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RESUMO 

 

PINHEIRO, Anderson Angel Vieira. Contribuição para o conhecimento fitoquímico de Sida 

rhombifolia L. (Malvaceae) e avaliação da atividade antimicrobiana do seu óleo essencial. 

116 p. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Centro de Ciências 

da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.  

 

Os produtos naturais são considerados uma fonte extremamente valiosa para a descoberta de 

moléculas bioativas. Dessa forma, objetivou-se realizar o estudo fitoquímico de Sida 

rhombifolia L., caracterizar seus ácidos graxos e determinar a composição química e avaliação 

da atividade antimicrobiana do seu óleo essencial. Para o estudo fitoquímico das partes aéreas 

de S. rhombifolia, o extrato etanólico bruto foi obtido e, após a realização da prospecção 

fitoquímica, submeteu-se parte do extrato à marcha de alcaloides, onde a fase clorofórmica 

ácida foi aplicada em uma coluna de sílica gel. Uma partição foi realizada com a outra porção 

do extrato e após a obtenção da fase hidroalcoólica, esta foi aplicada em uma coluna Amberlite 

XAD-2 e, posteriormente, em Sephadex-LH 20. A caracterização dos compostos isolados se 

deu por Ressonância Magnética Nuclear (¹H e ¹³C) uni e bidimensional. Após extração dos 

ácidos graxos de S. rhombifolia, estes foram separados e quantificados utilizando um 

cromatógrafo gasoso com detector de ionização de chamas. As substâncias foram identificadas 

pela comparação com padrões de ésteres metílicos (Sigma). Para a obtenção do óleo essencial 

de S. rhombifolia, as folhas e inflorescências foram submetido à hidrodestilação, utilizando um 

aparelho de Clevenger (100ºC). A análise da composição química do óleo se deu por um 

cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas. As substâncias foram identificadas 

pela comparação do espectro de massa obtido com o banco de dados do sistema (Nist. 62 lib) e 

índices de retenção (IR). A avaliação da atividade antimicrobiana se deu pela técnica de 

microdiluição, utilizando o óleo essencial de S. rhombifolia frente a Staphylococcus aureus 

(ATCC 15656), Escherichia coli (ATCC 25922), Streptococcus mutans (ATCC 25175), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Candida albicans (ATCC 1106). O estudo 

fitoquímico permitiu o isolamento do etoxi-ferulato (Sr-1) e do canferol (Sr-2). A análise dos 

ácidos graxos identificou um percentual de 87,36%, sendo os ácidos palmítico (27,97%), 

linolênico (26,81%) e oleico (25,09%) os mais abundantes, em diferentes percentuais. O óleo 

essencial de S. rhombifolia apresentou como constituintes majoritários o octadecanal (44,1%), 

o p-vinil-guaiacol (19,4%) e o linalol (15,1%). A avaliação da atividade antimicrobiana do óleo 

essencial de S. rhombifolia apresentou uma moderada atividade frente a Staphylococcus aureus 

(CIM 400 µg/mL) e Escherichia coli (CIM 350 µg/mL). 

 

 

Palavras-chave: Sida rhombifolia L.; Etoxi-ferulato; Canferol; Óleo essencial; Atividade 

biológica. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, Anderson Angel Vieira. Contribuition to the phytochemical knowledge of 

Sidarhombifolia L. (Malvaceae) and evaluation of the antimicrobial activity of its essential 

oil. 116 p. Master’s Thesis (Graduate Program in Natural Products and Synthetic Bioactive) – 

Center of Health Sciences, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

Natural products are considered an extremely valuable source for the discovery of bioactive 

molecules. Thus, the objective was to make the phytochemical study of Sida rhombifolia L., 

characterize its fatty acids, determine the chemical composition and ethe antimicrobial activity 

of its essential oil. To the phytochemical study from the aerial parts of S. rhombifolia, the 

ethanol extract gross was obtained and, after the completion of phytochemical prospecting, 

underwent part of the extract of alkaloid march, acid chloroform phase was applied to a silica 

gel column. A partition was performed with the other portion of the extract and after obtaining 

the hydroalcoholic phase, this was applied to Amberlite XAD-2 column and then on Sephadex 

LH-20.Characterization of isolated compounds was given by Nuclear Magnetic Resonance (¹H 

and ¹³C). After extraction of fatty acids from S. rhombifolia, they were separated and quantified 

using a gas chromatograph with flame ionization detector. The compounds were identified by 

comparison with standards methyl ester (Sigma). To obtain the essential oil of S. rhombifolia, 

the plant leaves and flowers was submitted to hydrodistillation using a Clevenger apparatus 

(100 °C). The chemical analysis of the oil composition is made by a gas chromatograph coupled 

with mass spectrometry. The compounds were identified by comparing the mass spectrum 

obtained from the system database (NIST. 62 lib) and retention index (RI). Evaluation of the 

antimicrobial activity was due to the microdilution technique, using the essential oil of S. 

rhombifolia against Staphylococcus aureus (ATCC 15656), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Streptococcus mutans (ATCC 25175), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) and Candida 

albicans (ATCC 1106). The phytochemical study allowed the isolation of ethoxy-ferulate (Sr-

1) and kaempferol (Sr-2). The analysis of fatty acids identified a percentage of 87.36%, of 

which palmitic acid (27.97%), linolenic acid (26.81%), and oleic acid (25.09%) were the most 

abundant in different percentages. The essential oil of S. rhombifolia presented as major 

constituents the octadecyl aldehyde (44.1%), p-vinyl guaiacol (19.4%) and linalool (15.1%). 

The evaluation of the antimicrobial activity of essential oil of S. rhombifolia showed activity 

moderate against Staphylococcus aureus (MIC - Minimum inhibitory Concentration 400 µg / 

ml) and Escherichia coli (MIC 350 µg / ml). 

 

 

Keywords: Sida rhombifolia L.; Ethoxy-ferulate; Kaempferol; Essential oil; Biological activity 
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Nos últimos anos, as doenças e seus desdobramentos vêm acelerando a pesquisa nas 

indústrias farmacêuticas, bem como, em diversos centros universitários do mundo, buscando 

desse modo, identificar e desenvolver novas substâncias, dotadas de potencial farmacológico, 

visando consagrar-se como bioativos promissores (NAG; MUKHERJEE, 2014) e contribuir 

para o progresso na assistência ao paciente, seu tratamento e cura (BRANCH; AGRANAT, 

2014). 

Os produtos naturais são considerados uma fonte extremamente valiosa para a 

descoberta de moléculas bioativas, uma vez que fornecem uma riqueza de oportunidades nas 

áreas que buscam o desenvolvimento químico e terapêutico (CAUTAIN et al., 2014; 

MCDONALD; SCHEIDT, 2015), tornando-se amplos alvos das indústrias farmacêuticas, 

cosméticas e alimentícias. 

Estima-se que cerca de 20.000 espécies vegetais no mundo são conhecidas por 

diferentes povos e regiões graças aos seus usos e eficácia em tratamentos de diversas doenças. 

No nosso país, as comunidades indígenas, europeias e africana desempenharam um papel 

marcante na prática da utilização de plantas com fins medicinais (REZENDE; COCCO, 2002; 

CAVAGLIER; MESSEDER, 2014). 

A etnofarmacologia nesse campo, se torna como uma ferramenta extremamente 

importante para o direcionamento das pesquisas científicas que levam a comprovação da 

atividade farmacológica definida pela medicina popular (FERREIRA; PINTO, 2009). 

O Brasil foi citado na Convenção da Diversidade Biológica por abrigar de 15 a 20% 

de toda biodiversidade do planeta, o caracterizando como detentor da maior diversidade do 

continente. Portanto, a preservação do nosso bioma é de extrema importância para manutenção 

da sua riqueza biológica intrínseca, bem como do seu potencial em pesquisas que levam a 

descoberta de moléculas promissoras (BARREIRO; BOLZANI, 2009). Esta riqueza da flora 

proporciona um amplo campo de pesquisa para obtenção de moléculas que podem ser testadas 

quanto a sua atividade e disponibilizadas como protótipo para síntese. 

A região da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, convive com pelo menos seis 

meses de estiagem ao ano e corresponde a 11% do território nacional, ocupando parte de todos 

os estados da região Nordeste e Sudeste, além do Centro-Oeste, em parte do estado de Minas 

Gerais. É uma vegetação constituída especialmente de árvores e arbustos de pequeno porte, 

destacando como representantes as famílias: Cactaceae, Malvaceae, Leguminosae, 

Bromeliaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae e Asteraceae (DRUMOND; SCHISTEK; 
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SEIFFARTH, 2012). Na Paraíba, a Caatinga abrange cerca de 92% do seu território e se destaca 

em meio aos demais estados brasileiros (IBGE, 2004). 

Dessa forma, a diversidade química, os efeitos da pressão evolutiva na criação de 

moléculas biologicamente ativas, a similaridade estrutural das proteínas alvo em diferentes 

espécies, entre outros fatores, fazem com que os produtos naturais sejam, quiçá, uma 

potencialidade e expectativas para estudos científicos (HARVEY, 2007). 

Baseando-se nestes dados, há a necessidade do aprofundamento do conhecimento 

sobre as espécies vegetais (estudos metabolômicos), desenvolvidos a partir de estudos 

compilados nas áreas de química, farmacologia e afins, se tornando essenciais para subsidiar a 

pesquisa e usufruir do potencial natural existente, seja no âmbito terapêutico, nas indústrias 

farmacêuticas, de cosméticos e até mesmo alimentício.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 Contribuir para o conhecimento fitoquímico e microbiológico da família Malvaceae, 

através de estudos das partes aéreas de Sida rhombifolia L.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Isolar, purificar e caracterizar estruturalmente constituintes químicos das partes aéreas 

de Sida rhombifolia L., por meio de métodos cromatográficos e espectroscópicos; 

 Caracterizar e analisar os ácidos graxos de Sida rhombifolia L; 

 Extrair e caracterizar o óleo essencial das partes aéreas de Sida rhombifolia L.; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial de Sida rhombifolia L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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3.1 Considerações gerais sobre a família Malvaceae 

 

Com ampla distribuição mundial (Figura 01, página 26), a família Malvaceae 

compreende nove subfamílias (Bombacoideae, Brownlowioideae, Byttnerioideae, 

Dombeyoideae, Grewioideae, Helicteroideae, Malvoideae, Sterculioideae e Tilioideae) as quais 

ocorrem predominantemente nas regiões tropicais. Com sua distribuição pelo mundo, possui 

catalogados 250 gêneros e mais de 4230 espécies (STEVENS, 2003; TAIA, 2009). 

Fig. 01 – Distribuição geográfica da família Malvaceae representada pelas áreas em amarelo 

 

Fonte: DISCOVERLIFE, 2015. 

  

Dentre os gêneros distribuídos pelo mundo, os que detém maior representação desta 

família são: Hibiscus (300 espécies), Sida (250 espécies), Pavonia (150 espécies), Abutilon 

(100 espécies), Nototriche (100 espécies), Cristaria (75 espécies) e Gossypium (40 espécies) 

(STEVENS, 2003 apud COSTA et al., 2007). No Brasil, foram identificados 70 gêneros, sendo 

9 endêmicos e 765 espécies, dos quais 406 são endêmicas (BOVINI et al., 2015a). 

Um estudo realizado no município de Lagoa Seca, Paraíba, permitiu o registro de 

quinze espécies, sendo enquadradas em nove gêneros distintos: Herissantia, Malvastrum, 

Sidastrum, Sida, Urena, Wissadula, Melochia, Waltheria e Triumfetta. A maior representação 

foi de Sida com cinco espécies (S. acuta Burm., S. ciliares L., S. cordifolia L., S. santaremensis 

Monteiro e S. spinosa H.), Herissantia com duas espécies (H. crispa L. Brizicky e H. tiubae K. 

Schum) e Sidastrum com duas espécies (S. micranthum A. St. – Hil. e S. paniculatum L. 

Fryxell.) (ALVES, 2011). 
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Esta família pode se apresentar na forma de ervas, subarbustos, arbustos, lianas e 

árvores de pequeno e grande porte (GRINGS; BOLDRINI, 2013). 

