

antiespasmódica e age suprimindo o sistema nervoso periférico, através do bloqueio dos 

canais de sódio, tornando esta compostos amplamente utilizada em formulações 

cosméticas e dermatológicas (AL-JA’FARI et al., 2011; ALVES et al., 2010; 

KAMATOU; VILJOEN, 2010). O óxido de bisabolol B (HF-4.6) é um produto da 

oxidação do α-bisabolol, gerado através de ciclização, com diferente estereoquímica 

(KAMATOU; VILJOEN, 2010). As informações sobre as atividades deste óxido são 

escassas, mas Tomic´ (2014) relata seu uso no combate à dor e edema, enquanto Al-

Ja'fari et al. (2011) relata sua atividade antimicrobiana. Já, o α-cadinol (HF-6.2C) tem 

apresentado ação contra ácaros e artrópodes (CHANG et al., 2001; HE et al., 1997), 

além de promissora atividade antimicrobiana e anticancerígena (HE et al., 1997; SU; 

HO, 2013). 

A fração HF-6.2D2 identificada como o esteroide β-sitosterol trata-se de um 

fitosterol frequentemente isolado de diferentes famílias vegetais, estruturalmente 

semelhente ao colesterol. Possui a capacidade em inibir a absorção de colesterol, além 

de apresentar atividade anti-diabética, anticancerígena, anti-oxidante, anti-inflamatória e 

antipirética (LOIZOU et al., 2010; SAEIDNIA, 2014; SANJAY KUMAR KARAN, 

2012; SEN et al., 2012). 

Em DF-7.2E foi identificada uma mistura dos hidrocarbonetos n-pentacosano e 

n-tetracosano. O n-pentacosano é um hidrocarboneto cuticular encontrado na maioria 

dos insetos, que age como feromônio de contato, permitindo a comunicação e o 

reconhecimento de indivíduos da mesma espécie e a distinção de membros de outras 

castas (FERREIRA-CALIMAN et al., 2010). O n-pentacosano foi isolado no óleo 

essencial de espécies vegetais como Moringa oleifera Lam. (13,3%) e Anethum 

graveolens (27,96%), e no extrato da casca de Salvia officinalis L. (8,3%), às quais 

apresentaram atividade antimicrobiana (MARRUFO et al., 2013; VELICKOVIC et al., 

2003; YILI et al., 2009). O n-tetracosano demonstrou efeito alelopático, inibindo o 

crescimento de sementes de Lactuca sativa (KALEGARI, 2012) e apresentou atividade 

citotóxica contra células AGS, MDA-MB-231, HT-29 e NIH 3T3 (UDDIN; GRICE; 

TIRALONGO, 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Ja%27fari%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21609848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Ja%27fari%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21609848
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Na fração acetato de etila foi possível o isolamento de cinco flavonoides. Os 

flavonoides são importantes metabólitos secundários polifenólicos com ampla 

distribuição na natureza, sendo descritos mais de 9.000 flavonoides oriundos de plantas, 

desempenhando importantes papéis biológicos (CALDERON-MONTANO et al., 2011; 

XIAO et al., 2011). A pesquisa desses compostos tem aumentado devido às suas 

evidências benéficas sobre a saúde, como sua capacidade de eliminação de radicais 

livres, efeitos anti-hipertensivos e preventivos de doenças cardíacas, além de 

propriedades antioxidante, anticancerígena, antiproliferativa, antialérgica, antidiarreica, 

antiúlcera e anti-inflamatória (XIAO et al., 2011; YU et al., 2005). 

Os flavonoides quercetina e canferol encontrados nas frações AE-2 e AE-4 são 

os mais comuns em diversos vegetais (cebolas, brócolis, aspargos, pimentão verde, 

tomate), frutas (maçãs, morango, framboesa vermelha) e em algumas bebidas (chá verde 

e vinho) (CALDERON-MONTANO et al., 2011; MLCEK et al., 2016). A quercetina 

tem se destacado por sua atividade antioxidante (BARRAZA-GARZA et al., 2016; 

GARDI et al., 2015), antialérgica e anti-inflamatória (GARDI et al., 2015; LEE; JI; 

SUNG, 2010; OLIVEIRA et al., 2015), além de apresentar importante propriedade anti-

cancerígena (BHAT et al., 2014; TAO; HE; CHEN, 2015) e antiviral (SANTOS et al., 

2014; WU et al., 2015). O canferol tem sido relacionado principalmente às atividades 

anti-inflamatória, antioxidante e anti-cancerígena (CALDERON-MONTANO et al., 

2011; DHAMGAYE et al., 2014; LEE; JI; SUNG, 2010). 

O composto AE-7.2, identificado como avicularina, flavonol presente em outras 

espécies como Juglans sinensis (AN et al., 2005), Taxillus kaempferi (FUJIMORI; 

SHIBANO, 2013) e Psidium guajava (OUYANG et al., 2016) apresenta várias 

atividades de grande interesse para a medicina. Dentre as atividades biológicas relatadas 

para este flavonoide, estão seus efeitos anti-inflamatórios (VO et al., 2012), antioxidante 

(LE et al., 2012), antiobesidade (FUJIMORI; SHIBANO, 2013), fitotóxico (IMATOMI 

et al., 2013), ação cardioprotetora e hepatoprotetora (KIM et al., 2011a, 2011b; WANG 

et al., 2006), inibição da replicação do vírus da gripe (CHOI et al., 2009), além de 

potente efeito hipoglicêmico (OUYANG et al., 2016). 

Em N4-5C7 e N4-1F foram identificados os flavonoides guaijaverina e 

juglanina, respectivamente. Guaijaverina demonstrou efeito inibitório no crescimento de 

Streptococcus mutans (PRABU; GNANAMANI; SADULLA, 2006), atividade 

citotóxica (SIMIRGIOTIS et al., 2008), antimalárica (HOUËL et al., 2016), anti-

Leishimania (SIQUEIRA et al., 2011) e antioxidante (AN et al., 2005; FENG et al., 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxillus_kaempferi
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2015). Juglanina tem apresentado efeito antitumoral e anti-inflamatório (SUN; DONG; 

WU, 2017; ZHOU et al., 2016), fitotóxico (IMATOMI et al., 2013), antioxidante 

(NGUELEFACK et al., 2011), além de reprimir o envelhecimento celular (YANG et al., 

2014). 

