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Resumo 
Leonotis nepetifolia é uma espécie pertencente à família Lamiaceae, usada na 

medicina popular para o tratamento de algumas doenças humanas como 

hemorragias uterinas, cálculos renais, problemas respiratórios e inflamações. Os 

espécimes foram coletados no município de Petrolina-PE, em ambientes 

cultivado e selvagem para que fosse verificado o grau de interferência que o 

ambiente promove na biossíntese de metabólitos secundários. Os espécimes 

coletados foram segmentados em folhas e no conjunto talos e flores, dos quais 

forma obtidos os extratos etanólico bruto (EEB) codificados com siglas que 

indicavam o segmento da planta e o local de cultivo. Em seguida, estes extratos 

foram individualmente particionados por cromatografia líquida a vácuo com 

solventes em ordem crescente de polaridade gerando desta maneira as fases: 

hexânica (HEX), clorofórmica (CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e metanólica 

(MeOH) também codificados com siglas que indicavam o segmento da planta e 

o local de cultivo. A avaliação do potencial antioxidante dos extratos e fases 

permitiu a seleção das fases que seriam submetidas a fracionamento 

cromatográfico e a partir das fases selecionadas, foram isolados os flavonoides 

3',4',5-trihidoxi-6,7-dimetoxiflavona (cirsiliol) e 4’-hidroxi-kaempferol 3,5,7-trimetil 

éter e os esteroides estigmaterol-3-O-β–glicopiranosídeo, β-sitosterol e 

estigmasterol sendo estes dois últimos em mistura. A extração dos óleos fixos 

presentes nas folhas permitiu a identificação por CG-EM de 27 compostos para 

o espécime cultivado e 19 compostos para o espécime selvagem.  Os testes de 

atividade antimicrobiana com os EEB, das fases, das folhas, do conjunto de talos 

e flores e do flavonoide cirsiliol, isolado, mostraram resultados poucos 

expressivos para este tipo de atividade. Os testes de atividade citotóxica com os 

extratos etanólico bruto, das fases das folhas, do conjunto de talos e flores e do 

flavonoide cirsiliol, isolado, mostraram que a fases AcOEt- FC, AcOEt-FS e o 

flavonoide cirsiliol, isolado, possuem elevada atividade citotóxica frente a duas 

linhagens de células tumorais para o primeiro e para três linhagens de células 

tumorais para os dois últimos, foi constatado também, que o cirsiliol apresenta 

seletividade por células tumorais, sendo desta forma atóxico, para células 

normais. Assim, o estudo realizado mostrou que existem diferenças na 

biossíntese de metabólitos secundários em função do ambiente de cultivo e que 

estas diferenças promovem alterações nas atividades biológicas avaliadas. 

Palavras chave: Lamiaceae, Leonotis nepetifolia, atividade biológica.  



Abstract 
Leonotis nepetifolia is a species belonging to the family Lamiacea, used in folk 

medicine for the treatment of some human diseases such as uterine bleeding, 

kidney stones, respiratory and inflammations. Specimens were collected in the 

city of Petrolina, in cultivated and wild environments for it to be checked the 

degree of interference that the environment promotes the biosynthesis of 

secondary metabolites. The collected specimens were grouped into leaves and 

stems and flowers together, of which the so obtained crude ethanolic extract 

(EEB) encoded with markings indicating the segment and  the plant growing site. 

Then, these extracts were individually partitioned by vacuum liquid 

chromatography with solvents in order of increasing polarity phases: hexane 

(HEX), chloroform (CHCl3), ethyl acetate (EtOAc) and methanol (MeOH) also 

encoded with markings indicating the segment and the plant growing site. 

Evaluation of the antioxidant activity of the extracts and phases allowed the 

selection of phases that would be subject to chromatographic fractionation and 

from selected stages, flavonoids were isolated the flavonoids 3',4',5-trihidoxy-6,7-

dimethoxyflavone (cirsiliol) and the 4’-hidroxy-kaempferol 3,5,7-trimethyl ether 

and the steroids stigmaterol-3-O-β-glicopyranoside, β-sitosterol and stigmasterol 

the latter two being in mixture. The extraction of fixed oils present in the leaves 

allowed the identification by GC-MS of compound 27 and for the cultived 

specimen and 19 compound for wild specimen. Tests for antimicrobial activity 

with EEB, the phases, of leaves, group of stems and flowers and cirsiliol 

flavonoid, isolated, showed little significant results for this type of activity. The 

cytotoxic activity tests with crude ethanolic extracts and phases, of leaves, the 

group of stems and flowers and flavonoid cirsiliol, isolated, showed that the 

phases EtOAc-FC and EtOAc-FS and cirsiliol flavonoid isolated, have high 

cytotoxic activity against two human cancer cell lines for the first and three tumor 

cell lines for the last two, it was also found that the cirsiliol shows selectivity for 

tumor cells with this form nontoxic for normal cells. Thus, the study showed that 

there are differences in the biosynthesis of secondary metabolites according to 

growth environment and that these differences promote changes in the evaluated 

biological activities. 

Keywords: Lamiaceae, Leonotis nepetifolia,  biological activity 

 
 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Fatores envolvidos na produção de metabólitos secundários em 

espécies vegetais...............................................................................................23 

Figura 2. Tipos de inflorescência encontradas na família Lamiaceae................29 

Figura 3:  Espécie Leonotis nepetifolia..............................................................33 

Figura 4. Compostos isolados da espécie L. nepetifolia.....................................40 

Figura 5. Principais antioxidantes de origem sintética........................................44 

Figura 6. Principais antioxidantes de origem natural..........................................45 

Figura 7. Redução do radical livre DPPH a hidrazina.........................................46 

Figura 8. Estruturas do β-caroteno e do ácido linoleico .....................................48 

Figura 9. Estabilização do radical ABTS por um antioxidante e sua formação 

pelo persulfato de potássio.................................................................................49 

Figura 10. Núcleo básico dos esteroides...........................................................50 

Figura 11: Esquema das vias de biossíntese responsáveis pela produção de 

isoprenoides em plantas e algas........................................................................50 

Figura 12. Biossíntese dos esteroides...............................................................51 

Figura 13: Biossíntese simplificada dos flavonoides..........................................53 

Figura 14.  Núcleo básico dos flavonoides.........................................................54 

Figura 15: Esqueletos básicos das principais subclasses dos 

flavonoides.........................................................................................................55 

Figura 16: Representação da fonte de ionização por eletronebulização e 

processo de eletronebulização...........................................................................63 

Figura 17. Representação esquemática da fonte de 

eletronebulização...............................................................................................64 



Figura 18. Representação de uma ionização por eletronebulização e cone de 

Taylor.................................................................................................................64 

Figura 19. Deformação e fissão de uma gota com excesso de 

carga..................................................................................................................65 

Figura 20. Estrutura da Actinomicina D..............................................................70 

Figura 21. Compostos com atividade citotóxica.................................................71 

Figura 22. Exsicata da espécie Leonotis nepetifolia depositada no Herbário da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco................................................73 

Figura 23. Sistema de fracionamento dos extratos etanólico 

brutos.................................................................................................................75 

Figura 24. Extração de gorduras totais por refluxo em Soxhlet..........................84 

Figura 25. Frações agrupadas após monitoramento por CCDA das frações 

obtidas em coluna cromatográfica da fase AcOEt-FC........................................89 

Figura 26. Frações agrupadas após monitoramento por CCDA das subfrações 

obtidas em coluna cromatográfica da fração C...................................................90 

Figura 27. Fluxograma de isolamento de LN-4..................................................94 

Figura 28. Rota biossintética das cumarinas...................................................105 

Figura 29. Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de 

Folin-Ciocalteau...............................................................................................110 

Figura 30. Esquema ilustrando a complexação do cloreto de alumínio (AlCl3) 

com o flavonoide quercetina, formando o complexo estável flavonoide-Al3+....111 

Figura 31. Ambientes de coleta dos espécimes de L. nepetifolia.....................113 

Figura 32. Morfologia dos eritrócitos após procedimento experimental...........117 

Figura 33. Componentes majoritários do óleo fixo das folhas do espécime 

cultivado...........................................................................................................121 



Figura 34. Estrutura química do metil α-linolenato, estigmast-5-en-3β-ol e 5α-

estigmast-7-en-3β-ol……………………………………………………………….123  

Figura 35. Espectro de RMN de 13C de LN-1 (DMSO,125 MHz)......................125 

Figura 36. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° de LN-1 (DMSO,125 MHz)...126 

Figura 37. Expansão do espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-1 

(DMSO,125 MHz).............................................................................................127 

Figura 38. Expansão do espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-1 

(DMSO,125 MHz).............................................................................................128 

Figura 39. Estrutura do estigmasterol..............................................................129 

Figura 40. Espectro de RMN de 1H de LN-1 (DMSO,500 MHz)........................130 

Figura 41.Expansão do espectro de RMN de 1H de LN-1 (DMSO,500 MHz)...131 

Figura 42. Estigmaterol-3-O-β-glicopiranosídeo..............................................132 

Figura 43. Espectro de RMN de 13C de LN-2 (DMSO, 125 MHz)......................136 

Figura 44. Espectro de RMN de 13C-DEPT 135° de LN-2 (DMSO, 125 MHz)...137 

Figura 45. Núcleo básico das flavonas............................................................138 

Figura 46. Espectro de RMN de 1H de LN-2 (DMSO, 500 MHz).......................139 

Figura 47. Espectro de correlação homonuclear RMN de 1H x 1H – COSY de LN-

2 (DMSO, 500 MHz).........................................................................................140 

Figura 48. Espectro de correlação 1H x 13C- HMQC de LN-2 (DMSO, 500 MHz e 

125 MHz)..........................................................................................................141 

Figura 49. Espectro de correlação heteronuclear RMN de 1H x 13C – HMBC de 

LN-2 (DMSO, 500 e 125 MHz)..........................................................................142 

Figura 50. Espectro de correlação heteronuclear RMN de 1H x 13C-HMBC de LN-

2 (DMSO, 500 e 125 MHz)................................................................................143 

Figura 51. Estrutura química do 3',4',5-trihidoxi-6,7-dimetoxiflavona...............144 



Figura 52. Espectros de massa de LN-2..........................................................147 

Figura 53. Proposta de fragmentação do composto LN-2 ...............................148 

Figura 54. Núcleo da flavona e possibilidades de substituições.......................149 

Figura 55. Espectro de RMN de 1H de LN-3 (MeOD, 300 MHz).......................150 

Figura 56. Espectro de RMN de 1H de LN-3 com sinais intensificados (MeOD, 

300 MHz)..........................................................................................................151 

Figura 57. Espectros de massa  de LN-3.........................................................153 

Figura 58. Proposta de fragmentação para o composto LN-3..........................154 

Figura 59. Estrutura do composto 4’-hidroxi-kaempferol 3,5,7-trimetil éter......155 

Figura 60. Estruturas dos esteroides presentes em LN-4................................157 

Figura 61. Espectro de RMN 13C DEPT-Q de LN-4 (CDCl3, 125 MHz)............158 

Figura 62. Expansão do espectro de RMN 13C DEPT-Q de LN-4 (CDCl3, 125 

MHz)................................................................................................................159 

Figura 63. Espectro de RMN 1H de LN-4 (CDCl3, 500 MHz).............................161 

Figura 64. Expansão espectro de RMN 1H de LN-4 (CDCl3, 500 MHz)............162 

Figura 65. Espectro de correlação homonuclear 1H x 1H-COSY de LN-4 (CDCl3, 

500 MHz)..........................................................................................................163 

Figura 66. Cromatogramas e espectros de ultravioleta dos padrões...............167 

 

 

LISTA DE QUADROS 
Quadro 1.  Aplicações de técnicas hifenadas na área de produtos naturais.......59 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Massas de material vegetal seco e extratos brutos obtidos................74 

Tabela 2. Massa das frações após cromatografia líquida a vácuo em ordem 

crescente de polaridade.....................................................................................75 

Tabela 3. Eluentes e reveladores utilizados para a caracterização do perfil 

fitoquímico cromatográfico dos extratos etanólicos e demais frações obtidas das 

folhas de Leonotis nepitifolia..............................................................................76 

Tabela 4.  Volumes de amostras a serem pipetadas no testes de ABTS.+ e suas 

respectivas concentrações em µg.mL-1..............................................................79 

Tabela 5. Fracionamento cromatográfico de MeOH-FC.....................................87 

Tabela 6. Fracionamento cromatográfico de AcOEt-FC.....................................88 

Tabela 7.Fracionamento cromatográfico fração C.............................................89 

Tabela 8. Fracionamento cromatográfico de AcOEt-FS.....................................91 

Tabela 9. Fracionamento cromatográfico da fração F........................................92 

Tabela 10. Fracionamento cromatográfico da fração F1, oriunda do 

fracionamento da fase AcOEt-FS.......................................................................93 

Tabela 11. Condições cromatográficas dos experimentos de LC-MS................96 

Tabela 12. Estudo descritivo das classes de metabólitos secundários 

investigados em extratos e fases de espécimes de L. nepetifolia.....................104 

Tabela 13. Atividade antioxidante dos extratos e fases das folhas e flores talos 

dos espécimes de L. nepetifolia........................................................................107 

Tabela 14.Teores de fenóis e flavonoides totais em extratos e fases dos 

espécimes de L. nepetifolia..............................................................................112 

Tabela 15. Percentuais máximos de inibição da hemólise de eritrócitos induzida 

por H2O2...........................................................................................................116 



Tabela 16. Constituintes químicos do óleo fixo extraído das folhas do espécime 

cultivado de L. nepetifolia.................................................................................119 

Tabela 17.Constituintes químicos do óleo fixo extraído das folhas do espécime 

selvagem de L. nepetifolia................................................................................122 

Tabela 18. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (125 MHz, DMSO) 

de LN1 com os deslocamentos químicos do estigmaterol-3-O-β-glicopiranosídeo 

encontrados na literatura (C5D5N, 50 MHz)......................................................133 

Tabela 19. Comparação dos dados espectrais de RMN de 1H (500 MHz) e 13C  

(125 MHz) para LN-2 em DMSO (δ em ppm, J em parênteses em Hz), incluindo 

os resultados dos experimentos 2D heteronucleares 1H x 13C-COSY- nJCH (n=1, 

HMQC; n=2 e 3, HMBC), com os do Cirsiliol encontrados na literatura (MeOD, 

75 MHz)............................................................................................................145 

Tabela 20. Comparação dos dados espectrais de RMN de 1H (500 MHz) de LN-

3 em MeOD  (δ em ppm, J em parênteses em Hz), com os do 4’-Hidroxi-

kaempferol 3,5,7-trimetil éter encontrados na literatura (DMSO)......................156 

Tabela 21. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (125 MHz, CDCl3) 

de LN-4 com os deslocamentos químicos da mistura de β-sitosterol e 

estigmasterol encontrados na literatura (50 MHz, CDCl3)................................164 

Tabela 22. Teor do flavonoide cirsiliol, tempos de retenção e λmáx para os 

padrões cirsilol e apigenina em extratos etanólico bruto das folhas e do conjunto 

flores e talos de espécimes cultivado e selvagem de L. nepetifolia...................166 

Tabela 23. Atividade antibacteriana de extratos etanólico bruto e fases das folhas 

de espécimes de L. nepetifolia coletadas em ambiente selvagem e cultivado..170 

Tabela 24. Atividade antibacteriana de extratos etanólicos brutos e fases do 

conjunto talos e flores de espécimes de L. nepetifolia coletadas em ambiente 

selvagem e cultivado........................................................................................171 

Tabela 25. Percentual de inibição do crescimento celular (IC%) das amostras em 

três linhagens tumorais....................................................................................173 



Tabela 26. Valores de CI50 para o flavonoide cirsiliol frente a quatro linhagens de 

células tumorais e uma não tumoral, testadas na dose máxima de                                 

5 µg.mL-1..........................................................................................................176 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS QUÍMICOS  
% AA: Percentual de atividade antioxidante 
µg: Micrograma 
µL: Microlitro 
µm: Micrômetro 
AA: Atividade antioxidante 
ABTS: [2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico] 
AcOEt: Acetato de etila 
AIDS: Síndrome da imunodeficiência adquirida 
APCI: Atmosferic pressure chemical ionization 
ATCC: American type cell colletion 
BHA: Butil-hidroxianisol 
BHT: Butil-hidroxitolueno 
C5D5N: Piridina 
CBM: Concentração bactericida mínima 
CC: Cromatografia em coluna 
CCD: Cromatografia em camada delgada 
CCDA: Cromatografia em camada delgada analítica 
CCDP: Cromatografia em camada delgada preparativa 
CDCl3: Clorofórmio deuterado 
CE50: Concentração efetiva 50% 
CI50: Concentração inibitória 50% 
CG: Cromatografia gasosa 
CG-EM: Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa 
CHCl3: Clorofórmio 
CIM: Concentração inibitória mínima 
CLAE-DAD: Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de 
arranjo de diodos 
COSY: Correlation spectroscopy 
CTT: Cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazolio 
d.i: Diâmetro interno 
d: Dubleto 
dd: Duplo dubleto 
DEPTQ: Distortionless Enhancement by Polarization Transfer Including the 
Detection of Quaternary Nuclei 
DMSO: Dimetilsulfóxido 
DNA: Ácido desoxirribonucleico 
DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazila 
EAG: Equivalentes de ácido gálico 
EASI: Easy ambiente sonicspray ionozation 
EEB: Extrato etanólico bruto 
ERNs: Espécies reativas de nitrogênio 
EROs: Espécies reativas de oxigênio 
ESI: Ionização por eletrospray 
eV: eletrovolt 
FC: Folha cultivada 
FDA: Food and drug administration 
FS: Folha selvagem 
HCl: Ácido clorídrico 
HCT-116: Colorretal humano 
Hex.: Hexano 
HIV: Vírus da imunodeficiência humana 