A família Malvaceae abrange representantes de considerável valor, caracterizando a 

sua importância econômica, já que são empregadas na ornamentação (gêneros Ceiba e 

Hibiscus), na indústria têxtil (Gossypium, Sterculia, Guazuma e Pterygota), alimentício 

(Theobroma cacao L. e T. grandiflorum L.) e finalidade medicinal (Verbena officinalis – 

laxante, Malva sylvestris – expectorante e anti-inflamatório e Ecballium elaterium – 

anticancerígena) (BOVINI, 2010). 

O gênero Hibiscus, principal representante em número de espécies da família 

Malvaceae, possui uma ampla utilização terapêutica, sendo empregadas por comunidades de 

todo o mundo e, dessa forma, despertam o interesse da comunidade científica para 

conhecimento do perfil químico de suas espécies e atividades farmacológicas. A Hibiscus rosa-

sinensis é um arbusto perene ornamental e popularmente várias partes da planta são utilizadas, 

onde a flor possui atividade antitumoral e anticonvulsivante, as folhas são utilizadas como 

laxante e a raiz como antitussígeno (KUMAR; SINGH, 2012). Estudos clínicos com extratos 

de Hibiscus sabdariffa L. têm demonstrado efeitos promissores no tratamento da hiperlipidemia 

e hipertensão (HERNANDEZ-PEREZ; HERRERA-ARELLANO, 2011). 

O gênero Pavonia, terceiro representante em número de espécies no mundo, possui 

diversos estudos sobre a atividade biológica de suas espécies, como antioxidantes, 

hepatoprotetoras (BASU; RUPESHKUMAR; KAVITHA, 2012), analgésicos e anti-

inflamatórios (KALARANI; DINAKAR; SENTHILKUMAR, 2012), propriedade anti-

hipertensivas (ANDRADE et al., 2012), antinociceptiva (KUMARI et al., 2011), antifúngica e 

antibacteriana (BOER et al., 2005). 

Há uma diversidade nas classes de metabólitos secundários presentes na família 

Malvaceae, onde diversas substâncias já foram descritas na literatura (Quadro 01, página 29) 

(Figura 02, páginas 30 e 31), podendo ser elencado o elevado conteúdo de compostos fenólicos 

e a excelente atividade antioxidante. Por conseguinte, podem ser empregadas no tratamento de 

diversas doenças em que ocorre o aumento na produção de radicais livres (OLIVEIRA et al., 

2012). 

A realização de estudos químicos sobre os metabólitos secundários de espécies da 

família Malvaceae, permitiram identificar a ocorrência de flavonoides, sendo alguns destes 



28 

 

sulfatados, além de triterpenos, ácidos graxos, cumarinas, alcaloides, entre outros (TELES et 

al, 2015a; SILVA et al., 2009; CHAVES et al., 2013). 

Segundo Mazzotti et al. (2015), o tilirosídeo foi isolado de onze espécies de malváceas 

estudadas de gêneros distintos por sua equipe, propondo assim, o tilirosídeo como possível 

marcador químico da família Malvaceae. 
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Quadro 01 – Algumas substâncias isoladas de espécies da família Malvaceae 

Espécie de Malvaceae Parte da planta Substância isolada Atividade farmacológica Referência 

Sidastrum paniculatum L. Partes aéreas 
5,8-dihidroxi-7,4’-

dimetoxiflavona (1) 
Leishmanicida TELES et al., 2015b. 

Urena lobata L. Folhas Clematosídeo-S (2) Antimicrobiana GAO et al., 2015. 

Urena lobata L. Folhas (-)-traquelogenina (3) Antimicrobiana GAO et al., 2015. 

Pavonia multiflora A. Folhas Ácido vanílico (4) - LOPES, 2014. 

Bakeridesia pickelii M. Partes aéreas β-sitosterol (5) 
Antihiperplásico 

prostático 

COSTA et al., 2007. 

STRUM; FALOON, 2005. 

Hibiscus esculentus L. Partes aéreas Citronelol (6) Anticonvulsivante 
AMES; MACLEOD, 1990. 

SOUSA et al., 2006. 

Malva sylvestris L. Raiz 

2-methil-3-metoxi-5,6-

dihidroxi-1,4-naftoquinona 

(7) 

- 
VESHKUROVA et al., 

2006. 

Herissantia tiubae K. 

Schum 
Partes aéreas 

Cicloarterol (8) 

Canferol 3,7-di-O-α-L-

Ramnopiranosídeo 

(lespedina) (9) 

Espasmolítica 

Vasorelaxante 

GOMES et al., 2005. 

SILVA et al., 2005. 

Sida spinosa L. Partes aéreas Vasicinona (10) Antiasmático 

GUANATILAKA et al., 

1980. 

CHATTERJEE, 2003. 
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Fig. 02 – Algumas substâncias isoladas de espécies da família Malvaceae 
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Fig. 02 (Continuação) – Algumas substâncias isoladas de espécies da família Malvaceae 
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3.2 Considerações gerais sobre o gênero Sida 

 

Sida é um gênero botânico com uma ampla distribuição pelo mundo, possuindo mais 

de 250 espécies diferentes que ocorrem nas Américas, África, Ásia e Austrália, sendo grande 

parte presente na região neotropical (Figura 03, página 32) (STEVENS, 2003; SILVA et al., 

2006).  No Brasil foram catalogadas 95 espécies, sendo 57 endêmicas e com maiores 

representações nas regiões Nordeste e Sudeste. No gráfico 01 (página 32), observa-se que uma 

mesma espécie pode ser identificada em várias regiões do país (BOVINI, 2015b). 

Fig. 03 - Distribuição geográfica do gênero Sida representada pelas áreas em amarelo 

 

Fonte: DISCOVERLIFE, 2015. 

Gráfico 01 – Espécies do gênero Sida por região brasileira  

 

Fonte: Adaptação de BOVINI, 2015b. 
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Os estados que possuem o maior número de espécies de Sida identificados são: Minas 

Gerais (37 espécies), seguido da Bahia (31 espécies) e Mato Grosso do Sul (24 espécies), sendo 

que uma mesma espécie pode ser identificada em vários estados (Gráfico 02, página 33) 

(BOVINI, 2015b). 

Gráfico 02 – Espécies do gênero Sida por estado brasileiro 

 

Fonte: Adaptação de BOVINI, 2015b. 

Diversas espécies desse gênero são utilizadas pela medicina popular, entre elas, a Sida 

galheirensis que é conhecida e usada para problemas de estômago, tosse, coqueluche, febre e 

dores articulares. Esta espécie é conhecida pelo nome de malva e tem seu habitat 

predominantemente em regiões do semiárido (CASTRO; CAVALCANTE, 2010).  

Substâncias como glicopiranosídeo, cinarosídeo, luteolina, entre outras foram isoladas 

da Sida galheirensis. A atividade antioxidante dos extratos de suas partes aéreas foi avaliada, 

observando que a fase acetato de etila apresentava uma alta atividade sequestradora de radicais 

livres, podendo funcionar na prevenção de doenças como o câncer (SILVA et al., 2006). 

A Sida acuta é uma espécie distribuída por vários países, como Índia e Nepal. No 

Brasil, encontra-se presente no Norte e Nordeste (BOVINI, 2010). Vários são os fins 

medicinais, tais como desordens hepáticas, diuréticos, enxaqueca, úlcera, anti-helmíntico, em 

picadas de cobras e estimulante sexual (AKILANDESWARI et al., 2010). A avaliação do 

extrato clorofórmico das folhas de Sida acuta demonstrou um aumento no comportamento 

sexual em ratos machos (SEMWAL; KUMAR; SINGH, 2015). 
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A espécie Sida spinosa, conhecida popularmente como guanxuma-de-espinho, malva-

lanceta e/ou vassourinha-de-relógio é uma planta perene e distribuída no Brasil, nas regiões 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Substâncias como glicerol-1-eicosanoato e 20-hidroxi-

24-hidroximetilecdisona foram isoladas das partes aéreas desta espécie (DARWISH; 

REINECKE, 2003). Um estudo realizado in vitro na Índia, utilizando tanto o extrato alcoólico 

como o aquoso das folhas desta espécie, verificou um efeito diurético de ambos os extratos 

(NAIK et al., 2011). 

Dessa forma, percebe-se o potencial do ponto de vista fitoquímico, bem como 

farmacológico das espécies pertencentes a este gênero, reforçando a necessidade de pesquisas 

mais aprofundadas, visando a obtenção de um produto com aplicação farmacêutica, cosmética 

e/ou alimentício. 

 

3.3 Considerações sobre a espécie Sida rhombifolia Linn 

 

A espécie Sida rhombifolia, conhecida popularmente como guanxuma, mata-pasto 

e/ou relógio é nativa do continente americano, sendo amplamente distribuída por todo o mundo 

(Figura 04, página 34). No Brasil, esta espécie encontra-se presente em todo o país, sendo mais 

comum na região Sul e Nordeste. É uma espécie infestante em diversas lugares, como pastagens 

e áreas desocupadas (BIANCO et al., 2008). 

Fig. 04 – Distribuição geográfica da espécie Sida rhombifolia representada pelas áreas em 

amarelo 

 

Fonte: DISCOVERLIFE, 2015.  
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Para Bovini (2010, p. 297): 

 

A Sida rhombifolia é um subarbusto ereto, com 0,2 – 1,5 m de altura. Os ramos são 

cilíndricos, pubérulos, tricomas fasciculados. Estípulas ca. 5mm de comprimento, 

lineares, caducas, indumento e tricomas iguais aos dos ramos. As folhas alterno-

espiraladas, com pecíolo ca. 5 mm de comprimento, indumento e tricomas iguais aos 

dos ramos; lâmina foliar 1-7,5 x 0,5-3,5 cm, verde discolor, membranácea a cartácea, 

rômbica, base aguda a obtusa, ápice agudo a obtuso, margem na porção mediana 

superior irregularmente serreada e inferior inteira; face adaxial pubescente, tricomas 

fasciculados esparsos e face abaxial velutina. Estima-se que aproximadamente 30 

nomes estejam envolvidos entre variedades e sinônimos dessa espécie. 

 

Esta espécie tolera solos pouco férteis e ácidos, mas seu desenvolvimento fica 

limitado. Com correção e adubação, a planta se beneficia, podendo atingir até 1,50 m de altura 

(KISSMANN; GROTH, 2000) (Figura 05, página 35). 

Fig. 05 – Imagem da espécie Sida rhombifolia L. 

 

Fonte: PHYTOIMAGES, 2015. 

 

Doze substâncias foram isoladas das partes aéreas e raízes de Sida rhombifolia:  

sitosterol (1a), estigmasterol (1b), sitosterol-3-O-D-glicopiranosídeo (2a), estigmasterol-3-O-

D-glicopiranosídeo (2b), feofitina a (3), 173-etoxi feoforbídeo (4), 132-hidroxifeoftina b (5), 

173-etoxi feoforbídeo b (6), 5,7-dihidroxi-4’-metoxiflavona (acacetina) (7), criptolepinona (8), 

sal da criptoleptina (9) e o ácido (E)-hexacos-11-enoico (10) (Figura 06, página 36) (CHAVES 

et al., 2013; WOLDEYES et al., 2012). 
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Fig. 06 – Substâncias isoladas de Sida rhombifolia L.  
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Na literatura há diversas finalidades medicinais com o uso da Sida rhombifolia. 

Utilização das folhas contra a diarreia, infusão das raízes para reumatismo, ação anti-

inflamatória, entre outras (LORENZI; MATOS, 2008). Assim, diversos pesquisadores têm 

direcionado suas pesquisas para avaliação de diversas atividades farmacológicas dos extratos 

e/ou substâncias isoladas desta espécie (Quadro 02, página 37). 

Estes dados e os semelhantes obtidos com outras espécies de Malvaceae já citadas, 

fortaleceram a necessidade em dar continuidade aos estudos com S. rhombifolia.  

Quadro 02 – Atividades farmacológicas do extrato e/ou substâncias isoladas de Sida 

rhombifolia 

Atividade comprovada Parte Sida rhombifolia Autores 

Larvicida 
β-D-glicopiranosídeo 

isolado dos galhos 
(ISLAM et al., 2003). 

Antiartrítica 
Extratos etanólico e aquoso 

das partes aéreas 

(GUPTA; NIRMAL; 

PATIL, 2009). 

Antibacteriana 
Extrato aquoso-metanólico 

(1:4) das raízes 
(ASSAM et al., 2010). 

Hipoglicemiante Extrato aquoso das folhas (DHALWAL et al., 2010) 

Antidiarreica Extrato etanólico das raízes (RANJAN et al., 2011) 

Contra hiperbilirrubenia Extrato aquoso das folhas 
(FAIZUL; KADIR; 

TAYYAB, 2012). 

