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1. Resumo do projeto inicial 

 

O gênero Baccharis é caracterizado pela produção de centenas 

de metabólitos secundários entre os quais se pode destacar a elevada 

ocorrência de substâncias fenólicas (flavonóides e derivados de ácidos 

cinâmico) e terpenoídicas (diterpenos em especial). No Brasil estão 

descritas 120 espécies de Baccharis localizadas, principalmente, na 

região sudeste. As plantas do gênero são normalmente de pequeno 

porte, como ervas e arbustos, muitas das quais utilizadas na 

medicina popular para o controle ou tratamento de várias doenças, 

como desordens hepáticas e renais, diabetes, processos inflamatórios 

e outros. Visando empregar técnicas hifenadas modernas de análise 

de extratos vegetais, neste projeto pretende-se estabelecer 

protocolos de análise para detectar substâncias fenólicas bioativas em 

infusões e extratos hidroalcoólicos de folhas de indivíduos masculino 

e feminino Baccharis regnelli e Baccharis trimera, as quais serão 

coletadas em Campos do Jordão. Além disso, pretende-se avaliar o 

efeito dos extratos na Síndrome Metabólica, assim como as atividades 

antiinflamatórias e atirradicalares dos mesmos.  
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2. Introdução 

  

 O reino vegetal é o que tem contribuído de forma mais 

significativa para o fornecimento de metabólitos secundários, muitos 

destes de grande valor agregado devido às suas aplicações como 

medicamentos, cosméticos, alimentos, agroquímicos e outros. O 

profundo conhecimento de povos primitivos e indígenas sobre o 

arsenal químico da natureza pode ser considerado fator fundamental 

para descobrimento de substâncias tóxicas e medicamentosas ao 

longo do tempo (VIEGAS JR & BOLZANI, 2006; PINTO, 2002). Pode-

se citar como exemplos de produtos naturais com importantes 

aplicações a bixina, um corante natural extraído de Bixa orellana, a 

toxiferina-C, um alcalóide ativo de Strychnos toxifera, a coniina, 

presente em uma bebida preparada a partir da cicuta, e a quinina, 

princípio ativo presente em espécies de Cinchona e usado para o 

tratamento de febre e da malária (Figura 1). 
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Figura 1 � Estruturas de produtos naturais ativos 

 

A partir de estudos de plantas consagradas pelo uso popular, 

muitas substâncias ativas isoladas foram introduzidas na terapêutica, 

e usadas como medicamentos até os dias atuais. Por outro lado, 

muitos produtos naturais ativos serviram como modelos para a 
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obtenção de fármacos sintéticos. Deste último grupo, fazem parte, 

entre tantos outros, o ácido acetil-salicílico (com propriedades 

analgésicas), a epinefrina (broncodilatador e descongestionante 

nasal) e os fármacos anti-cancerígenos etoposídeo e taxol e (Figura 

2). 
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Figura 2 � Estruturas de alguns fármacos sintéticos  

 

Segundo estimativas da Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB), o Brasil abriga algo entre 15 e 20% de toda a biodiversidade 

mundial, e sua preservação é fundamental tanto pela riqueza 

biológica como pelo seu enorme potencial como fonte de novos 

fármacos (BARREIRO & BOLZANI, 2009). Aliado ao grande número de 

espécies vegetais que ocorrem no país, das quais grande número não 

submetido a estudos científicos, deve-se considerar que extratos 

vegetais são normalmente constituídos por misturas complexas de 

substâncias. Desta forma, muitos estudos fitoquímicos atuais têm 

sido guiados por bioensaios preliminares que direcionam o estudo 

farmacológico e, consequentemente, o isolamento das substâncias 

bioativas. Portanto, o trabalho fitoquímico biomonitorado por ensaios 

simples consiste em uma alternativa rápida e moderna para a 
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realização do estudo de espécies nativas, visando o isolamento e 

caracterização de princípios ativos (Montanari e Bolzani, 2001), como 

mostrado na figura 3. 
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Figura 3 - Abordagem atual para a pesquisa voltada para a descoberta de 

novas drogas de origem vegetal. 

 

 O desenvolvimento de ferramentas analíticas sempre favoreceu 

os trabalhos com produtos naturais. Atualmente, os químicos de 

produtos naturais contam com as técnicas hifenadas, através das 

quais misturas complexas de diferentes metabólitos podem ser 

analisadas e caracterizadas, sem necessidade de serem submetidas a 

etapas de fracionamento cromatográfico. A cromatografia a gás 

acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) é extremamente 

utilizada para a análise de substâncias voláteis ou matérias apolares 

de superfícies foliares. Além disso, esta é uma técnica de rotina 

utilizada nas indústrias de essências (PINTO, 2002). 

 A utilização de sistemas de detecção, tais como ultravioleta, 

infravermelho, eletroquímico, fluorescência e massas, acoplados à 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), permitiu ao químico 

de produtos naturais a análise de matrizes não voláteis e de alta 
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massa molecular, apesar de que nenhum deles possa ser considerado 

universal.  

Marques e Farah (2009) estudaram a presença de ácidos 

clorogênicos e compostos relacionados em extratos metanólicos e em 

infusões preparados a partir de 14 plantas medicinais consumidas por 

populações da América do Sul. As análises dos extratos e infusões 

foram realizadas através de CLAE com detecção por absorbância na 

região do ultravioleta (UV) e por espectrometria de massas (CLAE-

ESI-MS-MS). Dentre as espécies estudadas, as que apresentaram 

teores mais elevados de ácidos clorogênicos (84,7-9,7 g/100g de 

material seco) foram Ilex paraguariensis, Baccharis genistelloides, 

Pimpinella anisum, Achyrochine satureoides, Camellia sinensis, 

Melissa officinalis e Cymbopogon citratus. 

Mais recentemente, foi demonstrado que o acoplamento da 

CLAE com Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é possível e 

eficiente, a partir do desenvolvimento de interfaces especiais 

conhecidas como sondas a fluxo (flow probes) e de programas de 

informática especiais. Esta técnica fornece informações estruturais 

mais detalhadas das amostras analisadas, e pode ser usada para 

complementar as análises realizadas através de CLAE/UV e a 

CLAE/EM (PINTO et al, 2002; HOSTETTMANN et al, 2003). 

 

 

Composição química e potencial farmacológico do gênero 

Baccharis 

   

Entre os vários gêneros de Asteraceae, Baccharis L. é 

constituído por mais de 500 espécies distribuídas exclusivamente no 

continente americano, principalmente no Brasil, Argentina, Colômbia, 

Bolívia, Chile e México. No Brasil estão descritas 120 espécies de 

Baccharis localizadas, principalmente, na região sudeste. As plantas 

do gênero são normalmente de pequeno porte, como ervas e 
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arbustos, muitas das quais utilizadas na medicina popular para o 

controle ou tratamento de várias doenças, como desordens hepáticas 

e renais, diabetes, processos inflamatórios e outros, conforme Tabela 

1 (VERDI et al., 2005, ABAD & BERMEJO, 2007). Por outro lado, 

algumas espécies são reconhecidamente tóxicas, tendo sido relatados 

casos de morte por envenenamento de bovinos e ovinos através da 

ingestão de folhas de Baccharis (ROZZA et al., 2006). 
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Tabela 1 � Espécies de Baccharis utilizadas medicinalmente 

 

Espécies Nomes triviais Usos 

B. articulata Carquejilla Decocções e infusões são usadas como 

diurético e digestivo no Brasil, ou para o 

tratamento de diabetes no Paraguai. 

B. conferta Quauhizquiztli É usada para tratar desordens do 

estomago e laxativo no México; o chá das 

folhas é usado para favorecer perda de 

peso. 

B. coridifolia Mio-Mio, Romerillo Usada externamente como um 

antiinflamatório. 

B. crispa Carqueja Decocções das partes aéreas são usadas 

como digestivo e anti-séptico de uso 

externo. 

B. dracunculifolia Alecrim do campo É considerada uma das fontes vegetais da 

própolis brasileira, a qual é utilizada para 

prevenir doenças. 

B. floribunda Niquitao Na Venezuela B. crispa as decocções ou 

infusões das folhas ou caules são usadas 

para o tratamento de infecções da pele, 

diabetes e reumatismo. 

B. gaudichaudiana Chilca melosa No Paraguai é usada na medicina popular 

para o tratamento de diabetes, como 

Tonico e para alívio de problemas 

gastrointestinais. 

B. genistelloides* Carqueja, Charara Tem sido usada para tratar doenças 

hepáticas, reumatismo, diabetes e 

desordens hepáticas. Na Argentina, é 

usada como afrodisíaco. 

B. glutinosa Jarilla No México é usada para o tratamento de 

doenças ginecológicas e digestivas, assim 

como doenças de pele. 

B. grisebachiia T�ola alta, 

Quinchamal 

Na Argentina as infusões das partes 

aéreas deste arbusto são recomendadas 

para o tratamento de úlceras gástricas, 

como digestivo. Anestésico local e 

cicatrizante. 

B. heterophylla Curacuata, Jarakatua No México as infusões ou decocções das 

partes aéreas são usadas para aliviar 

desordens gastrointestinais. 

B. illinita Cha-ventura, Erva 

milagrosa 

No Brasil é amplamente utilizada como 

agente antiinflamatório, cicatrização da 

pele e da mucosa, anti-infeccioso e para 

prevenir ulceras estomacais. 

B. incarum Lejia Na Argentina as decocções das folhas são 

usadas para curar feridas. 

B. latifolia Chilca Decocções de folhas e/ou galhos são 

usados para o tratamento de reumatismo, 

doenças hepáticas, feridas e úlceras na 

América do Sul. 
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Espécies Nomes triviais Usos 

B. multiflora Quappatli, Malinalli Infusões das folhas são usadas no México 

para o tratamento de problemas urinários. 

B. notosergilla Carqueja Infusões de folhas e/ou galhos são usados 

como diurético e agente digestivo na 

Argentina, Uruguai e Paraguai. 

B. obtusifolia Chilca redonda Decocções das partes aéreas são usadas 

na medicina tradicional da Colômbia para 

o tratamento de reumatismo, doenças 

hepáticas, feridas e úlceras. 

B. pentlandii Chilca, Mayu chilka Na medicina tradicional da Bolívia é usada 

para o tratamento de processos 

inflamatórios e reumatismo. 

B. rubricaulis Chilca Populações rurais e indígenas da Bolívia 

usam infusões ou decocções de folhas 

e/ou galhos para o tratamento de 

diferentes tipos de dores das mucosas. 

B. salicifolia T�ola alta, Chilca 

marga 

Infusões das folhas são aplicadas 

externamente como antiinflamatório; 

decocções das folhas e galhos são usados 

para higiene feminina. 