HMBC: Heteronuclear multiple bond correlation 
HMQC: Heteronuclear multiple quantum coherence 
HPLC: High-performance liquid chromatography 
HSV: Vírus da herpes 
HTS: High troughput screening 
HVASF: Herbário Vale do São Francisco 
HZ: Hertz 
IE: Impacto de elétrons 
IQ: Ionização química 
J: Constante de acoplamento 
Kgf: Quilograma-força 
KOH: Hidróxido de potássio 
kV: Quilovolt 
LC-MS: Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa 
LN-1: Substância 1 
LN-2: Substância 2 
LN-3: Substância 3 
LN-4: Mistura binária dos esteroides 
m: Multipleto 
MA: Muita atividade 
MeOD: Metanol deuterado 
MeOH: Metanol 
mg EqAG.g-1: Miligrama de equivalentes de ácido gálico por grama de amostra 
mg Equerc.g-1: Miligrama de equivalentes de quercetina por grama de amostra 
MO: Atividade moderada 
MS: Espectrometria de massa 
MTT: Sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazolium 
NCI: Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 
OMS: Organização mundial da saúde 
OVCAR-8: Ovário humano 
PA: Pouca atividade 
PBS: Tampão fosfato 
Rf: Retenction factor (Fator de retenção) 
RMN de 1H: Ressonância magnética nuclear de hidrogênio 
RNA: Ácido ribonucleico 
RPM: Rotações por minuto 
TFC: Talos e flores cultivado 
TFS: Talos e flores selvagem 
TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa 
TPA: 12-O- tetradecanoil forbol 13-acetato 
Tr: tempo de retenção 
UFC: Unidade formadora de colônia 
UV: Ultravioleta   
δ: Deslocamento químico 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso dos recursos naturais em função da manutenção da vida é uma prática que 

acompanha o homem desde o início de sua existência. Nos primórdios, quando não 

dominava as técnicas de manejo dos recursos que a natureza oferecia, o homem fazia 

o uso dos frutos, raízes e outras espécies vegetais como fonte de alimentação e 

quando estes eram cessados a alternativa mais viável era a busca de outras 

localidades que forneciam condições de sobrevivência. Neste período da história as 

comunidades, como ainda hoje existem, eram chamadas de nômades. Com o passar 

dos anos, a humanidade desenvolveu maneiras de usar a natureza além do consumo 

de frutos, aprendeu a dominar o fogo, a fazer o cultivo da terra tornando os 

deslocamentos constantes desnecessários (ABREU et al., 2001). 

Com a observação dos hábitos dos animais selvagens que faziam a ingestão de 

folhas de espécies vegetais no alívio das dores e males o homem passou a fazer o 

uso de ervas tanto na culinária quanto no tratamento de suas afecções (MARINHO et 

al., 2007). E este, foi apenas o início do uso dos recursos naturais na terapêutica 

humana. A história das civilizações Oriental e Ocidental é rica de exemplos do uso de 

recursos naturais na medicina, no controle de pragas, em mecanismos de defesa e 

até mesmo na estética, onde a dilatação da pupila por meio da aplicação do extrato 

de beladona (Atropa beladona) pela rainha Cleópatra é um exemplo marcante deste 

uso. E, além da civilização Egípcia, as civilizações Greco-Romana e Chinesa também 

se destacam ao longo da história pelo uso dos recursos naturais (VIEGAS-Jr et al., 

2006; EMERY et al., 2010). 

Hoje, no contexto da terapêutica, já é do conhecimento dos pesquisadores que 

plantas, fungos, insetos, organismos marinhos e bactérias são incontestáveis fontes 

de substâncias biologicamente ativas. Os produtos naturais produzidos por estes 

organismos, em especial os pertencentes à classe dos metabólitos secundários, vêm 

despertando o interesse como novos fármacos para o tratamento de diversas doenças 

ou como modelos moleculares para o desenvolvimento planejado da síntese de novos 

compostos biologicamente ativos (BARREIRO; BOLZANI, 2009).  

Esta classe de compostos, metabólitos secundários, é oriunda do desvio da rota 

metabólica dos metabólitos primários destes organismos e a sua produção está 

diretamente ligada ao sistema de defesa destes organismos, sua biossíntese é 
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altamente complexa e direcionada para a ação em alvos específicos de seus 

predadores e como proteção às agressões externas sofridas. Escassez de nutrientes, 

de água, exposição a altos índices de radiação solar, ataques de insetos e interação 

entre outras espécies vegetais são algumas das variantes capazes de modificar a 

expressão metabólica a nível qualitativo e quantitativo das espécies vegetais (Figura 

1) (FERREIRA; PINTO, 2010; ARAÚJO.,2013). 

 

Figura 1. Fatores envolvidos na produção de metabólitos secundários em espécies 

vegetais. Fonte: (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

Ao longo do processo evolutivo, o homem foi aprendendo a selecionar plantas 

para o alívio de seus males e doenças, e o resultado desse processo é que muitos 

povos, como as civilizações já citadas, passaram a dominar o conhecimento do uso 

de plantas e ervas medicinais, este domínio que vem sendo passado de geração em 

geração é a base usada pelos pesquisadores na busca de novos compostos de ação 

farmacológica ou mesmo modelos estruturais para o desenvolvimento de novos 

medicamentos (FERREIRA; PINTO, 2010). 
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Sem dúvida, foram os antibióticos que mais contribuíram para o interesse do 

setor farmacêutico pelos produtos naturais, diversos agentes antimicrobianos foram 

isolados de fontes naturais. Hoje, a resistência dos microrganismos patógenos aos 

antibióticos existentes no mercado é uma preocupação crescente e de cunho mundial. 

Dados de 2005, afirmavam que dos 2 milhões de casos de americanos infectados por 

agentes bacterianos 1,4 milhões apresentavam resistência a pelo menos um dos 

antibióticos utilizado no tratamento (CUSHNIE; LAMB, 2005; BARREIRO; BOLZANI, 

2009).  

Extratos de origem vegetais e compostos isolados a partir destas matrizes vêm 

despertando um crescente interesse dos pesquisadores na busca de agentes 

antimicrobianos efetivos frente a cepas resistentes. Dentre as classes de metabólitos 

secundários estudados como agentes antimicrobianos, os flavonoides, compostos 

fenólicos de núcleo heterocíclico característico do tipo C6-C3-C6, destacam-se como 

moléculas promissoras para este fim (CUSHNIE; LAMB., 2005; COUTINHO et al., 

2009; CUSHNIE; LAMB., 2011);  . 

Levantamentos realizados entre os anos de 1981 e 2012 com aprovação do 

FDA mostram que cerca de 50% dos medicamentos aprovados com inclusão dos 

agentes quimioterápicos usados hoje são produtos naturais propriamente ditos ou 

foram idealizados a partir da modificação estrutural destes. Constatou-se que o 

mercado mundial destes agentes terapêuticos movimenta cerca de 60 bilhões de 

dólares por ano e que os países ricos em biodiversidade, mas pouco desenvolvidos 

economicamente, como é o caso do Brasil, são grandes fornecedores de matéria 

prima para a produção destes medicamentos e consumidores do produto acabado 

gerando assim um déficit econômico e, sobretudo a perca de conhecimento sobre a 

biodiversidade local que fica sobre posse dos países extratores do potencial 

biotecnológico das nossas fontes naturais (RIBEIRO et al., 2012; COSTA-LOTUFO et 

al., 2010; FERREIRA; PINTO, 2010). 

O Brasil hospeda entre 15 e 20% de toda a biodiversidade mundial, sendo 

considerado o maior país do planeta em número de espécies endêmicas segundo a 

Convenção da Diversidade Biológica. Apesar de sua grande biodiversidade, menos 

de 10% do potencial biológico e menos de 5% da fitoquímica desta biodiversidade tem 
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sido estudada (BARREIRO; BOLZANI, 2009; COSTA-LOTUFO et., 2010; FERREIRA 

et al., 2011).  

Neste contexto, o Nordeste brasileiro, é uma região brasileira detentora de uma 

área territorial de aproximadamente 1539000 Km2 na qual, é encontrado o único bioma 

exclusivamente brasileiro, a Caatinga, distribuído em aproximadamente 850 000 Km2 

o que correspondente a 10% do território nacional. Quanto a vegetação, há registros 

de que este bioma, possui cerca de 1000 espécies de plantas vasculares dentre as 

quais muitas são endêmicas (VIANA et al., 2013). 

Apesar do grande número de espécies vegetais encontradas no bioma 

Caatinga, fica claro que este é um ecossistema fragilizado pela falta de conhecimento 

do potencial terapêutico das espécies encontradas neste bioma e consequentemente 

a sua valorização, tendo em vista que é cada vez maior número de áreas desmatadas 

para o uso madeira para a produção de lenha, para a utilização da área para o cultivo 

de outras espécies ou ainda para a criação de animais (VIANA et al., 2013). 

Diante das informações até aqui apresentadas e do potencial pouco explorado 

das espécies vegetais encontradas no bioma Caatinga, este trabalho relata a extração 

e caracterização dos óleos fixos, a avaliação das atividades antioxidante, 

antimicrobiana e citotóxica in vitro, o estudo fitoquímico, a elucidação das substâncias 

isoladas, a caracterização de substâncias presentes nos extratos por meio da técnica 

de LC-MS e a quantificação do teor do marcador quimiotaxonômico da família 

Lamiaceae presentes nos extratos da espécie Leonotis nepetifolia por meio da 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE-DAD) com o objetivo de verificar a 

interferência do meio de cultivo na produção de metabólitos secundários e os efeitos 

destes ambientes nas atividade biológicas in vitro avaliadas. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

- Investigar e comparar os constituintes químicos e as respectivas atividades 

biológicas in vitro da espécie Leonotis nepetifolia (L.).Br quando coletada sob formas 

cultivada e silvestre.  

2.2 Objetivos específicos 

- Extrair e caracterizar os constituintes presentes no óleo fixo das folhas da 

espécie, comparando os resultados obtidos entre as duas formas de cultivo 

estudadas; 

- Preparar extratos etanólicos com folhas e o conjunto flores e talos da espécie 

Leonotis nepetifolia (L). Br; 

- Obter frações por partição pelo método da cromatografia líquida a vácuo dos 

extratos etanólico bruto obtidos; 

 - Realizar ensaios de atividade antioxidante in vitro, determinar os teores de 

fenóis e flavonoides totais nos extratos e fases obtidos e fazer o comparativo dos 

resultados obtidos com o tipo de cultivo; 

- Quantificar um dos marcadores quimiotaxonômicos da família Lamiaceae nos 

extratos brutos obtidos e fases acetato de etila das folhas dos ambientes estudados; 

- Obter frações semipuras e substâncias isoladas de Leonotis nepetifolia (L). Br, 

principalmente de frações onde os constituintes químicos sejam de possível 

interesse farmacológico; 

- Caracterizar estruturalmente o(s) composto(s) isolado(s) através de técnicas 

espectrométricas de ressonância magnética nuclear (RMN) utilizando espectros uni 

e bidimensionais, bem como pela cromatografia líquida acoplada à espectrometria 

de massas (LC-MS); 

- Realizar ensaios de atividades antimicrobiana, citotóxica e viabilidade celular in 

vitro dos extratos etanólicos brutos, fases e compostos isolados. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Considerações sobre a família Lamiaceae 

A família Lamiaceae, que recebe este nome devido ao gênero marcante da 

família, Lamium, é composta por cerca de 230 gêneros distribuídas em 

aproximadamente 6900 espécies por todo o globo terrestre. É também conhecida 

botanicamente pela designação latina Labiatae em consequência da presença de 

lábios em suas flores. Suas espécies possuem, em geral, porte de arbustos ou 

subarbustos com até 1,6 m de altura e raramente se apresentam como árvores 

(ALONSO-FERNANDEZ; DÍAZ-RIVERA., 2006; LEE et al., 2011) .  

É uma família de plantas aromáticas, providas em todas as suas partes de 

glândulas secretoras de óleos voláteis de composição variada. Seus talos são 

quadrangulares e suas folhas sempre posicionadas de maneira opostas, as 

inflorescências são terminais ou laterais com aspecto de panículas (ALONSO-

FERNANDEZ; DÍAZ-RIVERA., 2006) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de inflorescência encontradas na família Lamiaceae. Fonte:  

(DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DEL MEDIO NATURAL-UNIVERSIDAD PÚBLICA 

DE NAVARRA., 2014.< disponível em: 

http://www.unavarra.es/herbario/htm/inflorescencia.htm>) 
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As espécies que constituem esta família possuem pétalas ou corolas 

bilobuladas, sendo o lábio inferior mais longo, alargado e oblíquo na boca, o que 

permite a perfeita adaptação dos bicos de pássaros polinizadores e a produção de 

óleos voláteis (IWARSSON; HARVEY, 2003).  

A família Lamiaceae possui participação efetiva na economia mundial, devido 

à sua ampla distribuição. Suas espécies são exploradas em diversas áreas pelo 

homem: na culinária, na medicina, no paisagismo, em formulações cosméticas, em 

rituais religiosos, como é o caso de muitas espécies dos gêneros Scuterallia e Ocimum 

frequentemente usadas para este fim pelas comunidades africanas e indígenas do 

litoral Pacífico, e muito raramente como alimentos propriamente ditos (ALONSO-

FERNANDEZ; DÍAZ-RIVERA., 2006; LEE et al., 2011; LI et al., 2012). 

Estudos fitoquímicos com espécies pertencentes a esta família identificaram a 

presença de esteroides, fenóis, flavonoides, derivados do ácido cinâmico, saponinas, 

quinonas, alcaloides e cumarinas (HAIDA et al., 2007; LEE et al., 2011; TRIVEDI et 

al., 2011)  

Em estudos etnofarmacológicos, foram registrados usos de preparações com 

as espécies desta família para diversos fins como: estimulante dos sistemas nervoso 

e digestório, diuréticos, febrífugos, carminativos, cicatrizantes, anti-inflamatórios, 

expectorantes, demais doenças brônquicas e infecções de pele, garganta, gengiva e 

boca (HAIDA et al., 2007; BERDOWSKA et al., 2013). 

A literatura tem mostrado que as espécies da família Lamiaceae possuem uma 

variedade de atividades biológicas tais como: anti-inflamatória, antioxidante, 

antibacteriana, antifúngica, antiviral, antialérgica, citotóxica e inibidora da síntese de 

melanina (DORMAN et al., 2004; BERDOWSKA et al., 2013)  

No Brasil, a família Lamiaceae encontra-se distribuída em 46 gêneros, 519 

espécies, 8 subespécies e 19 variedades, estão distribuídas em seis domínios 

geográficos brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 

Pantanal, sendo que nenhuma de suas espécies é endêmica do país (FLORA DO 

BRASIL, 2014). 

 

3.2 Considerações sobre o gênero Leonotis 

O gênero Leonotis é um dos gêneros mais facilmente identificáveis dentre os 

que compõem a família Lamiaceae devido ao seu florescimento, caule, porte denso, 
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vertícilos (popularmente conhecidos com nó) e flores de cabelo laranja (IWARSSON; 

HARVEY, 2003) 

A propagação das espécies pertencentes a este gênero se dá por meio da 

polinização, que apesar de receber a contribuição de outros insetos polinizadores é 

promovida principalmente por pássaros, devido às suas características peculiares: 

corpo, tamanho, língua, trato digestivo e ciclo anual. Os lábios superiores das corolas, 

abrangem as anteras e o estigma, de modo que durante a alimentação, o pólen é 

depositado sobre a cabeça dos pássaros polinizadores. A polinização é realizada no 

local por sua aderência até que este material seja depositado durante a visita em 

outras corolas (IWARSSON; HARVEY, 2003). 

A seleção dos agentes polinizadores se dá por meio da coloração que atrai os 

pássaros e intimida a aproximação de outros insetos, a exemplo das abelhas, além 

da coloração de suas flores a atração de pássaros polinizadores ocorre também pela 

elevada produção de néctar das espécies pertencentes a este gênero, que como 

característica comum apresentam produção elevada quando os verticilos encontram-

se na fase jovem (IWARSSON; HARVEY,2003). 