Para verificar a atividade antifúngica de espécies vegetais, vários métodos 

podem ser empregados, recebendo destaque a técnica de microdiluição em caldo. Esta 

metodologia possibilita testar um maior número de réplicas, com produtos de diferentes 

características químicas e com pequena quantidade de reagentes, obtendo-se dados 

quantitativos com boa reprodutibilidade e sensibilidade (OSTROSKY et al., 2008; 

SCORZONI et al., 2007). 

Com relação a classificação da atividade antimicrobiana dos extratos, frações  e 

compostos sobre os microrganismos, a classificação de Holetz et al. (2002), também 

adotada por Ayres et al. (2008) e Regasini et al. (2010), extratos, frações ou compostos 

com CIM ≤100 μg/mL, são considerados como bom potencial inibitório, de 100-500 

μg/mL como atividade inibitória moderada, de 500-1000 μg/mL como atividade fraca e, 

maior que 1000 μg/mL, a amostra vegetal é considerada inativa. Segundo Scorzoni et al. 

(2007) concentrações encontradas nos testes de suscetibilidade in vitro iguais ou 

menores que 250 μg/mL são consideradas relevantes na pesquisa de compostoss 

antifúngicas com propósitos terapêuticos.  

Na triagem inicial usando EB, FAE e FA foi verificada boa atividade antifúngica 

(4 a 32 µg/mL), enquanto atividade antifúngica de boa a moderada (32 a 256 µg/mL) foi 

obtida com as frações FH e FD das folhas de M. tomentosa. 

 A identificação de terpenoides ou mistura destes em FH e FD pode justificar 

estes resultados, pois estes compostos tem apresentado considerável atividade 

antibacteriana e antifúngica (KUETE, 2010).   

Os compostos α-óxido de bisabolol B e α-cadinol não mostraram atividade nas 

concentrações estudadas, porém quando estes compostos foram identificados em 

mistura nas frações HF-4.3B e DF-7.2C, moderada atividade antifúngica (128 µg/mL) 

foi observada para alguns isolados, demonstrando que estes sesquiterpenos contribuem 

parcialmente para a atividade antifúngica da fração, além de sugerir sinergismo entre 

compostos presentes. O composto β-sitosterol apresentou moderada atividade contra 

dois isolados fúngicos (128 µg/mL), fortalecendo a hipótese de sinergismo. A presença 

deste esteroide juntamente com campesterol e estigmasterol tem sido relacionada com a 

atividade antimicrobiana de algumas espécies vegetais (CORTEZ et al., 1998). Embora 
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hajam relatos de α-bisabolol com atividade contra bactérias, leveduras e fungos 

filamentosos (DE LUCCA et al., 2011; SANTOS et al., 2015b), na maior concentração 

estudada (128 µg/mL) não se observou atividade antifúngica deste composto contra 

Candida. 

Quanto às frações polares, a FAE resultou no isolamento dos compostos 

antifúngicos mais ativos deste estudo, os quais foram todos identificados como 

flavonoides. A atividade da quercetina de AE-4 variou de boa a moderada (64 a 128 

µg/mL), para alguns isolados avaliados, no entanto se mostrou inativa para os demais 

isolados fungicos nas concentrações testadas. Ainda assim, apresentou melhor atividade 

antifúngica quando comparada a AE-2, onde foi identificada em mistura com canferol. 

Salazar-Aranda et al. (2015) relata boa atividade antifúngica de quercetina e de canferol 

para diferentes isolados de Candida glabrata.  

De grande interesse e com resultados promissores deve ser levado em 

consideração o composto AE-7.2, identificado como avicularina, a qual apresentou 

atividade antifúngica com baixos valores de CIM (2 a 32 µg/mL) para todos os isolados. 

Estes resultados sugerem que este composto é o principal responsável pela atividade da 

fração, e provavelmente do extrato bruto.  

De grande importância foram os resultados obtidos com os compostos 

guaijaverina e juglanina. Boa a moderada atividade foi encontrada para 55,5 % dos 

isolados usando-se guajaverina e de 44,4% usando-se juglanina (Tabela 13). Resultados 

similares foram encontrados por Metwally et al. (2010) que relataram boa atividade de 

avicularina e guaijaverina contra Candida albicans. 

A pronunciada atividade antifúngica observada com relação às frações polares 

(FAE e FA) pode ser explicada pela presença de compostos fenólicos, os quais são 

frequentemente associados à atividade antimicrobiana de plantas aromáticas (KUETE, 

2010; MARTINS et al., 2015). Estes compostos atuam principalmente pela indução de 

danos na membrana fúngica, com consequente aumento da permeabilidade celular 

(SELEEM; PARDI; MURATA, 2016; YUN et al., 2015). Salazar-Aranda et al. (2015) 

sugere uma relação estrutura-atividade, de forma que o padrão de hidroxilação do anel 

B ou C do flavonoide pode determinar o seu grau de atividade antifúngica. Segundo este 

autor a presença de um terceiro grupo -OH na posição orto para a estrutura do catecol 

influenciou positivamente a atividade contra C. glabrata. 

No grupo de compostos fenólicos, os ácidos fenólicos, flavonoides e taninos são 

os mais estudados, compreendendo compostoss com propriedades antifúngicas 
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evidentes, o que faz das frações polares objeto de grande interesse no isolamento e 

identificação de novos compostos antifúngicos (ASGARPANAH et al., 2015; 

MARTINS et al., 2015; PICERNO et al., 2011). 

Segundo Giordani (2015), Myrtaceae está entre as oito famílias vegetais que se 

destacam por sua atividade frente à Candida sp, sendo os resultados de atividade 

antifúngica obtidos de grande importância para consolidar a representatividade desta 

ação biológica para esta família vegetal. 

Na avaliação de uma substância sobre a cinética de crescimento fúngico, Klepser 

et al. (1998) afirmam que para ser fungicida a amostra avaliada deve promover uma 

redução ≥ 99,9% em UFC/mL do inóculo inicial, sendo considerada fungistática quando 

a redução é menor que este valor. Neste estudo os valores elevados na CFM associados 

aos efeitos observados na cinética de crescimento demonstram que as frações e 

compostos estudados tem ação fungistática, um dado importante para caracterizar a 

forma de atuação destas compostoss como agentes antifúngicos. 

Após a determinação da atividade antifúngica a avaliação da toxicidade se torna 

de grande importância, pois compostos com potencial uso terapêutico devem ter baixa 

toxicidade na concentração farmacologicamente ativa. O estudo da toxicidade de 

plantas medicinais permite avaliar efeitos nocivos e promover segurança em sua 

administração terapêutica (BITU et al., 2015; CORREA-ROYERO et al., 2010), pois 

funções celulares basais implicam nas funções celulares órgão-específicas 

(VALADARES, 2006). 