Analgésica e anti-

inflamatória 

Extrato etanólico das partes 

aéreas 
(KONATE et al., 2012) 

Baixa toxicidade aguda e 

subaguda 
Extrato aquoso 

(OUÉDRAOGO et al., 

2013) 

Anti-inflamatória 
Extrato etanólico e do 

aquoso das raízes 
(LOGESWARI et al., 2013) 

Vasorrelaxante 
Criptolepinona isolada das 

partes aéreas 
(CHAVES et al., 2013) 

Antioxidante 

Extratos hexânico, 

clorofórmico e metanólico 

das partes aéreas 

(CHATURVEDI; KWAPE; 

FULUKANI, 2015). 
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3.4 Considerações gerais sobre flavonoides 

 

Os flavonoides são substâncias que compõem um grupo de metabólitos secundários 

polifenólicos presentes nas espécies vegetais, como por exemplo as espécies da família 

Malvaceae. São amplamente distribuídos em quantidades diferentes, de acordo com a espécie 

da planta, órgão, condições de crescimento e fase de desenvolvimento. Entre as várias funções 

dos flavonoides, elenca-se: a atividade antioxidante, a proteção contra a luz ultravioleta e a 

defesa contra fitopatógenos (PETRUSSA et al., 2013). 

Sua estrutura básica contempla dois anéis de benzeno (anel A e B) ligados por um anel 

pirano (anel C) (Figura 07, página 38). Os anéis A e B podem diferir na posição das suas 

hidroxilas, metoxilas ou grupos laterais glicosídicos. O anel C, permite a divisão dos 

flavonoides em subclasses: flavona, flavonona, flavonol, isoflavona, antocianidina, catequina, 

dihidroxiflavonol e chalcona (Figura 08, página 38) (SANDHAR et al., 2011). 

Fig. 07 – Estrutura básica de flavonoides 

 

 

 

Fonte: SANDHAR et al., 2011. 

Fig. 08 – Estrutura química de diferentes tipos de flavonoides 

 

Fonte: DEWICK, 2009. 



39 

 

O processo biossintético dos flavonoides, se dá por rota biossintéticas mista: a via do 

ácido chiquímico e a do acetato. A rota do ácido chiquímico gera a fenilalanina e, 

posteriormente, o ácido cinâmico, formando o anel aromático B e uma espécie de ponte com 

três átomos de carbonos. Já o anel A é formado pela rota do acetato (MARQUES, 2008). 

A chalcona é o primeiro flavonoide gerado na biossíntese dos flavonoides (Figura 09, 

página 40), sendo todas as demais formas derivadas deste, a partir de várias reações (DEWICK, 

2009). 

Para a extração de flavonoides de plantas, usualmente é utilizado solventes em 

polaridade crescente, sendo que os solventes de caráter apolar facilitam a posterior obtenção de 

metabólitos secundários polares. Após a extração, métodos cromatográficos são utilizados para 

o isolamento, utilizando como fase estacionárias: Sephadex LH-20, XAD-2, sílica gel, entre 

outras. A identificação geralmente se dá por métodos espectroscópicos (SPAGOLLA et al., 

2009). 
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Fig. 09 – Processo biossintético dos flavonoides 

 

E1 – Chalcona sintase, E2 – Chalcona isomerase, E3 – Flavona sintase, E4 – Flavona sintase II, E5 – Isoflavona sintase, E6 – Flavanona-3-

hidroxilase e E7 – Flavonol sintase. 

Fonte: DEWICK, 2009. 
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3.5 Considerações gerais sobre óleos essenciais  

 

No século XVI, o termo “óleo essencial” foi empregado por Paracelsus von 

Hohenheim pela primeira vez, nomeando de “a alma da planta” ou a “quinta essência” como 

componente eficaz de um medicamento extraído por arraste à vapor. O aroma presente em 

plantas é atribuído aos óleos essenciais e desde tempos antigos, tem-se o registro do emprego 

medicinal, uma vez que Hipócrates (“pai da medicina”), prescrevia perfumes/aromas para 

“fumigações” (EDRIS, 2007). 

O Egito detém as primeiras referências históricas sobre os óleos essenciais que eram 

empregados para embalsamar cadáveres e em oferendas nas cerimônias religiosas, podendo ser 

citado como exemplo, o achado de óleos aromáticos de Mirra, Cedro e Zimbro na Tumba de 

Tutancâmon. O conhecimento foi disseminando entre os egípcios, posteriormente aos romanos 

que, a partir de 45 a.C., sendo adotados para rituais religiosos, funerários e na mobília da casa, 

objetivando exalar odor agradável (BIOMIST, 2006). 

Os óleos essenciais também podem ser denominados como óleos voláteis ou óleos 

etéreos. Com o decreto Nº 50.040, de 24 de janeiro de 1961, o Ministério da Saúde definiu 

como sendo óleo essencial o produto aromático, volátil, sápido, sob a forma oleosa, extraído de 

vegetais (MONTEIRO, 2004; LUPE, 2007). 

As substâncias odoríferas produzidas pelos vegetais, durante muito tempo, foram 

consideradas como “desperdício fisiológico” e/ou produtos de desintoxicação. Contudo, hoje 

sabe-se que estes compostos detêm funções ecológicas específicas: preservação contra 

predadores, inibidores de germinação, atrair polinizadores, efeitos alelopáticos, entre outros 

(SILVA, 2010). 

O óleo essencial extraído de uma mesma espécie pode apresentar variação significativa 

de sua composição química, já que fatores extrínsecos, como condições climáticas, tipo de solo, 

época de coleta, temperatura, entre outros fatores, influenciam diretamente essa variação 

(Figura 10, página 42) (SANTOS, 2010). 
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Fig. 10 – Principais fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários em 

plantas 

 

Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007. 

 

Para a extração de óleos essenciais há uma variedade de antigos e novos processos de 

extração que podem ser aplicados, a depender da parte da planta que será o alvo da extração, 

bem como, do valor comercial do produto. Alguns dos métodos adotados são: a enfloração, o 

arraste a vapor ou hidrodestilação, a extração por solventes orgânicos, a prensagem e fluído 

supercrítico (SANTOS, 2010). 

Há uma complexidade de constituintes químicos presentes nos óleos essenciais e estes 

apresentam-se em diferentes concentrações, ocorrendo geralmente a presença de um composto 

majoritário. Inúmeros compostos de origens biossintéticas distintas compõem os óleos 

essenciais, onde estes constituintes variam desde hidrocarbonetos terpênicos, álcoois simples, 

fenóis, aldeídos, cetonas, éteres, peróxidos, óxidos, ácidos orgânicos, entre outros (WILLIANS, 

1996). 

Para formação dos terpenoides, o ácido mevalônico é desidratado e pirofosforilado, 

formando o isopentenil difosfato (IPP) que, por sua vez, sofre isomerização e é transformado 

em dimetilalildifosfato (DMAPP). Já o 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DXPS) permite a 

formação do 2-C-metil-D-eritritrol-4-fosfato (MEP), que após sucessivas reações, permite a 

formação de isopentenil difosfato (IPP) e, posteriormente, o dimetilalil difosfato (DMAPP). 
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Com a condensação dessas unidades pentacarbonadas formadas, ocorre a síntese dos demais 

compostos terpênicos (Figura 11, página 43) (DEWICK, 2009). 

Fig. 11 – Biossíntese de terpenoides 

 

Fonte: GARCIA; CARRIL, 2009. 

 

A formação dos fenilpropanoides se dá pela constituição de um anel benzênico com 

uma cadeia lateral composta de três carbonos, apresentando uma dupla ligação e podem possuir 

um grupo funcional com oxigênio, derivados biossinteticamente do ácido chiquímico. Estes são 

menos abundantes do que os terpenoides (TAIZ; ZEIGER, 2004). 
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O fosfenolpiruvato e a eritrose-4-fosfato sofrem uma condensação, formando a 

fenilalanina e a tirosina, pela ação da enzima fenilalanina amonialiase (FAL). A perca de uma 

molécula de amônia, permite a formação dos ácidos cinâmico e p-cumárico, os quais 

apresentam na estrutura uma cadeia lateral, contendo três átomos de carbonos ligados ao anel 

aromático. Ao ocorrer reações de redução, oxidação e ciclização, os ácidos cinâmico e p-

cumárico formam fenilpropanoides (DEWICK, 2009). 

 

3.6 Considerações gerais sobre ácidos graxos e óleos fixos 

 

Os óleos fixos são substâncias hidrofóbicas que possuem altos pontos de ebulição e 

baixas tensões de vapor. Dessa forma, não é possível obtê-los por destilação simples sem se 

decomporem, nem podem ser destiláveis pelo vapor de água, como acontece com os óleos 

essenciais. Esta propriedade caracteriza o qualitativo de “óleos fixos” que lhes foi atribuída. 

Além disso, os óleos essenciais em contato com o ar volatilizam completamente, enquanto os 

óleos fixos nunca se volatilizam completamente (BRUNETON, 2009; SANTOS, 2007). 

Do ponto de vista químico, os óleos essenciais apresentam na sua composição 

substâncias como terpenoides e fenilpropanoides, enquanto que, os óleos fixos possuem em 

maior quantidade os triacilglicerois e em menor os esteróis, cerídeos, hidrocarbonetos 

incolores, entre outras. Os triacilglicerois são formados pela esterificação de uma molécula de 

glicerol com três moléculas de ácido graxo (Figura 12, página 44), catalisadas pela enzima 

ácido graxo sintase (SIMÕES et al., 2007; DEWICK, 2009). 

Fig. 12 – Formação de triacilglicerol 

 

Fonte: QNINT, 2015. 
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Os ácidos graxos saturados e insaturados estão na constituição natural dos óleos fixos, 

oriundos do metabolismo primário e com ponto de fusão inferior a 20ºC, conferindo-lhes 

propriedades emolientes e caracterizando a incorporação destes óleos na indústria cosmética, 

no desenvolvimento de formulações dermatológicas (PEREIRA; MIGUEL; MIGUEL, 2005). 

São cadeias alifáticas longas de átomos de carbono ligados a hidrogênios, comportando um 

grupo carboxila nas extremidades da cadeia, podendo ocorrer na natureza livres ou 

esterificados. A presença de insaturações permite a classificação de mono ou poli-insaturados 

(MOYNA; HEINZEN, 2007). 

A extração de óleos fixos se fundamenta basicamente em dois processos: extração por 

pressão (expressão), onde se utiliza de prensas hidráulicas para a extrair óleos das sementes e a 

extração por solventes (esgotamento por solventes voláteis), sendo o hexano adotado como 

solvente na maioria dos casos (PEREIRA, 2009). 

A cromatografia gasosa é atualmente uma das técnicas mais importantes disponíveis, 

sendo a principal técnica para análise e caracterização de compostos voláteis e/ou volatilizáveis 

que não sofrem decomposição química (qualitativamente e quantitativamente). Possui elevada 

sensibilidade e detectabilidade, permitindo a determinação de diversos compostos diferentes 

em uma matriz complexa e pode ser aplicada em amostras nos estados líquidos, sólidos ou 

gasosos (PENTEADO; MAGALHÃES; MASINI, 2008). 

O acoplamento da cromatografia gasosa com a espectrometria de massas possibilita 

um maior grau de identificação de substância do que se usados separadamente. A combinação 

dessas técnicas é um pouco complexa, onde as características de funcionamento do 

cromatógrafo a gás são bastante compatíveis com a necessidade no que diz respeito ao alto 

vácuo do espectrômetro de massas (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 

O método que utiliza um detector de ionização de chamas é bastante empregado para 

determinação de ácidos graxos em biodiesel, plantas e alimentos, onde geralmente utiliza-se de 

uma chama de hidrogênio/ar, passando as moléculas e produzindo íons (partículas 

eletricamente carregadas). Assim, é mensurado um sinal elétrico produzido pelo recolhimento 

desses íons, onde a magnitude do sinal gerado pelo detector é proporcional ao número de 

átomos de carbono e hidrogênio na referia molécula que está sob análise (COLLINS; BRAGA; 

BONATO, 2006; VISENTAINER, 2012). 
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3.7 Considerações sobre atividade antimicrobiana 

 

Os produtos naturais desempenham um papel importante no processo de descoberta e 

desenvolvimento de novos fármacos, uma vez que, tem sido fonte de novas drogas aprovadas 

pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de doenças humanas, 

evidenciadas nas áreas do cancro e doenças infecciosas. A literatura cita que 60 a 70% destas 

novas drogas para o tratamento de doenças humanas são de origem natural (NEWMAN; 

CRAGG; SNADER, 2003; O´SHEA; MOSER, 2008). 