As espécies pertencentes ao gênero Leonotis possuem porte de arbustos 

perenes ou anuais com comprimento máximo de 8 m, caule quadrangular que pode 

ocasionalmente ser cilíndrico na base, púberes, nós mais grossos que os entrenós e 

muitas vezes com proeminentes cicatrizes foliares. Folhas pecioladas ou 

ocasionalmente sésseis. Inflorescência composta de 1 a 5 verticilos por broto, corola 

tubular, 2 de lábios, branco ou levemente rosa, coberto por cabelos vermelho, laranja 

ou amarelo (IWARSSON; HARVEY,2003). 

Atualmente, são reconhecidas nove espécies pertencentes ao gênero Leonotis 

com poucas variedades:   Leonotis decadonta, Leonotis goetzei, Leonotis grandis, 

Leonotis leonurus, Leonotis mirycifolia, Leonotis myrothamnifolia, Leonotis nepetifolia, 

Leonotis ocymifolia e Leonotis pole evanssii. Todas de origem e exclusividade africana 

com exceção da espécie Leonotis nepetifolia que possui distribuição pancontinental 

(IWARSSON; HARVEY,2003).  

Estudos fitoquímicos com espécies deste gênero têm identificado a presença 

de alcaloides, saponinas, taninos, cumarinas, flavonoides e terpenos. Na medicina 

popular, as espécies são utilizadas para o tratamento de doenças estomacais na 

África tropical, hemorroidas, diabetes, hipertensão, anemia, eczema, outras irritações 

de pele e ainda como purgativo. Outro ponto de destaque quanto ao consumo destas 
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espécies é a utilização como substituintes da Cannabis no sul da África, devido aos 

seus efeitos alucinógenos (MAROYI, 2013; CRUZ et al., 2011; HABTEMARIAM et al., 

1994). 

Estudos realizados por diferentes grupos de pesquisa reportam atividades 

biológicas para os óleos essenciais extraídos das espécies pertencentes a este 

gênero como: atividade antimicrobiana e tripanocida (Trypanosoma b. brucet) 

(GOPAL et al., 1994; NIBRET, 2010). Para os extratos, há registros das atividades 

anticonvulsivante, anti-inflamatória, antinociceptiva, hipoglicemiante, antioxidante, 

anti-espasmódica, antifúngica, anti-asmática, antidiarreica, anti-helmintica, repelente, 

inseticida do vetor de transmissão do parasita causador da malaria (Plasmodium 

falciparum) e inibidores da acetilcolinesterase (BIENVENU et al., 2002; OJEWOLE, 

2005; EGUALE et al., 2011;  AMOO, 2012; LI et al., 2012; CHALANNAVAN et al., 

2013). 

 

3.3 Considerações sobre a espécie Leonotis nepetifolia 

 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br é um arbusto de origem Africana e de distribuição 

pancontinental que até o ano de 2007 era botanicamente identificada com Leonotis 

nepetaefolia. Essa alteração de identificação justifica a presença de trabalhos que 

nomeiam a espécie como Leonotis nepetifolia ou como Leonotis nepetaefolia. 

Inicialmente, esta espécie foi introduzida como planta ornamental que se adaptou bem 

ao clima subtropical e é atualmente encontrada em diversos países como: México, 

Venezuela, Índia, Brasil e no sul do continente africano. Não constitui uma espécie 

exigente quanto ao aporte de nutrientes, crescendo em solos arenosos, argilosos, 

rochosos, ao longo de acostamentos de rodovias e até em depósitos de lixo. Seu 

cultivo se dá por meio de sementes que podem permanecer por longos períodos de 

dormência até o alcance de condições favoráveis. Está mais bem adaptada a regiões 

ensolaradas, sendo mais encontrada no período entre a primavera e o outono (CRUZ 

et al., 2011) 

No Brasil, encontra-se distribuída ao longo de todo o país (Figura 3): 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Centro-oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), 
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Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina) (FLORA DO BRASIL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Espécie Leonotis nepetifolia. Fonte: Autoria própria 

 

Na África, algumas tribos utilizam o cigarro das folhas desta planta em rituais 

religiosos devido aos seus efeitos alucinógenos. Na medicina popular, vários 

segmentos da planta são usados na forma de chás, compressas ou cataplasma no 

tratamento de diversas doenças humanas, como tosse, febre, dor de estômago, 

infecções na pele, reumatismo, dismenorreia, e disfunção renal (LI et al., 2012).  

Esta espécie, também é usada para tratamentos de indigestão, gases 

intestinais, constipação, cefaleia, gota, desordens uterinas, doenças sexualmente 

transmissíveis, laxativo, purgativo, no tratamento de ectodermatoses, eczema, 

erisipela, impetigo, vitiligo, panariço e seborreia. O suco das folhas é utilizado nos 

casos de menstruação abundante ou hemorragia uterina, também tendo aplicação 

como oxitócico durante o trabalho de parto, favorecendo o período expulsivo e o 

desprendimento da placenta (CRUZ et al., 2011). 
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Estudos fitoquímicos realizados com extratos desta espécie coletada na Índia 

revelaram a presença de óleos fixos, óleos voláteis, carboidratos, terpenoides, 

saponinas, flavonoides, proteínas, aminoácidos, fitoesterois e alcaloides (TRIVEDI et 

al., 2011). Estudos biológicos realizados com diferentes extratos demonstraram as 

atividades antimicrobianas da planta frente às cepas de Escherichia coli, Candida 

albicans, Micrococcus luteus Staphylococcus aureus (TORRES et al., 2008). 

Também foi observada atividade antifúngica do extrato seco das flores de L. 

nepetifolia, que apresentou 100% de eficácia contra colônias de Aspergillus flavus 

75% no controle de colônias de Aspergillus parasiticus (ABUBACKER; 

RAMANATHAN, 2003). 

Em 1991, Calixto et al. evidenciaram o efeito relaxante do chá do caule e do 

extrato hidroalcoólico de Leonotis nepetifolia sobre as células do miométrio e traqueia 

de cobaias, já em células observou-se contração, sendo o extrato hidroalcoólico mais 

potente em todos os testes.  

A ação anti-inflamatória in vivo foi estudada fazendo o uso de extratos 

individualizados de folhas, caule, flores de espécimes mexicanos de L. nepetifolia. O 

modelo animal utilizado foi o de edema de orelha induzido pela aplicação tópica de 

12-O-tetradecanoil forbol-13-acetato (TPA) em camundongos, tratados topicamente 

com cada um dos extratos. Todos os extratos da planta envolvidos no estudo 

mostraram alguma evidência de ação anti-inflamatória, de forma mais marcante os 

extratos etanólicos de caules (72,93%), flores (69,06%) e folhas (65,75%). Os autores 

demonstraram, pela primeira vez, a ação anti-inflamatória da leonitino, um 

furanoditerpeno isolado do extrato hexânico de Leonotis nepetifolia (PARRA-

DELGADO et al., 2004). 

Em 2012 foram desenvolvidos estudos que comprovaram a atividade 

antibacteriana de extratos metanólicos das folhas, flores e haste frente à cepa de 

Micrococcus luteus, bactéria gram-positiva presente no solo ou na pele humana 

potencialmente associada a infecções humanas (NARAYAN, 2012).  

Em 2013 foram desenvolvidas pesquisas de atividade antimicrobiana frente às 

cepas de E. coli e Staphylococcus aures, do potencial larvicida frente à larvas do 

agente Artemia salina, do potencial pesticida frente ao agente Sitophilus oryzae e 

estudos de inibição de crescimento em linhagens de células do câncer (UDAYA et al 

.,2013; VEERABADRAN et al., 2013). 
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 A revisão de artigos que reportam o isolamento e caracterização estrutural de 

compostos de extratos das folhas ou partes aéreas da espécie Leonotis nepetifolia 

revelaram que já foram isolados e identificados um total de 32 compostos para os 

quais são atribuídas as atividades biológicas já identificadas para a espécie: um ácido 

graxo (1) (BAGRY et al., 1965),  oito diterpenos labdânicos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

(MACHAND et al., 1973; PURUSHORTAMAN et al.,1974; BLOUNT et al., 1980), uma 

cumarina (10) (PURUSHORTAMAN et al.,1976), cinco irioides glicosilados (11, 12, 

13, 14, 15) (TAKEDA et al., 1999), três derivados do ácido cinâmico (16, 17, 18) 

(TAKEDA et al., 1999),  doze diterpenos bis-espirolabdanos (18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29)  (LI et al., 2012) e dois flavonoides (30, 31) (LI et al., 2012). 
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Figura 4. Compostos isolados da espécie L. nepetifolia 

 

3.4 Considerações sobre antioxidantes 

Os processos do metabolismo de organismos aeróbios envolvem uma série de 

reações químicas, das quais mecanismos de oxido-redução e transferência de 

elétrons estão em constante ocorrência. Dentre os mediadores do metabolismo celular 

encontram-se os radicais livres que nada mais são que moléculas que possuem um 

par de elétron desemparelhado, altamente reativos e essenciais em processos como 

produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização 

intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes (BAREIROS et al., 2006).  

Radicais livres são constantemente gerados pela exposição a fatores exógenos 

ou por vias enzimáticas por intermédio de organelas citoplasmáticas que metabolizam 

oxigênio, nitrogênio e cloro. São desativados por agentes endógenos como enzimas 
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(Se-glutationa peroxidase, catalase e superóxido dismutase), glutaniona, peptídeos 

de histidina, proteínas ligadas ao ferro, ácido diidrolipoico, ou ainda por substâncias 

adquiridas por meio da ingestão de vitaminas, minerais e algumas classes de 

metabólitos secundários que são  capazes de estabilizar estes radicais pela 

transferência de elétrons, inibição da formação o inibição da propagação destas 

espécies reativas, tais substâncias são ditas antioxidantes e a sua importância vêm 

despertando crescente interesse entre os pesquisadores e indústrias devido ao seu 

potencial de prevenção dos deletérios causados pela produção em excesso de 

radicais livres, mais conhecido como estresse oxidativo (BIANCHI; ANTUNES, 1999; 

ALVES et al., 2010). 

O estresse oxidativo é uma consequência do desequilíbrio entre os teores de 

radicais livres produzidos e estabilizados pelos agentes antioxidantes de natureza 

endógena ou exógena. O excesso de radicais livres desencadeia uma série de 

reações bioquímicas deletérias, a exemplo do ataque a bases nitrogenadas do DNA, 

modificação de proteínas, ataque a organelas celulares como mitocôndrias e 

membranas, o que provoca alterações na estrutura e consequente perda de função 

ou até a morte celular. Tais alterações e interferências destes radicais livres em 

excesso são responsáveis pelo surgimento de várias patogenias como   artrite, choque 

hemorrágico, doenças do coração, catarata, disfunções cognitivas, câncer, AIDS, 

doenças autoimunes, doenças do pulmão, intoxicação por xenobióticos e 

envelhecimento precoce (BAREIROS et al., 2006; VASCONCELOS et al., 2006; 

ALVES et al., 2010). 

Os principais agentes indutores de patogenias são as espécies reativas que 

possuem o elétron desemparelhado centrado em um átomo de oxigênio ou nitrogênio 

configurando assim, as espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio (EROs) ou (ERNs) 

(BARREIROS et al., 2006; FERREIRA; MATSUBARA, 1997).  

As EROs são encontradas em todos os sistemas biológicos e a sua formação 

se durante o processo de transformação de oxigênio gasoso em água pela 

mitocôndria. Durante o processo são formados intermediários reativos como os 

radicais superóxido (O2
−.), hidroperoxila (OH2

. ), hidroxila (OH.) e os não radicalares 

como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ácido hipocloroso (HClO). Dentre as ERNs, 

estão incluídos óxido nítrico (NO.), óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos 

(NO2
−), nitratos (NO3

−) e peroxinitritos (ONOO−)(FERREIRA; MATSUBARA,1997). 
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 Superóxido (O2
−.):  sua ação como agente oxidante é irrelevante. Dentre os 

aminoácidos, o único que é oxidado por este ânion-radical é a cisteína, participa 

de processos biológicos importantes e o principal é o auxílio na produção do 

radical OH .. Possui a capacidade de liberar Fe2− das proteínas de 

armazenamento e de ferro-sulfoproteínas. Também reage com o radical 

(OH.) produzindo oxigênio singleto 1O2 e com o óxido nítrico (NO.) produzindo 

peroxinitrito (ONOO−). Atua como mecanismo de defesa das células por sua 

ação contra infecções causadas por vírus, fungos e bactérias (RIBEIRO et al., 

2005; BARREIROS et al., 2006; FERREIRA; MATSUBARA, 1997); 

 Hidroperoxila (OH2
. ): representa a forma protonada do radical superóxido, 

existem evidências de que o hidroperoxila é mais reativo que o superóxido, por 

sua maior facilidade em iniciar a destruição de membranas biológicas 

(FERREIRA; MATSUBARA.,1997; VASCONCELOS et al., 2007); 

 Hidroxila (OH.): é considerado como o radical mais reativo e deletério, uma vez 

que os sistemas biológicos não dispõem de mecanismos de defesa para a sua 

inibição. Combina-se rapidamente com metais e, em casos de metais fixados 

no DNA pode ocasionar modificação das bases e quebras das fitas, levando à 

inativação ou mutação do DNA. Além disso, inativa proteínas, ao oxidar seus 

grupos sulfidrilas (-SH) as pontes dissulfeto (-S-S-) e enzimas e é iniciador da 

oxidação de ácidos graxos poliinsaturados das membranas celulares 

(FERREIRA; MATSUBARA,1997; VASCONCELOS et al., 2007); 

 Peróxido de hidrogênio (H2O2): por não apresentar elétrons desemparelhados, 

não é classificado como radical livre, mas é altamente deletério pela sua 

capacidade elevada de transpor membranas e participar da reação que produz 

o radical (OH.). Pode reagir ainda, com a membrana eritrocitária e com 

proteínas ligadas ao ferro, sendo assim, altamente tóxico para as células 

(FERREIRA; MATSUBARA,1997; VASCONCELOS et al., 2007); 

 Ácido hipocloroso (HClO): espécie não-radicalar com alto poder de penetração 

celular, forte agente oxidante de uma gama de compostos biológicos, de maior 

seletividade para oxidação de ferro e proteínas quando comparado ao peróxido 

de hidrogênio (VASCONCELOS et al., 2007); 
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 Óxido nítrico (NO.): radical sem potencial de ataque ao DNA de forma individual, 

porém quando em contato com o O2 reage formando o radical peroxinitrito 

ONOO− (BARREIROS et al.,2006); 

 Óxido nitroso (N2O3): similarmente aos nitratos e nitritos com reagem com os 

ácidos gástricos, pode ser transformado em ácido nítroso por meio de sua 

reação com a água, sendo desta forma um de seus precursores (BARREIROS 

et al.,2006); 

 Ácido nitroso (HNO2): promotor da desaminação das bases do DNA que contêm 

o −NH2 livre: citosina, adenina e guanina, formando-se uracila, hipoxantina e 

xantina (BARREIROS et al., 2006); 

 Peroxinitritos (ONOO−): Por ter tempo de meia vida muito curto, é altamente 

instável e reativa. Oxidante potente de propriedades semelhantes ao radical 

hidroxila, ataca grupos −SH das proteínas, provoca hidroxilação e nitração de 

muitos compostos aromáticos e possui a capacidade de formar o radical OH. 

independentemente da presença de metais (VASCONCELOS et al., 2007); 

As doenças humanas relacionadas com a produção em excesso de radicais livres 

são consequência dos danos em cadeia causados por estas espécies que atacam 

sobretudo as macromoléculas biológicas. Em suma, os danos mais graves são 

aqueles causados no RNA ou DNA, quando as cadeias destas moléculas são 

quebradas e reconectadas erroneamente é possível que seja desencadeado o 

processo de oncogênese. Enzimas que sofrem ataques em seus aminoácidos podem 

perder a sua função. A oxidação dos lipídeos de membrana, interfere no transporte 

ativo e passivo ocasionando como consequência a morte celular. A oxidação de 

lipídeos do sangue, permite a agressão às paredes das artérias e veias, facilitando o 

acúmulo destes lipídeos e consequente obstrução destes, o que pode conduzir ao 

desenvolvimento de quadros clínicos de aterosclerose, trombose, infarto ou acidente 

vascular cerebral (BARREIROS et al., 2006) 

Como já mencionado, os organismos dispõem de mecanismos e estratégias 

endógenos que baseiam-se no impedimento da formação, receptação ou 

estabilização por doação de elétrons de modo a impedir o seu ataque à 

macromoléculas ou ainda, por meio do reparo das lesões causadas por estes radicais 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999; RIBEIRO et al., 2005). 
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Outra maneira de combate aos radicais livres é baseada no consumo de moléculas 

de baixo peso molecular que protegem alvos biológicos da oxidação, por 

apresentarem umas das três propriedades: supressão da formação do radical livre 

(quelação de metais ou inibição de ações enzimáticas), eliminação de radicais livres 

ou desativação por meio da doação de elétrons para estes radicais livres formando 

produtos estáveis, ou ainda, pela participação em processos de reparo. Tais 

moléculas são classificadas como antioxidantes, que por definição são quaisquer 

substâncias que presente em pequenas quantidades em relação ao substrato 

oxidável, atrasam ou inibem a oxidação deste substrato de maneira eficaz (SIEZ; 

STAHL, 1995; BARREIROS et al., 2006).  