A avaliação da citotoxicidade in vitro realizada neste trabalho permitiu verificar 

que os valores IC50 do extrato bruto de M. tomentosa (40,8 µg/mL) e da avicularina 

(43,0 µg/mL) mostraram-se maiores que suas respectivas CIMs (2 a 32 µg/mL), 

demonstrando que as amostras vegetais foram seletivas para o fungo, podendo 

representar uma alternativa aos antifúngicos comercializados atualmente. Além disso, 

os valores estimados para a DL50 do extrato bruto (419,75 mg/kg) e da avicularina 

(706,05 mg/kg) foram mais de dez vezes maiores que os valores verificados para IC50, 

confirmando esta alternativa. 

De forma similar, Da Costa et al. (2014) verificou que o flavonoide fisetina e a 

seiva do xilema de Hymenaea courbaril L. também apresentaram bons resultados de 

IC50 quando comparados ao MIC contra Cryptococcus e dermatófitos, com menor efeito 

tóxico da fisetina isolada de H.courbaril sobre a linhagem celular de fibroblastos de 

ratos e maior atividade contra fungos do que o xilema fresco do qual foi obtido. 
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O mecanismo de ação dos compostos químicos ativos sobre as células fúngicas 

representa um passo importante para o seu uso apropriado (ASSAL et al., 2014; 

VIEIRA et al., 2011). Buscando comprender a ação da avicularina sobre as leveduras de 

Candida sp foi analisada a influência deste composto sobre a aderência às células 

epiteliais bucais, bem como sobre a ultraestrutura dos isolados fúngicos. 

A avicularina reduziu a aderência às células epiteliais bucais de Candida 

albicans de forma significativa em concentrações de 8 a 32 µg/mL, correspondentes de 

½ x CIM a 2 x CIM, enquanto o extrato bruto apresentou redução significativa apenas 

na concentração de 2 x CIM (64 µg/mL). Segundo GAO et al. (2016) e Yordanov et al. 

(2008), os flavonoides apigenina e canferol bem como a quercetina mostraram ação 

contra a adesão de C. albicans nas células epiteliais. A ação promovida pela avicularina 

sobre a aderência de C. albicans às células epiteliais bucais, demonstra a capacidade 

deste flavonoide em agir no mecanismo de virulência fúngica. O mecanismo de 

aderência está entre as principais características patogênicas do gênero Candida 

(JACOBSEN et al., 2012; LIMA-NETO et al., 2011), por isso a ação da avicularina 

sobre esse fator de virulência constitui importante característica desejada para um 

fármaco antifúngico (ESPINEL-INGROFF, 2009). Conforme discutido por Jacobsen 

(2012), a inibição do crescimento fúngico poderia impedir a adesão, e 

consequentemente a invasão e os danos das células epiteliais e endoteliais, 

demonstrando que a ação nos primeiros estágios de colonização do fungo pode impedir 

a instalação de uma infecção. Para C. parapilosis, embora tenha havido redução da 

aderência, esta não foi estatisticamente significante. Segundo Lima-Neto et al. (2011) há 

variações na aderência de diferentes espécies de Candida. 

A avicularina em concentrações correspondentes à inibitória mínima foi capaz 

de promover alterações morfológicas e ultraestruturais nas leveduras do gênero 

Candida. Em C. albicans foi notável a redução do número de células fúngicas, além dos 

efeitos sobre a formação de hifas e alterações nas organelas citoplasmáticas, enquanto 

nas leveduras de C. parapsilosis houve expressiva presença de material extracelular, 

além das células fúngicas se apresentarem rugosas e com citoplasma totalmente 

desestruturado. Estas características morfológicas nas células podem ser devidas à 

alteração da parede celular e da membrana, que resulta da lise da membrana celular com 

a libertação de materiais celulares internos (SOHN, 2010). Conforme Endo e 

colaboradores (2010) espécies de C. albicans podem crescer com diferentes morfologias 

celulares como blastoconídios, pseudo-hifas e hifas. Resultados semelhantes foram 
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encontrados com papiriflavonol A, um flavonoide extraído de Broussonetia papyrifera 

o qual causou alterações morfológicas em C. albicans, incluindo células rugosas e 

alterações na integridade da membrana (SOHN, 2010). Segundo Shinobu-Mesquita et 

al. (2015) células de C. albicans tratadas com extrato de Sapindus saponaria rica em 

duas saponinas demostraram evidente desorganização estrutural dentro do citoplasma e 

redução do volume intracelular. 

Diante dos resultados apresentados neste trabalho, em que foi possível verificar 

uma considerável atividade antifúngica do extrato bruto e de compostos isolados de M. 

tomentosa, aliado a baixa citotoxicidade obtida em testes de incorporação do vermelho 

neutro, o flavonoide avicularina bem como o extrato bruto desta espécie vegetal surgem 

como uma estratégia para o desenvolvimento de fármacos que poderão ser usados para 

infecções fúngicas causadas por Candida sp. podendo ser explorada em experimentos 

futuros.  
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CONCLUSÕES 

 

 Este estudo resultou na identificação de 43 metabólitos secundários a partir do 

extrato etanólico das folhas de Myrcia tomentosa. Entre as compostoss 

identificadas destacam-se os sesquiterpenos: α-bisabolol, óxido de bisabolol B e 

α-cadinol; o esterol β-sitosterol; os hidrocarbonetos n-pentacosano e n-

tetracosano e os flavonoides: quercetina, canferol, avicularina, juglanina e 

guaijaverina, contribuindo para o conhecimento químico desta espécie. 

 

 A concentração inibitória mínima do extrato bruto de M. tomentosa e de suas 

frações demonstraram o potencial desta espécie vegetal contra leveduras do 

gênero Candida, visto que as concentrações variaram de 4 a 128 µg/mL.  

 

 A concentração fungicida mínima juntamente com a avaliação da cinética de 

crescimento evidenciaram a ação fungistática do extrato bruto de M. tomentosa e 

da avicularina sobre leveduras de Candida. 

 
 

 A avaliação da citotoxicidade in vitro do extrato bruto e da avicularina isolado 

de M. tomentosa apresentou concentração maior que a observada na CIM para 

este composto, indicando a viabilidade de seu uso no tratamento de infecções 

por Candida sp. 