B. sarothroides Desert broom O chá preparado com galhos é usado 

externamente para alívio de dores 

musculares, e para o tratamento de 

febres. 

B. serraefolia Tzajal No México é uma planta muito usada para 

o tratamento de problemas 

gastrointestinais;  

B. subalata  Decocções das partes aéreas são usadas 

para o tratamento de reumatismo, 

doenças hepáticas, feridas e úlceras na 

América do Sul. 

B. teindalensis  Infusões ou decocções das partes aéreas 

são usadas como antiinflamatório, 

analgésico e antimicrobiano no Equador. 

B. tricuneata Sanalotodo Decocções ou infusões de folhas e galhos 

são usadas na Venezuela para o 

tratamento de infecções da pele e 

diabetes. 

B. trinervis Chilca Infusões das partes aéreas são 

empregadas para o tratamento de febres, 

edemas, úlceras e cãibras musculares. 

B. tucumanensis Sancho blanco Em várias regiões da Argentina é usado 

como abortivo. 

Baccharis 

vaccinoides 

Chilco As infusões ou decocções da planta são 

muito populares no México para o 

tratamento de desordens gastrointestinais 

*sinonímia � B. trimera 
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A composição química deste gênero baseia-se principalmente 

na ocorrência de terpenos e flavonóides, apesar de que compostos 

fenólicos e óleos essenciais tem sido descritos como constituintes 

ativos nos últimos anos (ABAD & BERMEJO, 2007).  

Os flavonóides são substâncias de grande ocorrência no gênero 

Baccharis, sendo considerados bons marcadores quimiotaxonômicos 

para a família Asteraceae (EMERENCIANO et al., 2001). As 

substâncias que ocorrem neste gênero são principalmente flavonas e 

flavonóis (Figura 4), as quais apresentam diversas atividades 

biológicas. 
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Figura 4 � Estruturas de alguns flavonóides isolados de espécies de Baccharis 

 

 

 Esse grupo de substâncias é responsável por várias atividades 

biológicas relatadas para espécies de Baccharis. Substâncias isoladas 

de B. pedunculata, incluindo os flavonóides 5,7-diidroxi-6,4�-

dimetoxiflavona (pectolinaringenina) e 5,4�-diidroxi-3,6,7-

trimetoxiflavona (penduletina), foram avaliados quanto a atividade 
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antifúngica, tendo sido observado que a pectolinaringenina era 

responsável por tal atividade.  

A espécie B. trimera, conhecida popularmente como carqueja, é 

usada na medicina popular para o tratamento de doenças do fígado e 

reumatismo. Do extrato metanólico das folhas desta espécie, foram 

isolados quatro flavonóides, 5,4�-diidroxi-7-metoxiflavona 

(genkwanina), 5,4�-diidroxi-6,7-dimetoxiflavona (cirsimaritina), 5,4�-

diidroxi-6,7-dimetoxiflavona (cirsimaritina), 5,7,4�-triidroxi-6-

metoxiflavona (hispidulina) e 5,7,4�-triidroxiflavona (apigenina), os 

quais apresentaram atividade atimutagênica. Do extrato em acetato 

de etila da mesma planta foram isolados outros três flavonóides, 

3,5,7,3�,4�-pentaidroxiflavona (quercetina), 5,7,3�,4�-

tetraidroxiflavona (luteolina) e 5,7,3�,4�-tetraidroxi-6-metoxiflavona 

(nepetina), os quais apresentaram atividade anti-hepatotóxica, 

utilizando ratos como modelo, justificando o uso desta planta na 

medicina popular (VERDI et al., 2005). 

 

Outro grupo de substâncias fenólicas de grande ocorrência no 

reino vegetal compreende os ácidos clorogênicos. O termo ácido 

clorogênico (ACG) é usado para designar uma família de ésteres 

formados pela esterificação de um ou mais derivados do ácido trans-

cinâmico com o ácido quínico (Figura 6), ou seja, o ácido 1L-

1(OH),3,4,5- tetra-hidroxiciclohexanocarboxílico MARIA & MOREIRA, 

2004). Esses compostos fenólicos podem ser subdivididos pela 

identidade do derivado do ácido cinâmico, número e posição dos 

resíduos acila, sendo os compostos majoritários apresentados na 

Figura 5.  
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SUBSTÂNCIA R1 R2 R3 

Ácido quínico H H H 

Ácido 3-cafeoilquínico CAF H H 

Ácido 4-cafeoilquínico H CAF H 

Ácido 5-cafeoilquínico H H CAF 

Ácido 3,4-dicafeoilquínico CAF CAF H 

Ácido 3,5-dicafeoilquínico CAF H CAF 

Ácido 4,5-dicafeoilquínico H CAF CAF 

Ácido 3,4,5-tricafeoilquínico CAF CAF CAF 

Ácido 3-feruloilquínico FER H H 

Ácido 4-feruloilquínico H FER H 

Ácido 5- feruloilquínico H H FER 

 

Figura 5 � Estruturas de alguns derivados de ácido clorogênico 

 

 Em trabalho recente realizado por nosso grupo com Baccharis 

regnelli verificou-se a ocorrência de uma mistura dos ácido 3,5-di-O-

cafeoilquínico e 3-O-feruloil-5-O-cafeoilquínico, além de dois 

flavonóides, os derivados glicosilados da quercetina e do kaempferol 

na fase em acetato de etila do extrato metanólico (RIGHETTI et al, 

2010). 

Resultados obtidos através de estudos in vivo e in vitro indicam 

que essas substâncias possuem várias atividades farmacológicas, tais 

como ligações a centros opióides do cérebro; atividade inibitória 
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sobre as integrases que participam na replicação do vírus HIV; 

indução da diminuição dos níveis sanguíneos de glicose, por meio da 

inibição da enzima glicose-6-fosfatase; efeito indutor na replicação e 

na mobilidade de macrófagos de camundongos, o que acarretaria em 

um aumento da imunidade e propriedade anti-mutagênica 

(MONTEIRO & TRUGO, 2005). 

  

3. Objetivos 

  

 Em vista da versatilidade de constituintes químicos e das 

atividades biológicas observadas para espécies de Baccharis, neste 

projeto pretende-se estabelecer protocolos de análise para identificar 

e quantificar substâncias fenólicas em extratos polares de B. regnelli 

e B. trimera, a partir de indivíduos que ocorrem em Campos do 

Jordão.  

Os extratos serão analisados através de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (CLAE), em escala analítica, com detecção por 

absorbância na região do ultravioleta e espectrometria de massas. 

Paralelamente aos estudos de identificação dos constituintes 

polares, pretende-se realizar testes para avaliação das atividades 

antiinflamatória, e antirradicalar dos extratos obtidos, assim como o 

efeito dos mesmos na Síndrome metabólica. 

 

4. Parte experimental 

 

4.1 Extrações e análises cromatográficas 

 

 Para as extrações foram utilizados solventes de grau P.A. das 

marcas Neon e Synth, e para as análises por Cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) foram utilizados solventes grau HPLC, das 

marcas Neon, Vetec e TédiaBrazil . Acetato de zinco e 
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hexacianoferrato (II) de potássio (Sigma) foram utilizados para a 

preparação das soluções do Reagente de Carrez. 

 Para a concentração dos extratos utilizou-se o rotaevaporador 

BUCCHI, sob pressão reduzida, equipado com bomba de vácuo 

BUCCHI modelo V- 700/710.  

 Para retirada de água dos extratos empregou-se liofilizador 

Micromodulyo Freeze Dryer Thermo Electron Corporation, acoplado a 

bomba de vácuo Thermo Savant VLP200. Ultrassom Cole-Parmer foi 

utilizado para solubilização de material liofilizado.  

 As amostras injetadas em CLAE foram previamente filtradas em 

cartucho Oasis Speed SPE Cartridges Octadecil C18 Applied 

Separations, e sistema ma vácuo (Marconi). As análises por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foram realizadas em 

Cromatógrafo Dionex P680A equipado com detector por varredura de 

espectro no Ultravioleta por arranjo de fotodiodos, modelo UVD 340U, 

injetor manual Rheodyne 8125 com loop de 20 µL, e módulo de 

tratamento de dados CHROMELEON. Como fase estacionaria foi 

utilizada uma coluna Acclaim® 120 de fase reversa C18 (250 x 4,60 

mm) e 5 ìm de diâmetro de partícula, além de pré-coluna com 

mesmo recheio. Os sistemas eluentes empregados foram: A � água, 

acetonitrila e ácido acético (980:20:5 v/v) e B � acetonitrila e ácido 

acético (1000:5 v/v). O gradiente foi de 4% de B para 33% de B 

linearmente em 90 minutos, com aumento linear para 100% de B aos 

95 minutos, seguido de 5 minutos isocráticos, e um retorno para 4% 

de B aos 105 minutos, seguido de 5 minutos isocráticos para 

reequilibrar.  

 Nas análises por Cromatografia Líquida acoplada a 

Espectrometria de Massas (CLAE-DAD-EM) realizadas na Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paul, foi utilizado um equipamento da marca Shimadzu, modelo LC-

20A com detector pó arranjo de diiodos, (CBM20A) acoplado a um 

espectrômetro de massas Bruker Daltonics, modelo UtrOTOFq, 
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equipado com uma fonte de ionização por electrospray (ESI), 

operando no modo positivo.  As amostras foram injetadas utilizando-

se um injetor Rheodyne, equipado com loop de 20 L. Foi utilizada 

uma coluna C18 (Phenomenex, EUA) protegida por pré-coluna do 

mesmo material e fabricante. A fase móvel consistia de água (fase A) 

e acetonitrila (88%) � metanol (10%), ambas contendo 2% de ácido 

acético, com fluxo de 1,5 mL.min-1. A eluição foi realizada através de 

gradiente: 0-35 min., 8-20% B (gradiente linear), 35-65 min., 20-

28% B (gradiente linear), 65-95 min., 28-38% B (gradiente linear), 

95-135 min., 38-55% B (gradiente linear), 135-145 min., 55-100% B 

(gradiente linear), 145-150 min. (lavagem da coluna), 100% B 

(isocrático), 150-155 min., 100% B (gradiente linear), 155-160 min. 

(equilíbrio da coluna), 8% B (isocrático). O detector UV-DAD foi 

ajustado para registrar entre 210 a 600 nm, e os cromatogramas no 

UV foram registrados em 280 e 300 nm. As condições do 

espectrômetro de massas utilizadas foram: 1000 scans por min., gás 

nebulizador nitrogênio, temperatura do gás 180º, fluxo do gás 

5,0L.min-1, pressão do gás nebulizador 4 bar. Os cromatogramas de 

íons totais (TIC) foram registrados entre m/z 50 e m/z 900, no modo 

positivo. Um split de razão 3:1 da fase móvel eluente do sistema 

CLAE foi utilizado. 