Nesse contexto, os óleos essenciais que possuem, na sua grande maioria, a constituição 

de mono e sesquiterpenos e fenilpropanoides, caracterizam as propriedades terapêuticas e 

organolépticas que possuem. Os óleos essenciais encontram-se expressivamente empregados 

na medicina popular devido a sua ação antibacteriana, antifúngica e inseticida. Estudos 

verificaram também a atividade carminativa, estimulante sobre secreções do trato digestivo, 

antiespasmódico, cardiovascular, ação no sistema nervoso, entre outros (OLIVEIRA, 2012). 

A necessidade da descoberta de novos agentes antimicrobianos permanece elevada, 

sendo cada vez maior o número de cepas resistentes as drogas disponíveis. Se novos agentes 

não forem descobertos, muitas terapias atuais deixarão de funcionar no futuro, mesmo para 

infecções comuns (BROWN; LISTER; MAY-DRACKA, 2014). 

Os produtos naturais forneceram pontos de partida para a maioria das principais classes 

de antibióticos, como as classes dos β-lactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, 

rifamicinas, glicopeptídeos, lipopetídeos e estreptomicinas. Em 2013, dos 56 antibióticos que 

foram submetidos a ensaios clínicos, 19 representaram novos modelos estruturais e 11 estavam 

relacionados a produtos naturais (BUTLER; BLASKOVICH; COOPER, 2013; HARVEY; 

EDRADA-EBEL; QUINN; 2015). 

A depender da composição química de um óleo essencial, extrato e/ou substância 

isolada, a atividade antimicrobiana sofrerá variação a depender do micro-organismo. Diversos 

são os mecanismos pelos quais as substâncias podem interagir frente às bactérias, fungos e 

leveduras, onde ativam cascatas de sinalização e geram como resultado uma resposta. A atuação 

das substâncias pode se dar com o aumento da permeabilidade da membrana, desestabilização 

do fluxo de elétrons, transporte ativo, força próton motriz, complexação com íons e a interação 

com substrato, alterando a atividade enzimática (BURT, 2004; VARGAS et al., 2004). 
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3.7.1 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus é um micro-organismo gram-positivo, que coloniza indivíduos 

sadios (seus reservatórios naturais), nas fossas nasais, pele e intestino. É considerada por 

estudiosos como eubactéria halotolerante e possui a capacidade de produzir enzimas 

extracelulares (coagulase, lipase, entre outras), consideradas como fatores de virulência. 

Condições que comprometam a integridade do organismo, como infecções por vírus, trauma e 

procedimentos invasivos, favorecem ao potencial de virulência desta bactéria (MADANI, 1998; 

GELATTI et al., 2009). 

 

3.7.2 Escherichia coli 

 

A Escherichia coli é uma bactéria na forma de bastonete gram-negativo, não 

esporulado e anaeróbio facultativo. Que integram a microbiota normal do trato intestinal dos 

humanos e são utilizados como indicadores na presença de coliformes fecais em água e 

alimentos. É a segunda fonte mais comum de infecção no mundo (17,3%), levando os pacientes 

à hospitalização (FENG et al., 2011; OLANIRAN et al., 2011; MELO, 2014). 

 

3.7.3 Streptococcus mutans 

 

A bactéria Streptococcus mutans é gram-positiva, anaeróbia facultativa que se 

apresenta na forma de cocos. É considerado o agente etiológico primário da cárie, dotada da 

capacidade de aderir à superfície dental e dar início ao processo de formação da placa 

cariogênica bacteriana. É observável a desmineralização progressiva da superfície dentária, 

sequenciado pelo processo carioso (GRÖNROOS, 2000). 

 

3.7.4 Pseudomonas aeruginosa 

 

A Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo aeróbico e uma das principais 

cepas bacterianas relacionadas a infecções hospitalares (GOLDBERG, 2010). É um micro-

organismo que pode apresentar uma resistência natural ou adquirida a diversos antibióticos 

comumente utilizados para o tratamento de doenças (STRATEVA; YORDANOV, 2009). Estão 

relacionadas ao acometimento de doenças respiratórias, trato urinário, infecções otológicas, 

oculares e pele (HAUSER; OZER, 2011). 
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3.7.5 Candida albicans 

 

A Candida albicans é um fungo comensal oportunista da microbiota humana, tendo 

como habitat o trato geniturinário, gastrointestinal e a cavidade oral. É causador de infecções 

como a estomatite e a candidíase, sendo que em pacientes imunodeprimidos, o fungo pode 

atingir a circulação sanguínea (ALANGADEN, 2011; WECKWERTH et al., 2012). É 

considerada como uma das leveduras mais patogênicas para o ser humano (PAPPAS, 2006). 

 

O direcionamento da avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial de S. 

rhombifolia foi despertado pela importância que este componente vegetal tem no combate às 

doenças causadas por micro-organismos, a partir da composição química que os óleos possuem. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Estudo fitoquímico de Sida rhombifolia L. 

4.1.1 Levantamento bibliográfico, coleta e identificação do material botânico 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado de forma contínua, desde a época de coleta 

até o desenvolvimento experimental deste trabalho, utilizando as bases de dados disponíveis no 

Portal de Periódicos da CAPES/MEC, teses, dissertações, artigos, entre outros.  

A coleta das partes aéreas de Sida rhombifolia ocorreu no município de Santa Rita – 

PB, em setembro de 2008. A espécie foi identificada pela Profª. Drª Maria de Fátima Agra 

(PgPNSB/UFPB) e a exsicata foi depositada no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier 

(CCEN/UFPB), sob o número Agra 7045. 

 

4.1.2 Processamento da planta e obtenção do extrato etanólico bruto das partes aéreas de Sida 

rhombifolia L. 

 

 

As partes aéreas de Sida rhombifolia foram pesadas (15,5 kg), desidratadas em estufa 

com ar circulante, a 40ºC, durante 96 horas, sendo em seguida pulverizada em moinho 

mecânico, reduzindo-a à pó (5,4 kg), submetidos à maceração com etanol (95%), sendo este 

processo repetido até a máxima extração dos constituintes químicos, obtendo-se após cinco 

extrações de 72 horas, a solução extrativa. 

Esta, por sua vez, foi concentrada em rotaevaporador (Laborota 4000, Heidolph®) sob 

pressão reduzida, resultando em 570,0 g de Extrato Etanólico Bruto (EEB) das partes aéreas de 

Sida rhombifolia (Esquema 01, página 50). 

Esquema 01 – Obtenção do extrato etanólico bruto das partes aéreas de S. rhombifolia  
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4.1.3 Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto das partes aéreas de Sida rhombifolia 

L. 

 

As análises foram realizadas baseada nas metodologias adaptadas de Robbers (1997) 

na busca de direcionar os estudos. 

Para a pesquisa de flavonoides foi adotado a reação de Shinoda, onde solubilizou-se 

em um tubo de ensaio 1,0 g do extrato etanólico em etanol. Após completa solubilização em 2 

mL, adicionou-se fragmentos de magnésio metálico e, posteriormente, 1 mL de HCl a 10%, 

deixando-se reagir. O resultado foi considerado positivo quando a amostra apresentou 

coloração vinho. 

Para a pesquisa de alcaloides, solubilizou-se 2,0 g do EEB em tudo de ensaio, 

adicionou-se 20 mL de H2SO4 a 1%, ferveu-se por 2 min, filtrou-se utilizando algodão, resfriou-

se o filtrado. Posteriormente adicionou-se NH4OH até atingir pH básico. Juntou-se com 7 mL 

de CHCl3, extraiu-se por 10 min e ao decantar a camada clorofórmica, levou-se ao banho-maria 

até evaporar. Posteriormente, dissolveu-se o resíduo com 5 mL de H2SO4 a 1% e distribiu em 

tubos para a adição dos reagentes: Dragendorff (precipitado alaranjado), Mayer (precipitado 

branco), Bertrand (precipitado branco) e Bouchardat/Wagner (precipitado marrom). 

A pesquisa de esteroides baseou-se em solubilizar o EEB em etanol 50%, 

posteriormente, adicionou-se 30 mL de acetato de chumbo a 10%, filtrou-se com 20 mL de 

água e transferiu-se para funil de separação. Posteriormente, extraiu-se com 10 mL de 

clorofórmio, após repouso em funil, separou-se as fases. A Reação de Liebermann-Buchard foi 

realizada com adição de 1 mL de anidro acético e sequenciado de 1 mL de ácido sulfúrico e 

observou-se a coloração. Em caso positivo, apresenta-se uma cor azul-esverdeado. 

A presença de saponinas foi verificada pela dissolução de 1 g do extrato em 10 mL de 

água mili-q em tudo de ensaio, seguida de agitação por 1 minuto e em repouso por 10 minutos. 

Após esse tempo, verificou-se se houve e manteve-se a formação de espuma.  
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4.1.4 Procedimento para extração de alcaloides do EEB das partes aéreas de S. rhombifolia 

 

A metodologia de Souza e Silva (2006) foi adotada para extrair metabólitos 

secundários nitrogenados do EEB das partes aéreas de S. rhombifolia (Esquema 02, página 52). 

Uma alíquota do EEB da espécie em questão (100,0 g) foi acidificado com HCl 3% e 

homogeneizado, utilizando um agitador mecânico por 30 min. Posteriormente, submetido a 

uma filtração sob pressão reduzida, utilizando um funil de placa porosa, papel filtro e celite, 

obtendo-se o resíduo e o extrato etanólico ácido I (EEA I). O resíduo foi guardado em 

temperatura controlada e o EEA I foi submetido a extração com CHCl3, resultando a fase 

clorofórmica ácida (FCA e o extrato etanólico ácido II (EEA II). 

A FCA foi lavada com água destilada, desidratada com Na2SO4 anidro e concentrada 

fornecendo 1,2 g. O EEA II foi submetido a uma alcalinização com NH4OH até pH na faixa de 

9,5 a 10, a uma temperatura de 0 a 5ºC e, em seguida, extraído com CHCl3 até a solução 

extrativa não reagir mais com os reagentes Bouchardat e Dragendrorff. 

Dessa forma, a fase clorofórmica básica (FCB com peso de 800 mg) foi obtida 

(também chamada de fase dos alcaloides totais – FAT) e a fase aquosa básica (FAB) (também 

chamada fase dos alcaloides quaternários). 

A fase dos alcaloides totais foi lavada com água destilada, posteriormente desidratada 

com Na2SO4 anidro e a temperatura de 40ºC, concentrada em rotaevaporador sob pressão 

reduzida.  

Esquema 02 – Extração de alcaloides de S. rhombifolia L. (partes aéreas) 

 

Fonte: SOUZA; SILVA, 2006. 
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4.1.4.1 Processamento cromatográfico da fase clorofórmica ácida 

 

A fase clorofórmica ácida (1,2 g) foi submetida a cromatografia em coluna utilizando-se 

como fase estacionária sílica gel 60 Merck e como fase móvel, o hexano, o diclorometano e o 

metanol sozinhos ou em misturas binárias (Esquema 03, página 53). 

Desta coluna foram coletadas 36 frações (aproximadamente 100,0 mL cada), 

posteriormente, foram concentradas em rotaevaporador e analisadas por cromatografia em 

camada delgada analítica – CCDA (Merck) e reunidas de acordo com as suas semelhanças de 

eluição na placa cromatográfica. A sub-fração 9/12 revelou-se pura na placa de CCDA quando 

vista no UV, sendo codificada como Sr-1 (Esquema 03, página 53). 