Os antioxidantes exógenos possuem origem natural ou sintética e são empregados 

frequentemente nas indústrias de alimentos e farmacêutica como aditivos para 

retardação dos processos de peroxidação lipídica e consequente conservação dos 

produtos e este fator é um dos propulsores da busca de novas moléculas com 

potencial antioxidante. A relação dos antioxidantes mais utilizados pelas indústrias de 

alimentos e farmacêutica são os de origem sintética: BHA (butil-hidroxianisol) (1), BHT 

(butil-hidroxitolueno) (2), TBHQ (terc-butilhidroquinona) (3), Trolox® (4) e galato de n-

propila (5); já os de origem natural destacam-se: o ácido gálico (6), a quercetina (7), o 

ácido ascórbico (8) e o α-tocoferol (9), compostos fenólicos poli-hidroxilados com 

exceção do ácido ascórbico (ALVES et al., 2010).  
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Figura 6. Principais antioxidantes de origem natural. Fonte: Autoria própria 

 

Devido aos diferentes tipos de radicais livres e as suas diferentes formas de 

atuação nos organismos vivos, é praticamente impossível, a existência de um agente 

antioxidante efetivo em todos os sistemas de um meio biológico. E este, é um outro 

fator que impulsiona a pesquisa de novas moléculas com ação antioxidante para que 

seja possível construções de correlações entre o material de estudo (extrato vegetal, 

frações ou compostos isolados) e os sistemas biológicos em questão. 

Atualmente, muitos métodos são utilizados para a avaliação do potencial 

antioxidante in vitro de extratos vegetais, ou moléculas isoladas. O grande número de 

metodologias disponíveis para a avaliação do potencial antioxidante in vitro se dá em 

função da diversidade de radicais livres e dos meios avaliados, uma vez que um 

agente antioxidante pode ter o seu potencial modificado em função do meio ao qual 

se encontra. Em geral, os métodos in vitro de avaliação do potencial antioxidante, são 

baseados em medidas espectroscópicas (ALVES et al., 2010).  

As medidas baseadas na luz e outras formas de radiação eletromagnéticas são 

bastante empregadas na química analítica, seja para identificação de compostos ou 

para a quantificação de uma classe de compostos químicos que possuem como 

característica comum a absorção ou radiação de um teor de energia sob a forma de 

radiação UV, visível ou IV. Os métodos espectroscópicos de análise são 
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fundamentados na medida da quantidade de radiação eletromagnética produzida ou 

absorvidas pelas moléculas ou pelas espécies atômicas de interesse. O uso destas 

técnicas é bastante difundido em função da sua sensibilidade e precisão (SKOOG et 

al.,2008). 

A radiação eletromagnética que é uma forma de energia transmitida através do 

vácuo numa velocidade média de 3,0 x108 m.s-1 o que corresponde a cerca de 1080 

milhões de quilômetros por hora. Quando a radiação eletromagnética incide em uma 

molécula, que contem orbitais pi antiligantes desocupados caracterizando o grupo 

químico responsável pela absorção da energia (cromóforos), ocorre a excitação de 

elétrons para um estado de maior energia que ao retornar ao seu estado fundamental 

após a emissão da energia absorvida, fornece as informações sobre o analito 

(ATKINS; JONES., 2006; SKOOG et al., 2008). 

Baseada nestes fundamentos, a espectroscopia de absorção, faz o uso de 

medidas de luz absorvida em um determinado comprimento de onda para gerar 

informação tanto qualitativas quanto quantitativas sobre a amostra. Análises 

fundamentadas nesta técnica, são regidas pela lei da absorção também conhecida 

como lei de Lambert-Beer que fornece informações quantitativas de como a grandeza 

da atenuação depende da concentração das moléculas absorventes e da extensão do 

caminho sobre o qual ocorre a absorção. Isso quer dizer que ao ser incidida em uma 

molécula a energia monocromática é absorvida em parte por esta última e segundo a 

lei de Lambert-Beer, a quantidade de luz absorvida é diretamente proporcional a 

concentração do analito em solução, matematicamente esta lei é expressa pela 

equação: 

𝐴 =  𝜀𝑏𝑐 

Onde A é absorbância da espécie registrada no aparelho de 

espectrofotometria, ε é constante de proporcionalidade, b corresponde ao 

comprimento do caminho óptico e c a concentração da espécie absorvente (SKOOG 

et al.,2008). 

Como perdas por reflexão ou espalhamento da luz podem ocorrer nas paredes 

do recipiente no qual o analito está contido, nas superfícies de moléculas grandes ou 

partículas presentes no solvente, é comum nos experimentos determinar a 

absorbância produzida pelo solvente ou branco do experimento para que em seguida 

seja procedida a leitura do analito neste meio (SKOOG et al., 2008). 
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Como já mencionado, muitas metodologias são empregadas para a avaliação 

in vitro do potencial antioxidante de extratos vegetais ou substâncias isoladas, além 

dos fundamentos espectroscópicos, estas metodologias baseiam-se também na 

estabilização de radicais livres produzidos em um meio reacional ou adquiridos 

comercialmente. 

O método do sequestro do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) é um 

dos métodos de avaliação do potencial antioxidante de matrizes vegetais e 

substâncias isoladas frequentemente usado em função da sua sensibilidade, 

facilidade de execução, baixo custo, além da elevada estabilidade que o radical na 

sua forma livre apresenta, fator que reduz erros no processo e promove como 

consequência maiores índices de reprodutibilidade. A molécula do radical DPPH é 

caracterizada como um radical livre estável em virtude do elétron desemparelhado 

estar estabilizado pelo sistema de ressonância da molécula (ALVES et al., 2010).  

No seu estado desemparelhado, o radical livre DPPH apresenta uma coloração 

roxa intensa com pico de absorção máxima entre os comprimentos de onda de 517-

520 nm no espectro do ultravioleta. Ao ser estabilizado pela doação de um próton por 

uma molécula antioxidante, o radical é reduzido a hidrazina e a sua absorbância inicial 

é então diminuída. Esta propriedade de decaimento da absorção de luz, é que permite 

a análise espectrofotométrica do potencial antioxidante de matrizes frente a este 

radical (ALVES et al., 2010; BERGAMASCHI, 2010). 

  

Figura 7. Redução do radical livre DPPH a hidrazina. Fonte: Nanocrystalline 

Cellulose: A Novel, Renewable Antioxidant. Disponível em: 

http://www.odec.ca/projects/2011/tamtaj/index_files/Page393.html 

 

http://www.odec.ca/projects/2011/tamtaj/index_files/Page393.html


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 
cultivada e selvagem: um estudo comparativo  48 

 

O método espectrométrico da auto-oxidação do β-caroteno (1) investiga a 

atividade antioxidante de extratos, fases e padrões em meios lipofílicos. Muitos 

estudos têm demonstrado que o β-caroteno inibe a auto-oxidação de lipídeos em 

tecidos biológicos e produtos alimentícios, porém poucos detalhes da cinética e 

mecanismo destas reações têm sido revelados. O método foi modificado por Miller 

(1971) e utiliza o ácido linoleico (2), Tween 40 e o beta caroteno, um antioxidante 

natural pertencente à classe dos carotenoides, para verificar o potencial de proteção 

do β-caroteno frente a um meio oxidante, possui como uma de suas vantagens a 

análise do potencial antioxidante de moléculas termossensíveis uma vez que é 

realizado em temperatura não elevada. O ácido linoleico na presença de oxigênio 

forma o radical peroxil (LOO.) que reage com o beta caroteno causando o seu 

descoramento do amarelo intenso para o amarelo claro. A adição de uma amostra que 

contem antioxidantes compete com o radical peroxil inibindo assim descoramento do 

β-caroteno (ALVES et al., 2010).  

 

(1) 

COOH

 

(2) 

Figura 8. Estruturas do β-caroteno (1) e do ácido linoleico (2). Fonte: ALVES 

et al., 2010. 

 

O método do sequestro do radical livre [2,2’- azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-

ácido sulfônico] ABTS.+ é usado para a determinação antioxidante de extratos vegetais 

e substâncias isoladas em função da sua simplicidade e reprodutibilidade. O 

diferencial deste teste em relação aos demais e a sua capacidade de generalização 

das classes de antioxidantes uma vez que é capturado tanto por antioxidantes de 

caráter hidrofílico quanto lipofílico (RUFINO et al., 2007).  
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Diferentemente do radical DPPH, o radical ABTS.+ é durante o experimento pela 

reação de oxidação  entre o sal de persulfato de potássio com  a solução aquosa do 

2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico. A atividade antioxidante dos 

extratos ou substâncias isoladas são analisadas pelo grau de descoramento da 

solução do radical ABTS.+, monitoradas por espectrofotometria em comprimento de 

onda de 734 nm (Figura 9) (RUFINO et al., 2007). 

 

Figura 9. Estabilização do radical ABTS por um antioxidante e sua formação 

pelo persulfato de potássio. Fonte: Comunicado técnico online 128, Empraba-CE. 

 

O estress oxidativo promovido especialmente por espécies reativas de oxigênio 

é capaz de causar mudanças na estrutura da hemoglobina, promover peroxidação 

lipídica dos lipídeos de membrana e ainda, promover a polimerização das proteínas 

constituintes do eritrócito, comprometendo desta forma a sua função ou levando a sua 

lise (PEREIRA, 1998).  

Espera-se que compostos com potencial antioxidante e em especial os de 

natureza fenólica, sejam capazes de estabilizar radicais livres de oxigênio impedindo 

assim, o ataque destes às membranas celulares e demais consequências. A 

metodologia de análise do potencial antioxidante de compostos ditos antioxidantes 

contra a hemólise em eritrócitos, vem sendo utilizada como modelo de investigação 

da ação de extratos vegetais em meio biológico, avaliando desta forma, o potencial 

protetor das amostras em biomembranas quando expostas a meios oxidantes 

(GIRISH et al., 2012).  

 

3.5 Considerações sobre esteroides 

Os esteroides são uma subclasse dos terpenoides equivalentes ao colesterol 

entre os mamíferos, são caracterizados pelo núcleo tetracíclico esteroidal C-27 

(Figura 10) e geralmente são considerados como metabólitos dos triterpenos, todos 
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derivados de um produto de conversão irreversível do mevalonato: o isopreno 

(isopentenil-pirofosfato), unidade básica de todos os terpenos (SIMÕES et al., 2010). 

 

A B

C E

 

Figura 10. Núcleo básico dos esteroides. Fonte: SIMÕES, 2010. 

 

O precursor desta unidade básica, o mevalonato, é gerado a partir da 

condensação aldólica de uma unidade de acetoacetil-CoA com uma molécula de 

acetil-CoA seguida de hidrólise que origina a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, composto 

que sofre a redução para a formação do mevalonato (SIMÕES et al., 2010).  

Todos os terpenoides derivam da união do isopentenil-pirofosfato e o seu isômero 

dimetilalil difosfato, também oriundo do mevalonato, gerando assim o trans-geranil-

pirofosfato, a partir do qual são gerados os demais terpenos (Figura 11). (SIMÕES et 

al., 2010; PEREIRA, 2011; PARADAS, 2013). 

 

Figura 11. Esquema das vias de biossíntese responsáveis pela produção de 

isoprenoides em plantas e algas. Fonte: PARADAS., 2010 
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As diferentes classes de terpenos são formadas a partir de reações que o trans-

geranil-pirofosfato e o isopentenil-pirofosfato sofrem. Ligações do tipo cabeça-cauda 

entre o trans-geranil-pirofosfato e isopentenil-pirofosfato resulta em sesquiterpenos 

(C15). A ligação cabeça-cabeça entre duas moléculas de farnesil-pirofosfato (C15) dará 

origem ao esqualeno, precursor da maioria dos triterpenos e esteroides (Figura 12), 

sendo os primeiros responsáveis pela defesa química e os últimos, componentes 

estruturais de membrana celulares (SIMÕES.,  2010; PEREIRA, 2011; PARADAS, 

2013). 

 

PPO

CH3 CH3

CH3
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Figura 12. Biossíntese dos esteroides. Fonte: SIMÕES., 2010 
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Os esteroides podem ser encontrados sob a forma conjugada com açúcares ou 

sob a forma de aglicona livre. Estudos de atividade biológica relatam os potenciais 

alelopáticos frente a espécies de ervas daninhas invasoras de pastagens, anti-

inflamatório, citotóxico e redutor do nível plasmático de colesterol e de LDL-colesterol, 

em estudos clínicos realizados com pacientes hipercolesterolêmicos moderados pela 

introdução de fitoesteroides na dieta alimentar (LOTTENBERG et al., 2002; COSTA 

et al., 2008; COSTA-LOTUFO et al., 2010; RIPARDO FILHO et al., 2012). 

Levantamentos realizados nas bases de dados LILACS, PUBMED e Scielo usando 

como termo de busca o descritor “Leonotis”, indicaram a ausência de isolamento de 

esteroides para este gênero.  

 

3.6 Considerações sobre flavonoides 

 

Os flavonoides são compostos pertencentes a um subgrupo de compostos 

fenólicos biossintetizados a partir da via dos fenilpropanoides (Figura 13), 

representam um dos grupos mais importantes e diversificados entre os produtos de 

origem natural, devido às suas propriedades e funções nos vegetais bem como suas 

atividades biológicas e farmacológicas já registradas (SIMÕES et al.,2010; 

COUTINHO et al.,2009). 
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Figura 13.  Biossíntese simplificada dos flavonoides. Fonte: SIMÕES et al., 2010. 

 

Esta classe de metabólitos secundários é amplamente distribuída no reino 

vegetal e é encontrada em diversas partes dos vegetais como frutas, vegetais, 

sementes, caule, cascas de árvores, raízes, talos, flores e folhas com destaque para 

as últimas, onde exercem funções de proteção contra a incidência de raios ultravioleta 

e fungos patógenos. Nas flores, a coloração produzida é responsável pela atração de 

insetos polinizadores, e no geral, estão envolvidos na ação alelopática de algumas 

espécies, de hormônios de crescimento das plantas, no controle da respiração e 

fotossíntese, morfogênese, determinação sexual, proteção contra temperaturas 

elevadas, injúrias ocasionadas por baixas temperaturas, estress hídrico e patógenos 

externos (CUSHINE; LAMB, 2005; SIMÕES et a., 2010; SAEWAN; JIMTAISONG, 

2013; FATTAHI et al., 2013). 
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Geralmente, o núcleo básico dos flavonoides possui 15 átomos de carbono em, 

constituído de duas cadeias fenilas ligadas por uma cadeia de três carbonos entre 

elas. Nos compostos tricíclicos, as unidades são chamadas de núcleos A, B e C 

configurando a estrutura básica C6-C3-C6, e os átomos de carbono recebem a 

numeração com números ordinários para os núcleos A e C e os mesmos números 

seguidos de uma linha (‘) para o núcleo B (Figura 14) (CUSHINE; LAMB, 2005; 

SIMÕES et al., 2010; SAEWAN; JIMTAISONG, 2013).  
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Figura 14. Núcleo básico dos flavonoides. Fonte: COUTINHO et al., 2009. 

 

A diversidade estrutural dos flavonoides pode ser atribuída ao nível de oxidação 

e às variações no núcleo carbônico básico, promovidas por reações de alquilação, 

glicosilação ou oligomerização.  Modificações no anel central destas substâncias 

levaram à diferenciação entre subclasses distintas, que apresentam como diferenças 

básicas a presença ou ausência de dupla ligação em C-4, a presença ou ausência de 

dupla ligação entre os carbonos C-2 e C-3 também do anel central e a substituição do 

anel B na posição C-3 do anel C ao invés da posição C-2 do mesmo anel e, dentre as 

subclasses de flavonoides mais conhecidas e estudadas, baseados na disposição do 

núcleo básico destacam-se: chalconas, auronas, flavanonas, flavanonóis, flavonas, 

flavonóis, isoflavonas, flavan-3-ol, antocianidinas, protoantocianidinas, flavanas, 

leucoantocianidinas e dihidrochalconas (Figura 15). Tratando-se dos compostos 

individualmente, a diferenciação e propriedades são decorrentes dos tipos de 

substituições nos anéis A e B (COUTINHO et al., 2009; SAEWAN; JIMTAISONG, 

2013). 
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Figura 15. Esqueletos básicos das principais subclasses dos flavonoides. Fonte: 

COUTINHO et al., 2009. 
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A identificação dos flavonoides individuais pode ser realizada de três maneiras: 

a trivial, na qual o nome faz referência a espécie ou gênero do qual foi isolado pela 

primeira vez, a semi-sistemática que faz menção à subclasse a qual a molécula 

pertence (3,5,7,3’,4’-pentahidroxiflavona) e ainda podem receber nomes sistemáticos 

(3,4-dihidro-2-fenil-2H-1-benzopirano) porém, este último método é pouco utilizado 

devido a sua alta complexidade (CUSHINE; LAMB., 2005). 