 As análises por CLAE-DAD-MS realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo, foram realizadas 

em CLAE da Shimadzu, constituído por bomba LC-10AD vp, 

controladora SLC-10A vp, detector UV-Vis SPD-M10A vp, injetor 

automático SIL-10AF, coluna cromatográfica Phenomenex C-18 (250 

x 4,6mm, 5 m) e módulo de tratamento de dados LC solution versão 

1.24�Shimadzu. O cromatógrafo é acoplado a espectrômetro de 

massas Bruker, modelo Esquireplus 3000, com analisador íon trap, 

fonte de íons por elétron-spray e módulo de tratamento de dados 

Esquire control versão 5.2.  
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4.2 Coletas dos materiais vegetais 

  

As coletas do material vegetal foram realizadas na colônia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada em Campos de 

Jordão, e foram supervisionadas pela Profª. Dra. Oriana A. Fávero, do 

Curso de Ciências Biológicas do CCBS. 

As folhas de B. regnelli foram coletadas de indivíduos 

masculinos e femininos, em época de floração (outubro de 2009) e 

fora da época de floração do indivíduo feminino (junho e agosto de 

2011). Uma exsicata (nº 8759) encontra-se depositada no Herbário 

da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). 

  Em época de floração, os indivíduos podem ser identificados 

como masculino e feminino mediante aspectos morfológicos da 

inflorescência composta por capítulos. Ambos os indivíduos de B. 

regnelli apresentam caule alado com aspecto de folha denominado 

cladódio, sendo suas inflorescências suportadas por brácteas verdes. 

A inflorescência de indivíduo masculino apresenta sua base mais 

robusta em comparação ao feminino, e estames, compostos por 

anteras, onde ocorre a formação dos grãos de pólen, e filete. O 

indivíduo feminino apresenta ovário interno e estigma, sendo esta a 

abertura receptora do grão de pólen (SOUZA, 2003). 

 As folhas foram secas em estufa e pulverizadas. Depois de 

secos, os materiais vegetais foram pesados, resultando nas seguintes 

massas: da coleta de outubro de 2009 obteve-se 218,83 g do 

indivíduo feminino e 131,70 g do indivíduo masculino; as coletas do 

indivíduo feminino realizadas em junho e agosto de 2011 resultaram 

na obtenção de 56,48 g e 58,35 g de material seco respectivamente. 

 As partes aéreas de B. trimera foram coletadas de indivíduos 

masculinos e femininos, em época de floração (junho de 2010 e abril 

de 2011). Uma exsicata (PMSP8758) encontra-se depositada no 

Herbário da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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4.3 Procedimentos de extração 

 

Foram adotados dois procedimentos de extração do material 

vegetal coletado de ambas as espécies estudadas, conforme descrito 

por MARQUES e FARAH (2009). Para a obtenção de um extrato 

hidroalcoólico, meio grama (0,5 g) de folhas previamente secas e 

moídas do exemplar vegetal masculino foi extraído com 60 mL de 

uma solução contendo água e metanol, na proporção 60:40 v/v. O 

sistema foi agitado por 20 minutos (agitação magnética). Seguiu-se a 

filtração, e o filtrado foi transferido para um balão volumétrico de 100 

mL (60 mL iniciais, acrescido de 20 mL de lavagem do béquer com 

água destilada). Adicionou-se 1 mL de solução de Carrez I (solução 

de acetato de zinco em água) e 1 mL de solução de Carrez II (solução 

de hexacianoferrato (II) de potássio em água). Homogeneizou-se o 

sistema e completou-se o volume do balão até o menisco. Após 10 

minutos, seguiu-se nova filtração. Esse procedimento de extração foi 

repetido sem a utilização dos Reagentes de Carrez. 

Tendo como objetivo obter maior quantidade de extrato visando 

a realização dos ensaios de avaliação da atividade antirradicalar e dos 

ensaios biológicos, foi realizada nova extração com maior quantidade 

de material vegetal (40 g de cada indivíduo), seguindo-se o mesmo 

protocolo, com o emprego das soluções de Carrez, obtendo-se os 

extratos mais concentrados. 

Para a obtenção das infusões, a 190 mL de água aquecida a 

95ºC foi adicionado 1 g de amostra vegetal, deixando-se em repouso 

por 15 minutos. A infusão foi filtrada e o resíduo lavado com água 

morna, e então se adicionou soluções de Carrez I e II. O volume foi 

completado até 200 mL e a mistura agitada em agitação magnética. 

Deixou-se em repouso de 10 minutos e filtrou-se. Repetiu-se o 

procedimento de infusão tanto para a amostra vegetal masculina 

como feminina. Foram obtidas as infusões de cada exemplar sem o 

tratamento com soluções de Carrez I e II 
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As soluções hidroalcoólicas mais concentradas foram 

concentradas em rotaevaporador e liofilizadas, resultando na 

obtenção de 3,523 g de extrato do indivíduo feminino e 5,2338 g de 

extrato do indivíduo masculino de B. regnelli 

 

4.4 Ensaios para avaliação da atividade antirradicalar 

 

Os reagentes a seguir foram utilizados sem prévia purificação: 

luminol (5-amino-2,3-diidroftalazina-1,4-diona, Sigma, 97%); 

hemina (cloreto de ferriprotoporfirina IX, Sigma); peróxido de 

hidrogênio (Peróxidos do Brasil, 60% m/m); trolox (ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) foi obtido da Aldrich 

(Milwaukee, EUA) e utilizado como antirradical padrão; DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazila, Sigma 97%). 

Os solventes usados no preparo das soluções foram o etanol 

(Synth, 99,5%) tratado com Mg0 e I2 e destilado (P.E. 78,3  0,2 
o
C, 

lit. 78,3 
o
C ); e água desmineralizada (18 M, Milli-Q, Millipore). 

A cinética das reações quimiluminescentes foi acompanhada 

utilizando-se um espectrofluorímetro Varian Cary Eclipse com a 

tensão da fotomultiplicadora de 800 V, fenda de 20 nm e grade na 

posição de espelho (nesta condição, não há separação espectral da 

luz incidente e todos os comprimentos de onda de emissão são 

registrados pela fotomultiplicadora).  

Para a avaliação antirradicalar e ensaio cinético com o DPPH foi 

utilizado um espectrofotômetro UV- Visível (Agilent 8453), cubetas de 

quartzo com volume de 3,5 mL (Agilent).  

 

4.4.1 Ensaio quimiluminescente do luminol 

 

 Os ensaios baseados na quimiluminescência do luminol foram 

realizados em colaboração com o Prof. Dr. Josef Wilhelm Baader, do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo. 
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4.4.1.1 Soluções utilizadas 

 

A solução estoque de luminol (~ 10 mmol.L
-1

) foi preparada 

dissolvendo-se 45 mg de luminol em 25 ml de solução de NaOH 1 

mol.L
-1

, e sua concentração exata determinada 

espectrofotometricamente em 347nm ( = 7600 mol
-1

.L.cm
-1

). 

A solução estoque de hemina (0,8 mmol.L-1) foi preparada 

dissolvendo-se 2,5 mg de hemina em 5 mL de NaOH 1 mol�L-1, e sua 

concentração final foi determinada espectrofotometricamente em 385 

nm ( = 58 400 mol
-1

.L.cm
-1

). Essa solução foi guardada sob abrigo 

da luz e utilizada no período máximo de 7 dias. 

A solução estoque de peróxido de hidrogênio (cerca de 1 mol.L
-

1
) foi preparada a partir de uma solução 60% (21,2 mol.L

-1
), diluindo-

se 1 mL dessa solução em 20 mL de água. A concentração exata foi 

determinada espectrometricamente em cubeta de quartzo para 

absorção, pela adição de 3 mL de uma solução de iodeto de potássio 

0,05 mol.L
-1

 em tampão acetato (pH 3,8; 0,1 mol.L
-1

), 6 L de uma 

solução de peroxidase HRP VI (Sigma, 1 mg.mL
-1

) em água e 6 L da 

solução estoque de peróxido de hidrogênio diluída 100 vezes. Nesse 

método, a quantidade de iodeto oxidado é proporcional à 

concentração de peróxido, cuja concentração se obtém diretamente 

pela absorbância em 353 nm ( = 2,55 104 mol
-1

.L.cm
-1

) da espécie 

I2 formada: 

 

H2O2 (aq) + 2 I
1-

 (aq) + 2 H3O
1+

 (aq)   4 H2O(l) + I2 (aq) 

 

As soluções estoque dos compostos antirradicalares foram 

preparadas imediatamente antes do uso: i) a solução de trolox, 

utilizado como antirradical padrão, foi preparada a partir do reagente 

comercial (Aldrich) sem purificação prévia pela dissolução em solução 

de NaOH 0,01 mol.L
-1

, na concentração de 4,010
-4

 mol.L
-1

; ii) as 

soluções estoque dos extratos de B. regnelli e B trimera foram 
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preparadas imediatamente antes do uso através da dissolução do 

sólido em quantidade adequada de etanol (previamente tratado com 

Mg(s) e I2 (s) e destilado) sob atmosfera inerte de nitrogênio. Todas 

as soluções estoque foram estocadas a 4°C por no máximo dez dias, 

e as soluções de trabalho preparadas a partir delas, foram utilizadas 

somente no dia de sua diluição. 

Foram preparadas soluções-tampão fosfato (Na3PO4/Na2HPO4 

0,1 mol.L
-1

) pH 11,6, pela mistura das soluções dos sais 

correspondentes na relação adequada para se obter solução com pH 

= 11,6. 

 

4.4.1.2 Procedimento 

 

Em cubeta de quartzo para fluorescência munida de agitação 

magnética e termostatizada a 25 ºC  0,2 ºC, foram adicionados 20 

ìL de solução de luminol 10,0 mmol·L
-1

 e 20 ìL de uma solução de 

hemina 8,0 ìmol·L
-1

 a 1,92 mL de tampão fosfato 0,1 mol·L
-1

, pH 

11,6. A reação quimiluminescente foi iniciada pela adição de 20 ìL de 

uma solução de peróxido de hidrogênio 10,0 ìmol·L
-1

 aos outros 

componentes. Após cem segundos de reação, foram adicionados 20 

ìL de uma solução da amostra antirradical com intervalo de 

concentração de 60 mg·L
-1

 a 200,0 mg·L
-1

. No início dos ensaios 

cinéticos os reagentes apresentavam as seguintes concentrações: 

hemina 80 nmol·L
-1

, luminol 0,1 mmol·L
-1

, peróxido de hidrogênio 0,1 

ìmol·L
-1

 e 0,6 mg·L
-1

 a 2,0 mg·L
-1

 de composto antirradical em 2,0 

mL de volume final. As cinéticas de reação foram registradas durante 

vinte minutos (BASTOS et al, 2003). 