 

 A redução do número de células de C. albicans aderidas às células epiteliais 

bucais tratadas com extrato bruto e avicularina demonstra o potencial 

antifúngico de M. tomentosa, visto que a aderência representa o primeiro passo 

para a patogênese do fungo. 

 

 Morfologicamente Candida sp na presença de avicularina mostrou alterações na 

produção de pseudomicélio, verificando que provavelmente este composto pode 

atuar nos fatores de virulência desta levedura. 

 

 Os resultados apresentados neste trabalho mostram que as folhas de M. 

tomentosa possuem considerável atividade frente a leveduras do gênero 

Candida, indicando seu potencial terapêutico em infecções causadas por este 

agente.
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Abstract: This work describes the isolation and structural elucidation of compounds 

from the leaves of Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. (goiaba-brava) and evaluates the 

antimicrobial activity of the crude extract, fractions and isolated compounds against 

bacteria and fungi. Column chromatography was used to fractionate and purify the 

extract of the M. tomentosa leaves and the chemical structures of the compounds were 

determined using spectroscopic techniques. The antibacterial and antifungal activities 

were assessed using the broth microdilution method. The phytochemical investigation 

isolated 11 compounds: α-bisabolol, α-bisabolol oxide B, α-cadinol, β-sitosterol, n-

pentacosane, n-tetracosane, quercetin, kaempferol, avicularin, juglanin and guaijaverin. 

The crude extract and its fractions were tested against 15 bacteria and 9 yeasts. The 

crude extract inhibited the in vitro growth of yeasts at concentration of 4 to 32 μg/mL. 

The hexane, dichloromethane, ethyl acetate and aqueous fractions inhibited Candida sp. 

at concentrations of 4 to 256 μg/mL, whereas the Cryptococcus sp isolates were 

inhibited only by the hexane and dichloromethane fractions in minimal inhibitory 

concentrations (MICs) at 16 to 64 μg/mL. The flavonoid quercetin-3-O-α-

arabinofuranose (avicularin) was the most active compound, inhibiting Candida species 
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in concentrations of 2 to 32 μg/mL. The MIC values suggest potential activity of this 

plant species against yeast. 

Keywords: Myrtaceae; antifungal activity; avicularin; Candida sp.; phytochemistry; 

flavonoid 

1. Introduction 

 

Infectious diseases are of great interest in the scientific community because some 

microorganisms cause severe morbidity and can be lethal. Plant species are a potential 

reservoir for the discovery of new drugs [1–3]. 

Among the plants of the Brazilian Cerrado, the Myrtaceae family has great 

representation, and several species are used as ornaments, wood, food and medicines 

[4–6]. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. is a species of the Myrtaceae family and popularly 

known as “goiaba-brava.” It is a species native from the Brazilian Cerrado and can be 

found from Panama to the southeast of Brazil [7,8]. Despite its frequent citation in 

floristic or phytosociological surveys [4,9,10], M. tomentosa is underreported in 

pharmacognostic or phytochemical studies. Several biological activities are described 

for the species of this genus, such as the inhibition of thyroid peroxidase, anti-obesity, 

hypolipidemic, hypoglycemic, antimicrobial, antioxidant, antifungal, anti-inflammatory, 

anti-nociceptive and hepatoprotective activities [11–17]. These activities are often 

attributed to the presence of secondary metabolites, such as their essential oils, but with 

few properties related to their non-volatile compounds [6]. 

Because of the scarcity of studies about M. tomentosa, the present study 

represents the first bioassay-guided isolation and structural elucidation of the 

antimicrobial activity of the extract and compounds against certain bacterial and fungal 

pathogens. 

 

2. Results and Discussion 

 

The chemical structures of the compounds were elucidated using NMR data with 

2D experiments (HSQC and HMBC), CG/MS and comparison with the literature. The 

compounds isolated from the leaves of M. tomentosa (Figure 1) were identified as α-

bisabolol (Mt-1) [18], α-bisabolol oxide B (Mt-2) [19], α-cadinol (Mt-3) [19], β-

sitosterol (Mt-4) [20,21], n-pentacosane (Mt-5) [19], n-tetracosane (Mt-6) [19], 

quercetin (Mt-7) [22], kaempferol (Mt-8) [23], avicularin (Mt-9) [22,24], juglanin 

(Mt-10) [25] and guaijaverin (Mt-11) [26].   



129 

 

 

The sesquiterpenes (α-bisabolol, bisabolol B oxide and α-cadinol), the 

hydrocarbons (n-pentacosane and n-tetracosane), the steroid (β-sitosterol) and the 

flavonoids (quercetin, kaempferol, guaijaverin) were isolated and identified for the 

first time in this species. 
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Figure 1 Chemical structures of compounds isolated from the leaves of Myrcia tomentosa. (1) 

α-bisabolol. (2) α-cadinol. (3) α-bisabolol oxide B. (4) β-sitosterol. (5) n-tetracosane. (6) n-

pentacosane. (7) Quercetin. (8) Kaempferol. (9) Avicularin. (10) Juglanin. (11) Guaijaverin. 

 

The biomonitored fractionation of M. tomentosa allowed the isolation of 

substances that were probably responsible for the verified antimicrobial activity of this 

plant species. The results showed the antimicrobial activity by screening the crude 

extract and its fractions.  

According to Holetz et al. [27] and other authors, such as Ayres et al. [28] and 

Regasini et al. [29], the MIC values below 100 μg/mL have good antimicrobial activity; 

an MIC from 100 to 500 μg/mL
 
represents moderate antimicrobial activity; an MIC 

from 500 to1000 μg/mL represents weak activity; an MIC above 1000 μg/mL suggests 

that the substance is inactive. 

The antimicrobial activity against bacteria and yeasts using the crude extract and 

fractions of M. tomentosa showed that the crude extract was inactive or weakly active 
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for most tested bacteria; however, for the yeasts of the genus Candida and Cryptococcus 

neoformans species complex, the MIC range was 4-32 μg/mL. For the fractions, the 

antibacterial activity was moderate for some Gram-positive bacteria, and the ethyl 

acetate and aqueous fractions showed MICs of 125-500 μg/mL against P. aeruginosa 

(Table 1). Although the constituents of this plant, such as sesquiterpens, exhibit well-

known antibacterial activity, the fractions isolated from the M. tomentosa leaves showed 

poor activity against bacteria 

The MIC values ranged of 4 to >1024 μg/mL against the studied yeasts. The 

polar fractions (EAF and AF) and non-polar fractions (HF and DF) were effective 

against Candida with low MIC values, which ranged of 4 to 256 μg/mL. Cryptococcus 

neoformans species complex was particularly inhibited by the non-polar fractions (HF 

and DF) of the leaf extract, with MIC values ranging of 16 to 64 μg/mL as shown in 

Table 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

Table 1: Minimal inhibitory concentration (μg/ml) of the crude extract and fractions 

from the Myrcia tomentosa leaves and reference antimicrobials against bacteria and 

yeasts. 