Atualmente, foram isolados e identificados mais de 4200 flavonoides de origem 

natural, quer estando sob suas formas conjugadas com açúcares por meio de ligações 

O-heterosídicas ou C- heterosídicas, quer sob a forma livre quando são também 

denominados de agliconas ou geninas. Estes compostos podem ser utilizados como 

marcadores quimiotaxonômicos, principalmente aqueles encontrados nas folhas de 

espécies vegetais, devido dentre outros fatores à sua abundância relativa e 

especificidade em algumas espécies (JAMZAD et al., 2003; SIMÕES et al., 2010). 

Estudos realizadas por vários grupos de pesquisa identificaram uma gama de 

atividades biológicas para os flavonoides como anti-inflamatória, antimicrobiana, 

antioxidante, citotóxica, fotoprotetora, inibidoras de enzimas, antialérgica, hipnótica e 

sedativa. Apresentam efeitos benéficos nos tratamentos da aterosclerose, 

osteoporose, diabetes mellitus e alguns tipos de câncer, tais potenciais são 

surpreendentes para um grupo de compostos de estrutura química relativamente 

homogêneo (MARDER et al., 1996; CUSHINE; LAMB, 2005; COUTINHO et al., 2009; 

SIMÕES et al., 2010; SAEWAN; JIMTAISONG, 2013). 

Estes compostos são capazes de atuar em inúmeros mecanismos como por 

exemplo no processo inflamatório onde podem inibir a proliferação de linfócitos T, a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como a TNF-α e IL-1, modulando a atividade 

das enzimas da via do ácido araquidônico, tais como a fosfolipase  A2, ciclo-oxigenase 

e lipo-oxigenase, e a enzima formadora de óxido nítrico a óxido nítrico sintase 

(COUTINHO et al., 2009). 

Na atividade antimicrobiana estes compostos atuam inibindo ou causando a 

morte de microrganismos patógenos por meio da inibição da síntese de DNA ou ainda, 

de enzimas importantes  como HIV-1 transcripitase reversa para o vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), a polimerase viral, ligando-se ao ácido nucleico viral 

ou ainda se ligando ao capsídeo viral e ainda, inibindo a replicação viral do HSV (vírus 

da herpes), coronavirus humano e rotavirus ou ainda por modificação da fluidez das 
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membranas celulares que envolvem os microrganismos patogênicos (CUSHINE; 

LAMB, 2005). 

Nos mecanismos de citotoxicidade estes compostos podem interagir com 

proteínas celulares formando compostos solúveis ou insolúveis que por sua vez 

destroem estruturas celulares importantes para a sobrevivência da mesma, 

prevenindo ou estabilizando espécies reativas de oxigênio capazes de causar danos 

ao DNA, além de outros mecanismos ainda não elucidados (BERDOWSKA et al., 

2013; SAEWAN; JIMTAISONG, 2013) 

Na família Lamiaceae, foram identificadas 147 estruturas diferentes de 

flavonoides que ocorrem nas folhas das espécies desta família e uma correlação entre 

o tipo de flavonoide e a subfamília ou tribo vem sendo utilizada como um dos critérios 

de classificação taxonômica (JAMZAD et al.,2003). 

Os flavonoides apigenina e cirsiliol, compostos já identificados e isolados em 

outras espécies da família, foram isolados por Li e colaboradores em 2012 de um 

espécime de Leonotis nepetiflolia, adquirido comercialmente em Chicago. Tais 

compostos possuem relatos na literatura sobre suas atividades biológicas como: 

atividade anti-inflamatória, antioxidante, protetor contra radiações UVA e UVB, sendo 

esta última, indutora da carcinogênese da pele. Antibacteriana e antiviral para a 

apigenina, enquanto que para o cirsiliol foram identificadas atividades anti-

inflamatória, citotóxica frente a linhagens de célula tumoral HL-60, hipnótica e sedativa 

(MARDER et al., 19996; JAMZAD et al., 2003; CUSHNIE et al., 2005; COUTINHO et 

al., 2009; BAI et al., 2010; SAEWAN; JIMTAISONG, 2013). 

 

3.7 Considerações sobre técnicas hifenadas 

Caracterizar o perfil de metabólitos secundários em extratos vegetais não é 

uma tarefa fácil, em razão da diversidade de estruturas químicas presentes nas 

matrizes vegetais. Isolar e identificar as moléculas bioativas de um extrato vegetal é 

uma tarefa ainda mais laboriosa, que em muitos casos demanda muito tempo, conduz 

à obtenção de compostos já conhecidos ou ainda em quantidades ínfimas. Visando à 

otimização do processo de análise do perfil de metabólitos de um extrato vegetal, 

pesquisadores vêm fazendo o uso de técnicas cada vez mais seletivas e sensíveis 

que descartam o uso das etapas de isolamento e elucidação estrutural (RODRIGUES 

et al., 2006; DIAS-Jr et al., 2012).  
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As estratégias de otimização de triagem química estão baseadas em suma no 

uso das técnicas hifenadas, termo que se refere ao acoplamento de duas ou mais 

técnicas analíticas com o objetivo de obter uma ferramenta analítica mais eficiente e 

rápida que as convencionais, na separação e identificação de compostos bioativos. 

Este sistema de acoplamento de técnicas tem como principal característica os tipos 

de informações obtidas em cada técnica separadamente, ou seja, elas devem ser 

distintas para que possam promover a complementação da nova informação gerada 

(RODRIGUES et al., 2006).  

As técnicas hifenadas mais empregadas na análise de produtos à base de 

plantas medicinais combinam técnicas de separação de compostos (cromatografia 

gasosa e cromatografia líquida) com técnicas de identificação estrutural 

(espectrometria de massas, espectroscopia de ultravioleta-visível ou ainda, 

ressonância magnética nuclear). O quadro 1 mostra a relação das principais técnicas 

hifenadas atualmente usadas na análise de extratos vegetais (RODRIGUES et al., 

2006; DIAS-Jr et al., 2012).  
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  Quadro 1.  Aplicações de técnicas hifenadas na área de produtos naturais 

Técnicas hifenadas Características Exemplos de 

aplicações 

CG-MS - Identificação de 

compostos; 

- Informação estrutural da 

molécula; 

- Comparação com 

bibliotecas espectrais. 

 

- Estudo da 

sazonalidade de 

algumas classes de 

metabólitos 

secundários, 

caracterização de 

aromas, identificação de 

terpenoides. 

CG-MS-MS - Confirmação estrutural de 

algumas moléculas. 

- Análise de fragrâncias. 

 

LC-DAD - Identificação de 

compostos conhecidos, por 

meio da comparação do 

tempo de retenção e 

espectro de ultravioleta 

com o padrão analítico. 

Não oferece informação 

estrutural. 

- Análise de flavonoides; 

- Controle de qualidade 

de plantas medicinais, 

busca de metabólitos 

ativos, estudos de 

ecologia química e 

quimiossistemáticos. 

LC-MS - Raramente resulta na 

identificação definitiva. 

Muitas vezes acoplado 

com LC-DAD para fornecer 

informações estruturais 

complementares. 

- Análise de 

antocianinas. 

LC-MS-MS - Determinação de novos 

compostos, com a incrível 

vantagem da simplicidade 

no preparo da amostra e 

rapidez na obtenção dos 

resultados. 

- Determinação de 

flavonoides e saponinas. 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 
cultivada e selvagem: um estudo comparativo  60 

 

LC-RMN - Fornece informações 

estruturais (espectro de 1H-

RMN). Técnica mais 

poderosa na determinação 

estrutural de substâncias 

inéditas com novos 

esqueletos e em misturas 

biologicamente ativas. 

- Determinação de 

flavonoides e alcaloides. 

 

A cromatografia líquida acoplada ao detector de arranjo de diodos (DAD), é 

uma técnica bastante utilizada na identificação de produtos naturais que apresentam 

em sua estrutura química grupos cromóforos, sistemas de duplas conjugadas que 

propiciam a absorção de luz na região do UV-visível. Esta técnica não permite a 

elucidação estrutural uma vez que a sua análise se restringe ao padrão de absorção 

de luz na região do UV-visível, das classes de metabólitos conhecidas. É bastante 

utilizada para a detecção da presença de determinado composto pela comparação 

dos resultados obtidos com a análise da amostra, com os resultados de um 

determinado padrão previamente injetado no cromatógrafo sob as mesmas condições 

(RODRIGUES et al., 2006). 

A técnica na qual há o acoplamento de sistemas cromatográficos 

(cromatografia gasosa e líquida) com aparelhos de ressonância magnética nuclear 

ainda é restrita, devido a problemas de incompatibilidade das técnicas e o 

fornecimento exclusivamente do espectro de hidrogênio (RODRIGUES et al., 2006).  

A busca por mais informações a respeito da estrutura dos compostos levou ao 

desenvolvimento de novas técnicas hifenadas. O acoplamento de um cromatógrafo 

com um espectrômetro de massas combina as vantagens da cromatografia (alta 

seletividade e eficiência de separação) com as vantagens da espectrometria de 

massas (obtenção de informação estrutural, massa molar e aumento adicional de 

seletividade) (CHIARADIA et al., 2008). 

A espectrometria de massas é talvez, a técnica mais abrangente dentro da 

ciência moderna, com aplicações na química, na biologia, nas ciências médicas, na 

indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e nas áreas tecnológicas, devido aos 

avanços na instrumentação e ao desenvolvimento de novas técnicas de ionização que 

a revitalizam (PEREIRA et al., 2005; CABRAL, 2010). 
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Um espectrômetro de massas pode ser entendido como um instrumento 

contendo uma fonte de íons, um separador ou filtro de massas/carga e um detector. 

Embora existam várias estratégias de separação e detecção, a ionização é a que 

apresenta o maior número de estratégias pois, o tipo de ionização a ser empregado 

na análise de compostos é dependente da natureza da matriz a ser analisada, a nível 

de volatilização ou não (MORAES; LAGO, 2003).  

A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas é indicada para 

a análise de matrizes nas quais os seus componentes são voláteis e termicamente 

estáveis nas temperaturas relativamente elevadas empregadas durante o processo 

de separação cromatográfica. A combinação destas duas técnicas é relativamente 

simples, devido a compatibilidade das condições do cromatógrafo de gás com o alto 

vácuo necessário no espectrômetro de massas, e por meio do desenvolvimento de 

diferentes interfaces (RODRIGUES et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008). 

Os principais requisitos para o desenvolvimento de interfaces para o sistema 

CG-EM levaram em consideração a redução do fluxo da coluna cromatográfica para 

a manutenção do vácuo, a separação seletiva do analito do gás de arraste e a 

manutenção da separação cromatográfica. Embora existam de outras técnicas de 

ionização, as mais utilizadas no sistema CG-EM são o impacto de elétrons (IE) e a 

ionização química (IQ) (RODRIGUES et al., 2006). 

Na ionização por impacto de elétrons, as moléculas da amostra, separadas no 

sistema cromatográfico, entram na fonte de íons e são ionizadas pela colisão com 

elétrons gerados num filamento de tungstênio ou rênio. Os elétrons que bombardeiam 

o analito possuem elevada velocidade e alta energia, em torno de 70 eV, são 

responsáveis pelo desencadeamento de uma série de processos dos quais o mais 

simples, que absorve cerca de 10 eV, é a formação de um íon do qual foi retirado 

apenas um elétron (M+.); a energia remanescente é então utilizada para a formação 

dos demais fragmentos do analito. O principal problema da ionização por impacto de 

elétrons é a elevada probabilidade de não formação do íon molecular, que é a 

informação fundamental a ser oferecida pela espectrometria de massa (RODRIGUES 

et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008). 

Na ionização química, as moléculas do analito são ionizadas indiretamente, por 

meio de reações com os íons de um gás reagente (metano, isobutano, amônia ou 

água) e foi desenvolvida principalmente para reduzir as fragmentações associadas à 

ionização por impacto de elétrons. Nesta técnica, as moléculas oriundas do sistema 
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cromatográfico são direcionadas para a câmara de ionização que contêm o gás 

ionizante. A mistura (molécula + gás reagente) é então bombardeada com elétrons, 

assim como na espectrometria por impacto de elétrons. A diferença básica, está na 

relação entre o teor do gás e o teor do analito, como a proporção do analito é bem 

inferior à do gás. Este último, sofre a ionização e a ionização do analito se dá por meio 

de reações entre os íons do gás reagente com as moléculas do composto envolvidas 

por este, dando origem a íons pseudo-moleculares do analito [M + H]+. Por este 

processo ser relativamente de baixa energia, quase não é observada fragmentação 

(RODRIGUES et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008). 

Semelhante à cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, na 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, os compostos são 

separados no sistema cromatográfico e direcionados para o analisador do 

espectrômetro de massas por intermédio de um separador de fluxo, onde são 

ionizados, e enfim, separados no analisador de massas de acordo a sua razão 

massa/carga. Contudo, a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

apresentava pontos de incompatibilidade que limitavam o uso da técnica: 

I. Incompatibilidade do fluxo do analito, em excesso e oriundo do cromatógrafo, 

direcionado para o analisador de massas, no qual há existência do alto vácuo; 

II. Incompatibilidade da composição do eluente, como consequência do uso de 

solventes não-voláteis como fase móvel durante o processo de separação na 

cromatografia líquida; 

III. Ionização de compostos não-voláteis e/ou analitos lábeis termicamente. 

Estas dificuldades foram contornadas com o advento das técnicas  de ionização 

branda para a análise de matrizes formadas por compostos polares, de massa 

molecular elevada e termolábeis, que operam em pressões atmosféricas, tais como 

ESI (Eletroespray), APCI (Atmosferic pressure chemical ionization), APPI (Atmosferic 

pressure photo ionization), DESI (Dessorption Electrospray Ionization) e EASI (Easy 

ambient sonicspray ionization)  que extinguiram os pontos de incompatibilidade, 

permitindo o acoplamento de aparelhos de cromatografia líquida a espectrômetros de 

massas, promovendo a rapidez, sensibilidade, seletividade e quantidades mínimas de 

amostra (CABRAL., 2010). 

A ionização por eletronebulização (ESI), é dentre as interfaces de acoplamento 

desenvolvidas para o sistema LC-MS, uma das mais utilizadas na área de produtos 
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naturais. Nesta técnica, o líquido no qual o analito está dissolvido (fase móvel), passa 

através de um capilar (75-150 µm d.i.), mantido sob alta voltagem (1-7 kV) que por 

sua vez é proporcionada pela fonte de alta tensão que se encontra em contato com 

uma solução contendo eletrólitos (Na+, K+, Cl-) formando uma dupla camada elétrica 

na superfície do capilar. A vazão no capilar é sempre inferior a 10 µL.min-1 e deste 

processo resulta a formação de gotas com superfícies carregadas (Figura 16) 

(MORAES; LAGO, 2003; CROTTI et al., 2006; CHIARADIA et al., 2008; CABRAL, 

2010; DIAS-Jr et al., 2012). 

 

Figura 16. Representação da fonte de ionização por eletronebulização e processo de 

eletronebulização. Fonte: (DIAS-Jr et al., 2012). 

 

Durante a ionização por eletronebulização, três tipos de íons podem ser 

formados: íons moleculares, moléculas protonadas/desprotonadas e moléculas 

cationizadas ou anionizadas, também chamadas de adutos. Quando um potencial 

positivo, por exemplo, é aplicado na solução, os íons positivos tendem a se afastar 

para uma região de potencial menos positiva, em direção ao contra-eletrodo. Desta 

maneira, a gota que vai sendo gerada na ponta do capilar está carregada 

positivamente e, à medida que a densidade de carga positiva aumenta na gota, o 

campo elétrico formado entre o capilar e o contra-eletrodo (Figura 17) aumenta 

provocando a deformação da gota que passa a ter o formato de um cone (Cone de 

Taylor) (Figura 18) (MORAES; LAGO, 2003). 
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Figura 17.  Representação esquemática da fonte de eletronebulização: a- capilar, b- 

contra-eletrodo, c- cone de amostragem, d- skimmer, e- lentes do skimmer. A região I 

está à pressão atmosférica, a região II a pressão intermediária e a pressão III sob alto 

vácuo. Fonte: (MORAES; LAGO, 2003). 

