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Introdução 

Alchornea glandulosa Poepp. (Euphorbiaceae) é uma 

árvore de 10 a 20 m de altura, popularmente 

conhecida como Tapiá ou amor seco e utilizada 

popularmente na forma de chá para doenças 

inflamatórias.
1
 Estudos farmacológicos descrevem 

ação antiangiogênica, anti-inflamatória, 

antiúlcerogênica e anticarcinogênica
2
, enquanto que 

do ponto de vista fitoquímico, foram isolados 

alcaloides, terpenos, flavonoides e outros compostos 

fenólicos.
3
 No presente trabalho foi realizado, pela 

primeira vez, o estudo químico biomonitorado da 

espécie pelo ensaio para avaliação da atividade 

leishmanicida.  

Resultados e Discussão 

Folhas de Alchornea glandulosa foram coletadas no 

Parque Ecológico Perequê, Cubatão/SP. O material 

vegetal seco e moído (264 g) foi submetido à 

extração com hexano (12,5 g) e com MeOH (74 g). 

Os extratos brutos obtidos foram avaliados quanto à 

atividade leishmanicida (formas promastigotas de L. 

amazonensis), sendo aquele obtido em MeOH o mais 

ativo. Em seguida, o extrato foi submetido à partição 

entre MeOH:H2O 8:2 e hexano (0,5 g), CH2Cl2 (1,24 

g), AcOEt (29,5 g) e BuOH (6,9 g). Cada uma das 

fases obtidas foi avaliada quanto ao potencial 

leishmanicida, sendo aquela em AcOEt uma das 

mais ativas (CI50 = 9,1 g/mL). De tal forma, a fase 

foi submetida à separação em gel de Sephadex LH-

20 (MeOH), o que forneceu 7 grupos (A – G). O 

grupo A (305 mg) foi purificado em gel de sílica 

(CHCl3:MeOH em gradiente de polaridade), 

fornecendo 11 grupos (A1 – A11). Após análise por 

RMN, foi possível inferir a presença dos alcaloides N-

1,N-2,N-3-triisopentenilguanidina (1) no grupo A4 (55 

mg) e de uma mistura de pteroginina (2) e 

pteroginidina (3) no grupo A5 (23 mg), cuja 

ocorrência fora anteriormente descrita em A. 

glandulosa.
3
 Além de tais compostos, nas demais 

frações foram detectados sinais referentes a 

derivados de taninos hidrolisáveis, os quais estão em 

fase de caracterização. Os grupos obtidos do 

fracionamento em sílica foram novamente 

submetidos à avaliação da atividade leishmanicida. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Alcalóides 1 – 3 obtidos da fase em AcOEt 
das folhas de A. glandulosa. 

 
Os resultados obtidos permitiram inferir que todos os 
grupos foram totalmente inativos, visto que os 
valores de CI50 determinados foram superiores a 200 

g/mL. Uma única exceção observada foi para o 
grupo A5, composto pelos alcaloides 2 e 3, que 

apresentou valor de CI50 de 100 g/mL. No entanto, 
apesar do grupo apresentar atividade, esta é ainda 
muito inferior àquela detectada para a fase em 
AcOEt de onde o mesmo derivou-se, sugerindo que 
os compostos ativos presentes em tal fase possam 
atuar de forma sinérgica.
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Conclusões 

O estudo fitoquímico biomonitorado pela atividade 

leishmanicida do extrato MeOH das folhas de A. 

glandulosa indicou que a fase em AcOEt, composta 

majoritariamente por alcaloides guanidínicos (1 – 3) e 

por taninos, apresenta elevado potencial frente a L. 

amazonensis. Contudo, após o isolamento de alguns 

de seus derivados, foi observada a perda de 

atividade, sugerindo uma possível ação sinérgica 

entre seus constituintes. 
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