Microorganisms EB HF DF EAF AF 

Vanc

. 

Genta

. 

Fluc

. 

Itrac

. 

Bacteria      
  

 
 

Bacillus cereus ATCC 14579 1000 250 250 1000 1000 2    

Bacillus subtilis ATCC 6633 1000 500 500 1000 1000 0.25    

Micrococcus luteus ATCC 9341 500 500 500 1000 1000 0.25    

Micrococcus roseus ATCC 1740 500 500 500 1000 1000 0.5    

Staphylococcus aureus ATCC 25923 750 500 500 1000 1000 1    

Staphylococcus aureus ATCC 6538 1000 250 

>100

0 1000 1000 2    

Staphylococcus epidermidis ATCC 

12229 1000 250 250 1000 1000 1    

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0  0.125   

Enterobacter cloacae  HMA/FTA502 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0  4   

Escherichia coli ATCC 11229 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0  2   

Escherichia coli ATCC 8739 

>100

0 1000 

>100

0 

>100

0 

>100

0  8   

Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27483 500 1000 

>100

0 500 250  4   

Pseudomonas aeruginosa SPM1 500 1000 1000 250 125  4   

Salmonella sp ATCC 19430 1000 

>100

0 

>100

0 1000 1000  2   

Serratia marcescens ATCC 14756 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0 

>100

0  4   

Yeasts          

Candida albicans ATCC 90028 32 128 128 32 32   1  

Candida albicans 02 32 64 128 16 16   2  

Candida albicans 03 4 32 64 8 8   >64  

Candida albicans 48 16 64 256 16 32   >64  

Candida albicans 111 8 128 16 16 16   >64  

Candida albicans 138 8 32 32 4 4   8  

Candida albicans 181 8 64 128 16 16   >64  

Candida parapsilosis ATCC 22019 16 64 64 16 16   1  

Candida parapsilosis 11 16 64 64 16 16   1  

Cryptococcus neoformans ATCC 

28957 
16 16 32 

>102

4 

>102

4 
   2 

Cryptococcus gatti L1 16 16 32 1024 1024    2 

Cryptococcus neoformans L2 16 64 16 1024 1024    2 

EB: crude ethanol extract. HF: hexane fraction. DF: dichloromethane fraction. EAF: AF: aqueos fraction. Vanc.: vancomycin. 

Gent.: gentamicin. Fluc.: fluconazole. Itrac.: itraconazole. 
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The main compounds isolated from HF and DF were identified as isolated or 

mixture sesquiterpenes. 

Terpenes are a class of secondary metabolites with important functions in the 

interaction between a plant and its environment, as frequently implied in the defensive 

functions against herbivores and pathogens in the species of the family Myrtaceae [30]. 

In this study, the identified sesquiterpenes (α-bisabolol, bisabolol B oxide and α-

cadinol), which were before reported for their antimicrobial activity [31–34], were 

inactive in tested concentration against Candida sp and showed moderate activity (128 

μg/mL) in the mixture. These results suggest that these sesquiterpenes partially 

contributed to the antifungal activity of this fraction, but other compounds are necessary 

for the fractions to exhibit good activity. 

The compounds and mixtures of compounds of this plant evaluated against 

yeasts of the genus Candida, are showed in Tables 1 and 2. Interesting results were 

obtained with avicularin isolated from polar fraction ethyl acetate. This substance 

showed a good antifungal activity (2-32 μg/mL) for all Candida strains; thus, it is 

mainly responsible for the activity of the fraction and probably the crude extract.  

The flavonoid guajaverin showed moderate activity for 55.5% of isolates and the 

juglanin showed similar activity for 44.4% of the isolates. Similar results were found by 

Metwally et al. [35] that reported good activity of avicularin and guajaverin against 

Candida albicans. 

The flavonoids and mixture flavonoids of this plant evaluated against yeasts of 

the genus Candida, are showed in Table 2. 

 

Table 2: Minimal inhibitory concentration (μg/ml) of the flavonoids isolated from the 

leaves of M. tomentosa. 

Yeasts Quercetin 
Quercetin+ 

kaempferol 
Avicularin Juglanin Guaijaverin 

C. albicans           

ATCC 90028 >128 >128 16 >128 >128 

02 64 128 4 128 16 

03 >128 >128 8 >128 >128 

48 >128 >128 8 >128 >128 

111 >128 >128 8 128 >128 

138 128 >128 2 16 2 

181 >128 >128 4 >128 >128 

C. parapsilosis           

ATCC 22019 >128 >128 32 128 16 
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11 64 128 8 64 8 

   

 

Several researchers, such Kuete [36] and Martins et al. [37] associated the 

antimicrobial activity of aromatic plants to phenolic compounds. These compounds are 

mainly induced by fungal membrane damage with a consequent increase in cellular 

permeability [38]. Salazar-Aranda et al. [39] also suggest a structure-activity 

relationship where the hydroxylation pattern of the B or C ring of the flavonoid can 

determine its degree of antifungal activity. 

Additionally, the results observed by Holetz et al. [27], Domingues et al. [40], 

Paula et al. [41] and Correia et al. [42] that showed good activity against yeasts of other 

species of the Myrtaceae family, suggest that compounds of M. tomentosa, as avicularin 

can be used as potential antifungal. 

In conclusion, the phytochemical analysis of M. tomentosa amplifies the 

chemical knowledge of the genus since the reported studies are mainly related to 

essential oils. In addition, the results of this study prove the antifungal activity of the 

ethanolic extract of M. tomentosa and its fractions and show that the flavonoid 

quercetin-3-O-α-arabinofuranose (avicularin) is the main responsible for this biological 

activity and a potential source of new antifungal alternatives. 

 

3. Materials and Methods 

3.1. Plant material 

Leaves of M. tomentosa were collected in August 2008 in Hidrolândia-GO, 

Brazil (16°53’59.4”S 49°13’29.4”W) and identified by J. R. de Paula. A voucher 

specimen was deposited in the Herbarium of the Federal University of Goiás under code 

number 41318.  