 

4.4.1.3 Quantificação da capacidade antirradicalar 

  

Considerando uma emissão luminosa que varia com o tempo, 

em um tempo t, o número de fótons emitidos por segundo é N(t). A 
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luz total emitida em uma reação quimiluminescente é proporcional à 

intensidade de emissão que é demonstrada na Equação 1. 

 
 


0 0)( dtIdtNL t  

Equação 1 

O decaimento de quimiluminescência da reação depende da 

concentração total de espécies reativas presentes no meio reacional. 

Compostos sequestradores de radicais consomem estas espécies, 

resultando na diminuição da intensidade de emissão. A diferença 

entre as áreas obtidas na presença do composto antirradicalar (Figura 

6B) e na ausência do mesmo (Figura 6A), denominada de área de 

supressão, é proporcional ao número de espécies reativas 

consumidas pelo antirradical. Sendo assim, a área de supressão deve 

ser proporcional à concentração do antirradical adicionado ao sistema 

quimiluminescente e a sua capacidade (Figuras 6A, 6B e 6C). 
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Figura 6 - A: Cinética de emissão de quimiluminescência da reação de luminol 

(0,01 mol.L
-1

) com peróxido de hidrogênio (1,0 mmol.L
-1

), catalisada por hemina 

(6,0 ìmol.L
-1

); B: com a adição do composto antirradicalar após 100 s de reação; 

C: A área de supressão obtida pela adição do composto antirradical é mostrada em 

destaque. 

 

Os dados obtidos no espectrofotômetro são transportados e 

tratados com o auxílio do software Microcal Origin 8.0 (2008); onde 

as curvas cinéticas foram obtidas. A partir da integração dessas 

curvas, as áreas de supressão de luz foram calculadas para cada 

concentração de antirradical, obtendo-se uma correlação linear 

normatizada da variação da área de supressão da luz em função da 

concentração. O cálculo da atividade antirradicalar foi obtido pela 

relação dos coeficientes angulares dessas correlações do antirradical 

e do padrão trolox (Figura 6) como descrito por Oliveira (2011). 

Desta maneira obtém-se o valor correspondente da atividade 

antirradicalar em porcentagem de trolox (%T), conforme a Equação 

2. 
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100% 
T

A

T




 

Equação 2 

Onde: %T = Percentual de trolox correspondente a capacidade  

  antirradicalar. 

 áA = Coeficiente angular da correlação entre área de  

  supressão e [AOH];  

 áT = Coeficiente angular da correlação entre área de  

  supressão e [trolox]. 

 

Além dos valores obtidos em porcentagem de trolox, foram 

calculados os valores de TRAP, parâmetro de sequestro total de 

radicais (�Total Radical Antioxidant Parameter� [TRAP], conforme 

descrito por Wayner e colaboradores (1985). Adequado ao sistema 

luminol/hemina, o valor de TRAP correspondente à concentração do 

composto antirradical, expressa em mg.L
-1

, que resulta na mesma 

área de supressão que a concentração de 1 µmol.L
-1

 de trolox (Figura 

7). 
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) T 

A 

 

Figura 7 - Correlação linear da área de supressão e a concentração de um 

composto antirradical e da área de supressão e a concentração de trolox para o 

cálculo da capacidade antirradicalar em porcentagem de trolox (%T) e como valor 

de TRAP. 
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Os valores foram expressos como média  desvio padrão de 

pelo menos três experimentos independentes. Todos os cálculos e 

ajustes foram realizados utilizando-se o software Microcal Origin 8.0 

(2008). 

 

4.4.2 Ensaio com o DPPH 

 

A atividade antirradicalar dos extratos vegetais foi também 

avaliada frente ao DPPH, utilizando-se dois procedimentos diferentes. 

 

4.4.2.1 Determinação da porcentagem de atividade 

antirradicalar 

 

Uma solução-estoque da amostra a ser analisada é preparada 

na concentração de 1,0mg/mL, e diluída em etanol para a obtenção 

de soluções com concentrações finais de 250, 125, 50, 25, 10 e 5 

g/mL. A solução etanólica de DPPH 0,3mM (1mL) é adicionada a 

2,5mL das soluções de diferentes concentrações da amostra, que 

permanecem à temperatura ambiente e no escuro. Após 30 minutos, 

os valores de absorbância são medidos a 518nm e convertidos em 

porcentagem de atividade anti-radicalar (AA), usando a equação 3:  

 

AA% = 100 - { [ (ABSamostra - ABSbranco) x 100] / ABScontrole} 

Equação 3 

 

Uma solução da amostra (2,5mL) juntamente com etanol (1mL) é 

usado como branco. A solução de DPPH (1,0mL) com etanol (2,5mL) 

é usado como controle negativo (PAULA-JUNIOR et al, 2006). 
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4.4.2.2 Determinação da porcentagem de trolox 

 

  As soluções estoque de DPPH
�
 (2,2-difenil-1-picrilhidrazila, 

radical livre) foram preparadas a partir de 6,5 mg de DPPH
�
 

dissolvidos em 10mL de etanol (previamente purificado com Mgº e 

I2, e filtrado com filtro Milli-Q). As concentrações das soluções de 

DPPH� foram determinadas espectrofotometricamente imediatamente 

antes da utilização (å515 = 1,09.10
4
 mol-1.L.cm

-1
). 

 As soluções estoque dos extratos vegetais foram preparadas 

pela dissolução de 5 mg em 5 mL de etanol (Synth, previamente 

tratado com Mgº e I2) e mantidas sob-refrigeração e na ausência de 

luz por até dez dias. As soluções de trabalho foram diluídas nas 

concentrações ideais imediatamente antes dos ensaios. 

 Em cubetas de quartzo para absorbância com caminho óptico 

de 10 mm, com volume total de 3,1 mL foram adicionados 150 µL de 

solução estoque de DPPH (1,65 10
-3

 mol.L
-1

) seguida da adição de 

determinados volumes de etanol; as quantidades exatas dependem 

da concentração da solução estoque dos extratos vegetais; a 

concentração final de DPPH
�
 foi ajustada para 8,0.10

-5
 mol.L

-1
. As 

medidas foram iniciadas pela adição de determinados volumes da 

solução do composto antirradical (1,0 g.L
-1

). A cinética da reação foi 

observada pela variação da absorbância da solução em 515 nm 

durante trinta minutos 

 Os dados obtidos no espectrofotômetro a partir dos 

experimentos cinéticos da reação entre o DPPH e os extratos vegetais 

foram tratados com o software Microcal Origin 8.0 (2008), onde as 

curvas cinéticas foram obtidas. Para o cálculo da atividade 

antirradicalar dos extratos vegetais, foram utilizados os coeficientes 

angulares das correlações das concentrações do antirradical e do 

padrão trolox em função da variação da absorbância. Desta maneira 

obtém-se o valor correspondente da atividade antirradicalar em 

porcentagem de trolox (%T), conforme a equação 2. 
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4.5 Ensaios biológicos 

 

4.5.1 Ensaios para avaliação da atividade antinflamatória 

 

Esses ensaios foram realizados sob supervisão da Profa. Dra. 

Daniela Oliveira Toyama, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

4.5.1.1 Procedimento com os animais  

 

Foram utilizados camundongos Swiss (20-35 g) fêmeas, 

provenientes do biotério do CEMIB da Universidade Estadual de 

Campinas. Os animais foram mantidos em caixas de propileno, a 

temperatura de 22-24ºC com ciclos de claro/escuro de 12 em 12h, 

com comida e água ad libitum. Todos os protocolos animais foram 

submetidos ao comitê de ética no uso de animal da UPM e foram 

aprovados sob o nº 022/05/208-CEUA. 

 

4.5.1.2 Avaliação da Toxicidade Aguda (DL50) 

 

Os extratos de B. regnelli e de B. trimera foram administrados 

intraperitonealmente (i.p.) em doses crescentes de (0,2 á 2g.Kg
-1

 em 

10mL.Kg
-1

) em camundongos Swiss fêmeas (25-30g), escolhidos 

aleatoriamente, separados em grupos de 5 animais cada, e mantidos 

em jejum por 12 horas. O grupo controle recebeu igual volume de 

veículo (5% de dimetilsulfóxido em salina 0,9%). Os óbitos foram 

verificados após 48 horas (LORKE, 1983). 

 

4.5.1.3 Avaliação da atividade antiinflamatória 
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4.5.1.3.1 Edema de pata induzido por carragenina 

 

O edema de pata foi induzido em camundongos Swiss fêmeas 

(25-30g) divididos em grupos de 5 animais cada. Os animais 

receberam os extratos hidroalcoólicos via i.p., nas doses de 50, 100 e 

200 mg.Kg
-1

 de animal. No grupo controle negativo foi administrado 

5% de dimetilsulfóxido (Sigma) em salina 0,9% na dose de 10mL.Kg
-

1
.  No grupo controle positivo foi administrado via i.p. 10 mg.Kg

-1
 de 

indometacina (Sigma). Após 1h os animais receberam a injeção 

subplantar de 20L de carragenina (Sigma) 1% dissolvida em salina 

0,9%. A pata contralateral recebeu o mesmo volume de salina 0,9%. 

Em intervalos de 30, 60, 90, 120 e 180 min da administração de 

carragenina o volume das patas foi registrado em plestimógrafo (Ugo 

Basile®) e o edema expresso com a diferença, em mililitros cúbicos, 

entre a pata que recebeu carragenina e a pata contralateral que 

recebeu salina (WINTER et al., 1962). 

 

4.5.2 Ensaios de avaliação do efeito dos extratos na Síndrome 

Metabólica 

 

Estes ensaios foram realizados sob a supervisão da Prof.ª Dra. 

