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RESUMO 

 
O presente trabalho visa contribuir na pesquisa de genotoxicidade de plantas medicinais, especificamente da 
Euphorbia tirucalli L, popularmente conhecida como “Avelós, Árvore-Lápis”. Tal planta tem propriedade 
venenosa, no entanto, estudos científicos mostram que possui atividades antitumorais presentes em seu látex, 
material que será o principal ponto de estudo nesta pesquisa. Através da utilização do sistema-teste, Allium 
cepa em testes preliminares, será possível a determinação da toxicidade de extratos em diferentes 
concentrações de Euphorbia tirucalli L, através da observação dos efeitos mutagênicos, genotóxicos e 
citotóxicos dos extratos sobre suas raízes, assim como, analisar a existência de uma resposta significante ou 
não em células com alto potencial de divisão, característica esta, semelhante ao observado em células 
cancerígenas. 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade antitumoral; Avelós; Mutagênese; Planta Medicinal.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 
De longa data, plantas de caráter medicinal bem como seus extratos são 

protagonistas no processo de adoecimento em muitas comunidades. Sabe-se ainda que o 
uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie 
humana (MACIEL et al, 2002). Comumente são objetos de estudo científico, tanto no viés 
de cura quanto em relação aos seus potenciais tóxicos. Isso deve-se ao fato de que muitas 
delas contribuem significativamente no combate – e até mesmo na cura – de doenças. Uma 
forte representante do grupo é a suculenta Aloe vera L. (popularmente conhecida como 
Babosa), que possui um papel importante no combate de infecções digestivas, como a 
Doença de Crohn, por possuir propriedades antimicrobianas e antineoplásicas. 

Uma das plantas utilizadas na medicina caseira e que requer atenção especial é a 
Euphorbia tirucalli L, que recebe o nome popular de Avelós ou Árvore-Lápis. A E.tirucalli L. 
(gênero Euphorbia) pertencente à família botânica Euphorbiaceae e encontra-se distribuída 
principalmente em regiões tropicais e temperadas do planeta, como na África e América 
(SOUZA; LORENZI, 2005). Essa, possui um componente singular em seu látex, chamado 
euphol, com propriedades venenosas, que ao entrar em contato com os olhos pode provocar 
cegueira. Quando ingerido, o látex pode causar vômitos, diarreias e hemorragias por 
irritação da mucosa gástrica (BARG, 2004). Ainda que tóxico, o látex da E. tirucalli L. é 
utilizado na região nordeste do Brasil como um agente laxante e antimicrobiano; no controle 
de parasitas intestinais, de asma, tosse, dor de ouvido, verrugas, reumatismo, cancro, 
tumores de pele, sarcoma e como um remédio contra sífilis (CATALUÑA; RATES, 1999). 

Estudos científicos mostram que o látex dessa planta apresenta atividades 
antitumorais devido à presença de terpenos na sua composição (VARRICCHIO et al. 2008). 
Posteriormente, essa enzima foi identificada no genoma de E. tirucalli L. 

Observa-se uma semelhança entre células cancerígenas e das células 
meristemáticas do material a ser utilizado como bioindicador de genotoxicidade, o Allium 
cepa. Os biomarcadores são úteis e podem ser definidos como sistemas indicadores que 
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geralmente incluem subsistemas de um organismo completo, usados para identificação de 
um alvo específico (SILVA et al., 2002). Tal equivalência entre as células de estudo se deve 
a rapidez de divisão celular que possuem. O método de avaliação de alterações 
cromossômicas em raízes de A. cepa é validado pelo Programa Internacional de Segurança 
Química (IPCS, OMS) e o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) como um 
eficiente teste para análise e monitoramento insitu da genotoxicidade de substâncias 
ambientais (CABRERA; RODRIGUEZ, 1999). Com isso, durante a realização da pesquisa, 
serão observados e analisados os efeitos de extratos em diferentes concentrações de E. 
tirucalli L. na atividade celular da A. cepa. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Para estudar o potencial genotóxico e citotóxico da planta E. tirucalli L., a mesma foi 

colhida de uma horta particular, livre de agrotóxicos, o que poderia alterar sua veracidade 
mutagênica. O mesmo vale para os bulbos de Allium cepa, que devem ser de origem 
orgânica e com diâmetro aproximado.  