Esquema 03 – Processamento cromatográfico da fase clorofórmica ácida do EEB das partes 

aéreas de S. rhombifolia 

 

 

4.1.5 Particionamento do EEB das partes aéreas de Sida rhombifolia L. 

 

Parte do EEB (200,0 g) foi dissolvido em EtOH:H2O (7:3), obtendo-se a solução 

hidroalcoólica. Esta foi submetida sequencialmente a um particionamento com hexano, 

diclorometano, acetato de etila e n-butanol para a obtenção de suas respectivas fases: fase 

hexânica (65,0 g), fase diclorometano (36,0 g), fase acetato de etila (8,8 g), fase n-butanólica 

(15,2 g) e fase hidroalcoólica (75,0 g) (Esquema 04, página 54). 
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Esquema 04 – Particionamento do EEB das partes aéreas de Sida rhombifolia 

 

4.1.5.1 Processamento cromatográfico da fase hidroalcoólica do extrato etanólico bruto 

 

Foram aplicados 10,0 g da fase hidroalcoólica de S. rhombifolia L. em uma coluna, 

utilizando Amberlite XAD-2 como fase estacionária e como eluentes: H2O, H2O:MeOH (7:3), 

H2O:MeOH (1:1), MeOH, Hexano, Acetona e AcOEt (Esquema 05, página 55).  

A fração H2O:MeOH (1:1 – 300,0 mg) foi submetida à cromatografia em coluna com 

Sephadex LH-20 e eluída com MeOH, obtendo-se 32 frações. A sub-fração 13/14 foi eluída em 

outros sistemas de solvente, exibindo um bom grau de pureza e foi codificada como Sr-2. 
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Esquema 05 – Processamento cromatográfico da fase hidroalcoólica de S. rhombifolia 

 

4.1.6 Caracterização estrutural dos compostos isolados 

 

A elucidação estrutural das substâncias isoladas das partes aéreas de Sida rhombifolia 

(Sr-1 e Sr-2) foram feitas por meio de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) de Hidrogênio e Carbono 13, unidimensionais (RMN ¹H e RMN ¹³C – APT) e 

bidimensionais (HMQC, HMBC e COSY). 

 

4.1.7 Ressonância Magnética Nuclear 

 

Foram utilizados espectrômetros VARIAN-NMR-SYSTEM 500 MHz do Núcleo de 

Caracterização e Análise (NUCAL) da UFPB, onde as amostras Sr-1 e Sr-2 foram solubilizadas 

em CD3OD. 

Os espectros de RMN de 1H e 13C informam sobre os diferentes hidrogênios e carbonos 

da molécula, respectivamente (PAVIA et al., 2010; SILVERSTEIN; WEBSTER, 2007). Sendo 

os dados espectrais comparados com dados da literatura para atribuição dos sinais. 
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4.2 Obtenção e análise dos ácidos graxos de Sida rhombifolia L. 

4.2.1 Coleta, identificação e obtenção de extrato de Sida rhombifolia L. 

 

A coleta e identificação estão especificadas no item 4.1.1 e 4.1.2 (página 50). 

 

4.2.2 Preparação, quantificação e identificação de substâncias 

 

A realização desta etapa foi estabelecida por parceria com a Profª. Drª. Márcia Ortiz 

Mayo Marques, do Instituto Agronômico de Campinas, Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram preparados de acordo com o método 

descrito por Maia (1992), que ocorreu com a saponificação de 0,03 g do extrato com solução 

de NaOH 0,5 N em metanol, sequenciado por esterificação com NH4Cl, H2SO4 e MeOH. Foi 

adicionado ao tubo de ensaio (sob agitação por 30 segundos), a solução saturada de NaCl e 5 

mL de hexano (sob agitação por 30 segundos). Ao separar as fases, a fase hexânica (porção 

superior) foi removida com pipeta de Pasteur para outro recipiente com tampa e mantido sob 

refrigeração até o processo de análise dos ácidos graxos. 

A separação e quantificação (método de normalização da área) das substâncias foram 

realizadas em cromatógrafo gasoso com detector de ionização de chamas (CG – DIC, 

Shimadzu, CG – 2010), utilizando coluna capilar de sílica fundida OV – 5 (Ohio Valley 

Specialty Chemical, Inc. 30,0 m x 0,25 mm x 0,25 µm), gás de arraste hélio (1,7 mL/min), 

injetor a 240ºC, detector a 230ºC, em Split 1/30. 

A fração dos ésteres metílicos dos ácidos graxos foi diluída em 1 mL de hexano e 

injetado 1 µL dessa solução, com a seguinte programação de temperatura: 110ºC (1 min), 110ºC 

– 170ºC (10ºC/min); 170ºC (2 min); 170ºC – 173ºC (1,5ºC/min); 173ºC – 180ºC (1ºC/min); 

180ºC (7 min); 180ºC – 230ºC (6ºC/min); 230ºC (20 min). 

As substâncias foram identificadas pela comparação dos valores obtidos com os 

valores dos padrões de ésteres metílicos dos seguintes ácidos graxos: oleico (Sigma, L – 

37H846), palmítico (Sigma, L – 80H8431), linolênico (Sigma, L – 67H1673), mirístico (Sigma, 

L – 126H3446) e esteárico (Sigma, L – 26H8491), sendo analisados nas mesmas condições 

operacionais das amostras. 
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4.3 Obtenção e Avaliação da Atividade Antimicrobiana do Óleo Essencial de Sida 

rhombifolia 

4.3.1 Obtenção do óleo essencial das partes aéreas de Sida rhombifolia L. 

 

As folhas e inflorescências in natura de Sida rhombifolia (1,0 kg) foram submetidos à 

hidrodestilação durante 5 horas, utilizando um aparelho do tipo Clevenger a temperatura de 

100ºC. O óleo obtido foi desidratado com sulfato de sódio anidro, filtrando-se 55,0 mg de óleo 

essencial.  

 

 

4.3.2 Análise da composição química do óleo essencial 

 

Realizou-se esta etapa  em parceria com a Profª. Drª. Márcia Ortiz Mayo Marques, do 

instituto Agronômico de Campinas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

A análise da composição química do óleo essencial foi realizada em cromatógrafo a 

gás acoplado a espectrômetro de massas (CG-EM, Shimadzu, QP-5000), operando por impacto 

de elétrons (70eV), com coluna capilar de sílica fundida OV-5 (Ohio Valley Specialty 

Chemical, Inc,. 30,0m x 0,25mm x 0,25μm); gás de arraste hélio (1 mL.min-1), injetor a 240 ºC, 

detector a 230 ºC, modo de injeção split. (1/20). Foi injetado 1μL da solução de óleo essencial 

(1 μL do óleo essencial em 1 mL de acetato de etila - grau Cromatográfico) no seguinte 

programa de temperaturas: 60°C - 240°C, 3°C.min-1.  

As substâncias foram identificadas pela comparação dos espectros de massas obtidos 

com o do banco de dados do sistema CG-EM (Nist. 62 lib.), literatura (ADAMS, 2007) e através 

dos índices de Retenção (IR). Para a obtenção dos IR das substâncias foi empregada uma 

mistura de n-alcanos (C9-C24 - Sigma Aldrich 99%), analisada nas mesmas condições 

operacionais das amostras e aplicando-se a equação de Van den Dool & Kratz (VAN DEN 

DOOL; KRATZ, 1963). 

 

4.3.3 Avaliação da atividade antimicrobiana do Óleo Essencial de Sida rhombifolia 

 

Os ensaios para avaliação da atividade antimicrobiana foram realizados conforme 

Sampaio et al., (2009), em parceria com o Prof. Dr. Fábio Correia Sampaio, UFPB. Para s 

critérios de aceitação da atividade do óleo foi adotado abaixo de 100 µg/mL (boa atividade 
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antimicrobiana), entre 100 e 500 µg/mL (moderada atividade antimicrobiana), entre 500 e 1000 

µg/mL (fraca atividade antimicrobiana) e acima de 1000 µg/mL (inativo) (HOLETZ et al., 

2002). 

 

4.3.3.1 Preparação dos meios de cultura 

 

Os meios de cultura preparados para semear as bactérias/fungos foram: o caldo e ágar 

BHI, caldo e ágar Sabourard e solução salina. No quadro 03 (página 58), observa-se os seus 

respectivos pesos e água deionizada utilizada para as suas preparações. Sendo que, após a 

preparação dos meios e solução salina, estes foram homogeneizados e esterilizados em 

autoclave. 

Quadro 03 – Preparação de meios de cultura para avaliação da atividade antimicrobiana 

Meio Peso empregado Água deionizada 

Caldo BHI (Broth Heart 

Infusion) - Himedia® 
7,4 g 200 mL 

Ágar BHI - Kasvi® 10,4 g 200 mL 

Caldo Sabouraud – Kasvi® 6,0 g 200 mL 

Ágar Sabouraud – Merk® 13 g 200 mL 

Solução salina (NaCl) 0,9 g 100 mL 

 

 

4.3.3.2 Cultivo de cepas bacterianas e fúngica 

 

O cultivo e experimento foi realizado no Laboratório de Biologia Bucal (LABIAL) 

sob a supervisão do Prof. Dr. Fábio Correia Sampaio, com as cepas: Staphylococcus aureus 

(ATCC 15656), Escherichia coli (ATCC 25922), Streptococcus mutans (ATCC 25175), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Candida albicans (ATCC 1106). 

Os tubos de vidros foram esterilizados e, posteriormente, utilizados para cultivos das 

bactérias e fungo, segundo o esquema 06 (página 59). 
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Esquema 06 – Cultivo de bactérias aeróbias e fungo  

 

Para o cultivo de Streptococcus mutans foi utilizada uma jarra de cultivo em 

anaerobiose (microaerofilia – método da vela). 

 

4.3.3.3 Preparo da solução mãe do óleo essencial de Sida rhombifolia L. 

 

O óleo essencial (11,0 mg) foi pesado em uma balança analítica e transferido para tubo 

tipo Falcon. Anteriormente, preparou-se uma solução de uma mistura de 10 mL de 

Dimetilsulfóxido (DMSO) 10% com 1 mL de polissorbato 80 (também chamado de tween 80) 

5%. 

A solução previamente preparada foi misturada com o óleo essencial, na proporção de 

1:1, sendo os tubos homogeneizados no vórtex, sonicados e levados à estuda a 37ºC (Figura 13, 

página 59). 

Fig. 13 – Preparação da solução mãe 

 

Fonte: PINHEIRO, 2015. 

Misturou-se 0,6 mL 
(600 µL) do inóculo 
bacteriano/fúngico

Com 7 mL (7000 µL) 
do meio caldo BHI -

Para bactérias

Tubos 
homogeneizados no 
vórtex → Estufa a 

37°C/24 h

Com 7 mL (7000 µL) 
do caldo Sabouraud -

Para fungos

Tubos 
homogeneizados no 
vórtex → Estufa a 

37°C/48 h
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4.3.3.4 Preparo das soluções mães (SM1, SM2 e SM3) 

 

A preparação das três soluções mães encontram-se elencadas no quadro 04 (página 

60), para posterior emprego no processo de microdiluição utilizando a microplaca.  

Quadro 04 – Preparação das soluções mães (SM1, SM2 e SM3) 

Solução mãe 

(SM) 
Mistura Proporção Volume final 

Concentração 

do óleo obtido 

SM 1 

1,5 mL de caldo 

BHI com 1,5 

mL da SM 

1:1 (v/v) 
1 mL 

(1.000 µL) 
500 µg/mL 

SM 2 

2,5 mL de caldo 

BHI com 0,5 

mL da SM 

1:5 (v/v) 
3 mL 

(3.000 µL) 
167 µg/mL 

SM 3 

4,5 mL de caldo 

BHI com 0,5 

mL da SM 

1:9 (v/v) 
5 mL 

(5.000 µL) 
100 µg/mL 

 

 

4.3.3.5 Preparação do inoculo bacteriano e fúngico para a realização da Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) 

 

Foi retirado 3 mL de cada tubo contendo o inoculo bacteriano ou fúngico, após 24 h 

de cultivo em uma estufa a 37ºC e adicionados em tubos do tipo Falcon. Posteriormente, os 

tubos foram centrifugados por 10 a 15 min, sendo os sobrenadantes removidos e adicionados 

ao tubo 240 µL e 4,8 mL de solução salina, respectivamente. Cada mistura foi homogeneizada 

e levada a uma estufa (1 hora), sendo a cada 15 min agitadas em um vórtex. 

Posteriormente, retirou-se os tubos da estufa, centrifugou-se de 10 a 15 min por mais 

uma vez e se descartou os sobrenadantes. Foi acrescentado 2,4 mL de solução salina e 

homogeneizado em vórtex. 

