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RESUMO
A utilização das plantas na medicina popular tem uma grande importância no atendimento primário de saúde em todo o
mundo.  Entretanto,  poucas  plantas  foram  validadas  do  ponto  de  vista  farmacológico,  fitoquímico,  biológico  e
principalmente clínico. A Poincianella pluviosa, conhecida popularmente como “sibipiruna”, é uma árvore muito utilizada
na arborização de cidades e possui poucos estudos científicos sobre suas atividades farmacológicas. O objetivo do
trabalho foi buscar as atividades farmacológicas e as substâncias isoladas já descritas para a P. pluviosa, analisando a
parte da planta que foi utilizada para os experimentos e as substâncias isoladas. Os resultados mostraram substâncias
isoladas principalmente de extratos obtidos a partir das cascas da planta e  já descritos como cicatrizante de feridas,
inibição de enzimas digestivas, tratamento de disenteria e outras desordens gástricas, antimalárico, antibacteriano e
também na  redução  da  viabilidade  das  linhas  de  células  tumorais.  Embora  presente  em muitas  cidades  e  usada
empiricamente, os estudos científicos sobre essa planta ainda são escassos. A ampliação dos estudos é valida para
descoberta de novos fitoterápicos que possam atender a população.   
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1 INTRODUÇÃO

Apesar do desenvolvimento de produtos sintéticos, muitos fármacos são obtidos de matérias-
primas vegetais (BERNARDES et al., 2017). No mercado de medicamentos, o setor de fitoterápicos
apresenta  uma grande  importância.  Estima-se  que  a  movimentação  mundial  seja  de  US$ 21,7
bilhões por ano.  No Brasil, o crescimento das vendas de fitoterápicos chega a ser 11% maior que os
medicamentos sintéticos (CARVALHO et al, 2008), despertando interesse na indústria farmacêutica,
tanto para isolamento de produtos químicos, por apresentarem relevante atividade farmacológica,
quanto  para  utilização  das  plantas  inteiras  ou  extratos  padronizados  das  mesmas  (ZUANAZZI;
MAYORGA, 2010). 

As espécies da família Fabaceae são muito utilizadas na medicina tradicional e representam a
segunda  maior  família,  em  número  de  plantas  medicinais  (GAO  et  al.,  2010).  São  também
excelentes fontes vegetais de proteína para alimentação humana e animal, além de serem utilizadas
como plantas aromatizantes, na adubação verde como rotação de culturas, produção de óleos, de
madeira, gomas, corantes e inseticidas (FERREIRA et al., 2015). 

A utilização das plantas na medicina popular em todo o mundo tem uma grande importância
no atendimento primário de saúde. Entretanto, poucas plantas foram validadas do ponto de vista
farmacológico, fitoquímico, biológico e principalmente clínico, sendo importante determinar se o seu
uso tradicional é comprovado por efeitos farmacológicos ou meramente baseado no folclore. Uma
dessas  plantas  é  a  Poincianella  pluviosa (DC.)  L.P.  Queiroz,  conhecida  popularmente  como
“sibipiruna”. É uma árvore de médio porte, composta por folhas bipinadas e flores de coloração
amarela, o que lhe confere utilização como planta ornamental, na arborização de cidades, além de
possuir potencial madeireiro (BRUN, 2012). 

Muitas espécies do mesmo gênero já foram descritas, revelando diversas atividades, entre
elas: ação antimicrobiana (KIM et al., 2004), cicatrizante de feridas (CHOPDA; MAHAJAN, 2009; AN;
NAYEEM, 2012; OLIVEIRA et al., 2010), anti-inflamatório (DIAS et al., 2013), antioxidante (CHEW et
al., 2011; HSU et al., 2012), anti-helmíntico, antipirético, antimalárico e tratamento de reumatismo
(KALAUNI et al., 2004) e hipoglicemiante (CHAKRABARTI et al., 2005). 
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Plantas utilizadas na medicina popular com finalidades terapêuticas, bem como os estudos de
plantas com fins de preservação ambiental, têm contribuído para a descoberta de novos fármacos
que recentemente são utilizados em tratamentos clínicos.  Sendo assim, o presente estudo teve
como objetivo identificar as atividades farmacológicas e as substâncias isoladas da P. pluviosa. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O procedimento metodológico adotado foi  a utilização de bases de dados online. Sempre
buscando  dados  confiáveis  para  a  pesquisa,  utilizou-se  o  Portal  de  periódicos  CAPES,
ScienceDirect,  Scielo  e  Google  Scholar  para  a  busca  de  trabalhos  científicos:  artigos,  teses  e
dissertações, em nível nacional e internacional, no período de janeiro a março de 2017. Para a
busca dos trabalhos científicos relacionados à planta de escolha, utilizou-se o nome científico e suas
sinonímias para ampliar a busca, utilizando como descritores: “Poincianella pluviosa, Caesalpinia
peltrophoroides,  Caesalpinia pluviosa  e sibipiruna”.  Após a escolha dos artigos, partiu-se para a
construção dos resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de uma busca detalhada nas bases de dados, foram identificadas as atividades já
descritas para a P. pluviosa e suas substâncias isoladas e identificadas. 