Miriam Oliveira Ribeiro, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 

4.5.2.1 Procedimentos com os animais 

 

Os animais utilizados foram camundongos machos da linhagem 

C57 com peso inicial em torno de 25g provenientes do biotério da 

Faculdade de Medicina da USP (CEUA N° 081/04/2011). Os animais 

foram mantidos no biotério da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

em gaiolas coletivas com não mais de 5 animais cada, acondicionados 

em biotério termorregulado (23ºC ± 2ºC), com ciclo de luz 
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claro/escuro de 12 em 12 horas (início do período claro às 6h00min) 

e com água e alimentação ad libitum. Os animais foram divididos nos 

seguintes grupos experimentais: 

Dieta: camundongos sem qualquer tratamento recebendo dieta 

hipercalórica por 120 dias; 

Grupo Controle: camundongos sem qualquer tratamento 

recebendo água e ração comercial; 

Dieta e Extrato: camundongos recebendo dieta hipercalórica e 

ingestões diárias do extrato por gavagem nas doses de 500, 1000 e 

1500ìg.Kg
-1

 çg/g P.C./dia; 

O peso corpóreo e o consumo de comida dos animais foram 

acompanhados diariamente. Todos os grupos estudados foram 

submetidos à eutanásia pela manhã em um único dia. O 

procedimento foi realizado por dessangramento sob anestesia 

utilizando-se anestésico Uretana (1200mg/Kg P.C.) e o sangue foi 

coletado em tubo de ensaio contendo EDTA 10% e centrifugado a 

10000 RPM durante 20 minutos para extração do plasma. 

A dieta hipercalórica rica em gordura é produzida pela Rhoster 

Ind. e Com. Ltda. (Rhoster Ltda - Araçoiaba da Serra, SP, Brasil), 

sendo constituída por 30% de carboidrato, 24% de proteína e 40% 

de gordura, totalizando aproximadamente 8,7cal/g. A dieta padrão 

apresenta 1,8 cal/g. 

 

4.5.2.2 Teste de Tolerância à Glicose � GTT 

 

Os animais foram submetidos ao jejum por 12 horas na noite 

anterior. Entre 9h e 10h foi administrada glicose (2 g.kg
-1

 P.C.) por 

meio de injeção intraperitonea,l e amostras de sangue foram 

coletadas da cauda dos animais em intervalos de 30 minutos durante 

2 horas. A leitura da glicemia foi determinada em medidor de glicose 

(Johnson &Johnson, One Touch Ultra, Milpitas, Califórnia, USA). 
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4.5.2.3 Teste de Tolerância à Insulina � ITT 

 

A ração padrão e a dieta hipercalórica foram removidas pela 

manhã, 6 horas antes da realização do experimento. Às 14h30 foi 

administrada Insulina (0.5 U/kg) por injeção intraperitoneal e 

amostras de sangue foram coletadas da cauda dos animais em 

intervalos de 15 minutos durante 1 hora. A leitura da glicemia seria 

determinada conforme a descrita para curva de GTT. 

 

4.5.2.4 Dosagem de colesterol total 

 

 A dosagem foi feita em plasma por colorimetria, utilizando-se 

de kit enzimático comercial (Roche Diagnóstica-Manheim, Alemanha), 

de acordo com as indicações do fabricante. 

 

5. Resultados e discussões 

 

 Tendo como objetivo estudar a constituição química dos 

extratos hidroalcoólicos e das infusões das espécies vegetais 

selecionadas para esse projeto, os mesmos foram analisados por 

CLAE-DAD e CLAE-EM. 

 

5.1 Análises dos extratos através de CLAE-DAD E CLAE-EM 

 

 

5.1.1 Análises dos extratos de B. regnelli 

 

 As soluções hidroalcoólicas e infusões dos indivíduos masculino 

e feminino de B. regnelli, obtidas do material vegetal coletado em 

outubro de 2009, foram analisados através de CLAE-DAD, e os 

cromatogramas são apresentados nas figuras 8 a 11. 
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Figura 8 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, tratado com Reagente de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, sem o tratamento com Reagente de Carrez. 
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Figura 10 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo masculino de B. regnelli, tratado com Reagente de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo masculino de B. regnelli,sem o tratamento com Reagente de Carrez. 
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 O tratamento de extratos vegetais com o Reagente de Carrez 

tem por finalidade precipitar o material coloidal presente nos 

mesmos, os quais poderiam interferir nas análises cromatográficas 

(CLIFFORD et al, 2006). De fato, Ky e colaboradores (1997) 

constataram que o uso do Reagente de Carrez foi fundamental para a 

precipitação de material coloidal, particularmente proteínas e 

polissacarídeos, que formam complexos com o ácido clorogênico em 

pH ácido. Os cromatogramas das soluções hidroalcoólicas dos 

indivíduos feminino e masculino apresentam-se diferentes somente 

para as soluções tratadas com o Reagente de Carrez (figuras 8 e 10), 

sendo que o cromatograma referente ao indivíduo feminino é mais 

complexo. No entanto, quando as soluções não são tratadas com o 

Reagente de Carrez, os perfis químicos tornam-se similares, 

conforme os cromatogramas apresentados nas figuras 9 e 11. Além 

disso, o uso do Reagente de Carrez não teve o mesmo efeito nas 

soluções hiroalcoólicas analisadas. No cromatograma da solução 

obtida do indivíduo feminino, foi possível detectar outras substâncias 

que não eram observadas sem o uso de tal Reagente, conforme os 

cromatogramas apresentados na figura 8 (picos em 26,84; 45,50; 

58,78; 60,94 e 61,52 min) e na figura 9 (picos em 27,20 e 59,54 

min). Nos cromatogramas das soluções obtidas do indivíduo 

masculino, tratada ou não com Reagente de Carrez (figuras 10 e 11, 

respectivamente) são observados basicamente os mesmos picos 

(próximos a 27 e 59 min.). No entanto, a intensidade dos picos é 

invertida. 

 Quanto aos cromatogramas obtidos da solução hidroalcoólica de 

B. regnelli feminina, cujas coletas foram realizadas em junho e 

agosto de 2011, verificou-se um padrão divergente daquele obtido 

para o material vegetal coletado em época de floração (Figuras 12 a 

15). 
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Figura 12 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, coleta de junho de 2011, tratado com Reagente 

de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, coleta de junho de 2011, sem o tratamento com 

Reagente de Carrez. 
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Figura 14 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, coleta de agosto de 2011, tratado com Reagente 

de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico do 

indivíduo feminino de B. regnelli, coleta de agosto de 2011, sem o tratamento com 

Reagente de Carrez. 
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 Nos dois períodos analisados (junho e agosto) pode-se afirmar 

que os metabólitos secundários presentes em época de floração não 

foram produzidos. No entanto, no cromatograma apresentado na 

Figura 15 são observados dois picos, com tempos de retenção 24 e 

54 min. Não é possível afirmar quais fatores teriam influenciado a 

obtenção desse perfil químico em junho e em agosto. É válido, no 

entanto, ressaltar uma possível influência do fator sazonalidade, 

como já descrito por Gobbo-Neto e Lopes (2007), não descartando o 

fato de que outros fatores exercem essa influência conjuntamente. Os 

autores citam um aumento da concentração de ácidos clorogênicos 

em espécies de Nicotiana tabacum e Hypericum perforatum, 

mediante fatores como baixas temperaturas e estresse hídrico, 

respectivamente. 

 São apresentados a seguir os cromatogramas das infusões 

obtidas dos dois indivíduos, com e sem tratamento com Soluções de 

Carrez (figuras 16 a 19). Os cromatogramas das infusões são 

diferentes dos cromatogramas das soluções hidroalcoólicas, porém, 

alguns constituintes podem ser comuns nas duas soluções, pois 

apresentam tempos de retenção próximos. Além disso, cabe ressaltar 

que os cromatogramas das infusões tratadas com o Reagente de 

Carrez são semelhantes, e, portanto, o uso de tal reagente permitiu 

detectar diferenças na intensidade dos picos nos cromatogramas das 

infusões, assim como observado nas análises das soluções 

hidroalcoólicas. 
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Figura 16 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

feminino de B. regnelli, tratada com Reagente de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

feminino de B. regnelli, sem o tratamento com Reagente de Carrez. 
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Figura 18 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

masculino de B. regnelli, tratada com Reagente de Carrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

masculino de B. regnelli, sem o tratamento com Reagente de Carrez 
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 Nas figuras 20 e 21 são apresentados os cromatogramas das 

soluções hidroalcoólicas concentradas obtidas dos dois indivíduos de 

B. regnelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico 

concentrado obtido do indivíduo feminino de B. regnelli, tratado com Reagente de 

Carrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico 

concentrado obtido do indivíduo masculino de B. regnelli, tratado com Reagente de 

Carrez 
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 Inicialmente deve-se salientar que os cromatogramas das 

soluções hidroalcoólicas dos dois indivíduos são muito semelhantes, 

pois são observados os mesmos picos (próximos aos tempos de 

retenção 27, 45 e 58 min.).  

 Quando se compara os cromatogramas das figuras 8 e 20, 

pode-se sugerir quando se utilizou maior quantidade de material 

vegetal no procedimento de extração, os constituintes majoritários 

foram potencialmente extraídos, e os constituintes minoritários que 

foram detectados no cromatograma da figura 8 não são mais 

observados no cromatograma da figura 20. Com relação aos 

cromatogramas das soluções hidroalcoólicas do indivíduo masculino 

(Figuras 10 e 21) observa-se o mesmo resultado observado para as 

soluções do indivíduo feminino, pois além do pico em 26,94, 

observam-se outros em 44,9 e 57,38 minutos. 

 Os dados de CLAE-DAD-EM, obtido a partir de análises 

realizadas em Ribeirão Preto, do extrato hidroalcoólico concentrado 

do indivíduo masculino de B. regnelii são apresentados na Tabela 2. O 

cromatograma do extrato em questão é apresentado na figura 22, e 

os espectros de absorção dos picos referidos na tabela 2 encontram-

se representados nas figuras 23 a 30. 

 A identificação dos picos cromatográficos foi baseada nas 

análises de CLAE-DAD-EM, de acordo com Gobbo-Neto e Lopes 

(2008). Considerando-se que tais análises foram realizadas nas 

mesmas condições descritas por esses autores, a ordem de eluição 

dos constituintes químicos, em especial dos ácidos clorogênicos, deve 

ser a mesma. Portanto, a partir dos tempos de retenção, e os dados 

de UV e EM (Tabela 2) permitiram a identificação de alguns 

constituintes químicos. 

 O pico cromatográfico 17 (tr 9,7 min.) apresenta íon com m/z 

355 como pico base no modo positivo, e espectro no UV com bandas 

características de ácidos clorogênicos (UV max: 291 e 334 nm, figura 
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24). Esses dados sugerem a presença de um derivado cafeoilquínico. 

Segundo as análises realizadas por Gobbo-Neto e Lopes (2008), a 

ordem de eluição desses isômeros nas condições utilizadas é: ácido 

3-O-(E)-cafeoilquínico, ácido 4-O-(E)-cafeoilquínico e ácido 5-O-(E)-

cafeoilquínico. Como apenas um desses derivados teve seu espectro 

de massas registrado (com tr 9,7 min.), sugere-se que a substância 

seja um dos isômeros do ácido cafeoilquínico. No entanto, 

comparando-se os tempos de retenção e os espectros de absorção 

dos picos com tr 5,6, 9,7 e 10,6 min. (figuras 23 a 25) com os 

resultados de Gobbo-Neto e Lopes (2008), sugere-se que tais picos 

sejam relativos aos isômeros ácido 3-O-(E)-cafeoilquínico, ácido 4-O-

(E)-cafeoilquínico e ácido 5-O-(E)-cafeoilquínico respectivamente. 