Uma leitura no espectrofotômetro (FluoStar OPTIMA, BMG LabTech, Alemanha) foi 

realizada, sendo ajustado até uma absorbância de 0,135 no comprimento de onda 640 nm, 

equivalentes a 0,5 da escala de McFarland (1,6 x 108 x UFC/mL). 
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4.3.3.6 Preparação das microplacas 

 

Em capela de fluxo laminar desinfectada com álcool 70%, empregando vidrarias, 

meios de cultura e ponteiras previamente esterilizadas, foram preparadas as microplacas em 

triplicata. Os materiais utilizados também foram submetidos a esterilização com luz ultravioleta 

por 20 minutos. 

As microplacas de microtitulação empregadas continham 96 poços (fundo U) e 

atingindo um volume final de 100 µL na finalização do experimento. As concentrações 

empregadas variaram de 400 µg/mL até 15 µg/mL. Na mesma placa também foi realizado o 

controle positivo, empregando a clorexidina 0,12%. 

As concentrações das soluções mães do óleo foram: 

 Solução mãe 1 (SM1): 1000 µL com óleo na concentração de 500 µg/mL; 

 Solução mãe 2 (SM2): 3000 µL com óleo na concentração de 167 µg/mL; 

 Solução mãe 3 (SM3): 5000 µL com óleo na concentração de 100 µg/mL; 

As concentrações testadas foram de 400 µg/mL até 15 µg/mL, sendo as quantidades 

empregadas expressas na tabela 01 (Página 62). 

Ao finalizar o preenchimento dos poços, utilizou-se parafilme para envolver as 

microplacas e posteriormente incubou por 14 ou 48 horas, a depender do micro-organismo em 

questão, a uma temperatura de 37ºC. 
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Tabela 01 – Esquema de diluição do óleo essencial de Sida rhombifolia L.  

Poços Solução 

mãe 

SM 

(µL) 

Inoculo 

(µL) 

Meio 

(µL) 

Quant. 

Óleo (µg) 

Vol. Final 

(mL) 

Conc. Final 

(µg/mL) 

A1 SM 1 80 20 - 40 0,1 400 

A2 SM 1 70 20 10 35 0,1 350 

A3 SM 1 60 20 20 30 0,1 300 

A4 SM 1 50 20 30 25 0,1 250 

A5 SM 1 40 20 40 20 0,1 200 

A6 SM 1 30 20 50 15 0,1 150 

A7 SM 1 20 20 60 10 0,1 100 

A8 SM 2 55 20 25 9,2 0,1 91,85 

A9 SM 2 50 20 30 8,4 0,1 83,50 

A10 SM 2 45 20 35 7,5 0,1 75,15 

A11 SM 2 40 20 40 6,7 0,1 66,80 

A12 SM 2 35 20 45 5,8 0,1 58,45 

B1 SM 3 50 20 30 5 0,1 50 

B2 SM 3 45 20 35 4,5 0,1 45 

B3 SM 3 40 20 40 4 0,1 40 

B4 SM 3 35 20 45 3,5 0,1 35 

B5 SM 3 30 20 50 3 0,1 30 

B6 SM 3 25 20 55 2,5 0,1 25 

B7 SM 3 20 20 60 2 0,1 20 

B8 SM 3 15 20 65 1,5 0,1 15 

 

Fonte: Adaptação de ANDREWS, 2001. 

 

4.3.3.7 Clorexidina como controle positivo 

 

Em dez poços da microplaca de microtitulação foi adicionado 59 µL de clorexidina 

0,12%, iniciando uma diluição seriada, sendo desprezado os 59 µL no último poço. 

Posteriormente, foi adicionado 21 µL do meio de cultivo nos poços de diluições. Colocou-se 
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20 µL do inoculo bacteriano/fúngico nos poços, adicionado à clorexidina 0,12% e finalizando 

esta etapa com as placas incubadas em estufa, a uma temperatura de 37ºC. 

 

4.3.3.8 Resazurina para leitura visual das microplacas 

 

Com a finalização do período de incubação na estufa, incorporou-se em cada poço 35 

µL de resazurina (0,01%), misturando com um agitador as amostras presentes nos poços. A 

mudança de coloração nos poços, da cor azul para rosa, representava crescimento de micro-

organismos e resistência ao óleo essencial. 

Para identificar a manutenção da cor azul nos poços, ou seja, se não houve crescimento 

dos micro-organismos por inibição ou por morte dos mesmos, realizou-se o plaqueamento das 

concentrações. 

 

4.3.3.9 Técnica de plaqueamento 

 

Foram retirados 10 µL dos conteúdos dos poços que mantiveram a cor azul após adição 

da resazurina e sequenciado o plaqueamento em ágar BHI para bactérias (Figura 14, página 63). 

Posteriormente, foram incubados em estufa a 37 ºC por 24h e sequenciados de uma leitura para 

identificar se houve presença de células bacterianas viáveis. Assim, determinando se a 

concentração do respectivo poço que apresentou atividade exerceu atividade bactericida 

(quando não ocorre o crescimento das cepas), pela ausência de colônias presentes no meio. 

Fig. 14 – Preparação de meios de cultura para plaqueamento  

 

Fonte: PINHEIRO, 2015. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 Triagem fitoquímica do EEB das partes aéreas de S. rhombifolia  

 

A realização da triagem fitoquímica do EEB das partes aéreas de S. rhombifolia, 

permitiu sugerir a presença de flavonoides, alcaloides e esteroides no referido extrato, além da 

ausência de saponinas (Quadro 05, página 65). 

 

Quadro 05 – Triagem fitoquímica do EEB das partes aéreas de S. rhombifolia  

Classes Reações Resultado Coloração 

Flavonoides Shinoda + (Sugere presença) Vinho 

Alcaloides 

Mayer 

Dragendorff 

Bouchardat 

Bertrand 

+ (Sugere presença)  

+ (Sugere presença) 

+ (Sugere presença) 

+ (Sugere presença) 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Esteroides 
Liebermann-

Buchard 
+ (Sugere presença) Azul-esverdeado 

Saponinas Índice de espuma - (Sugere ausência) Não formou espuma 

 

Os resultados obtidos corroboraram com dados da literatura que afirmaram que no 

campo da fitoquímica de espécies da família Malvaceae, os metabólitos mais identificados são 

os flavonoides e esteroides. Enquanto a presença de alcaloides varia a depender do gênero e/ou 

espécie (SILVA, 2006; GOMES, 2011). 

 

5.2 Caracterização da substância Sr-1 

A substância Sr-1, isolada da fase clorofórmica ácida das partes aéreas de S. 

rhombifolia L., apresentou-se como um óleo amarelo, onde exibiu absorções para H aromáticos 

na faixa de δH 6,90 a 7,08, entre os quais um duplo dubleto em δH 7,07 (1H) (Figura 16, página 

70 e Figura 17, página 71) acoplando orto (J=8,15 Hz) com um dubleto em δH 6,91 (1H)  e 

meta (J=2,00 Hz) com outro dubleto em δH 7,03 (Tabela 02, página 68) caracterizando um 

sistema aromático do tipo ABX (MONSEF-ESFAHANI et al., 2013). 

A figura 17 exibiu ainda dois dubletos, ambos com integral para 1H, acoplando trans 

(J=15,9 Hz) em δH 7,61 e δH 6,29, característicos de hidrogênios olefínicos, levando a sugerir 
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que Sr-1 possui um sistema semelhante ao ácido transcinâmico. Esta sugestão foi fundamentada 

no isolamento anterior desta substância em espécies de Malvaceae. 

Outra expansão do espectro de RMN 1H (Figura 18, página 72) exibiu absorção para 

H metoxílicos em δH 3,92 (3H). Dados compatíveis com o ácido ferúlico (Tabela 02, página 

68) (MONSEF-ESFAHANI et al., 2013). 

Todavia a presença de um tripleto em δH 1,33 (3H) (Figura 18, página 72) acoplando 

com um quarteto em δH 4,26 (2H), estão condizentes com um grupo etoxi terminal (VIEIRA, 

2010). 

O espectro de RMN 13C-APT de Sr-1 (Figura 19, página 73) exibiu absorções para 

carbonos, dos quais identificados 12 sinais, um atribuído à carbonila de grupo éster em δC 

167,41 (C-9); 6 aromáticos, dos quais 3 não hidrogenados: δC 127,11 (C-1), δC 146,90 (C-3), 

δC 148,05 (C-4) e, 3 absorções para hidrogenados: δC 109,47 (C-2), δC 114,85 (C-5) e δC 123,16 

(C-6); 2 olefínicos em δC 144,79 (C-7) e δC 115,83 (C-8); 1 oximetilênico δC 60,51 (C-10); 1 

metoxílico δC 56,10 (3’-OCH3) e 1 metílico δC 14,52 (C-11) (Tabela 02, página 68). 

O espectro de HMQC de Sr-1 (Figura 20, página 74) e suas expansões (Figuras 21 e 

22, páginas 75 e 76) permitiram atribuir os H aos seus respectivos carbonos (Tabela 03, página 

69).  

O espectro bidimensional HMBC (Figura 23, página 77) e sua expansão (Figura 24, 

página 78) confirmaram a presença do grupo etoxi em Sr-1, ao exibir correlações dos 

hidrogênios oximetilênicos (H-10: δH 4,26 e δC 60,51) a 2J com C-11 (δH 1,33 e δC 14,52) e 3J 

com C-9 (δC 167,41). A mesma expansão mostrou correlação entre os hidrogênios metoxílicos 

(3’-OCH3) a 3J com C-3.  Outra expansão do HMBC (Figura 25, pág. 79) foi possível verificar 

correlações entre os H-8 a 2J com C-7/ C-9 e 3J com C-1; H-7 a 2J com C1/C8 e 3J com 

C9/C2/C6 (Tabela 03, página 69). 

A presença da metoxila ligada ao C-3 foi ratificada pelo espectro bidimensional 

NOESY (Figura 26, página 80) ao exibir correlações entre hidrogênios metoxílicos (3’-OCH3) 

com o H-2 do anel aromático.  

O isolamento do etoxi-ferulato da fase clorofórmica ácida das partes aéreas de S. 

rhombifolia levantou a hipótese de que poderia ser um artefato. Dessa forma, buscou-se na 

literatura dados que permitissem excluí-la e foi encontrado alguns estudos. 

Segundo Kim et al. (2011), após uma extração com EtOH dos caules de Spiraea 

formosana e submetida à procedimentos cromatográficos foi possível identificar 39 compostos, 

dentre eles, o metoxi-ferulato, etoxi-ferulato, nonadecil-ferulato e espiraformina A e B (WU et 
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al., 2004). Em pesquisa realizada com o extrato etanólico das sementes de Pharbitis nil, 

mostraram o isolamento de (E)-etóxi-ferulato-4-O-β-D-glicopiranosídeo. 

Considerando o estudo realizado por Wu et al. (2004), em que ele isolou ambos 

metoxi-ferulato e etoxi-ferulato, além das espiraformina A e B, podemos concluir que se tivesse 

ocorrido a formação de artefato, certamente, os pesquisadores apenas teriam isolado substâncias 

com o radical etoxi nas estruturas, fato este que não ocorreu. Dessa forma, observa-se do ponto 

de vista biossintético que produtos finais da via do ácido chiquímico, como por exemplo a L-

fenilalanina, sofre uma desaminação pela enzima fenilalanina-amônia-liase (PAL), gerando o 

ácido cinâmico. Este, por sua vez, gera o ácido p-cumário por ação da enzima cinâmico-4-

hidrolase(C4H), que permite a introdução de uma hidroxila na posição para do anel. Outra 

enzima permite a adição de uma hidroxila na posição meta, gerando o ácido cafeico. A ação da 

ácido-cafeico-aminotransferase (COMT) catalisa preferencialmente uma metilação, obtendo o 

ácido ferúlico. Por meio de uma enzima ainda desconhecida, se obtém o etoxi-ferulato 

(DEWICK, 2009; MORREEL ET AL., 2004). 

A compilação dos dados obtidos e comparações realizadas com modelos da literatura, 

permitiu concluir que Sr-1 trata-se do etoxi-ferulato (Figura 15) (Tabela 02, página 68). 

 

Fig. 15 – Etoxi-ferulato isolado das partes aéreas de Sida rhombifolia L. 

 

 

 

Sr-1 Etoxi-ferulato



68 

 

Tabela 02 – Dados de RMN 1H, 13C de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) em comparações com metoxi-ferulato (, CD3OD, 500 e 125 MHz) 

(WAN; LEE, 2013) e ácido ferúlico (, CDCl3, 400 e 100 MHz) (MONSEF-ESFAHANI et al., 2013). 