 

3.2. General Procedures 

The 
1
H and 

13
C one-dimensional and two-dimensional NMR spectra were 

obtained in CDCl3 or CD3OD on a Bruker Avance 500 MHz instrument (500 MHz for 

1
H and 125 MHz for 

13
C NMR). The chemical shifts are expressed in δ values (ppm) 

with tetramethylsilane (TMS, δ = 0.0 ppm) as an internal reference. The coupling 

constants (J) were measured in Hertz (Hz). To process and analyze the spectra, the 

TopSpin ACDLabs 12.0 programs were used. The gas chromatography coupled to mass 



134 

 

 

spectrometry (GC/MS) was performed on the chromatograph QP2010 (Shimadzu), 

which was equipped with a DB-5MS capillary column (30 m x 0.25 mm x 0.25 mM) 

using helium as the carrier gas. The injection volume was 1 µL, and the ionization 

energy was 70 eV. The parameters in the identification of chemical constituents are the 

presence of the molecular ion peak, basic peak, visual comparison with the spectra 

provided by the specter equipment [19], and fragmentation pattern in relation to the 

described mass spectra in the literature. High-performance liquid chromatography 

(HPLC) was performed for the polar fractions using a Waters instrument e2596 with a 

quaternary pump, the diode array detector (DAD) 2998 and 2.0 Enpower data-

processing system. The column was a Zorbax XDB C18 column (25 cm X 4.6 mm X 5 

um), the flow was 1 mL/min, the temperature was 25 °C, and the injection volume was 

10 µL. The mobile phase consisted of methanol and acidified water with 2% glacial 

acetic acid in different proportions. The samples were pre-filtered using a 0.45-µM 

Millex® membrane (Millipore) and a mobile-phase PVDF membrane of 0.45 

micrometre (Millipore). The semipurified polar samples were submitted to a Sepacore 

preparative chromatograph (Buchi) with the peristaltic pump model C-615. A 

Sepacore® C-18 column (9 cm x 10 mm) with a flow rate of 10 mL/min was used. The 

samples were previously filtered through a 0.45-μm Millex® membrane (Millipore) and 

chromatographed with the mobile phase, which consisted of methanol and purified 

water in different proportions. The fractionations in chromatographic columns (CC) 

were performed using silica gel 60 (0.063-0.200 mm / 70-230 mesh ASTM) (Macherey-

Nagel). For the analytical thin-layer chromatography (TLC), silica gel plates were used 

(G60 F254 (Vetec)). After the solvent evaporated, the plates were observed under UV 

light at 254/365 nm, developed with a vanillin sulfuric acid solution and heated or 

developed with 2-aminoethyl difenilborinato (NP) in a methanolic solution. 

 

3.3. Extraction and purification 

The air-dried and powdered leaves of M. tomentosa (50 g) were extracted with 

95% ethanol by maceration (1:5 w/v) at room temperature. The crude ethanolic extract 

was filtered and concentrated on a rotary evaporator at a temperature below 40 °C. Fifty 

grams of dried extract was solubilized in 200 mL MeOH/H2O (7:3) and subjected to a 

liquid/liquid extraction with solvents of increasing polarity (hexane, dichloromethane, 

and ethyl acetate). These fractions were concentrated on a rotary evaporator at 40 °C 

and maintained at the exhaust hood until the solvent was completely removed. The 
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MeOH/H2O residual was lyophilized, which resulted in an aqueous fraction. The 

resulting fractions were named hexane fraction (HF), dichloromethane fraction (DF), 

ethyl acetate fraction (EAF) and aqueous fraction (AF). 

A mass of 2.5 g of HF was fractionated by column chromatography with silica 

gel (1:40), which was eluted with hexane (100%) Hex-EtOAc (2-100%) and EtOAc-

MeOH (1:1). Seventy-five (75) fractions were collected and analyzed by TLC after the 

solvent evaporated using the mixture Hex-EtOAc (10-40%). Based on the retention 

factors (Rf) of the bands under 254/365-nm UV light, the development with vanillin 

sulfuric acid and subsequent heating of the solution, the fractions were 16 new pooled 

fractions: HF-1 to HF-16. The HF-2 and HF-3 fractions were rechromatographed in a 

silica eluted gel column in the isocratic mode with Hex-EtOAc (8:2), which resulted in 

Mt-1 (278 mg). The HF-4 and HF-5 fractions were pooled and rechromatographed in a 

silica eluted gel column in the isocratic mode with Hex-EtOAc (8:2), which resulted in 

Mt-1 (61 mg) and Mt-2 (6 mg). The subfractions HF-4.3, HF-4.4 and HF-4.5 were 

pooled and rechromatographed in a silica gel column in the isocratic mode with Hex-

EtOAc (8:2) to form Mt-1 (21 mg) and a mixture of Mt-1, Mt-2 and Mt-3, which was 

named Mixture 1 (102 mg). The HF-6 and HF-7 fractions were pooled and 

rechromatographed in successive silica gel columns with different mobile phases: Hex-

EtOAc (8:2), Hex-CH2Cl2-MeOH (10:10:1) and hex-EtOAc-petroleum ether (6:2:2), 

which resulted in Mt-3 (32 mg) and Mt-4 (19 mg). 

The DF (2.0 g) was fractionated by column chromatography with silica gel 

(1:40) eluted with Hex-EtOAc (95:5, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1), EtOAc 100% and EtOAc-

MeOH (1:1). Fifty-nine 12 mL fractions were collected and evaluated by TLC [hexane- 

EtOAc (10–30%)], observed under UV light, and detected with sulphuric vanillin 

reagent, which resulted in 17 new fractions (DF-1 a DF-17). Fractions DF-7 and DF-8 

were united and rechromatographed in a silica gel column with petroleum ether-AcOEt 

(8: 2), and 25 fractions of 3 mL each were collected. According to the TLC 

chromatographic profile, these fractions were collected in seven new fractions (DF-7.1 

to DF-7.7). The DF-7.2 fraction was isocratically rechromatographed with Hex-AcOEt 

(8:2), which resulted in Mt-1 (199 mg), a mixture of Mt-1 and Mt-2 named Mixture 2 

(86 mg) and a mixture of Mt-5 and Mt-6 named Mixture 3 (12 mg). The DF-10 fraction 

was rechromatographed in a silica gel column with CH2Cl2-AcOEt-petroleum ether 

(6:2:2). The obtained substance from this column was recrystallized from methanol and 

resulted again in Mt-4 (29 mg). 
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The EAF was fractionated by column chromatography with silica gel (1:40). In 

two independent initial columns, similar fractions of these columns were pooled to 

prepare for the Sepacore preparative chromatograph. In the first column, the EAF (9.0 

g) was eluted with CH2Cl2-AcOEt (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 4:6, 3:7, 1:9), AcOEt (100%), 