 

Figura 18. Representação de uma ionização por eletronebulização e cone de Taylor. 

Fonte: CABRAL, 2010. 

 

A dessolvatação das gotículas carregadas formadas na saída do capilar é 

promovida por um fluxo contrário e contínuo de gás secante N2 à temperatura 

relativamente baixa (da temperatura ambiente a 80 °C), sendo esta a principal 

vantagem do uso da técnica de LC-MS.  Como consequência da dessolvatação, as 

gotas sofrem redução de tamanho e aumento da repulsão eletrônica até o momento 

em que esta repulsão é superior à tensão superficial. Este efeito faz com que as 

gotículas se desintegrem em outras cada vez menores até que ocorra a ejeção dos 

íons no fenômeno conhecido como explosão coulômbica (Figura 16) (CROTTI et al., 

2006).   
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Figura 19. Deformação e fissão de uma gota com excesso de carga. No estágio I, é 

considerado o aspecto de uma gota com excesso de carga que acabou de ser 

introduzida em uma região sob campo elétrico. No estágio II, a gota começa a sofrer 

deformação e o excesso de carga, que estava distribuído sobre a sua superfície, agora 

começa a concentrar-se na direção determinada pelo campo elétrico. O estágio III 

mostra que, há uma deformação significativa  da região de maior densidade de carga. 

Esta deformação acentua-se até o momento em que ocorre a projeção das gotículas 

(IV), as quais devem, de fato, possuir maior densidade de carga que a gota mãe. 

Fonte: (MORAES; LAGO, 2003). 

 

Depois de formado, o íon alcança o cone de amostragem que tem um orifício 

da ordem de poucos micrômetros e a partir desse momento o sistema passa para a 

região de alto vácuo. Na entrada, há um sistema de lentes que conduzem os íons ao 

analisador de massa (MORAES; LAGO.,2003) 

Como mencionado anteriormente, três tipos de íons podem ser formados 

durante a ionização por eletronebulização que dependem basicamente da estrutura 

molecular do analito. Produtos naturais com grupos ácidos (flavonoides, derivados do 

ácido cinâmico, fenóis e ácidos carboxílicos) são facilmente desprotonados, 

possibilitando a sua análise no modo negativo. Produtos naturais com grupos básicos 

(alcaloides, aminas, amidas e ésteres) ou que podem ser facilmente protonados, são 

mais facilmente analisados no modo positivo. Por se tratar de uma ionização suave, a 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 
cultivada e selvagem: um estudo comparativo  66 

 

informação estrutural é limitada em consequência dos poucos fragmentos formados 

durante o processo de ionização. A falta de informação estrutural impulsionou o 

desenvolvimento de técnicas de fragmentação induzidas e com isso, surgiu a 

espectrometria de massas tandem ou sequencial (CROTTI et al., 2006; CABRAL, 

2010). 

 Porém, a técnica de LC-MS vem sendo utilizada como uma ferramenta 

poderosa no estudo do padrão de fragmentação de flavonoides glicosilados ou não. 

Esta área vem sendo bastante investigada, permitindo assim, a caracterização de 

compostos conhecidos com ou sem a injeção de padrões. O uso da técnica de LC-

MS pode também assumir o papel complementar a outras técnicas, possibilitando 

assim a confirmação de estruturas na proposta de elucidação estrutural (PIKULSKI, 

M; BRODBELT, 2003; RODRIGUES et al., 2006; HAN et al., 2007). 

 

3.8 Considerações sobre atividade antimicrobiana 

 

Agentes antimicrobianos, ou antibióticos, são compostos de origem natural ou 

sintética que são capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou 

bactérias. Direcionando o olhar para as bactérias, organismos unicelulares 

promotores de uma série de patologias humanas, os agentes antimicrobianos podem 

ser classificados como bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento 

celular, ou bactericidas quando promovem a morte celular (GUIMARÃES et al., 2010). 

A pesquisa para a descoberta de agentes antibacterianos é antiga, com seus 

estudos iniciais datados em 1910, quando Ehrlich desenvolveu o primeiro antibiótico 

de origem sintética, o salvarsan. Ao longo dos anos muitas pesquisas foram realizadas 

objetivando a busca de novos antibióticos o que resultou no marco da história da 

microbiologia: a descoberta da penicilina por Alexandrer Fleming em 1928 que passou 

a ser comercializada somente dozes anos depois. Entre os anos de 1940-1960 várias 

classes de antibióticos foram descobertas por meio da triagem de produtos naturais 

microbianos: β-lactâmicos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrolídeos), peptídeos 

entre outros (GUIMARÃES et al., 2010).  

As classes de antibióticos descobertos entre o período de 1940-1960 atuam em 

mecanismos que hoje já são bem conhecidos como inibição das enzimas 

transpeptidases, β-lactamases, inibição da síntese proteica, bloqueio da 
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transpeptidação, alteração na permeabilidade da membrana celular, inibição da 

síntese de RNA, bloqueio da replicação e reparo ao DNA e ainda bloqueio da 

formação de cofatores do ácido fólico. Porém, o uso indiscriminado de antibióticos ao 

longo dos anos fez surgir o problema da resistência bacteriana: fenômeno que ocorre 

como resposta da bactéria ao amplo uso de antibióticos, e que também pode ser 

compreendida como evoluções bacterianas para a manutenção das espécies 

(GUIMÃRAES et al., 2010).  

As bactérias detêm uma elevada rapidez de multiplicação, e alto potencial 

recombinante, podendo trocar facilmente o seu material genético entre linhagens da 

mesma espécie ou espécies diferentes. Estas características aliadas à estagnação 

desde 1980, no desenvolvimento de novas drogas antibióticas favorecem ainda mais 

a resistência bacteriana (ANTUNES et al., 2006; GUIMARÃES et al., 2010). 

A resistência a agentes antimicrobianos vem se tornando um crescente 

problema de cunho mundial. Em 2005, dos 2 milhões de casos de infecções 

ocasionadas por bactérias em hospitais dos Estados Unidos da América, 1,4 milhões, 

o que corresponde a um índice de 70%, envolviam cepas resistentes a ao menos uma 

droga existente no mercado (CUSHNIE; LAMB, 2005). O consumo de mais de uma 

tonelada diária de antibióticos em alguns países da Europa tem resultado na 

resistência de populações bacterianas, causando assim um sério problema de saúde 

pública (DUARTE, 2006). 

Estas situações de multirresistência, têm forçado os cientistas a pesquisarem 

novas drogas com potencial antimicrobiano de mecanismos de ação diferentes 

daqueles já conhecidos (COSTA et al., 2003; CUSHNIE; LAMB, 2005). Dados de 2013 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 80% da população de países 

em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, utilizam práticas tradicionais nos seus 

cuidados básicos de saúde e 85% destes tratamentos envolvem o uso de plantas 

medicinais. Desde então, a OMS tem expressado a sua posição a respeito da 

necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário e na 

atenção básica à saúde (SOUZA et al.,2013)   

Atualmente, as drogas antibióticas disponíveis no mercado são extraídas ou 

derivadas de fungos, bactérias dos solos ou ainda sintetizadas. Dentre as fontes de 
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moléculas biologicamente ativas, as plantas encontram-se em destaque tanto pela 

sua diversidade como pelo conhecimento popular de suas propriedades, usado em 

muitos casos, como ponto norteador na pesquisa de novas drogas de ação 

antimicrobiana e em outras áreas da saúde, economizando desta forma o tempo e o 

custo da pesquisa (BARREIRO; BOLZANI, 2009; CUSHNIE; LAMB, 2011; SOUZA et 

al., 2013). 

Estudos sobre atividade antimicrobiana de extratos e óleos essenciais de 

plantas nativas têm sido relatados em muitos países tais como Brasil, Cuba, Índia, 

México e Jordânia. Estes países possuem como característica comum a flora 

diversificada e uma rica tradição na utilização de plantas medicinais como agentes 

antibacteriano ou antifúngico (DUARTE, 2006). As pesquisas sobre investigação de 

produtos naturais contra microrganismos aumentaram significativamente nos últimos 

anos, porém, muitos destes estudos baseiam-se em técnicas de screening sem um 

aprofundamento dos resultados e em muitos casos sem a divulgação apropriada dos 

mesmos (DUARTE, 2006; ALVES et al., 2008).  

Testes de atividade antimicrobiana com matrizes vegetais são realizados com 

óleos essenciais, extratos etanólicos brutos, frações ou ainda com compostos isolados 

a parir destas matrizes. Em muitos casos, a atividade antimicrobiana tem sido 

atribuída a compostos fenólicos e a pequenos terpenoides de mecanismo de ação 

ainda não identificados. Outra classe de metabólitos secundários de destaque na 

busca de novos antibióticos é a classe dos flavonoides. Estudos realizados com estes 

compostos evidenciaram o potencial deletério para a membrana celular das bactérias 

modificando a sua fluidez pela peroxidação lipídica da mesma, o impedimento da 

síntese de ácido nucleico bacteriano, inibição da energia do metabolismo celular e 

ainda dois novos mecanismos: inibição da síntese da parede celular e inibição da 

síntese da membrana celular, ressaltando mais uma vez a importância e o potencial 

terapêuticos dos metabólitos secundários de origem vegetal (DUARTE, 2006; 

CUSHNIE; LAMB, 2005). 
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3.9 Considerações sobre atividade citotóxica 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, caracterizando desta forma o 

estado de metástase. Esta doença possui como principal característica a elevada 

velocidade de multiplicação das células cancerosas ocasionando como consequência 

a formação de tumores (INCA, 2014). 

O desenvolvimento do câncer pelos organismos está relacionado a fatores 

externos ou internos ao organismo, estando ambos intimamente interrelacionados. Os 

fatores internos estão geralmente relacionados à hereditariedade, já os fatores 

externos estão associados à capacidade de defesa do organismo a agressões como: 

consumo de álcool, uso de cigarro, exposição prolongada ao sol, maus hábitos 

alimentares, dentre outros ainda não conhecidos, que atuam modificando a estrutura 

genética do DNA. Estimativas evidenciam que cerca de 90% dos casos registrados 

estão relacionados a fatores externos (INCA, 2014).  

A classificação dos tipos de câncer é baseada no tipo de célula originária: 

cânceres que têm início em tecidos epiteliais como pele ou mucosas são denominados 

de carcinomas e cânceres que têm início em tecidos conjuntivos como ósseo, 

muscular ou cartilaginoso são chamados de sarcomas (INCA, 2014). 

As formas de tratamento do câncer baseiam-se principalmente na combinação 

da ressecção cirúrgica de tumores ao tratamento radioterápico, e a quimioterapia. 

Infelizmente, muitos tumores ainda apresentam resistência aos procedimentos 

clínicos convencionais, limitando assim a indicação e a eficácia do tratamento para os 

tumores primários quanto para as metástases. Esta realidade reafirma a necessidade 

de descoberta de novas formas de tratamento capazes de propiciar respostas 

satisfatórias bem como diminuição ou extinção dos efeitos colaterais ocasionados 

pelos tratamentos empregados nos dias atuais (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

Os produtos naturais e seus derivados oferecem uma grande oportunidade de 

avaliação de novas classes de agentes terapêuticos e novos mecanismos de ação no 

tratamento do câncer. Em 1950, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 

(NCI), reconheceu o potencial dos produtos naturais usados como agentes anticâncer. 
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Aliado a este incentivo, o uso de um antibiótico por Farber em 1954, extraído do cultivo 

de uma espécie de Streptomyces, a Actinomicina D (Figura 20), para tratar um 

paciente com tumor de Wilms metastático, despertou ainda mais o interesse dos 

pesquisadores que têm contribuído significativamente para a descoberta de novos 

agentes anticâncer de ocorrência natural (FERREIRA et al., 2011). 

 

 

Figura 20. Estrutura da Actinomicina D. Fonte: Catálogo de produtos Sigma-Aldrich. 

Disponível em: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a9415?lang=pt&region=BR . 

 

Levantamentos realizados entre os anos de 1981 e 2012 com aprovação do 

FDA mostram que cerca de 50% dos medicamentos aprovados com inclusão dos 

agentes quimioterápicos usados hoje são produtos naturais propriamente ditos ou 

foram idealizados a partir da modificação estrutural destes. Constatou-se que o 

mercado mundial destes agentes terapêuticos movimenta cerca de 60 bilhões de 

dólares por ano e que os países ricos em biodiversidade, mas pouco desenvolvidos 

economicamente, como é o caso do Brasil, são grandes fornecedores de matéria 

prima para a produção destes medicamentos e consumidores do produto acabado 

gerando assim, um déficit econômico e sobretudo, a perca  de conhecimento sobre a 

biodiversidade local  que fica sobre posse dos países extratores do potencial 

biotecnológico das nossas fontes naturais (RIBEIRO et al., 2012; COSTA-LOTUFO et 

al., 2010; FERREIRA; PINTO, 2010). 

Os metabólitos de origem vegetal apresentam uma gama de mecanismos de 

ação como: indução da apoptose das células cancerígenas (resveratrol) (1), prisão de 

células cancerosas em fases específicas do ciclo celular  (resveratrol (1), quercetina 

(2)), inibição das vias de sinalização da indução da proliferação celular (curcumina (3), 

galato de epigalocatequina (4)) (Figura 21), formação de complexos insolúveis que 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a9415?lang=pt&region=BR%20
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afetam como consequência estruturas importantes em células cancerosas (taninos) 

ou ainda, inibição da enzima topoisomerase II, dano na membrana plasmática, 

condensação da cromatina, redução do volume celular além da desintegração nuclear 

(FERREIRA et al., 2011; RIBEIRO et al., 2012; BERDOWSKA et al., 2013). 

A busca por novos agentes antineoplásicos é desenvolvida hoje, por meio de 

ensaios de bioprospecção com extratos de espécies indicadas geralmente pela 

etnofarmacologia. A bioprospecção de novos agentes antineoplásicos tem início nos 

testes in vitro em linhagens tumorais humanas utilizando técnicas automatizadas 

(High Troughput Screening - HTS) e a química de produtos naturais é uma das 

grandes aliadas no estudo de novos agentes citotóxicos, uma vez que cabe a ela o 

isolamento dos compostos bioativos responsáveis pelas atividades registradas nos 

extratos testados e esta parceria tem resultado num elevado número de moléculas 

promissoras (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 
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Figura 21. Compostos com atividade citotóxica. Fonte: COSTA-LOTUFO et al., 2010 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Coleta e identificação botânica 

 Os materiais botânicos cultivado e selvagem, foram coletados em um 

horto comunitário de plantas medicinais S 9° 23’ 36, 852” /O 40° 32’ 47,616” e 

em uma chácara S 9° 27’4, 932” /O 40° 34’ 48,072” respectivamente no município 

de Petrolina-PE, em fevereiro de 2013. A identificação botânica se deu por 

comparação das amostras coletadas com uma exsicata da espécie depositada 

no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) na Universidade Federal do Vale 

do São Francisco, sob número de tombo 4454 (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Exsicata da espécie Leonotis nepetifolia depositada no Herbário da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Preparação e fracionamento dos extratos  

As folhas e o conjunto formado pelos talos e flores coletados foram secos 

em estufa a aproximadamente 40 ºC por 72 horas. Em seguida, as folhas e o 

conjunto flores e talos dos espécimes cultivado e selvagem, foram 

individualmente pulverizados em um moinho de facas, gerando quatro amostras 

de droga vegetal, as quais foram pesadas e acondicionadas em sistemas de 

maceração exaustiva com renovação do líquido extrator (etanol 96° GL) a cada 
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72 horas. Os extratos etanólicos brutos (EEB) foram obtidos por meio da 

evaporação de cada solução extrativa em evaporador rotativo a 

aproximadamente 50 ºC com pressão reduzida, os valores de massa obtido em 

cada etapa estão discriminados na tabela 1.  

Tabela 1. Massas de material vegetal seco e extratos brutos obtidos 

Ambiente Massa pó 

folhas 

Massa pó 

talos e flores 

Massa EEB 

folhas 

Massa 

EEB talos 

e flores 

Cultivada 150,60 g 359,00 g 25,1123 g 20,4435 g 

Selvagem 165,30 g 252,00 g 14,4543 g 13,7515 g 

 

O extrato etanólico bruto de Leonotis nepetifolia das folhas cultivada e 

selvagem codificados como FC e FS, respectivamente, e do conjunto talos e 

flores dos ambientes cultivado e selvagem codificados como TFC e TFS 

respectivamente, foram individualmente submetidos à cromatografia líquida a 

vácuo usando sílica gel como fase estacionária e os solventes de polaridades 

crescentes hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol como fase móvel, 

visando um pré-fracionamento das substâncias através de suas polaridades. 