A  espécie  Poincianella  pluviosa (DC.)  L.P.  Queiroz,  é  conhecida  popularmente  como
“sibipiruna”  ou  “falso  pau  Brasil”  e  possui  como  sinonímia  Caesalpinia  peltophoroides Benth,
Caesalpinia  pluviosa  DC., Caesalpinia  pluviosa var.  peltophoroides (Benth.)  G.P.  Lewis  e
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) L.P. Queiroz (CORTE et al., 2008).

É uma árvore de médio porte, composta por folhas bipinadas e flores de coloração amarela, o
que lhe confere utilização como planta ornamental,  na arborização de cidades,  além de possuir
potencial madeireiro (BRUN, 2012). 

No Brasil, a P. pluviosa é encontrada na região de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, sul da
Bahia,  São Paulo,  Paraná,  Espírito  Santo  e na região  do Pantanal  no  estado do Mato  Grosso
(CORTE  et  al.,  2008).  Em  Maringá  -  PR  o  uso  na  arborização  de  vias  e  espaços  públicos
compreende cerca de 40% (BRUN, 2012).

Até o momento, poucos estudos foram realizados envolvendo as atividades farmacológicas de
P. pluviosa e maioria deles está relacionado às cascas da planta. Bueno (2014) realizou testes de
toxicidade aguda e mutagenicidade utilizando extrato bruto das cascas de P. pluviosa. Em ambos os
testes não foram encontradas alterações ou morte dos animais durante os períodos de avaliação,
sendo considerada de muito baixa toxicidade ou praticamente atóxica.  

Na Bolívia, a distribuição da P. pluviosa é muito grande e sua casca é altamente valorizada
por  ser  utilizado  para  tratamento  de  disenteria  (DE  LUCCA;  ZALLES,  1992).  Plantas  ricas  em
taninos, como é o caso da P. pluviosa, são empregadas na medicina tradicional para o tratamento
de diversos problemas estomacais. Acredita-se que as atividades farmacológicas dos taninos são
devidas, pelo menos em parte, a três características gerais que são comuns: complexação com íons
metálicos, atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e habilidade de se complexar
com macromoléculas como proteínas e polissacarídeos (HASLAM, 1996).

O extrato das cascas mostrou atividade para inibição da polimerização do heme (HPIA) para a
detecção de atividade antimalárica, também mostrando atividade in vitro em cultura de Plasmodium
falciparum sensível à cloroquina e resistente à cloroquina (BAELMANS et al., 2000). 
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A  partir  das  cascas  do  caule,  Flores,  Vila  e  Almanza (2006),  isolaram  dois  compostos
fenólicos galato de etila (1) e rhuschalcone VI (2) das cascas do caule e ainda relataram a presença
de  lupeol  (3),  acido  betulínico  (4) e  estigmasterol  (5),  demonstrados  na  Figura  1.  Extrato
diclorometânico e substâncias puras foram testados contra as bactérias  Staphylococcus aureus,
inibição  da  polimerização  do  heme  (HPIA) e  teste  in  vitro contra  Plasmodium  falciparum,
demonstrando boa atividade.  

 

Figura 1: Estruturas químicas das substâncias isoladas a partir das cascas do caule de Poincianella pluviosa
(FLORES; VILA; ALMANZA, 2006).

Rodrigo  et  al.  (2010)  identificaram esteróis,  taninos,  flavonoides e saponinas.  A atividade
antimalárica foi  demostrada  in  vitro por  Kayano et  al.  (2011)  em concentrações não tóxicas  do
extrato  bruto  obtido  a  partir  da  casca  do  caule.  Suas  frações  também  possuíram  atividade
significativa contra cepas sensíveis e resistentes à cloroquina. Quando combinada com artesunato,
potencializou a atividade inibindo significativamente a parasitemia. A atividade antimalárica também
foi sustentada in vivo, em ratos infectados com Plasmodium chabaudi. No mesmo trabalho, análises
espectrométricas  sugeriram  a  presença  de  um  novo  composto,  provavelmente  um  isômero  de
quercetina, que pode ser responsável pela atividade descrita.