 Sr-1 

 

Metoxi-ferulato 

 

Ácido ferúlico 

 

 δH δC δH δC δH δC 

1 - 127,21 - 126,5 - 127,04 

2 7,03  

(d, J=2,0Hz, 1H) 

109,47 7.17  

(d, J = 2,0 Hz, 1H) 

110,5 7,05 (s) 109,26 

3 - 146,90 - 148,2 - 146,74 

4 - 148,05 - 149,4 - 147,86 

5 6,91  

(d,J=8,15Hz, 1H) 

114,85 6.80  

(d, J = 8,0 Hz, 1H) 

115,3 6,90  

(d, J=8,0 Hz, 1H) 

115,67 

6 7,07  

(dd,J=8,15; 2,0Hz, 1H) 

123,16 7.05  

(dd, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H) 

122,8 7,10  

(d, J=8,0 Hz, 1H) 

123,08 

7 7,61  

(d,J=15,9Hz, 1H) 

144,79 7,60  

(d, J = 16,0 Hz, 1H) 

145,6 7,63  

(d, J=15,6Hz, 1H) 

144,68 

8 6,29  

(d, J=15,9Hz, 1H) 

115,83 6.35  

(d, J = 15,5 Hz, 1H) 

114,0 6,30  

(d, J=15,6 Hz, 1H) 

114,68 

9 - 167,41 - 168,5 - 167,40 

10 4,26 (q, 3H) 60,51 - - - - 

11 1,33 (t, 2H) 14,52 - - - - 

3’ – OCH3 3,92 (s, 3H) 56,10 3.90 (s, 3-OCH3, 3H) 55,2 3,9 (s) 55.96 

– COOCH3 - - 3,75 (3H, s) 50,8 - - 

– OH - - - - 5,94 (sl) - 
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Tabela 03 – Compilação dos dados de RMN 1H, 13C, HMQC e HMBC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz)  

 Sr-1 

 

 HMQC HMBC 

 δH δC 2J 3J 4J 

1 - 127,21 - - - 

2 7,03 (d, J=2,0Hz, 1H) 109,47 C1 C3/C7/C4 - 

3 - 146,90 - - - 

4 - 148,05 - - - 

5 6,91 (d, J=8,15Hz, 1H) 114,85 C6/C4 C1/C3 C2 

6 7,07 (dd, J=8,15; 2,0Hz, 

1H) 

123,16 C5 C4/C7/C2 - 

7 7,61 (d, J=15,9 Hz, 1H) 144,79 C1/C8 C9/C2/C6 - 

8 6,29 (d, J=15,9 Hz, 1H) 115,83 C9/C7 C1 - 

9 - 167,41 - - - 

10 4,26 (q, J=7,15 Hz, 2H) 60,51 C11 C9 - 

11 1,33 (t, J=7,15 Hz, 3H) 14,52 C10 - - 

3’-OCH3 3,92 (s, 3H) 56,10 - C3 - 

-OH - - - - - 
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Fig. 16 - Espectro de RMN 1H de Sr-1 (, CDCl3, 500 MHz) 
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Fig. 17 – Primeira expansão do espectro de RMN 1H de Sr-1 (, CDCl3, 500 MHz) 
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Fig. 18 – Segunda expansão do espectro de RMN 1H de Sr-1 (, CDCl3, 500 MHz) 
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Fig. 19 – Espectro de RMN 13C-APT de Sr-1 (, CDCl3, 125 MHz) 
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Fig. 20 - Espectro de HMQC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 21 – Primeira expansão do espectro de HMQC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 22 – Segunda expansão do espectro de HMQC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 23 - Espectro bidimensional HMBC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 24 – Primeira expansão do espectro bidimensional HMBC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 25 – Segunda expansão do espectro bidimensional HMBC de Sr-1 (, CDCl3, 500 e 125 MHz) 
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Fig. 26 - Espectro bidimensional NOESY de Sr-1 (, CDCl3, 500 MHz)   
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5.3 Caracterização estrutural de Sr-2 

 

A substância Sr-2 (Figura 27, página 82) apresentou um PF 275-277ºC, na forma de 

cristais amarelos e o seu espectro de RMN ¹H (Figura 28, página 84) mostrou absorções para 

hidrogênios aromáticos entre δH 6,17 a δH 8,08 (PAVIA, et al., 2010), essas absorções aliadas 

ao seu aspecto físico, juntamente com relatos da abrangência de substâncias flavanoídicas em 

Malvaceae, levou a sugerir que Sr-2 poderia pertencer a essa classe de metabólito secundário.  

A proposta foi fortalecida pela presença de dois dubletos em δH 6,90 e δH 8,08 (Figura 

29, página 85) acoplando orto, ambos com J=8,9 Hz e integral para 2H cada, estando 

condizentes com os hidrogênios H-2’/H-6’ e H-3’/H-5’, respectivamente, do anel B de 

flavonoides com o sistema AA’BB’ (GOMES et al., 2011). Dois outros dubletos em δH 6,39 e 

δH 6,18 (Figura 29, página 85) acoplando meta com J=2,0 Hz, ambos com integral para 1H, 

indicaram que o anel A do núcleo flavanoídico encontrava-se com substituições nas posições 5 

e 7 (CHAVES et al., 2013; GOMES et al., 2011) (Tabela 04, página 83). 

A ausência de um singleto em δH 6,63 (1H) atribuído ao hidrogênio H-3 de flavonas 

(CHAVES et al., 2013; GOMES et al., 2011) está ausente no espectro de RMN ¹H de Sr-2 

(Figura 29, página 85), onde levou a sugerir que esta posição estaria substituída. Ainda ao 

analisar o espectro de RMN ¹H de Sr-2 (Figura 29, página 85), não se verificou absorções para 

hidrogênios metoxílicos (CHAVES et al., 2013), indicando que todos os substituintes no anel 

A, B e C seriam hidroxilas. Essas análises levaram a sugerir que Sr-2 poderia tratar-se do 

canferol (Figura 27, página 82), um flavonol 5,7,4’ trihidroxilado. 

O espectro de RMN ¹³C, utilizando a técnica APT de Sr-2 (Figura 30, página 86) 

corroborou a proposta do núcleo flavanoídico ao apresentar 13 sinais para 15 átomos de carbono 

(Tabela 04, página 83), entre eles: uma carbonila em δC 177,38 condizente com carbonila de 

cetona conjugada na posição C-4 do núcleo canferol (GOMES et al., 2011; PIZZOLATTI et 

al., 2003), 12C aromáticos, sendo 8C não hidrogenado: δC 165,63, δC 162,52, δC 160,56, δC 

158,29 (Figura 31, página 87), δC 148,08, δC 137,12, δC 123,74 e δC 103,08 (Figura 32, página 

88) e 4C monohidrogenados: δC 130,67, δC 116,31, δC 99,30 e δC 94,49 (Figura 32, página 88). 

A proposta da existência do sistema AA’BB’ foi fortalecida pela presença e amplitude 

dos sinais δC 130,67 e δC 116,31 referentes aos carbonos C-2’/C-6’ e C-3’/C-5’, 

respectivamente (Figura 32, página 88) e as ausências dos sinais em δC 103,66 para C – H e em 

δC 163,73 em Sr-2 para C não hidrogenado, (Figura 32, página 88), atribuído aos C-3 e C-2, 
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respectivamente de flavonas (CHAVES et al., 2013; GOMES et al., 2011), juntamente com os 

deslocamentos δC 148,98 e δC 137,12 atribuídos aos carbonos C – 2 e C – 3 de Sr-2 (Figura 32, 

página 88) (Tabela 04, página 83), corroboraram a proposta do núcleo flavonoídico do tipo 

flavonol para esta substância. 

Após comparações realizadas dos dados de RMN ¹H e ¹³C de Sr-2 com modelos da 

literatura (Tabela 04, página 83), pode-se concluir que a substância em análise se trata do 5,7,4’-

trihidroxiflavonol (canferol), isolado pela primeira vez na espécie.  

Fig. 27 – Canferol isolado das partes aéreas de Sida rhombifolia L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Tabela 04 – Comparação dos dados de RMN de 1H e 13C de Sr-2 (δ, CD3OD, 500 MHz e 125 MHz)  com as literaturas do canferol (600 MHz e 

150 MHz, DMSO-d6, δ)  (PIZZOLATTI et al.,  2003), da acacetina (500 MHz e 125 MHz, DMSO-d6, δ) (CHAVES et al., 2013) e do tilirosídeo 

(200 MHz e 50 MHz, CD3OD, δ)  (GOMES et al., 2011). 

 Sr-2 

 

Canferol  

 

Acacetina 

 

Tilirosideo  

 

 δH δC δH δC δH δC δH δC 

1 - - - - - - - - 

2 - 148,08 - 147,05 - 163,73  - 159.2 

3 - 137,12 - 136,68 6,63 (s, 1H)  102,99  - 135.2 

4 - 177,38 - 176,62 - 181,21  - 179.3 

5 - 162,52 - 162,31 - 160,87  - 162.8 

6 6,18 (d, J=2,00 Hz, 1H) 99,30 6,27 (d, J =1,9 Hz) 99,19 6,21 (d, J = 1,75 Hz, 1H)  98,37  6.11 (d, J = 2.0 Hz) 99.9 

7 - 165,63 - 165,08 - 162,75   165.7 

8 6,39 (d, J=2,00 Hz, 1H) 94,49 6,52 (d, J =1,9Hz) 94,54 6,46 (d, J = 1,75 Hz, 1H)  93,49  6.27 (d, J = 2.0 Hz) 94.8 

9 - 158,29 - 157,83 - 156,79  - 158.2 

10 - 103,78 - 104,16 - 103,19  - 105.5 

1’ - 123,74 - 123,36 - 122,30  - 122.6 

2’/6’ 8,08 (d, J =8,9 Hz, 2H) 130,67 8,12 (d, J =8,8 Hz) 130,49 7,94 (d, J = 9,0 Hz, 2H)  127,74  7.96 (d, J = 9.0 Hz) 132.1 

3’/5’ 6,90(d, J =8,9 Hz, 2H) 116,31 6,99 (d, J =8,8Hz) 116,35 7,08 (d, J = 9,0 Hz, 2H)  114,04  6.79 (d, J = 9.0 Hz) 115.9 

4’ - 160,56 - 160,02 - 161,76  - 161.4 

4’-OCH3 - - - - 3,88 (s, 3H) 55,02  - - 

1’’ - - - - - - 5.23 (d, J = 7.6 Hz) 104.0 

2’’ - - - - - - 3.38-3.34 75.7 

3’’ - - - - - - 3.38-3.34 77.9 

4’’ - - - - - - 3.38-3.34 71.6 

5’’ - - - - - - 3,25-3,16 (m)  

6’’ - - - - - - 4.19 (dd, J = 11.8 e 2.2 Hz) e 4.06 

(dd, J = 11,6 e J = 6,4) 

64.3 

α - - - - - - 6.05 (d, J = 15.9 Hz) 114.7 

β - - - - - - 7.38 (d, J = 15.9 Hz) 146.5 

1’’’ - - - - - - - 127.0 

2’’’/6’’’ - - - - - - 7.25 (d, J = 8.6 Hz) 131.1 

3’’’/5’’’ - - - - - - 6.77 (d, J = 8.6 Hz) 116.7 

4’’’ - - - - - - - 161.0 

COO - - - - - - - 168.8 
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Fig. 28 – Espectro de RMN 1H de Sr-2 (δ, CD3OD, 500 MHz) 
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Fig. 29 – Expansão do espectro de RMN 1H de Sr-2 (δ, CD3OD, 500 MHz) 
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Fig. 30 – Espectro de RMN 13C-APT de Sr-2 (δ, CD3OD, 125 MHz) 
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Fig. 31 – Expansão do espectro de RMN ¹³C-APT de Sr-2 (δ, CD3OD, 125 MHz) 
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Fig. 32 – Expansão do espectro de RMN ¹³C-APT de Sr-2 (δ, CD3OD, 125 MHz) 
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5.4 Identificação e quantificação de ácidos graxos de Sida rhombifolia L.  

 

Após a obtenção dos ácidos graxos de S. rhombifolia, uma análise em cromatografia 

gasosa detectou a presença do ácido láurico, mirístico, esteárico, araquidônico, behênico, 

palmítico, linolênico e oleico, sendo as três últimas substâncias as majoritárias (Tabela 05, 

página 89). 