Para tanto, uma alíquota de cada extrato etanólico bruto (22,3474 g EEB-FC), 

(11,2931 g EEB-FS), (16,6959 g EEB-TFC), (10,3998 g EEB-TFS) foi adsorvida 

em uma porção da fase estacionária com auxílio de gral e pistilo. Em seguida, 

realizou-se o processo de separação das fases sob vácuo, com o auxílio de um 

sistema apropriado de vidrarias (Figura 23) (SAITO et al., 2005). 
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Figura 23. Sistema de fracionamento dos extratos etanólico brutos. Fonte: 

Autoria própria 

As massas obtidas após o fracionamento de cada extrato etanólico bruto 

estão apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2. Massa das frações após cromatografia líquida a vácuo em ordem 
crescente de polaridade. 

Fração Hexano 

(Hex) 

Clorofórmio 

(CHCl3) 

Acetato de 

etila (AcOEt) 

Metanol 

(MeOH) 

FC 0,6307 g 3,9894 g 2,4083 g 8,2756 g 

FS 0,2346 g 0,7401 g 3,1842 g 6,6720 g 

TFC 0,0916 g 2,7951 g 1,7129 g 8,8951 g 

TFS 0,1076 g 1,7834 g 0,8549 g 4,2095 g 

 

4.3 Triagem fitoquímica preliminar 

 A análise fitoquímica preliminar teve por objetivo a identificação das 

classes de metabólitos secundários presentes nas fases e/ou extratos vegetais. 

As técnicas usadas para este fim, são baseadas em reações químicas que 

exibem características universais para cada uma das diversas classes de 

metabólitos secundários investigados. As metodologias utilizadas são realizadas 

em pequena escala em tubos de ensaio, por meio de reações das amostras com 

soluções de reagentes específicos para cada classe de metabólito as quais, 

promovem alterações de cor ou formação de precipitados ou ainda, em placas 

de cromatografia em camada delgada analítica, que possui como ponto favorável 
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a possibilidade de comparação dos extratos e fases investigadas com padrões 

de metabólitos secundários disponíveis no mercado. 

Na cromatografia em camada delgada analítica, spots de cada extrato e 

fases solubilizados em solventes adequados foram aplicados com o auxílio de 

um capilar de vidro em placas de camada delgada com suporte de alumínio e 

com sílica gel como fase estacionária. Misturas de solventes em proporções 

adequadas para cada classe investigada foram usadas como fases móveis. 

Após a eluição, as placas foram reveladas com reagentes específicos e/ou 

analisadas em câmara de UV nos comprimentos de onda de 254 nm e 365 nm 

(OLIVEIRA et al., 2010; SIMÕES et al., 2010; BRAZ et al., 2011). Na tabela 3, 

estão apresentados os sistemas de solventes utilizados para cada classe de 

metabólitos investigadas e os seus respectivos reveladores. 

Tabela 3. Eluentes e reveladores utilizados para a caracterização do perfil 
fitoquímico cromatográfico dos extratos etanólicose demais frações obtidas das 
folhas de Leonotis nepetifolia 

Classe química Eluente Revelador 

1. Alcaloides Tolueno:AcOEt:Dietilamina 

(70:20:10) 

Dragendorff 

2. Derivados 

antracênicos 

AcOEt:MeOH:H2O 

(100:13,5:10) 

KOH 10% 

3. Cumarinas Tolueno:Éter etílico (1:1) 

Saturado com ácido acético 10% 

KOH 10% 

4. Flavonoides AcOE t: Ác. Fórmico :Ác. 

Acético:H2O (100 : 11 : 11 : 26) 

NEU/PEG 

5. Mono e 

diterpenos 

Tolueno:AcOEt (93:7) Vanilina sulfúrica 

6.Naftoquinonas Tolueno:Ác. Fórmico (99:1) KOH 10% 

7. Triterpenos e 

esteroides 

Tolueno:CHCl3:EtOH (40:40:10) Lieberman-Burchard 

8. Saponinas Tolueno:Água:Ác. Acético (4:1:1) Vanilina sulfúrica 
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4.4 Métodos espectroscópicos   

4.4.1 Sequestro do radical livre DPPH 

Amostras dos padrões ácido ascórbico, BHA e BHT, dos extratos 

etanólico bruto e das fases, foram dissolvidas em etanol 96% de modo a se obter 

soluções com concentração de 1mg.mL-1. Em seguida, estas soluções-mãe 

foram diluídas em etanol 96% para a obtenção de soluções com volume final de 

10 mL e com concentrações de 1, 3, 9, 27, 81 e 243 µg.mL-1. O volume de cada 

concentração foi dividido igualmente em quatro cubetas de vidro com 1,0 cm de 

caminho óptico: em três delas foi adicionado 1,0 mL da solução alcoólica do 

radical livre DPPH a 5,0 µg.mL-1, recém preparado, e na quarta cubeta que 

corresponderia ao branco da respectiva concentração, 1,0 mL de etanol. Um 

controle negativo foi preparado pela mistura de 2,5 mL de etanol com 1,0 mL da 

solução do radical DPPH a 5,0 µg.mL-1 e após 30 minutos da adição da solução 

de DPPH às amostras, foi realizada a leitura das absorbâncias em 

espectrofotômetro de Ultravioleta UV-Vis em um comprimento de onda de 518 

nm.  

Este ensaio foi realizado em triplicata, e os resultados foram obtidos 

através da equação matemática que expressa os valores em percentagem de 

sequestro do radical livre seguida da conversão dos valores em CE50, com o 

auxílio do programa estatístico GraphPad Prism 5.0. 

(𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −  𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) 

(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
𝑥 100 

 

4.4.2 Inibição da auto-oxidação do β-caroteno 

O teste foi desenvolvido de acordo com o proposto por Oliveira-Jr et al., 

2013. Para tanto, uma solução de β-caroteno a 0,2 mg.mL-1 em clorofórmio foi 

preparada. Em seguida 2,0 mL desta solução recém preparada foram misturados 

com 40 mg de ácido linoleico e 400 mg de Tween 40. Após a remoção do 

solvente em evaporador rotativo à pressão reduzida, 100 mL de água destilada 

foram adicionados à mistura e homogeneizados vigorosamente por 2 minutos 

para a aeração e formação do meio oxidante.    
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Alíquotas de 120 µL das soluções alcoólicas a 1,0 mg.mL-1 dos padrões 

ácido ascórbico, BHA e BHT, extratos etanólico bruto e fases foram adicionadas 

em cubetas com 1,0 cm de caminho óptico, juntamente com 3,0 mL do meio 

oxidante recém preparado. Um branco foi preparado pela adição de 120 µL de 

etanol 96% em 3,0 mL do meio oxidante. A reação foi acompanhada por 

espectrofotometria no visível em comprimento de onda de 470 nm ao término 

das adições dos reagentes e após 2 h de reação em banho-maria a 50 °C, no 

escuro afim de retirar a interferência da luz no experimento, uma vez que o β-

caroteno é extremamente fotossensível. A atividade sequestradora expressa em 

percentagem foi obtida pela equação matemática que correlaciona às 

absorbâncias iniciais e finais do branco e das amostras. 

[1 − (
𝐴0 −  𝐴1

𝐴0
0 − 𝐴1

0)]  𝑥 100 

Onde, 𝐴0 corresponde à absorbância inicial do branco, 𝐴1 a absorbância 

inicial das amostras ou padrão, 𝐴0
0 absorbância final do branco e 𝐴1

0 absorbância 

final das amostras ou padrão. O ensaio foi realizado em triplicata e os respectivos 

valores de desvios padrão obtidos através do software GraphPadPrism 5.0. 

4.4.3 Sequestro do radical ABTS  

Para a realização do teste, 12 horas antes do início do experimento uma 

mistura de 5,0 mL da solução aquosa de ABTS a 7,0 mM e 88 µL da solução 

também aquosa de persulfato de potássio a 140,0 mM (ambos estocados em 

frascos âmbar e com validade de até um mês quando mantidos sob refrigeração) 

foi preparada em frasco âmbar e mantida à temperatura ambiente para a 

promoção da formação do radical ABTS.+ que permaneceu estável por até 16 

horas após a realização da mistura.  

Decorridas as 12 horas necessárias para a formação do radical, soluções 

alcoólicas do padrão Trolox®, extratos e fases são preparadas na concentração 

de 0,1 mg.mL-1. Em seguida o radical ABTS.+ foi diluído em etanol na proporção 

de 1,0 mL do radical em cerca de 70  mL de etanol, até que fosse obtida, uma 

solução com absorbância de 0.700 ± 0,050 nm em um comprimento de onda de 

734 nm. 
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Para verificar o quão concentração dependente era a atividade 

antioxidante das amostras em teste, misturas realizadas em cubetas de vidro 

com 1 cm de caminho óptico e com volume final de 300 µL, foram preparadas 

variando a proporção entre o volume das amostras e o volume do solvente 

(etanol 96%) na mistura. O volume do radical ABTS.+   adicionado 2,70 mL foi 

mantido fixo e as concentrações obtidas ao final desta etapa estão descritas na 

tabela 4. 

Tabela 4.  Volumes de amostras a serem pipetadas no testes de ABTS.+ e suas 
respectivas concentrações em µg.mL-1 

 

Assim como no ensaio do sequestro do radical livre DPPH descrito 

anteriormente, quatro cubetas de cada concentração foram preparadas sendo 

que nas três primeiras, foi realizada a adição do volume fixo do radical ABTS.+ e 

na quarta cubeta, este volume foi substituído pelo solvente empregado na 

preparação das amostras e diluição do radical, o etanol 96% configurando assim 

o branco de cada concentração. Também como no ensaio do sequestro do 

radical livre DPPH, um controle negativo em triplicata foi preparado pela mistura 

de 2,7 mL do radical e 0,30 mL do etanol 96%. Após a realização das misturas, 

o sistema reacional foi acondicionado em aparelho de ultrassom por 6 minutos. 

O percentual de atividade sequestradora do radical ABTS.+  foi calculado 

por meio da equação matemática, e em seguida convertidos em CE50 com o 

auxílio do programa estatístico GraphPad Prism 5.0. 

(𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −  𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
𝑥 100 

Concentrações 
das soluções 
das amostras 

(mg.mL-1) 

Concentração 
final das 
amostras 
(µg.mL-1) 

Volume da 
solução das 

amostras 
(µL) 

Volume de 
etanol 

Volume de 
ABTS.+ 

0,1 0,5 15 285 2700 

0,1 1,0 30 270 2700 

0,1 1,5 45 255 2700 

0,1 2,0 60 240 2700 

0,1 2,5 75 225 2700 

0,1 3,0 90 210 2700 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   80 
 

4.4.4 Ensaio da atividade inibitória da hemólise e deformação morfológica 

de eritrócitos induzida por H2O2 

Para a realização do teste de hemólise, tomou-se como base a 

metodologia descrita por Girish et al., 2012. Uma amostra de sangue humano foi 

coletada, transferida para um tubo apropriado contendo anticoagulantes e 

centrifugado a 1500 RPM durante 5 minutos a 4 °C. Em seguida, o sobrenadante 

foi descartado e um igual volume de tampão de fosfato de sódio (PBS) pH 7,4 a 

0,01 M foi adicionado, o tubo foi então centrifugado novamente e a operação de 

lavagem dos eritrócitos foi repetida por três vezes. Após a última lavagem e 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e uma suspensão a 10% destes 

eritrócitos em tampão PBS foi preparada. Esta solução teve um tempo de vida 

útil de 6 horas. 

Para avaliar a dose-dependência do potencial antioxidante do padrão 

ácido gálico e extratos etanólico testados, amostras com concentrações de 5, 

10, 15, 20 e 25 µg.mL-1 de equivalentes de fenóis totais expressos como 

equivalentes de ácido gálico em tampão PBS, a partir da diluição de uma 

solução-mãe a 250 µg.mL-1 de equivalentes de fenóis totais expressos como 

equivalentes de ácido gálico foram preparadas.   

O meio reacional foi preparado em eppendorfs pela mistura de 500 µL da 

suspensão de eritrócitos a 10% em tampão PBS, 125 µL da solução do padrão 

ácido gálico e extratos em todas as concentrações preparadas e 250 µL da 

solução de H2O2 a 200 mM em PBS. Um controle negativo foi preparado pela 

substituição do volume das amostras em testes pelo tampão PBS. Em seguida, 

os sistemas reacionais foram acondicionados em estufa a 37 °C por 30 minutos. 

Decorrido o tempo de reação, as amostras foram centrifugadas a 2000 RPM por 

10 minutos.  

Para verificar o grau de hemólise, 500 µL do sobrenadante das amostras 

centrifugadas foi transferido para cubetas de vidro, seguida ada adição de 2000 

µL de tampão PBS. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro em 410 

nm, para que fosse verificado o grau de hemólise a partir do teor de hemoglobina 

presente no sobrenadante após todo o processo reacional. A solução do tampão 

PBS foi utilizada como branco do aparelho. O percentual de hemólise foi 
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calculado a partir da razão entre as absorbâncias das amostras e a absorbância 

do controle negativo como expresso na formula:    

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
 𝑥 100 

O teste foi realizado em triplicada para todas as amostras testadas. 

A avaliação do grau de deformação morfológica dos eritrócitos foi 

desenvolvida a partir de um meio reacional preparado em eppendorfs contendo 

a mistura de 50 µL da suspensão de eritrócitos a 10% em tampão PBS, 50 µL 

da solução do padrão ou extratos na concentração de 10 µL de fenóis totais 

expressos como equivalentes de ácido gálico e 100 µL da solução de H2O2 a 

200 mM em PBS, seguida da incubação em estufa a 37 °C por 30 minutos.  

Após o tempo de incubação, as amostras foram centrifugadas a 1500 

RPM por 10 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, substituído 

por um igual volume da solução do fixador glutaradeído a 2% em tampão PBS e 

centrifugado novamente a 1500 RPM por 10 minutos.   

O sobrenadante foi descartado e com 10 µL do pellet formado, foi 

realizado um esfregaço em lâmina de vidro para posterior análise por 

microscopia de varredura eletrônica. A leitura em microscópio eletrônico, foi 

realizada a partir da fixação de uma fita de carbono em stubb de alumínio, que 

foi então usado como “carimbo” para a retirada das amostras impregnadas nas 

lâminas de vidro anteriormente preparadas. A análise microscópica, 

propriamente dita, foi realizada após metalização com pó de ouro por 30 

segundos. 

4.4.5 Quantificação do teor de fenóis totais 

A determinação do teor de fenóis totais presentes nos extratos e fases foi 

realizada seguindo o método de Folin-Ciocalteu descrito por Almeida et al., 

(2011), por meio de espectroscopia na região do visível a um comprimento de 

onda de 760 nm. O desenvolvimento do método que teve como padrão 

comparativo o ácido gálico. 

O teor de compostos fenólicos da amostra foi quantificado a partir da 

equiparação das absorbâncias obtidas, após o período de reação, com a 
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equação de reta gerada pela curva de calibração do padrão ácido gálico. A 

construção da curva foi feita através da reação das amostras em análise e do 

padrão em diferentes concentrações (50-1000 mg.L-1) com o reagente de Folin-

Ciocalteu em meio básico, proporcionado pela adição de solução carbonato de 

sódio.  

Para tanto, foram preparadas soluções estoque a 5000 ppm dos extratos 

etanólicos brutos, fases e o padrão ácido gálico. As amostras foram dissolvidas 

em um volume de etanol correspondente a 10% do volume final e em seguida 

completadas com água destilada. Estas soluções foram posteriormente diluídas 

com água em seis novas concentrações (50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg.L-1). 

Alíquotas de 40 µL de cada concentração foram adicionados em cubetas de vidro 

com 1 cm de caminho óptico, juntamente com 3,16 mL de água destilada, 200 

µL do reagente de Folin-Ciocalteu e 600 µL de uma solução de carbonato de 

sódio a 20% preparado no dia anterior. Após a adição de todos os reagentes, o 

conteúdo total de todas as cubetas foi homogeneizado. Após 2 h de reação a 

temperatura ambiente, foram realizadas leituras em espectrofotômetro em 765 

nm. O branco desta análise foi preparado sob as mesmas condições das demais 

amostras sendo o volume destas, substituído por água destilada. 

Todos os testes citados foram realizados em triplicata e os resultados 

obtidos foram expressos como mg de EAG (equivalentes de ácido gálico) por g 

de extrato. 

