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RESUMO
Croton floribundus  é representante da biodiversidade e do gênero  Croton  no Brasil.  Esta espécie possui diferentes
nomes  populares  de  acordo  com cada  região  do  país  como “capixingui”.  As  cascas  desta  espécie  são  utilizadas
popularmente na forma de chá para o tratamento de leucemia,  tumores e sífilis.  Dessa forma, realizou-se reações
químicas  específicas  e  inespecíficas,  com  o  objetivo  de  avaliar  as  possíveis  classes  de  metabólitos  secundários
presentes nas cascas de C. floribundus. Após a realização das reações químicas, pode-se concluir que substâncias da
classe dos taninos, mais especificamente, taninos condensados, glicosídeos saponínicos e lactonas sesquiterpênicas
estão presentes na casca caulinar de C. floribundus e que o índice afrosimétrico para a espécie estudada é igual a 200. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle de qualidade; Reações químicas de caracterização, Euphorbiaceae.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as 312 espécies do gênero  Croton  existentes no Brasil,  têm-se  Croton floribundus
Spreng., Euphorbiaceae, uma árvore nativa e não endêmica do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2017).
Dependendo da região do país, C. floribundus recebe diferentes nomes populares, como “capixingui”
e  “velame”  (CARVALHO,  2003).  De  acordo  com  Bratti  et  al.  (2013),  dados  de  levantamentos
etnobotânicos relatam o uso do chá das cascas desta espécie para  o tratamento de leucemia,
tumores e sífilis. Do ponto de vista químico, a classe dos terpenoides predomina no gênero Croton,
entretanto,  triterpenos,  alcaloides,  flavonoides,  compostos  fenólicos  e  lignanas  também  são
relatados em espécies do gênero (SALATINO et al., 2007).

Quando se avaliam os parâmetros para o controle de qualidade de matérias-primas vegetais,
alguns  ensaios  são  essenciais.  Estes  incluem  a  identificação  de  caracteres  botânicos,  análise
organoléptica, verificação da pureza, além de ensaios qualitativos e quantitativos na matéria-prima
de interesse. Os parâmetros de qualidade de plantas clássicas, normalmente, estão estabelecidos
nas  Farmacopeias  e  Códigos  oficiais,  contendo  critérios  definidos  de  identidade,  pureza  e  teor
(FARIAS,  2004).  Porém  as  espécies  que  não  constam  em  uma  Farmacopeia  atualizada,  é
necessário que uma monografia seja elaborada, estabelecendo os padrões de qualidade. Dessa
forma,  realizou-se  a  avaliação  dos  principais  grupos  de  metabólitos  secundários,  por  meio  de
ensaios clássicos baseados no aparecimento de cor e/ou precipitado, com o intuído de auxiliar em
futuras análises fitoquímicas e de uma melhor caracterização dos possíveis grupos de substâncias
químicas presentes na casca caulinar de C. floribundus.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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2.1 Coleta, secagem e cominuição do material vegetal
Amostras da casca caulinar de C. floribundus foram coletadas mediante autorização (IBAMA-

SISBIO no 11995-6), em abril  de 2016, no campus da UEM (23º 24’ 24”S, 51º 56’ W), Maringá,
Brasil. O material vegetal destinado para herborização foi depositado no Herbarium da Universidade
Estadual de Maringá (HUEM), número de registro 30778. A casca caulinar coletada foi fragmentada
e secada em estufa de circulação forçada de ar na temperatura de 36 ºC por 11 dias. A cominuição
da casca caulinar seca de C. floribundus foi realizada em moinho de martelos (Tigre ASN5).

2.2 Reações químicas de caracterização
Seguiram-se as metodologias descritas pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia (2017)

para determinar os metabólitos secundários presentes na casca de C. floribundus. Todas as análises
foram realizadas  em  triplicata  e  foram utilizados  como  padrão  positivo  plantas  que  contém  os
metabólitos  secundários  a  serem  identificados.  Realizaram-se  os  testes  para  identificação  de
cumarinas (caracterização das cumarinas e identificação do sublimado); antraquinonas (reação de
Bornträger,  pesquisa de heterosídeos antraquinônicos livres e combinados,  O-heterosídeos e  C-
heterosídeos); lactonas sesquiterpênicas; saponinas (teste qualitativo de espuma e determinação do
índice afrosimétrico);  substâncias iridoidais;  taninos (testes de identificação com gelatina, cloreto
férrico,  acetato  de  chumbo,  vanilina  clorídrica  e  reação  de  Stiasny);  glicosídeos  cardiotônicos
(reação de Libermann-Buchard, reação de Salkowski, reação de Kedde, reação de Baljet e reação
de Keller-Kilani);  alcaloides (reativo de Dragendorff,  Mayer e Wagner),  metil-xantinas (reação da
murexida) e flavonoides (reação de Shinoda, Taubouk, reação com cloreto de alumínio e pesquisa
de açúcares liberados após hidrólise ácida).

Para determinar o índice afrosimétrico (IA) foi  transferido exatamente 1 g da droga vegetal
moída  para  erlenmeyer  contendo  50  mL  de  água  fervente,  mantendo-o  sob  fervura  moderada
durante  15  min.  Em seguida,  resfriou  e  filtrou  em algodão para  balão  volumétrico  de  100  mL.
Completou o volume, através do filtro, até 100 mL e após, preparou uma série de diluições conforme
tabela 1 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, 2017).