 

Tabela 05 – Composição química (% relativa) dos ácidos graxos identificados nas partes aéreas 

de Sida rhombifolia L. 

Constituintes químicos Classificação 
Composição química 

(% relativa) 

Ácido láurico 

C12:0 
Saturado 0,41 

Ácido mirístico 

C14:0 
Saturado 0,97 

Ácido esteárico 

C18:0 
Saturado 3,05 

Ácido behênico 

C22:0 
Saturado 2,32 

Ácido palmítico 

C16:0 
Saturado 27,97 

Ácido oleico 

(ômega-9) 

C18:1 

Monoinsaturado 25,09 

Ácido linolênico 

(ômega-3) 

C18:3 

Poliinsaturado 26,81 

Ácido araquidônico 

C20:4 
Poliinsaturado 0,74 

TOTAL IDENTIFICADO - 87,36 
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A análise dos ácidos graxos de S. rhombifolia, mostrou-se semelhante em sua 

composição aos ácidos graxos presentes no óleo de pequi (Caryocar brasiliense, família 

Caryocaraceae), que possui como substâncias majoritárias 44,30% de ácido palmítico e 50,20% 

de ácido oleico (CRODA, 2002). Também, a composição do óleo de castanha do Pará 

(Berthollethia excelsa, família Lecythidaceae) apresentou maiores percentuais do ácido 

palmítico com 16,09% e o ácido oleico com 38,22% (PEREIRA, 2008). 

Tanto o óleo de pequi quanto o óleo da castanha do Pará são citadas na literatura como 

produtos com alto poder lubrificante, sendo amplamente empregados na produção cosmética 

(PEREIRA, 2008). 

 

 

5.5 Quantificação e identificação de substâncias do óleo essencial de Sida rhombifolia L. 

 

O rendimento do óleo essencial obtido das partes aéreas de S. rhombifolia foi de 

aproximadamente 0,005% em relação ao peso do material fresco empregado. 

A análise por CG-EM gerou 14 picos (Figura 33, página 91), onde foi possível 

identificar pela comparação do espectro de massas com banco de dados do sistema Nist 62 lib, 

7 componentes, perfazendo 87,10% da sua composição total (Tabela 06, página 91)). Os 

constituintes majoritários foram o octadecanal (44,1%), o p-vinil-guaiacol (19,4%) e o linalol 

(15,1%), onde a soma destes corresponderam a um total de 78,6% de composição do óleo 

(Figura 34, página 92). A figura 35 (página 92) mostrou o espectro de massas do pico 14 

(octadecanal), com pico do íon base em 43. 

A substância de maior teor encontrada no óleo essencial de Sida rhombifolia foi o 

octadecanal. Esta substância também foi identificada nos óleos essenciais de Turnera subulata 

Sm. (2%) (FERNANDES et al., 2014), Plumeria rubra (5%) (OLADIPUPO et al., 2015), 

Pothomorphe umbellata L. (0,68%) (MATTANA, 2009). Porém, estas plantas apresentaram 

em suas constituições percentual baixo de aldeídos e elevado percentual de monoterpenos. 

Enquanto no nosso estudo, houve um menor percentual de monoterpenos identificados. Como 

trata-se de uma análise pioneira no gênero Sida, se faz necessários estudos com mais espécies 

para avaliar se isso é característico do gênero e/ou espécie.  

O octadecanal também é biossintetizado por algumas algas e cianobactérias e está 

relacionando com a inibição do crescimento e a lise celular de outras espécies. Dessa forma, 
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caracterizando o efeito antimicrobiano que o octadecanal possui (AL-WATHNANI et al., 

2012). 

Tabela 06 – Composição Química (%) do óleo essencial de Sida rhombifolia 

SUBSTÂNCIA IR* IR** % 

MONOTERPENO    

α-pineno 974 979 0,5 

MONOTERPENOS OXIGENADOS    

Linalol 1098 1096 15,1 

α-terpineol 1108 1108 2,6 

Geraniol 1251 1252 1,7 

ETILFENOL    

p-vinil-guaiacol 1310 1309 19,4 

ALDEÍDO    

Octadecanal 2112 - 44,1 

CONTAMINAÇÃO    

Dietil fitalato 1591 1590 3,7 

Total identificado (puro)   84,40 

Total identificado   87.10 

IR*= Índice de retenção calculado; IR**= Índice de retenção segundo a literatura (ADAMS, 

2007). 

 

Fig. 33 – Cromatograma de análise do óleo essencial de Sida rhombifolia 
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Fig. 34 – Constituintes majoritários identificados no óleo essencial de Sida rhombifolia 

 

Fig. 35 – Espectro de massas do pico 14 do cromatograma do óleo essencial de Sida rhombifolia

  

 

O p-vinil-guaiacol foi a segunda substância majoritária no óleo de Sida rhombifolia. 

Enquanto Oliveira (2012) encontrou apenas 0,32% da referida substância em Trattinnickia 

burserifolia, um estudo realizado por Miyazawa et al. (2015) identificou o teor de 15,5% de p-

vinil-guaiacol em óleo essencial de Symplocarpus foetifus, corroborando dessa forma, com o 

teor considerável encontrado em nosso estudo.  

O linalol é um monoterpeno alcoólico terciário de cadeia aberta e é encontrado em 

diversas plantas das regiões Nordeste e Norte do país. Além do seu emprego medicinal, como: 

analgésico anti-inflamatório, vasorelaxante e antimicrobiano, possui uma importante função na 

indústria cosmética, sendo empregado como fixador de fragrâncias. É a terceira substância 

majoritária no óleo essencial analisado de Sida rhombifolia e se encontra em maiores teores, 

nas plantas: Aniba rosaeodora, Piper crassinervium, Hyssopus officinalis L., Croton cajucara 

B., entre outras (BAKKALI et al., 2008; CAMARGO; VASCONCELOS, 2014). 
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5.6 Avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial de Sida rhombifolia L. 

 

Neste estudo, o óleo essencial de Sida rhombifolia e suas respectivas microdiluições 

(item 4.3.3) foram testadas frente às cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 15656), 

Escherichia coli (ATCC 25922), Streptococcus mutans (ATCC 25175), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853) e Candida albicans (ATCC 1106). 

Estas cepas de micro-organismos além de apresentar importância médica, possuem 

verificação na avaliação da qualidade microbiana tanto de produtos farmacêuticos, como de 

produtos cosméticos (U.S.P. Pharmacopeia, 2009; CTFA, 2001). 

O controle negativo utilizado foi o inóculo da solução de DMSO com Tween 80 e 

como controle positivo, adotou-se a clorexidina 0,12%. 

Após a avaliação das microdiluições testadas, observou-se atividade contra as cepas: 

Staphylococcus aureus, na concentração de 400 µg /mL (Figura 36, página 93) e Escherichia 

coli, nas concentrações de 400 µg/mL e 350 µg/mL (Figura 37, página 94). Para as cepas de 

Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans não foi observado 

atividade (Tabela 07, página 95). 

Fig. 36 – Resultado da atividade antimicrobiana frente ao Staphylococcus aureus, após adição 

da resazurina 

 

Fonte: PINHEIRO, 2015. 
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Fig. 37 - Resultado da atividade antimicrobiana frente a Escherichia coli, após adição da 

resazurina 

 

Fonte: PINHEIRO, 2015. 

 

A técnica de plaqueamento permitiu identificar que o óleo essencial de Sida 

rhombifolia exerceu atividade de morte para as cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli. 

A atividade antimicrobiana de um óleo essencial depende de três fatores gerais, como: 

o tipo de micro-organismo empregado no teste, a concentração e composição da espécie do óleo 

essencial e da composição do substrato (MARINO, 2001). 

E esta ação farmacológica já foi relatada em outros óleos essenciais, extratos e 

substâncias isoladas da família Malvaceae, como se encontra nos resultados de Alves et al. 

(2009), que identificou a atividade antibacteriana e antifúngica da Malva sylvestris, de Adeloye 

(2007) em Urena lobata, bem como nos estudos desenvolvidos por Rosa (2013) com Hibiscus 

sabdariffa L. 

A atividade observada contra a cepa de Staphylococcus aureus no nosso estudo, 

corrobora com resultado obtido com uma espécie do mesmo gênero, Sida cordifolia L., cujo 

óleo essencial impediu o crescimento desse micro-organismo (NUNES et al., 2006).  
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Tabela 07 – Atividade antimicrobiana do óleo essencial das partes aéreas de Sida rhombifolia 

(técnica de microdiluição) 

CBM/CFM 

(µg/mL) 

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia 

coli 

Streptococcus 

mutans 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Candida 

albicans 

400 + + - - - 

350 - + - - - 

300 - - - - - 

250 - - - - - 

200 - - - - - 

150 - - - - - 

100 - - - - - 

91,85 - - - - - 

83,50 - - - - - 

75,15 - - - - - 

66,80 - - - - - 

58,45 - - - - - 

50 - - - - - 

45 - - - - - 

40 - - - - - 

35 - - - - - 

30 - - - - - 

25 - - - - - 

20 - - - - - 

15 - - - - - 

CBM: Concentração Bactericida Mínima 

CFM: Concentração Fungicida Mínima 

(+): resultado positivo; (-): resultado negativo. 

 

Este trabalho apresentou uma CBM de 400 µg/mL frente ao Staphylococcus aureus, 

se aproximando dessa forma, da concentração encontrada em um estudo realizado com as 

cascas de Anacardium ocidentale L., que apresentou uma atividade antimicrobiana de 350 

µg/mL (CAVALCANTE, 2010). 
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Estudo realizado por Essien et al. (2011), detectou a presença de constituintes químicos 

monoterpênicos no óleo essencial de uma espécie de Malvaceae, a Gossypium barbadense L. 

Ao avaliar a sua atividade sobre a cepa Escherichia coli, identificou a inibição de crescimento 

de micro-organismos, bem como a encontrada no nosso estudo. 

A avaliação da atividade antimicrobiana frente a Escherichia coli da Schinus 

terebinthifolius Raddi (aroeira da praia), Lippia sidoides Scham (alecrim pimenta), Psidium 

guajava Linn (goiabeira) e Anacardium occidentale Linn. (cajueiro), apresentou uma CBM 

igual ao encontrado nesse trabalho, que foi de 350 µg/mL (PORTELA, 2011). 

Não foi verificado a inibição de crescimento, nas demais cepas testadas (Streptococcus 

mutans, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans), resultado este, semelhante ao estudo 

realizado por Ferreira et al. (2014), que não observou atividade do óleo essencial de Pterodon 

emarginatus V., sendo que a ineficácia frente a estes micro-organismos aponta que os óleos não 

possuem componentes químicos ativos em potencial sobre estas linhagens testadas.  
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6. CONCLUSÕES 
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 O estudo fitoquímico das partes aéreas de Sida rhombifolia L. levou ao isolamento e 

caracterização estrutural de duas substâncias, sendo o etoxi-ferulato inédito na família 

e o canferol inédito na espécie.  

 

 Foi possível identificar um percentual de 87,36% de ácidos graxos presentes nas partes 

áreas de Sida rhombifolia L., sendo o ácido palmítico (27,97%), ácido linolênico 

(26,81%) e oleico (25,09%) detectados como majoritários. O grande percentual destas 

substâncias na composição química dos ácidos graxos da espécie em estudo, levanta a 

hipótese de que os ácidos graxos de S. rhombifolia L. poderão ser empregados na 

constituição de formulações farmacêuticas/cosméticas, a partir de estudos 

complementares. 

 

 Foram identificados como constituintes majoritários no óleo essencial das partes aéreas 

de Sida rhombifolia L., o octadecanal (44,1%), o p-vinil-guaiacol (19,4%) e o linalol 

(15,1%), perfazendo 78,6% de um total de 83,40% da sua composição (puro). 

 

 Em base nos resultados da avaliação da atividade antimicrobiana de Sida rhombifolia 

L., conclui-se que o seu óleo essencial possui uma moderada atividade biológica frente 

as cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli com CIM de 400 µg/mL e 350 

µg/mL, respectivamente. Estes dados demonstram a importância de mais pesquisas com 

este material, de forma a ampliar os conhecimentos tanto do ponto de vista 

microbiológico, como toxicológico, visando uma utilização futura deste óleo contra os 

micro-organismos testados, seja como medicamento e/ou atuando sinergicamente com 

outras drogas. 
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