Vale ressaltar que novas análises serão realizadas para comprovar a 

identidade dessas substâncias. 

Os picos cromatográficos 33, 34 e 38 apresentaram íon com m/z 517 

e m/z 499 como pico base no modo positivo, sugerindo a presença de 

derivados de ácido quínico esterificados com duas unidades cafeoilas. 

Os espectros no UV corroboram com a observação anterior, uma vez 

que apresentam bandas características de tais substâncias (UV Max: 

≈ 326 e 350 nm). A identificação dos picos foi baseada nas análises 

realizadas por Gobbo-Neto e Lopes (2008), tendo sido observado que 

a ordem de eluição desses isômeros, nas condições utilizadas, é ácido 

3,4-di-O-(E)-cafeoilquínico (pico 33), ácido 3,5-di-O-(E)-

cafeoilquínico (pico 34) e ácido 4,5-di-O-(E)-cafeoilquínico (pico 38).  

 Empregando a mesma estratégia de identificação dos picos 

anteriores, os picos cromatográficos (39 e 40) apresentaram o íon 

com m/z 531, e o íon m/z 513 como pico base, os quais são 14 m/z 

maiores que os picos observados para os derivados dicafeoilquínicos. 

Além disso, as bandas observadas nos espectros no UV também 

sugerem a presença de ácidos clorogênicos. Os picos m/z 177 são 

correspondentes a uma unidade feruloil e, portanto, sugere-se que 

esses dois picos sejam atribuídos a dois isômeros do ácido 
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cafeoilferuloilquínico. No entanto, os dados obtidos não são 

suficientes para a atribuição individual dos isômeros. 

 

 

Tabela 2.  Dados de CLAE-DAD-EM do extrato hidroalcoólico 

concentrado de B. regnelli (modo positivo) 

  
Pico Tempo de 

retenção 

(tr, min.) 

Íons cromatográficos 

(m/z) 

UV max 

(nm) 

Substância 

11 5,6  

 

301, 324  Ácido 3-O-(E)-

cafeoilquínico 

17 9,7 [M + H
+
] 355,0024 (pb), [MH 

� AQ]
+
 163 

291, 334 Ácido 4-O-(E)-

cafeoilquínico 

18 10,6  

 

294, 328 Ácido 5-O-(E)-

cafeoilquínico 

33 34,4 [M + H
+
]  517,0648, [M � 

H2O]
+
  499 (pb), [MH � AQ]

+
 

163 

324, 330 Ácido 3,4-di-O-(E)-

cafeoilquínico 

34 35,8 [M + H
+
]  517,0667, [M � 

H2O]
+
  499 (pb), [MH � AQ]

+
 

163 

326, 340 Ácido 3,5-di-O-(E)-

cafeoilquínico 

38 41,2 [ M + H
+
]  517,0792, [M � 

H2O]
+
  499 (pb), [MH � AQ]

+
 

163 

327, 380 Ácido 4,5-di-O-(E)-

cafeoilquínico 

39 45,7 [M + H
+
]  531,0994, [M - 

H2O]
+
 513 (pb), [MH � AQ]

+
 

177 

300, 339 Ácido 

cafeoilferuloiquínico 

40 46,7 [M + H
+
]  531,1033 , [M - 

H2O]
+
 513 (pb), [MH � AQ]

+
 

177 

300, 330 Ácido 

cafeoilferuloiquínico 
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Figura 22 � Cromatograma registrado em 320 nm do extrato hidroalcoólico 

concentrado obtido do indivíduo masculino de B. regnelli. 
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Figura 25 - Espectro de absorção do 

pico 18 do cromatograma da figura 22 
Figura 26 - Espectro de absorção do 

pico 33 do cromatograma da figura 22 

Figura 27 -  Espectro de absorção do 

pico 34 do cromatograma da figura 22 
Figura 28 -  Espectro de absorção do 

pico 38 do cromatograma da figura 22 

Figura 23 - Espectro de absorção do 

pico 11 do cromatograma da figura 22 
Figura 24 - Espectro de absorção do 

pico 17 do cromatograma da figura 22 
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5.1.2 Análises dos extratos de B. trimera 

 

 Os cromatogramas das soluções hidroalcoólicas dos indivíduos 

masculino (HA-fem-Carrez) e feminino (HA-masc-Carrez) da coleta 

de junho de 2010 são apresentados nas Figuras 31 e 33 

respectivamente. É possível observar que o pico com tempo de 

retenção em torno de 25min., cujos espectros de absorção sugerem a 

presença de uma derivado de ácido cinâmico, é comum aos dois 

cromatogramas. No entanto, no cromatograma de HA-masc-Carrez 

são observados outros dois picos, com tempo de retenção em torno 

de 40,3 e 56,5min., que devem corresponder a um possível 

flavonóide e a um derivado de ácido cinâmico, de acordo com os seus 

espectros de absorção (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 -  Espectro de absorção do 

pico 39 do cromatograma da figura 22 
Figura 30 -  Espectro de absorção do 

pico 40 do cromatograma da figura 22 
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Figura 31 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico obtido 

do indivíduo feminino de B. trimera, tratado com Reagente de Carrez. 
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Figura 32 � Espectro de absorção referente ao pico com TR 25 min. no 

cromatograma da figura 31. 

 

0 13 25 38 50 63 75 88 100 110
-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0 Natália #31 [modified by Química]B.trimera fem 12/06/10 UV_VIS_3
mAU

min

1 - 25,627

WVL:325 nm



45 
 

0 13 25 38 50 63 75 88 100 110
-10,0

12,5

25,0

37,5

50,0

62,5

80,0 Natália #30 [modified by Química]B.trimera masc. 12/06/10 UV_VIS_3
mAU

min

1 - 25,451

2 - 40,332

3 - 56,536

WVL:325 nm

 

Figura 33 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico obtido 

do indivíduo masculino de B. trimera, tratado com Reagente de Carrez. 
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Figura 34 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 33. 
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 A extração hidroalcoólica realizada sem a utilização das 

soluções de Carrez mostrou-se mais satisfatória, pois o 

cromatograma mostrou-se mais complexo, devido à extração de um 

maior número de substâncias; na Figura 35, observa-se um pico com 

tempo de retenção de aproximadamente 56 min,, com bandas de 

absorção características de ácido clorogênico (Figuras 36), com 

comprimento de onda em 326nm e 297nm. 
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Figura 35 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico obtido 

do indivíduo feminino de B. trimera, sem o tratamento com Reagente de Carrez. 
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Figura 36 � Espectro de absorção referente ao pico com tr 25,6 min  no 

cromatograma da figura 35. 

 

 No cromatograma da infusão do indivíduo feminino observa-se 

um único pico (figura 37), ao contrário do cromatograma da infusão 

do material do indivíduo masculino (figura 39) no qual são 
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observados dois picos significativos. Ao analisarmos os espectros de 

absorção referentes aos picos de ambos os cromatogramas (tr= 28 

min., 326nm e 300nm do feminino; tr= e 30 min., 326nm, 298nm do 

masculino), sugere-se que os mesmos sejam referentes a ácidos 

clorogênicos. 
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Figura 37 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

feminino de B. trimera. 
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Figura 38 � Espectro de absorção referente ao pico com tr 27,9 min  no 

cromatograma da figura 37. 
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Figura 39 � Cromatograma registrado em 325 nm da infusão obtida do indivíduo 

masculino de B. trimera. 
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Figura 40 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 39. 

 

 Os cromatogramas da extração hidroalcoólica com o tratamento 

com Reagente de Carrez dos indivíduos coletados em abril de 2011 

(figuras 41 e 43) mostraram-se mais complexos que os referentes 

aos das coletas de junho de 2010, o que pode sugerir uma 

sazonidade na produção de compostos secundários na espécie de B. 

trimera. O cromatograma do indivíduo feminino apresenta dois picos 

com espectros de absorção característicos de ácido clorogênico, com 
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tempos de retenção de 26 e 57 minutos, com absorções em 

comprimentos de onda de 325nm e 298nm, e 327nm e 296nm, 

respectivamente. O cromatograma do indivíduo masculino apresenta 

um pico majoritário, e outros minoritários, sendo destes três com 

espectros de absorção característicos de ácido clorogênico. Os picos 

com tempo de retenção de aproximadamente 41 minutos, em ambos 

os cromatogramas têm espectros de absorção muito parecidos, com 

comprimentos de onda em 333nm e 271nm. 
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Figura 41 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico obtido 

do indivíduo feminino de B. trimera � coleta abril 2011. 
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Figura 42 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 40. 
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Figura 42 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 40 (continuação). 
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Figura 43 � Cromatograma registrado em 325 nm do extrato hidroalcoólico obtido 

do indivíduo masculino de B. trimera � coleta abril 2011. 
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Figura 44 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 43. 
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Figura 44 � Espectros de absorção referentes aos picos no cromatograma da 

figura 43 (continuação). 

 

 A utilização do método de extração hidroalcoólica sem solução 

de Carrez I e II com o material vegetal coletado dos dois indivíduos 

de B. trimera em abril de 2011 apresentaram cromatogramas muito 

parecidos. 

 O extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. trimera foi 

submetido à análise através de CLAE-DAD-EM, e dados obtidos são 

apresentados na Tabela 3. A identificação dos picos cromatográficos 

foi baseada nas análises de CLAE-DAD-EM, de acordo com Gobbo-

Neto e Lopes (2008) e Clifford e colaboradores (2003). Considerando-

se que tais análises foram realizadas nas mesmas condições descritas 

por Gobbo-Neto e Lopes, a ordem de eluição dos constituintes 

químicos, em especial dos ácidos clorogênicos, deve ser a mesma. 

Portanto, as análises dos tempos de retenção, assim como dos dados 

de UV e EM (Tabela 3) permitiram a identificação de alguns 

constituintes químicos. 
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Tabela 3  Dados de CLAE-DAD-EM do extrato hidroalcoólico do indivíduo 

masculino de B. trimera � coleta abril 2011 (ionização no modo negativo) 

 

Pico Tempo de 

retenção 

(tr, min.) 