Tabela 1: Padronização dos tubos de ensaio para determinação do índice afrosimétrico (IA)

Tubos I II III IV V VI VII VIII IX X
ST* (mL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Água destilada
(mL)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*ST – Solução teste
Fonte: Sociedade Brasileira de Farmacognosia, 2017

Agitou-se cada tubo vigorosamente, no sentido do seu comprimento, vedando com uma rolha,
durante 15 s. Deixou em repouso por 15 min. Após adicionou em cada tubo 1 mL de HCl 2  N.
Calculou-se o índice afrosimétrico conforme a equação:

IA= 1000/A
Onde:
A = volume, em mL, da solução teste (ST) usado para preparação da diluição no tubo onde a 

espuma foi observada. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As reações químicas de caracterização de metabólitos secundários podem ser divididas em
específicas,  quando  ocorrem somente  com algumas estruturas  típicas  de  uma única  classe  de
substâncias ou inespecíficas, quando ocorrem através de grupos funcionais ou estruturas comuns a
várias substâncias (FARIAS, 2004). Os resultados obtidos após realização de reações químicas nas
cascas de C. floribundus estão descritos na tabela 2 e 3.

Tabela 2: Reações químicas específicas de caracterização dos metabólitos secundários presentes na casca caulinar de
Croton floribundus

Metabólitos secundários Reações químicas
específicas

Planta padrão Resultado das cascas
de C. floribundus

Antraquinonas Antraquinonas livres:
O-heterosídeos
C-heterosídeos

Cáscara sagrada (Rhamnus
purshiana DC.)

Negativo
Negativo

Cumarinas Caracterização das
cumarinas

Identificação do sublimado:
Nitrato de prata
Cloreto férrico

Folhas de Guaco (Mikania
glomerata Spreng.)

Negativo

Negativo
Negativo

Flavonoides Reação de Taubouk Carqueja
(Baccharis trimera (Less.) DC.

Negativo

Glicosídeos cardiotônicos Reação de Kedde

Reação de Baljet

Reação de Keller-Kilani

Espirradeira
(Nerium oleander L.)

Negativo

Negativo

Negativo

Glicosídeos saponínicos Teste qualitativo de
espuma

Carqueja
(Baccharis trimera (Less.) DC.

Positivo

Lactonas sesquiterpênicas Reação de identificação de
lactonas sesquiterpênicas

Carqueja
(Baccharis trimera (Less.) DC.

Positivo

Metil-xantinas Reação da murexida Erva mate
(Ilex paraguariensis St. Hill.)

Negativo

Taninos Precipitação com gelatina

Precipitação com acetato
de chumbo

Reação de Stiasny:
Taninos condensados
Taninos hidrolisáveis

Espinheira santa (Maytenus
ilicifolia Mart. ex Reiss.)

Positiva

Negativa

Positiva
Negativo
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Tabela 3: Reações químicas inespecíficas de caracterização dos metabólitos secundários presentes na casca caulinar
de Croton floribundus

Metabólitos secundários Reações químicas
inespecíficas

Planta padrão Resultado das
cascas de C.
floribundus

Alcaloides Reação de Mayer

Reação de Dragendorff

Reação de Wagner

Catuaba 
(Trichilia catigua Adr. Juss.)

Negativo

Negativo

Negativo

Antraquinonas Reação de Bornträger Cáscara sagrada 
(Rhamnus purshiana DC.)

Negativo

Flavonoides Reação de Shinoda

Reação com cloreto de
alumínio

Pesquisa de açúcares
liberados após hidrólise

ácida

Carqueja
(Baccharis trimera (Less.) DC.)

Negativo

Negativo

Negativo

Glicosídeos cardiotônicos Reação de Salkowsky

Reação de Liebermann-
Burchard

Espirradeira
(Nerium oleander L.)

Negativo

Negativo

Substâncias Iridoidais Reação com cristais de
floroglucinol

Reação com ácido sulfúrico

Reação com cristais de
vanilina

Guarra do diabo (Harpagophytum
procumbens DC.)

Negativo

Negativo

Negativo

Taninos Reação com cloreto férrico

Reação com vanilina
clorídrica

Espinheira santa
(Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.)

Positivo

Positivo

Durante a determinação do índice afrosimétrico, observou-se que o tubo V, o qual continha 5
mL da solução teste, a altura da espuma medida permaneceu igual a 1 cm após 15 min de repouso,
portanto, ao aplicar a equação, o índice afrosimétrico foi igual a 200. 

Uma das limitações na realização da análise fitoquímica através de reações químicas de
caracterização é a possibilidade de ocorrerem resultados falso-negativo e/ou falso-positivo, além de
que, as interpretações dependem da avaliação da cor pelo analista. Contudo, para tentar contornar
estes problemas, foram utilizados em todos os testes plantas padrões, ou seja, plantas que são
consideras  verdadeiramente  positivas  na  literatura  para  a  classe  de  metabólitos  secundários
pesquisados neste estudo.

4 CONCLUSÃO
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Após a realização das reações químicas específicas e inespecífica,  pode-se concluir  que
substâncias  da  classe  dos  taninos,  mais  especificamente,  taninos  condensados,  glicosídeos
saponínicos e lactonas sesquiterpênicas estão presentes na casca caulinar de C. floribundus e que o
índice afrosimétrico para a espécie estudada é igual a 200. 
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