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Introdução 

A importância dos óleos voláteis como fontes 
produtoras de substâncias anticancerígenas e 
outras atividades biológicas é notável na medicina

1
. 

Quimicamente, os terpenos são encontrados com 
maior frequência nos óleos voláteis, os quais 
podem ser encontrados como monoterpenos (C10), 
sesquiterpenos (C15) e diterpenos (C20). Em 
comunicação anterior,

2
 onze monoterpenos 

encontrados em óleos voláteis ativos foram 
testados frente a quatro linhagens tumorais 
humanas, indicando que seis destes apresentaram 
maior sensibilidade frente a essas células (α-
pineno, β-pineno, canfeno, limoneno, carvacrol e 
timol). Em continuação a esse estudo, no presente 
trabalho, alguns destes compostos foram alterados 
quimicamente para obtenção de seus derivados 
hidrogenados (p-mentano e canfano) e acetilados 
(acetato de carvacrila e acetato de timila). Os 
monoterpenos naturais e modificados foram 
novamente avaliados, cujos resultados permitiram 
estabelecer algumas relações preliminares entre 
estrutura/atividade biológica destes compostos.  

Resultados e Discussão 

Inicialmente, os monoterpenos canfeno, limoneno, 

carvacrol e timol foram avaliados, in vitro, frente a 

três diferentes linhagens de células tumorais 

humanas: A2058 (melanoma), HeLa (carcinoma 

cervical) e HL-60 (leucemia). Conforme 

preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer 

Americano, um extrato e/ou substância pura é 

promissora quando o CI50 é inferior a 30 g/mL
3
. 

Desta forma, foi possível inferir que os 

monoterpenos canfeno e limoneno se mostraram 

ativos apenas frente à linhagem HL-60 (leucemia), 

com valores de CI50 de 27 ± 2 g/mL e 33 ± 3 

g/mL, sendo pouco ativos (CI50 > 30 g/mL) frente 

às demais linhagens testadas. Visando verificar se 

a presença da ligação dupla é fundamental para a 

atividade observada, cada um desses 

monoterpenos foi completamente hidrogenado 

(H2/Ni Raney, 20 – 30 atm), gerando os compostos 

canfano e p-mentano, os quais foram 

caracterizados através da análise dos respectivos 

espectros de RMN de 
13

C e EM. Após avaliação da 

atividade citotóxica, estes derivados se mostraram 

completamente inativos frente a linhagens testadas 

(CI50 > 100 g/mL) exceto para o limonano, o qual 

apresentou CI50 de 28 ± 6 g/mL frente à linhagem 

HL-60. Do mesmo modo, os derivados 

monoterpênicos oxigenados carvacrol e timol 

mostraram inibição do crescimento da linhagem 

tumoral HL-60 com valores de CI50 de 26 ± 1 e 33 ± 

3 g/mL, porém fracamente ativos frente às demais 

linhagens testadas (CI50 > 50 g/mL). Visando 

avaliar se a presença do grupo fenólico seria 

importante para a atividade observada, tais 

compostos foram submetidos à reação com anidrido 

acético/DMAP, fornecendo os respectivos derivados 

acetilados, cujas estruturas foram confirmadas 

através da análise dos espectros de RMN de 
13

C e 

EM. Do mesmo modo, tais compostos foram 

totalmente inativos (CI50 > 100 g/mL) frente a 

todas as linhagens tumorais testadas.  

Conclusões 

Neste trabalho foi avaliada a atividade citotóxica de 

quatro derivados monoterpênicos (canfeno, 

limoneno, carvacrol e timol), os quais se mostram 

sensíveis a linhagem HL-60 (leucemia humana), 

com valores de CI50 variando de 26 ± 1 a 33 ± 3 

g/mL. Visando-se estabelecer relações 

estrutura/atividade, tais compostos foram 

submetidos a reações de hidrogenação (canfano e 

p-mentano) e de acetilação (acetato de carvacrila e 

de timila). Os valores de CI50 calculados para esses 

derivados quimicamente modificados (> 100 g/mL) 

permitem sugerir que a presença de ligações duplas 

e de grupos fenólicos livres é crucial para a 

atividade citotóxica. No entanto, uma exceção foi 

observada para o derivado p-mentano, o qual 

mostrou atividade similar a limoneno apenas para a 

linhagem HL-60. 
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