Bueno et al. (2014) também investigaram as substâncias do extrato das cascas do caule e
confirmaram  a  presença  de  vários  polifenóis  e  taninos  hidrolisáveis,  sugerindo  a  presença  de
pirogalol  (1), ácido gálico (2),  éster metílico de ácido gálico (3), ácido elágico (4),  corilagina (5),
1,4,6-tri-O-galoil-glicose (6), telimagrandina I (7), 1,2,3,6-tetra-O-galoil-glicose (8), ácido malotínico
(9), telimagrandina II (10), 1,2,3,4,6-penta-O-galoil glicose (11), geraniina (12) e ácido malotusínico
(13), demonstrados na Figura 2. No mesmo estudo, mostraram que o extrato ou fração da casca
atua  na  viabilidade  e  proliferação  de  células  da  pele,  estimulando  queratinócitos  humanos  e
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fibroblastos  dérmicos  in  vitro.  Essa  atividade  foi  atribuída  a  quantidades  elevadas  de  taninos
hidrolisáveis presente na planta. 

Figura 2: Estruturas químicas das substâncias isoladas das cascas do caule de Poincianella pluviosa
(BUENO et al., 2014).

Zanin et al.  (2015)  investigaram a presença de compostos com atividade antitumoral  nas
cascas de Caesalpinia pluviosa var. peltrophoroides e isolaram um novo biflavonoide, denominado
caesalpinioflavona (Figura 3).  A cesalpinioflavona mostrou atividade antitumoral  in vitro, capaz de
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reduzir a viabilidade de linhagens de células tumorais do carcinoma de pulmão humano, carcinomas
de mama humano e carcinoma hepatocelular de rato.

Figura 3: Estrutura química de caesalpinioflavona (ZANIN et al., 2015).

Bueno et  al.  (2016)  avaliaram a atividade cicatrizante do extrato bruto das cascas de  P.
pluviosa e relataram ação sobre o reparo tecidual em feridas cutâneas de ratos normoglicêmicos. O
estudo histológico mostrou que o extrato estimulou o processo de reepitelização, aumentando o
número  de  metáfases  nos  primeiros  dias  de  tratamento  e  estimulando  a  maturação  das  fibras
colágenas, permitindo a formação de um tecido epitelial com um aspecto organizado. As proteínas
analisadas  durante  os  dias  de  tratamento  foram reguladas,  tendo  um  aumento  significativo  na
produção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), superóxido dismutase 2 (SOD-2) e
ciclooxigenase 2 (COX-2). O tratamento de feridas cutâneas utilizando o extrato bruto das cascas
também  foi  demonstrado  em  ratos  diabéticos  por  Bueno  (2014).  O  tratamento  demonstrou  a
estimulação  da  migração  celular  entre  o  quarto  e  sétimo  dia  de  tratamento  dos  animais,  com
presença também de proliferação celular na margem da ferida.

O extrato bruto e frações das cascas de P. pluviosa foram investigados quanto ao potencial
inibitório sobre a amilase pancreática  in vitro e ação hipoglicêmica  in vivo, mostrando que possui
poder  inibitório  sobre  a  amilase  pancreática,  diminuindo  os  níveis  glicêmicos  pós  prandiais  em
decorrência da ingestão de amido. A inibição dessas enzimas podem ser uma alternativa terapêutica
para redução da diabetes tipo II e obesidade (KATO et al., 2016a, 2016b). 

Apesar  da  abundância  relativa  e  do  uso popular,  faltam muitas  informações  biológicas  e
químicas para embasar mais estudos sobre essa espécie. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora presente em muitas cidades e usada empiricamente por algumas populações, os
estudos científicos com a P. pluviosa ainda são escassos.

Além das aplicações terapêuticas, as plantas constituem uma boa escolha para estudos em
termos  de  conservação.  Os  resultados  podem  demonstrar  a  necessidade  de  que  as  espécies
vegetais  sejam  estudadas  para  a  realização  de  manejo  adequado  com  produção  agronômica
adequada sem que se coloque em risco uma possível extinção das espécies em estudo. Além disso,
programar  tecnologias  que  promovam  o  desenvolvimento  sustentável  e  ambientalmente  limpo,
utilizando matérias-primas renováveis no processo. 
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Devido às dificuldades existentes no tratamento de diversas doenças, faz-se necessário a
ampliação de pesquisas utilizando plantas para descoberta de novos fitoterápicos, com incentivo e
investimento, podem ser de grande interesse para a indústria farmacêutica, podendo proporcionar
moléculas mais seletivas, menos tóxicas e com grande potencial farmacológico. 
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