Íons cromatográficos (m/z) UV max 

(nm) 

Substância 

7 13,9 [M - H]
-
 355,0 (pb)       [M - 

CAF]
-
 191 

290, 

320 

Ácido 3-O-(E)-

cafeoilquínico 

8 15,8 [M - H]
-
 367,2 (pb)          

[FER � H]
-
 193 

290, 

320 

Ácido 3-O-(E)-

feruloilquínico 

11 25,2 [M - H]
-
 367,1 (pb)          [M 

- FER � H2O]
-
 173 

290, 

320 

Ácido 4-O-(E)-

feruloilquínico 

13 27,2 [M - H]
-
 563,2         353,0 

(pb), 383,1, 443,3, 473,0. 

270, 

340 

Possivelmente um 

flavonóide glicosilado 

16 34,8 [M - H]
-
 609,1           300,8, 

270,8, 254,9 

250, 

350 

Possivelmente um 

flavonóide glicosilado 

18 43,4 [M - H]
-
  515,1         353 

(pb), 179 

300, 

330 

Ácido dicafeoilquínico 

20 48,8 [M - H]
-
  515,1         353 

(pb), 173 

290, 

320 

Ácido 4,5-di-O-(E)-

cafeoilquínico 

25 94,3 [M - H]
-
 681,4         651,3 

(pb) 

270, 

340 

 

 

 

5.2 Avaliação da atividade antirradicalar 

 

 Os extratos e infusões das duas espécies vegetais foram 

testadas quanto ao potencial antirradicalar, utilizando-se dois 

procedimentos diferentes. 

 

5.2.1 Ensaio quimiluminescente do luminol 
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 Amostras dos extratos hidroalcoólicos dos indivíduos femininos 

e masculinos de B. regnelli e de B. trimera foram dissolvidos em 

MeOH/H2O 4:6, sendo a concentração das soluções estoque 1,6 g.L
-1

. 

As correlações entre as áreas de supressão e a concentração do 

padrão trolox e dos extratos vegetais são apresentados nas figuras 

45 a 49. 

 

 

Figura 45 � Correlação linear entre a variação da área de supressão de luz e a 

concentração de trolox do sistema luminol/H2O2/hemina. 

 

 

 

Figura 46 � Correlação linear entre a variação da área de supressão de luz e a 

concentração do extrato B regnelli � indivíduo masculino, do sistema 

luminol/H2O2/hemina. 
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Figura 47 � Correlação linear entre a variação da área de supressão de luz e a 

concentração do extrato B regnelli � indivíduo feminino, do sistema 

luminol/H2O2/hemina. 

 

 

Figura 48 � Correlação linear entre a variação da área de supressão de luz e a 

concentração do extrato B trimera � indivíduo feminino, do sistema 

luminol/H2O2/hemina. 

 

 

Figura 49 � Correlação linear entre a variação da área de supressão de luz e a 

concentração do extrato B trimera � indivíduo masculino, do sistema 

luminol/H2O2/hemina. 
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 O potenciais antirradicalares dos extratos hidroalcoólicos foram 

calculados na forma de TRAP e de porcentagem de trolox (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Capacidade antirradicalar dos extratos de B. regnelli e de B. 

trimera determinados utilizando-se o ensaio quimiluminescente com 

luminol. 

Amostra  (u.a. L. mg
-1

) x 10
-4

 % trolox TRAP (mg.L
-1

) 

trolox 10,26 ± 0,26 100 ± 1 - 

B.reg � masc. 7,22 ± 0,18 70,4 ± 2,1 0,36 ± 0,02 

B. reg � fem. 6,35 ± 0,16 61,9 ± 1,8 0,40 ± 0,02 

B. trim � fem. 2,11 ± 0,06 20,6 ± 0,8 1,21 ± 0,01 

B. trim � masc. 3,20 ± 0,08 31,1 ± 1,1 0,80 ± 0,02 

 

 Os valores a capacidade antirradicalar são comunmente 

expressos em valores TRAP, ou seja, em valores de concentração de 

amostra (expressa nos caso de misturar em mg.L
-1

) que possui a 

mesma capacidade de uma solução 1 M de trolox, o composto 

antirradical padrão (Tabela 4). Observa-se que os valores de TRAP 

são maiores para B. trimera que para B. regnelli, indicando a maior 

capacidade antirradicalar dos constituintes desta ultima (Tabela 4). 

As diferenças entre os indivíduos da mesma espécie são pequenas, 

mais significativas, sendo que os indivíduos femininos mostram 

menor capacidade.  

 Entretanto, uma melhor maneira de expressar a capacidade 

antirradicalar de amostras constitui o valor de porcentagem trolox (% 

trolox), o qual é diretamente proporcional à capacidade e indica a 

porcentagem de atividade da amostra em relação ao trolox puro. Esta 

maneira de expressar os dados facilita a sua analise e demonstra, 

agora diretamente, a maior capacidade antirradicalar dos individuos 

de B. regnelli estudados. Os constituintes químicos do extrato do 

individuo masculino se mostram cerca de 10 % mais ativos em 

relação aos do individuo feminino; uma diferença pequena, porém 

significativa pelos valores do desvio padrão (Tabela 4).  Os diferentes 
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indivíduos de B. trimera mostram a mesma tendência, porém, a 

diferença de atividade é bem maior, sendo cerca de 30 %. Pretende-

se verificar posteriormente as diferenças entre os constituintes 

químicos dos indivíduos masculinos e femininos que justifiquem os 

valores de capacidade antirradicalar observados nesse estudo. 

 

5.2.2 Ensaio com o DPPH 

 

5.2.2.1 Determinação da porcentagem de atividade 

antirradicalar dos extratos de B. regnelli 

 

 Os extratos hidroalcoólicos obtidos do indivíduo masculino e do 

indivíduo feminino foram submetidos ao ensaio de atividade 

antirradicalar frente ao DPPH. Quercetina foi usada como controle 

positivo. Os valores das atividades antirradicalares são apresentados 

nas tabelas 5 e 6. 

 

 

Tabela 5.  Porcentagem de atividade antirradicalar (%AA) dos extratos de 

B. regnelli frente ao DPPH 

Concentração 

(µg.mL
-1

) 

% AA Extrato ind. 

masculino 

% AA 

Extrato ind. feminino 

10 10,29 ± 2,42 6,52 ± 2,01 

25 15,54 ± 1,68 21,29 ± 14,30 

50 31,32 ± 0,64 23,72 ± 7,42 

100 55,30 ± 1,63 40,85 ± 0,83 

200 82,50 ± 0,82 72,51 ± 2,32 
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Tabela 6  Porcentagem de atividade antirradicalar (%AA) da quercetina 

frente ao DPPH 

Concentração 

 (µg.mL
-1

) 

% AA quercetina 

1,0 10,88 ± 1,61 

2,5 35,43 ± 1,42 

5,0 80,44 ± 1,24 

7,5 92,33 ± 0,42 

10,0 92,80 ± 0,12 

 

 Esses resultados indicam que os extratos de B. regnelli 

apresentam atividade antirradicalar inferior à da quercetina, pois 

quando testados em concentração de 200 m.mL
-1

 apresentam uma 

atividade similar à quercetina na concentração de 5,0 m. mL
-1

. 

Também foi observado que o extrato obtido do indivíduo masculino 

apresentou uma atividade levemente superior em relação ao extrato 

obtido do indivíduo feminino, assim como observado no ensaio com o 

luminol. 

 

5.2.2.2 Determinação da porcentagem de trolox dos extratos 

de B. trimera 

 

 Os extratos hidroalcoólicos dos indivíduos feminino e masculino 

de B. trimera foram submetidos ao ensaio com o DPPH, e os 

resultados expressos como porcentagem de trolox (%trolox). Os 

gráficos de correlação da variação da absorbância em relação às 

concentrações testadas são apresentados nas figuras 50 e 51. 
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Figura 50 � Correlação linear entre a variação da absorbância e a concentração do 

extrato B trimera � indivíduo masculino, no ensaio com o DPPH. 
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Figura 51 � Correlação linear entre a variação da absorbância e a concentração do 

extrato B trimera � indivíduo feminino, no ensaio com o DPPH. 

 

 Para o cálculo da porcentagem de trolox utilizou-se a equação 

2, e o valor de T = 0,023 obtido por Oliveira (2011). Assim, 

determinou-se a % trolox para os extratos dos indivíduos masculino e 

feminino de B. trimera como sendo 36 e 19 respectivamente; tais 

resultados sugerem que o extrato do indivíduo masculino de 
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apresenta maior atividade antirradicalar que o extrato do indivíduo 

feminino, assim como observado no ensaio com o luminol. 

 

5.3 Ensaios biológicos 

  

 Com relação aos ensaios para a avaliação de toxicidade aguda 

realizados com os extratos das duas espécies vegetais, não se 

observou óbito após 48 horas. 

 

5.3.1 Avaliação da atividade antinflamatória 

 

 Os resultados dos ensaios referentes à atividade 

antiinflamatória dos extratos hidroalcoólicos obtido de B. regnelli são 

apresentados nas figuras 52 e 53. 

 

Figura 52 � Evolução dos edemas na avaliação da atividade antiinflamatória do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo feminino B. regnelli em relação à indometacina 

(conforme ANOVA em conjunto com o teste de Newman-Keuls, *P<0,05). 
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Figura 53 � Evolução dos edemas na avaliação da atividade antiinflamatória do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino B. regnelli em relação à indometacina 

(conforme ANOVA em conjunto com o teste de Newman-Keuls, *P<0,05). 

 

 Os gráficos apresentados nas figuras 52 e 53 representam a 

regressão do edema induzido durante um intervalo de tempo de 2 

horas depois de administradas a indometacina e as três 

concentrações do extratos hidroalcólicos de B. regnelli em diferentes 

grupos de camundongos. 

 O gráfico da figura 52 apresenta o efeito da atividade do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo feminino de B. regnelli, o qual se 

mostrou mais eficaz que o extrato hidroalcoólico do indivíduo 

masculino, pois se pode observar uma maior regressão do edema 

medido em 120 minutos após a administração da carragenina. Ainda 

nesse gráfico, é possível observar que os edemas dos animais 

tratados com as doses de 100 e de 200 mg.kg-1 do extrato são 

menores em relação aos edemas dos animais tratados com 

indometacina, após 30 minutos da administração da carragenina. No 
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entanto, após 120 min. os edemas dos animais tratados com as duas 

doses do extrato vegetal são levemente superiores. 

 Com relação aos animais tratados com o extrato masculino, nas 

mesmas doses, os edemas medidos após 30 min. são semelhantes 

aos edemas dos animais tratados com a indometacina; porém, após 

120 min. os edemas dos animais tratados com indometacina são 

menores. 

 Os resultados da avaliação da atividade antiinflamatória extrato 

hidroalcoólico do indivíduo feminino de B. trimera são apresentados 

na figura 54. É possível observar que os animais do grupo que 

previamente receberam a administração do na dose de 200 mg.Kg
-1

 

apresentou efeito similar ao grupo que recebeu previamente a droga 

antiinflamatória (indometacina 10mg.Kg
-1

) no tempo de 120 min. 