A amostra de E. tirucalli L foi lavada com água destilada e logo após será seca em 
uma estufa a 50ºC durante 5 dias. Após secas, as amostras foram maceradas, obtendo 
assim um pó fino para preparar os extratos aquosos e etanólicos. Esse mesmo pó, deverá 
ser dividido em concentrações de (1g) um grama, (3g) três gramas, (5g) cinco gramas, (7) 
sete gramas e (9) nove gramas. Essas diferentes concentrações serão incorporadas 
separadamente à 150mL de água destilada em um béquer fervida em chapa 
aquecedora, conforme as recomendações do Memento Fitoterápico da ANVISA (BRASIL, 
2016), e será vedada a ebulição, ficando em repouso por 15 minutos.  

Para o preparo da A. cepa, deverão ser retiradas escamas secas que envolvem o 
bulbo, com o devido cuidado para não danificar o anel das raízes. Divididos em 7 grupos 
de 4 bulbos cada um, o primeiro grupo deverá permanecer em água destilada quando suas 
raízes estiverem com comprimento de 2 a 4 cm, sendo este chamado de controle negativo; 
o último grupo será submetido à uma solução de glifosato a 1%, chamado de controle 
positivo. Os demais grupos serão tratados nas diferentes concentrações da infusão de E. 
tirucalli L já citadas. A exposição dos bulbos em cada concentração deverá ser de 5 dias e, 
após esse período, as radículas de aproximadamente 5mm serão coletadas e fixadas em 
etanol: ácido acético (3:1) por 24 horas e armazenadas em etanol 70% sob refrigeração 
para que seja possível analisar o ciclo celular posteriormente.  

Deverão ser preparadas lâminas para observação em microscópico óptico. Para 
isso, as pontas das raízes deverão ser hidrolisadas em ácido clorídrico (HCL) 1N a 60ºC 
por 5 minutos e logo em seguida lavadas com água destilada. A coifa das raízes deverá ser 
extraída com auxílio de um microscópio estereoscópio e a região meristemática deverá ser 
corada com orceína acética 2%, sendo esmagada com bastão de vidro. Por fim, uma 
lamínula será colocada sobre o material.  

Para a análise microscópica, serão analisadas nove lâminas por tratamento, 
totalizando em aproximadamente cem lâminas analisadas. Será realizado o cálculo do 
índice mitótico (IM) com base na porcentagem de células em divisão (razão do número de 
células em divisão pelo número total de células analisadas, multiplicado por 100). As 
demais alterações cromossômicas serão visualizadas nas células em divisão.  

Após seis dias de exposição, as raízes de cada tratamento devem ter seu 
comprimento medido e serão fotografadas para realizar a medição pelo software Easy Idio 
1.0 (DINIZ; MELO, 2006). Com o auxílio do software BioEstat 5.3 (AYRES et. al., 2007), os 
valores dos índices mitóticos e de alterações cromossômicas serão comparadas pelo teste 
do Qui-quadrado (x)² a 5% de probabilidade de erro.  
 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O ensaio experimental está em fase de andamento, obedecendo o cronograma 

estabelecido no projeto de pesquisa, por esse motivo conta com resultados preliminares, 
que por hora são pouco expressivos. Entretanto espera-se, através da realização da 
pesquisa, comprovar o êxito do sistema Allium cepa em testes preliminares, para 
determinar a toxicidade de extratos de plantas medicinais através da observação dos 
efeitos mutagênicos, genotóxicos e citotóxicos dos extratos de E. tirucalli L. sobre suas 
raízes, encontrar números significativos estatisticamente quanto ao índice mitótico, morte 
celular e aberrações cromossômicas, como a presença de Micronúcleos e quebras 
cromossômicas. Assim como, determinar a concentração ideal para o consumo humano do 
extrato de E. tirucalli L. afim de, garantir sua segurança e eficácia, evidenciando a partir do 
crescimento e divisão celular radicular de A. cepa, a associação de E. tirucalli L. com a 
atividade antitumoral. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Essa pesquisa se propõe, como principal objetivo, estudar o potencial genotóxico da 

planta Euphorbia tirucalli L para possível uso da mesma como planta medicinal em 
tratamentos na teraupêutica humana. Ainda, serão analisadas as capacidades das alunas 
envolvidas na pesquisa, através das atividades realizadas em laboratório na Faculdade 
Cesumar de Ponta Grossa durante o período de aprofundamento no tema. Com o estudo 
ainda em andamento, é necessário estar atento aos resultados esperados, e realizar todas 
as etapas de forma a alcançar os objetivos estabelecidos. 
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