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Introdução 

Ao longo do último século, os produtos naturais 

tem sido a maior fonte de diversidade química para 

iniciar a condução de descobertas farmacêuticas
1
. O 

Cerrado apresenta espécies vegetais com 

importante potencial farmacológico, mas altamente 

ameaçadas de extinção
2
.
 
 

Embora a espécie Eugenia malaccensis L. 

(Myrtaceae) não seja uma espécie 

predominantemente do Cerrado, a mesma encontra-

se distribuída por uma ampla faixa deste bioma, 

sendo conhecida popularmente por jambo-vermelho, 

jambo-encarnado, jambochá, jambroche(a), joão-

broche(a). Esta espécie apresenta diversas 

atividades farmacológicas, dentre elas 

antiinflamatória, antiviral, antibacteriana, antitérmica, 

antidiabética, disentérica e diurética. Estudos 

químicos com espécies deste gênero revelaram 

sobretudo a presença de flavonoides, taninos, 

terpenoides e óleos essenciais
3
. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo químico 

dos extratos etanólicos das folhas, caule e flores de 

E. malaccensis buscando o isolamento, identificação 

estrutural e avaliação biológica  dos metabólitos 

isolados. 

Resultados e Discussão 

O potencial da inibição enzimática do extrato 

etanólico das folhas de E. malaccensis foi 

investigado espectrofluorometricamente frente as 

catepsinas K, V e L, utilizando o substrato 

fluorogênico Z-FR-MCA. As amostras foram diluídas 

em DMSO (500 e 5 µg/mL) e avaliadas em 

microplacas pretas de 96 poços. A hidrólise do Z-

FR-MCA foi monitorada entre λem 460 nm e λex 355 

nm, utilizando como controle positivo E-64. O extrato 

e algumas de suas partições apresentaram 

resultados expressivos na inibição das enzimas 

(Tabela 1). 
O fracionamento do extrato etanólico das folhas 

utilizando cromatografia em coluna (sílica gel e 
sephadex LH-20) levou ao isolamento de alguns 
metábolitos secundários, entre eles acetato de 
cicloartenol (1), β-amirina (2), mearnsetina (3) e 
mearnsetrina (4), sendo estes identificados por 
CG/EM e RMN de ¹H e ¹³C. 

 

Tabela 1. Porcentagem de inibição do extrato 

etanólico das folhas de E. malaccensis e suas 

partições frente às catepsinas K, V e L. 

% Inibição (500 - 5 µg/mL) 

Amostras K V L 

E 96 – 21 99 – 83 94 – 76 

H 79 – 19 98 – 64 57 – 00 

A 98 – 45 100 – 68 89 – 00 

W 86 – 36 95 – 67 100 – 79 
E = extrato etanólico das folhas; Partições: H = hexano, A = 
acetato de etila e W = metanol/água.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

O trabalho realizado até o momento não é 

conclusivo, porém mostra ser promissor, 

principalmente na busca por inibidores da catepsina 

V. As substâncias isoladas serão avaliadas frente às 

enzimas estudadas a fim de determinar o potencial 

de inibição de cada uma delas. 
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