 

Figura 54 � Evolução dos edemas na avaliação da atividade antiinflamatória do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo feminino de B. trimera em relação à 

indometacina (conforme ANOVA em conjunto com o teste de Newman-Keuls, 

*P<0,05). 
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     Na figura 55 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

realizados com o extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. 

trimera.  o grupo que recebeu previamente o extrato hidroalcoólico 

de B. trimera na dose de 50 mg.Kg
-1

 a partir do tempo de 60 min 

apresentou característica pró inflamatória, quando comparada ao 

grupo controle negativo. O grupo que recebeu a administração do 

extrato de 200 mg.Kg
-1

 decorridos 120 min do teste apresentou 

similaridade ao resultado do grupo controle positivo (indometacina 

10mg.Kg
-1

), comportando-se como a droga antiinflamatória. 

 

 

Figura 55 � Evolução dos edemas na avaliação da atividade antiinflamatória do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. trimera em relação à 

indometacina (conforme ANOVA em conjunto com o teste de Newman-Keuls, 

*P<0,05). 
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5.3.2 Avaliação do efeito dos extratos na Síndrome Metabólica 

 

 Os resultados do acompanhamento do peso dos animais 

tratados com o extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. 

regnelli, assim como os que receberam apenas a ração hipercalórica e 

a ração controle, na síndrome metabólica estão expressos na figura 

56. 

 Em um período de aproximadamente 4 meses todos os grupos 

de camundongos submetidos à uma dieta hipercalórica, assim como 

os que receberam uma dieta balanceada tiveram seus pesos 

monitorados diariamente. Comparando-se os pesos dos camundongos 

do grupo da dieta hipercalórica com o grupo da dieta balanceada 

pode-se observar que a dieta rica em gordura induziu um maior 

ganho de peso quando comparado com o grupo controle. No entanto, 

no grupo que recebeu o tratamento com o extrato não corrigiu o 

ganho de peso induzido pela ração hipercalórica em nenhuma dose. O 

tratamento com o extrato na dose de 500ìg.Kg
-1

 leva a uma 

tendência de redução do ganho de peso. 
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Figura 56 � Acompanhamento da variação de peso e avaliação da ação do extrato 

hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. regnelli em relação ao mesmo. 

 

 A figura 57 apresenta a relação entre as médias do ganho de 

peso de cada grupo em gramas. Assim como na figura 56, as doses 

menores levam a uma tendência a redução de peso, mas não há 

significância ao se comparar com o grupo submetido apenas a dieta 

hipercalórica. 
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Figura 57 � Comparação entre as médias do ganho de peso de cada grupo, em 

gramas, com e sem o tratamento com o extratos de B. regnelli. 

 

 

 A figura 58 apresenta o acompanhamento do consumo de ração 

por cada grupo em gramas. Como se pode observar há um menor 

consumo pelos animais dos grupos que receberam a dieta rica em 

gordura, o que poderia ser atribuído à rejeição do animal à ração 

hipercalórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Figura 58 � Acompanhamento do consumo de ração e avaliação da influência do 

extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. regnelli em relação ao mesmo. 

 

 A figura 59 apresenta o teste de tolerância à glicose dos 

animais de cada grupo. O teste de tolerância à glicose dos grupos 

dieta avaliado durante 90 minutos, com as medições feitas em 

intervalos de 30 minutos, não apresentou resultados significativos em 

relação ao analisarem-se os valores de glicemia. Os camundongos 

submetidos às doses maiores de 1000 mg.Kg
-1

 e 1500 mg.Kg
-1

 

apresentam níveis de glicose no sangue maiores aos camundongos 

submetidos apenas à dieta hipercalórica. 

 Não foi possível concluir os testes de tolerância à insulina assim 

como os de dosagem de colesterol plasmático, dado às circunstâncias 

ocorridas durante o procedimento, portanto não se tem resultados 

conclusivos ao que se refere a esses parâmetros.  
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Figura 59 � Acompanhamento da glicemia durante o Teste de Tolerância à Glicose 

e avaliação da ação do extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. regnelli 

em relação ao mesmo. 

 

 A seguir são apresentados os resultados obtidos dos testes 

realizados com o extrato de B. trimera, os quais são similares aos 

obtidos para B. regnelli. As figuras 60 e 61 mostram que os extratos 

de B. trimera corrigem parcialmente o ganho de peso corporal 

induzido pela dieta rica em gordura na dose mais baixa, mas não nas 

doses altas. 
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Figura 60 � Acompanhamento da variação de peso e avaliação da ação do extrato 

hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. trimera em relação ao mesmo. 

 

 

0

10

20

30

40

50
Extrato 500mg/Kg

Extrato 1000mg/Kg

Extrato 1500mg/Kg

 CONTROLE
 DIETA

P
e
s
o

 c
o

rp
o

ra
l 
(g

)

 

Figura 61 � Comparação entre as médias do ganho de peso de cada grupo, em 

gramas, com e sem o tratamento com o extratos de B. trimera. 

 

 

 A figura 62 apresenta o teste de tolerância à glicose dos 

animais de cada grupo. O teste de tolerância à glicose dos grupos 

dieta avaliado durante 90 minutos, com as medições feitas em 

intervalos de 30 minutos, não apresentou resultados significativos em 
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relação ao analisarem-se os valores de glicemia. Portanto, não 

melhora  a tolerância à glicose. 

 A figura 63 os resultados de dosagem do colesterol plasmático 

dos animais tratados ou não com diferentes doses do extrato de B. 

trimera. É possível observar que nas doses mais altas o extrato não 

corrige o colesterol, mas há uma tendência de melhora na dose de 

500 mg.kg
-1

. 
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Figura 62 � Acompanhamento da glicemia durante o Teste de Tolerância à Glicose 

e avaliação da ação do extrato hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. trimera  

em relação ao mesmo. 
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Figura 63 � Dosagem de colesterol plasmático e avaliação da ação do extrato 

hidroalcoólico do indivíduo masculino de B. trimera em relação ao mesmo. 
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6. Conclusões 

  

 Nesse trabalho as partes aéreas de indivíduos masculinos e 

femininos de Baccharis regnelli e de B. trimera, coletadas em Campos 

do Jordão, foram submetidas a diferentes processos de extração. Os 

extratos hidroalcoólicos foram analisados através de CLAE-DAD, 

visando identificar diferenças quanto ao processo extrativo, quanto à 

fenologia vegetal e quanto ao período de coleta do material vegetal. 

Os extratos hidroalcoólicos das duas espécies foram analisados 

através de CLAE-DAD-EM, de modo que foram identificados alguns de 

seus constituintes químicos, os quais pertencem às classes dos 

flavonoides e dos ácidos clorogênicos. 

 Os extratos hidroalcoólicos foram avaliados quanto ao potencial 

antirradicalar, utilizando-se dois ensaios (quimiluminescência do 

luminol e DPPH), e os resultados foram expressos em porcentagem 

de atividade antirradicalar, TRAP, e por um novo índice denominado 

porcentagem de trolox. Foi observado que os extratos de B. regnelli 

são mais ativos do que os de B. trimera, e que os extratos dos 

indivíduos masculinos são mais ativos em relação aos dos femininos. 

 A atividade antinflamatória foi avaliada através do ensaio de 

edema de pata induzido pela administração de carragenina, e 

utilizando-se indometacina como padrão. Verificou-se que os extratos 

de B. regnelli foram ativos, e que o extrato do indivíduo feminino foi 

mais eficaz na redução do edema. Por outro lado, os extratos dos 

indivíduos femininos e masculinos  de B. trimera apresentaram 

atividade similar. 

 Com relação aos parâmetros avaliados na Síndrome Metabólica, 

os extratos das duas espécies vegetais não apresentaram resultados 

satisfatórios; foi observada uma tendência de melhora nas doses 

menores (500 mg.kg
-1

). 
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7. Formação de Recursos Humanos 

 

7.1 Alunos de Iniciação Científica 

 

8.1.1 Flávia Uemura de Matos 

Curso � Farmácia. 

Agencia de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

8.1.2 Rafael Kozupski Ortega 

Curso � Farmácia. 

Agencia de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

8.1.3 Juliana Robira Morgado 

Curso � Farmácia. 

Agencia de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

8.1.4 Karine Christina Espejo Stanquevis 

Curso � Química. 

Agencia de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

8.1.5 Nathallia Vilela Protazio 

Curso � Farmácia. 

Agencia de Fomento para bolsa de estudo: PIBIC/MACKPESQUISA. 

 

8. Produção bibliográfica referente ao projeto de pesquisa 

 

8.1 Comunicações em Congressos Científicos 

 

8.1.1 Antiradical capacity evaluation of extracts and infusions from 

Baccharis regnelli using a chemiluminescence assay procedure. Flávia 

U. de Matos, Sandro de Oliveira, Marcelo J. P. Ferreira, Oriana A. 

Fávero, Norberto P. Lopes, Wilhelm J. Baader, Paulete Romoff. 
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Trabalho apresentado no 17th International Symposium on 

Bioluminescence and Chemiluminescence, Guelph, Canadá, de 28/05 

a 02/06/2012. 

 

8.2 Trabalhos de Monografia  

 

9.2.1 Flavia Uemura de Matos 

Título: Detecção de derivados fenólicos em Baccharis regnelli 

empregando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

Orientadora: Paulete Romoff 

Monografia apresentada no Centro de Ciências e Biológicas e da 

Saúde, Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2011. 

 

9.2.2 Edmar Silva Sobral. Avaliação da atividade antirradicalar de 

substâncias fenólicas e extratos vegetais frente ao DPPH. 

Orientadora: Paulete Romoff 

Monografia apresentada na Escola de Engenharia, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em 2012. 

 

9.2.3 Luana Mendes Bandeira. Detecção de derivados fenólicos em 

muda de Baccharis regnelli empregando Cromatografia de alta 

eficiência. 

Orientadora: Paulete Romoff 

Monografia apresentada na Escola de Engenharia, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em 2012. 

 

9.2.4 Rafael Kozupski Ortega. Avaliação da atividade anti-inflamatória 

e ação na Síndrome Metabólica de extratos das folhas de Baccharis 

regnelli. 

Orientadoras: Paulete Romoff e Miriam de Oliveira 

Monografia apresentada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2012. 
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9.2.5 Alessandra Soares Bezerra. Avaliação da atividade 

antinociceptiva do extrato hidroalcoólico de Baccharis trimera. 

Orientadora: Daniela de Oliveira Toyama 

Monografia apresentada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2012. 
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