AcOEt-MeOH (8:2, 1:1, 2:8) and MeOH (100%). In total, 91 fractions were collected 

with aliquots of 30 mL for fractions 1-50 and 10 mL for fractions 51-91. The fractions 

were analyzed by TLC using AcOEt-formic acid-acetic acid-H2O (100:11:11:26) as the 

mobile phase. Based on Rf of the spots observed in UV light at 254/365 nm and 

revealed with NP, the fractions were pooled into 11 new fractions (EA-1 to EA-11). The 

combined fractions were dissolved in methanol at a ratio of 1 mg/mL and analyzed 

using analytical HPLC for a better fraction analysis. Thus, fractions EA-2 and EA-4 

were referred to 
1
H NMR and resulted in Mt-7 (13 mg) and a mixture of Mt-7 and Mt-8 

named Mixture 4 (35 mg), respectively. Fractions EA-7 to EA-11 were pooled and 

rechromatographed in a silica gel column eluted with AcOEt (100%), AcOEt-MeOH 

(9:1, 7:3, 1:1, 3:7) and MeOH (100%), which resulted in Mt-9 (183 mg). Fractions EA-

7.3 to EA-7.5 were analyzed in analytical HPLC, pooled with similar fractions from the 

second column and submitted to the Sepacore preparative chromatograph, as later 

described. In the second column, the EAF (12.0 g) was eluted with CH2Cl2-AcOEt 

(2:8), AcOEt (100%), AcOEt-MeOH (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 4:6, 2:8) and MeOH 

(100%). In total, 72 fractions were collected with aliquots of 30 mL for fractions 1-42, 

60 mL for fractions 43-70 and 200 mL for fractions 71-72. The fractions were analyzed 

by TLC and collected in 11 new fractions (N4-1 to N4-11). The pooled fractions were 

analyzed in analytical HPLC and again resulted in Mt-9 (79.3 mg). Fractions N4-1 and 

N4-2 were pooled and submitted to the Sepacore preparative chromatograph with a C-

18 column. Then, they were eluted with H2O-MeOH (30, 40, 50, 70%) and 100% 

MeOH to form Mt-9 (4.5 mg) and Mt-10 (2.9 mg). Finally, fractions N4-4 and N4-5 

were pooled with fractions EA-7.3 to EA-7.5 and subjected to five chromatographic 

steps in C-18, which was eluted with H2O-MeOH (10, 20, 30, 40, 50, 70%) and 100% 

MeOH, to yield Mt-11 (30.5 mg). 

 

3.4. Microbial strains 

The studied microorganisms are as follows: reference strains of Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus roseus, Micrococcus luteus, Bacillus 
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cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, 

Salmonella sp, Candida albicans, Candida parapsilosis and Cryptococcus neoformans 

species complex obtained from the American Type Culture Collection, besides clinical 

isolates of Pseudomonas aeruginosa (SPM1), Candida albicans (02, 03, 48, 111, 138, 

181), Candida parapsilosis (11) and Cryptococcus neoformans species complex (L1, 

L2), which belong to the collection of the Laboratory of Medical Bacteriology and 

Laboratory of Mycology (IPTSP - UFG). They were maintained at 4 °C. Prior to testing, 

the bacteria were transferred to Casoy agar (Difco) and incubated at 37 °C for 24 h; the 

fungi were transferred to Sabouraud agar (Difco) and incubated at room temperature for 

24-48 h for Candida spp and 48-72 h for the Cryptococcus neoformans species 

complex. 

 

3.5. In vitro susceptibility testing  

The in vitro activity of the ethanolic extract leaves, their fractions and 

compounds of M. tomentosa was evaluated using the broth microdilution method, as 

described in the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) documents M07-A8 

for bacteria and M27-A3 and M27-S4 for yeasts [43–45]. 

In the antibacterial test, 200 μL of plant extract (2000 μg/mL) was diluted in 

Mueller-Hinton broth and 10% dimethyl sulfoxide (DMSO) and transferred to a 

microplate for a serial dilution of 1000 to 1.95 μg/mL. A volume of 5 μL containing 10
4 

UFC/mL was added to a well plate and incubated at 35 °C for 18-20 h. The bacterial 

growth was visualized by adding 0.5% triphenyl tetrazolium chloride to each well and 

read after 30 min of incubation.  

In the antifungal activity, the samples were diluted in an RPMI 1640 medium 

with L-glutamine without bicarbonate, which was buffered with 0.165 M MOPS 

(morpholine propane sulfonic acid) and 5-10% DMSO. Serial two-fold dilutions were 

conducted in 96-well microplates for the final concentrations of 1024-1 μg/mL of the 

extract or fractions and 128-0.125 μg/mL for each compound. A volume of 100 μL of 

microbial inoculum at a concentration of 10
3 

UFC/mL was added to each well and 

incubated at 35 °C for 48 h for Candida sp and at room temperature for 72 h for the 

Cryptococcus neoformans species complex. The MIC was defined as the lowest 

concentration, which resulted in total inhibition of visible microorganism growth. 
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The tests were performed in duplicate and in two independent experiments. 

Vancomycin (Sigma) and gentamicin (Sigma) were used as controls for Gram-positive 

and Gram-negative bacteria, respectively; fluconazole (Sigma) and itraconazole (Sigma) 

were used as controls for Candida spp and the Cryptococcus neoformans species 

complex, respectively. 

 

3.6. Structural elucidation 

α-bisabolol (Mt-1): 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): 1.11 (s; H-7’); 1.49 (m; H-3’); 1.58 

(s; H-1); 1.62 (s; H-8’); 1.65 (s; H-7); 1.69 (s; H-1’); δ 5.13 (t, J= 7.2 Hz; H-5’,); 5.37 

(m; H-3). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): 17.71 (C8’); 22.02 (C4’); 23.22 (C6); 23.32 

(C7/C7’), 25.66 (C1’); 26.97 (C2); 31.12 (C5); 40.21 (C3’); 43.14 (C1); 73.94 (C2’); 

120.47 (C3); 124.73 (C5’); 131.58 (C6’); 134.16 (C4). 

 

β-sitosterol (Mt-4): 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): 0.68 (s; H18); 0.81( d; 6.8; H26); 

0.83 (d; 6.9; H27); 0.85 ( t; 7.4; H29); 0.92 (d; 6.5; H21); 1.01( s; H19); 3.53 (sept; 4.3; 

H3); 5.35 (m; H6). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): 11.90 (C29);12.0 (C18); 18.67 (C26); 

19.21 (C19); 19.30 (C21); 19.84 (C27); 20.25 (C11); 22.90 (C28); 25.84 (C15); 26.05 

(C25); 28.16 (C16); 31.31 (C2); 31.84 (C7/C8); 33.90 (C22); 36.05 (C20); 36.27 (C10); 

36.51 (C1); 39.20 (C23); 39.75 (C12); 42.16 (C13); 42.51 (C4); 45.63 (C24); 49.73 

(C9); 56.04 (C17); 56.33 (C14); 71.82 (C3); 121.79 (C6); 140.73 (C5). 

 

Quercetin (Mt-7): 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD): 6.18 (d; 1.9; H6); 6.39 (d; 2.1; H8); 

6.88(d; 8.4; H5’); 7.61 (dd; 2.1; 8.4; H6’); 7.73 (d; 2.1; H2’). 
13

C NMR (125 MHz, 

CD3OD): 93.1 (C8); 97.8 (C6); 102.7 (C10); 114.0 (C3’); 114.6 (C2’); 114.7 (C5’); 

120.4 (C6’);122.2 (C1’); 137.8 (C3); 147.1 (C2); 147.6 (C4’); 156.6 (C9); 163.4 (C5); 

166.1 (C7); 175.3 (C4). 

 

Kaempferol (Mt-8): 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD): 6.18 (d; 1.9; H6); 6.40 (d; 1.9; H8); 

6.91 (d; 8.9; H3’/H5’); 8,09 (d; 8.9; H2’/H6’). 
13

C NMR (125 MHz, CD3OD): 92.8 

(C8); 97.8 (C6); 103.7 (C10); 114.1 (C3’/C5’); 120.3 (C1’); 129.4 (C2’/C6’); 133.4 

(C3); 156.3 (C2); 156.3 (C9); 159.1 (C4’); 161.0 (C5); 164.3 (C7); 179.2 (C4).  

 

Quercetin-3-O-α-arabinofuranose (avicularin) (Mt-9): 
1
H NMR (500 MHz, 

CD3OD): 3.51 (d; 4.4; H5’’); 3.87 (t; 4.2; H4’’); 3.91 (m; H3’’); 4.33 (dd; 0.9; 2.9; 
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H2’’); 5.47 (br s; H1’’); 6.21 (d; 2.1; H6); 6.40 (d; 2.1; H8); 6.90 (d; 8.4; H5’); 7.49 

(dd; 2.1; 8.4; H6’); 7.53(d; 2.1; H2’). 
13

C NMR (125 MHz, CD3OD): 61.2 (C5’’); 77.3 

(C3’’); 82.1 (C2’’); 86.6 (C4’’); 93.4 (C8); 98.5 (C6); 104.1 (C10); 108.4 (C1’’); 114.9 

(C5’); 115.4 (C2’); 121.7 (C6’); 138.2 (C3); 144.9 (C3’); 148.5 (C4’); 158.1 (C2); 

159.7 (C5). 

 

Kaempferol-3-O-α-arabinofuranose (juglanin) (Mt-10): 
1
H NMR (500 MHz, 

CD3OD): 3.48 (m; H5’’); 3.80 (m; H4’’); 3.90 (m; H3’’); 4.31 (dd; 1.2; 3.2; H2’’); 5.49 

(s; H1’’); 6.22 (d; 2.0; H6); 6.41(d; 2.0; H8); 6.92 (d; 8.7; H3’/5’); 7.96 (d; 8.7; H2’/6’). 

13
C NMR (125 MHz, CD3OD): 60.9 (C5’’); 77.0 (C3’’); 81.7 (C2’’); 86.7 (C4’’); 93.4 

(C8); 98.5 (C6); 108.2 (C1’’); 114.9 (C3’/5’); 121.3 (C1’); 130.3 (C2’/6’); 159.8 (C4’).  

 

Quercetin-3-O-α-arabinopyranoside (guaijaverin) (Mt-11): 
1
H NMR (500 MHz, 

CD3OD): 3.44 (d; 2.0; H5’’); 3.66 (dd; 3.2; 8.3; H3’’); 3.82 (m; H4’’); 3.90 (m; H2’’); 

5.16 (d; 6.4; H1’’); 6.18 (d; 2.0; H6); 6.37 (d; 2.0; H8); 6.87 (d; 8.7; H5’); 7.56 (dd; 2.4; 

8.7; H6’); 7.75 (d; 2.4; H2’). 
13

C NMR (125 MHz, CD3OD): 67.0 (C5’’);68.6 (C4’’); 

73.0 (C2’’); 73.9 (C3’’); 94.6 (C8); 99.9 (C6); 103.9 (C10); 104.7 (C1’’); 116.2 (C5’); 

117.0 (C2’); 123.1 (C6’); 134.7 (C3); 144.5 (C3’); 148.7 (C4’); 157.3 (C2); 157.3 (C9); 

161.6 (C5); 165.1 (C7). 
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Artigo 2 – Effects of extract and flavonoid isolated from Myrcia 

tomentosa against Candida sp. 
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Absract: In this work the antifungal activity of the crude extract and avicularin isolated 

from M. tomentosa was evaluation against yeasts of the C. albicans and C. parapsilosis. 

The evaluation antifungal was performed by microdilution technique in broth, and were 

tested the effect of the plant samples about the adhesion in epithelial cells and effects on 

the kinetics of yeasts growth. For the screened for cytotoxicity against the 3T3-A31 

cells of Balb/c used neutral red uptake (NRU) assay. The morphology and 

ultrastructural analysis was examined by scanning and transmission electron 

microscopy. The results obtained in evaluating antifungal showed good activity for the 

crude extract and the flavonoid avicularin, with inhibitions in concentrations of 16 to 32 

µg/mL. The plant samples showed effects on the kinetics of growth of yeasts and 

promoted inhibition of the adhesion in epithelial cells. The in vitro cytotoxicity showed 

low toxicity for both avicularin and crude extract from M. tomentosa. The scanning and 
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transmission electron microscopy has shown changes in morphology and cell 

arrangement of Candida species in presence of avicularin. The results demonstrated the 

potential of the avicularin obtained from M. tomentosa for the treatment of candidiasis. 
 

Keywords: Avicularin. Myrtaceae. Natural compounds. Flavonoid. Antifungal activity. 
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