4.4.6 Determinação do conteúdo de flavonoides totais 

 A quantificação do teor de flavonoides presentes nos extratos e fases foi 

realizada de acordo com a metodologia proposta por Marques et al., 2012, 

seguida de modificações. O conteúdo de flavonoides totais, expressos como mg 

de equivalentes de quercetina por grama de extrato, foi determinado pela 

interpolação das absorbâncias das amostras a 5 mg.mL-1 em etanol 96%, obtidas 

após reação sob as seguintes condições: transferência de 1000 µL dos extratos 

etanólico brutos e fases para tubos de ensaio, seguido da adição de 200 µL da 

solução alcóolica de cloreto de alumínio a 2,5% e 3800 µL de etanol 96% com 

tempo de reação de 30 minutos a temperatura ambiente. 
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Para a obtenção da curva, uma solução-mãe a 5 mg.mL-1 do padrão 

quercetina em etanol 96% foi preparada e em seguida, alíquotas desta solução 

foram transferidas para tubos de ensaio contendo um volume fixo de 400 µL da 

solução alcoólica de cloreto de alumínio a 2,5% e completadas para um volume 

final de 10 mL com etanol, de modo a se obter soluções com concentrações 

finais de 1,0, 0,75, 0,5, 0,25 e 0,125 mg.mL-1. Após 30 minutos de reação a 

temperatura ambiente cada concentração foi diluída em etanol para que se 

obtivesse soluções com concentrações de 20, 15, 10, 5 e 2,5 µg.mL -1 uma vez 

que nestas concentrações não foi observado o estouro do pico de absorção das 

amostras. 

 As absorbâncias obtidas de cada concentração e em triplicata foram 

plotadas em tabelas de concentração x absorbância para a obtenção da equação 

de reta do padrão quercetina.  

4.5 Extração e caracterização de óleos fixos das folhas 

Para a extração e identificação destes óleos fixos tomou-se como base a 

metodologia descrita por Matos et al.,1992. O material vegetal foi coletado em 

maio de 2013 nos mesmos locais daqueles destinados à preparação dos extratos 

etanólico bruto iniciais. As folhas dos espécimes foram secas em estufa de ar 

circulante a 50 °C por 72 h e em seguida pulverizadas em moinho de facas. Os 

materiais pulverizados (25,04 g de pó para o espécime cultivado e 4,30 g de pó 

para o espécime selvagem) foram extraídos sob refluxo com éter de petróleo em 

aparelho de Soxhlet por duas horas como mostra a figura 24. 
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Figura 24. Extração de gorduras totais por refluxo em Soxhlet. Fonte: Autoria 

própria 

O solvente da solução extrativa foi eliminado em evaporador rotativo sob 

pressão reduzida e as frações lipídicas totais (170,0 mg para o espécime 

cultivado e 284,0 mg para o espécime selvagem), submetidas à técnica de semi-

micro de saponificação em sistema de refluxo com 50 mL de metanol e 1,0 g de 

KOH para cada 300 mg de amostra por 30 minutos. Decorrida a saponificação, 

o solvente foi destilado até a redução do volume total em 80%, o volume inicial 

foi restabelecido pela adição de água destilada. A matéria insaponificável foi 

extraída da mistura alcalina com éter de petróleo em ampolas de separação de 

maneira usual. 

As soluções aquosas alcalinas dos sabões foram aciduladas até pH 2 com 

ácido clorídrico diluído 10% HCl e os ácidos graxos, então reestabelecidos, 

foram extraídos com éter de petróleo e secos com sulfato de sódio anidro. Após 

a remoção do solvente por destilação à pressão reduzida, os ácidos graxos 

foram esterificados em sistema de refluxo durante dois minutos com metanol 

anidro acidificado com HCl concentrado (5,0 mL de metanol e 3 gotas do ácido 

concentrado para cada 30 mg de amostra). Após a adição de cerca de 10 mL de 

água, os ésteres metílicos foram extraídos com hexano, retirando-se a água 

residual da fase orgânica com sulfato de sódio anidro, com posterior filtração e 

eliminação do solvente em evaporador rotativo também sob pressão reduzida. 

As substâncias presentes nos óleos fixo dos espécimes cultivado e 

selvagem de L. nepetifolia foram investigadas num cromatógrafo de gás 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   85 
 

Shimadzu (QP -2010) interface com um espectrômetro de massa (CG - EM ) com  

as seguintes condições: coluna Phenomenex ZB-5MS Zebron (30,0 m x 0,25 mm 

x 0,25 milímetros), o gás hélio (99,999%) transportado com um fluxo constante 

de 1,1 mL.min-1, volume de injeção de 1,0  uL, split  1:40 injetor , temperatura do 

injetor 240 °C; modo de impacto de elétrons a 70 eV; temperatura da fonte de 

íon de 280 °C. A temperatura do forno foi programada de 100 °C (isotérmico 

durante 5 min), com um aumento de 10 °C.min-1 até 250 °C (isotérmico durante 

5 min) e 10°C.min-1 até 280 °C (isotérmica durante 15 min). Uma mistura de 

hidrocarbonetos lineares (C9H20 - C40H82) foi injetada sob as mesmas condições 

experimentais que as amostras, e as identificações dos componentes foram 

efetuadas por comparação dos espectros obtidos com as do banco de dados de 

equipamentos (Wiley7lib e NIST 08 lib) (CARVALHO et al., 2013). 

 

4.6 Estudo fitoquímico clássico 

As técnicas cromatográficas de adsorção, estão fundamentadas no perfil 

de afinidade entre os componentes da matriz e a fase móvel ou a fase 

estacionária em questão. Os isolamentos dos constituintes químicos dos 

espécimes de L. nepetifolia, foram realizados por meio de técnicas 

cromatográficas de adsorção em coluna, fazendo o uso de sílica gel 60 (70-230 

mesh, ASTM) de partículas com dimensões entre 0,063-0,200 mm (MERCK) ou 

por meio da cromatografia de camada delgada preparativa (CCDP) usando a 

sílica gel 60 PF254 (MERCK) como fase estacionária e os solventes orgânicos 

hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol como fase móvel de maneira  

isoladaou em misturas binárias. 

A análise da separação dos componentes oriundos da cromatografia em 

coluna (CC) ou de CCDP foi realizada por meio do monitoramento das frações 

em placas de cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) com suporte 

alumínio. As revelações das substâncias nas cromatoplacas foram realizadas 

pela exposição destas a lâmpadas de irradiação em dois comprimentos de onda 

(254 e 365 nm) e quando necessário fazendo o uso de reveladores químicos 

como a vanilina sulfúrica. 

A análise dos marcadores quimiotaxonômicos da família, os flavonoides 

apigenina e cirsiliol, foi desenvolvida em um aparelho de cromatografia líquida 
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de alta eficiência da marca Shimadzu® e, a análise do perfil de metabólitos 

expressos nos extratos etanólicos brutos dos espécimes investigados, foi 

desenvolvida em aparelho de cromatografia líquida, também da empresa 

Shimadzu® acoplado a espectrômetro de massas com analisador do tipo ion-trap. 

 

4.6.1 Fracionamento cromatográfico da fase metanólica das folhas (MeOH-

FC) 

A fase metanólica das folhas do espécime cultivado (MeOH-FC) foi 

selecionada para o fracionamento cromatográfico seguindo como critério de 

escolha, o maior potencial de sequestro do radical livre DPPH expresso como 

menor CE50. Este mesmo critério foi usado para todas as fases que tiveram a 

sua fitoquímica investigada. 

O fracionamento de MeOH-FC (4,15 g) foi realizado em coluna 

cromatográfica utilizando a sílica gel 60 como fase estacionária e os solventes 

clorofórmio, acetato de etila e metanol como eluentes de maneira individual ou 

em misturas binárias, num gradiente crescente de polaridade como mostra a 

tabela 5. Um total de 44 frações foram coletadas com volume de 100 mL cada, 

seguida de evaporação do solvente em evaporador rotativo. 
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Tabela 5. Fracionamento cromatográfico de MeOH-FC 

Fração Sistema Proporção (%) 

1-2 CHCl3 100 

3-4 CHCl3: AcOEt (95:5) 

5-6 CHCl3: AcOEt (90:10) 

7-10 CHCl3: AcOEt (70:30) 

11-13 CHCl3: AcOEt (50:50) 

14-18 CHCl3: AcOEt (30:70) 

19-25 AcOEt 100 

26-32 AcOEt: MeOH (95:5) 

33-35 AcOEt: MeOH (90:10) 

36-38 AcOEt: MeOH (70:30) 

39-40 AcOEt: MeOH (50:50) 

41-42 AcOEt: MeOH (30:70) 

43-44 Metanol 100 

CHCl3 = clorofórmio; AcOEt = acetato de etila; MeOH = metanol 

 

Foi observado na fração 29, a formação de um precipitado que foi 

posteriormente separado do sobrenadante e lavado sucessivas vezes com 

metanol. O precipitado foi monitorado por meio de CCDA em três sistemas de 

solvente com misturas de CHCl3:AcOEt, nas proporções de (95:5), (90:10) e 

(70:30) para se comprovar a sua purificação. Verificada a purificação, a fração 

que apresentou-se como um sólido branco amorfo e codificada como LN-1 (29,0 

mg) foi enviada para análises espectroscópicas de RMN de 1H e 13C uni e 

bidimensionais. 

 

4.6.2 Fracionamento da fase acetato de etila das folhas cultivada (AcOEt-

FC) 

A segunda fase a ser fracionada foi a fase acetato de etila das folhas do 

espécime cultivado. Esta fase foi a que apresentou o segundo maior potencial 

de sequestro do radical livre DPPH. O fracionamento da fase (1,80 g) foi 

desenvolvido em coluna cromatográfica, utilizando a sílica gel 60 como fase 

estacionária e os solventes clorofórmio (CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e 

metanol (MeOH) em ordem crescente de polaridade de forma individual ou em 
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misturas binárias. Ao fim do processo, um total de 17 frações com um volume de 

50 mL foram coletadas, como mostra a tabela 6, e em seguida evaporadas em 

evaporador rotativo para a redução do volume de solvente. 

 

Tabela 6. Fracionamento cromatográfico de AcOEt-FC 

Fração Sistema Proporção(%) 

1-7 CHCl3 100 

8-9 CHCl3: AcOEt (95:5) 

10 CHCl3: AcOEt (90:10) 

11 CHCl3: AcOEt (70:30) 

12 CHCl3: AcOEt (30:70) 

13-14 AcOEt 100 

15 AcOEt: MeOH (95:5) 

16-17 Metanol 100 

CHCl3 = clorofórmio; AcOEt = acetato de etila; MeOH = metanol 

Foi observado a formação de um precipitado na fração 13, que foi então 

lavado sucessivas vezes com clorofórmio, resultando num sólido amarelo amorfo 

(30,0 mg) com pureza afirmada pela cromatografia em camada delgada 

analítica. Uma porção do composto codificado como LN-2 foi então enviada para 

análises espectroscópicas de RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais e o 

remanescente separado para futuros testes de atividade biológica. 

Após o monitoramento em CCDP, as frações e o sobrenadante da fração 

13 foram agrupadas em quatro grupos de acordo com a similaridade dos fatores 

de retenção (Rf) e colorações das manchas observadas em câmara de radiação 

de luz nos comprimentos de onda de 254 e 365 nm, e/ou após revelação pelo 

borrifamento seguido de aquecimento a 105 °C por 5 minutos da solução 

hidroalcoólica de vanilina sulfúrica 1%, como mostra o fluxograma apresentado 

na figura 25. 
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Figura 25. Frações agrupadas após monitoramento por CCDA das frações 

obtidas em coluna cromatográfica da fase AcOEt-FC.   

Com as frações agrupadas outros fracionamentos foram desenvolvidos.  

O grupo formado pelas frações 10 a 13 e identificado como C foi submetido a 

uma outra coluna cromatográfica que utilizou a sílica gel 60 como fase 

estacionária e os solventes clorofórmio (CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e 

metanol (MeOH) em ordem crescente de polaridade de forma individual ou em 

misturas binárias como ilustrado na tabela 7, resultando num total de 56 frações 

coletadas com um volume de 50 mL seguida da evaporação do solvente em 

evaporador rotativo em pressão reduzida. 

 

Tabela 7.Fracionamento cromatográfico da subfração C 

Fração Sistema Proporção (%) 

1-3 CHCl3 100 

4-12 CHCl3: AcOEt (90:10) 

13-18 CHCl3: AcOEt (70:30) 

19-23 CHCl3: AcOEt (50:50) 

24-32 AcOEt 100 

33-37 AcOEt: MeOH (98:2) 

38-46 AcOEt: MeOH (90:10) 

47-56 Metanol 100 

CHCl3 = clorofórmio; AcOet = acetato de etila; MeOH = metanol 

Após o monitoramento em CCDP, as novas frações foram agrupadas em 

quatro grupos de acordo com a similaridade do fator de retenção (Rf) e 

colorações das manchas observadas em câmara de radiação de luz nos 

comprimentos de onda de 254 e 365 nm, e/ou após revelação pelo borrifamento 

AcoEt -FC

1,8 g

Fr 1-3 (A) Fr 4-9 (B) Fr 10-13 (C) Fr 14-17 (D)
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seguido de aquecimento a 105 °C por 5 minutos da solução hidroalcoólica de 

vanilina sulfúrica 1%, como mostra o fluxograma apresentado na figura 26. 

 

Figura 26. Frações agrupadas após monitoramento por CCDA das subfrações 

obtidas em coluna cromatográfica da fração C. 

Com a subfração codificada como C3, foi realizada uma cromatografia em 

camada delgada preparativa com dimensões do suporte de vidro de  20 x 20 cm 

e 1 mm de espessura de sílica gel 60 PF254, preparada por meio de uma 

suspensão de sílica em água destilada na proporção de (1:2,5) seguida da 

ativação em estufa a 110 °C por 2 h.  A aplicação da amostra solubilizada, na 

cromatoplaca se deu com o auxílio de um capilar de vidro apropriado, e a eluição 

foi desenvolvida em cuba de vidro com a mistura de CHCl3:MeOH (98:2). 

Após a eluição, as manchas obtidas ao longo da placa foram delimitadas, 

raspadas e deixadas em contato com MeOH 100% por 24 h. Em seguida, as 

subfrações foram filtradas em sistema de vácuo com o auxílio de funis de vidro 

sinterizado e o solvente, evaporado em evaporador rotativo sob pressão 

reduzida, resultando desta forma em cinco subfrações. Dentre estas, a subfração 

codificada como LN-3 (6,7 mg) com aspecto de sólido amarelo amorfo foi 

enviado para as análises espectroscópicas de RMN de 1H e 13C uni e 

bidimensionais. 

 

4.6.3 Fracionamento da fase acetato de etila das folhas selvagem (AcOEt-

FS) 

O fracionamento da fase acetato de etila das folhas do espécime 

selvagem (2,37 g), foi desenvolvido em coluna cromatográfica utilizando a sílica 

gel 60 como fase estacionária e os solventes hexano (HEX), clorofórmio (CHCl3), 

acetato de etila (AcOEt) e metanol (MeOH) em ordem crescente de polaridade 

C

Fr 1-26 (C1) Fr 27-31 (C2) Fr 32-44 (C3) Fr 45-56 (C4)
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de forma individual ou em misturas binárias como ilustrado na tabela 8. As 

frações foram coletadas num volume de 100 mL e o excesso de solvente 

evaporado em evaporador rotativo a pressão reduzida.  

 

Tabela 8. Fracionamento cromatográfico de AcOEt-FS 

Fração Sistema Proporção(%) 

1-11 Hex:CHCl3 (50:50) 

12-22 CHCl3 100 

23-30 CHCl3: AcOEt (90:10) 

31-33 CHCl3: AcOEt (70:30) 

34-36 CHCl3: AcOEt (30:70) 

37-38 AcOEt 100 

39 AcOEt: MeOH (99:1) 

40 AcOEt: MeOH (95:5) 

41 AcOEt: MeOH (80:20) 

42-43 AcOEt: MeOH (50:50) 

44 MeOH 100 

Hex =hexano; CHCl3 = clorofórmio; AcOet = acetato de etila; MeOH = metanol 

Após a análise do perfil de similaridade de cores e dos fatores de retenção 

das frações obtidas, por meio da cromatografia em camada delgada analítica, as 

frações foram codificadas como E, F, G, H, I e J. Na sequência, a fração F foi 

submetida a uma outra coluna cromatográfica, também usando sílica gel 60 

como fase estacionária e os solventes clorofórmio (CHCl3) e metanol (MeOH) 

,em ordem crescente de polaridade de forma individual ou em misturas binárias, 

como fase móvel como ilustrado na tabela 9. As frações foram coletadas num 

volume de 50 mL e o excesso de solvente evaporado em evaporador rotativo à 

pressão reduzida. 
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Tabela 9. Fracionamento cromatográfico da fração F 

Fração Sistema Proporção 

1-17 CHCl3 100% 

18-26 CHCl3:MeOH (98:2) 

27-28 MeOH 100% 

CHCl3 = clorofórmio; MeOH = metanol 

Após o monitoramento em CCDP as novas frações foram agrupadas em 

quatro grupos (F1, F2, F3, F4) de acordo com a similaridade do fator de retenção 

(Rf) e das colorações das manchas observadas em câmara de irradiação de luz 

nos comprimentos de onda de 254 e 365 nm, e/ou após revelação pelo 

borrifamento seguido de aquecimento a 105 °C por 5 minutos da solução 

hidroalcoólica de vanilina sulfúrica 1%. 

A subfração F1 foi também submetida a outro fracionamento em coluna 

cromatográfica usando  sílica gel 60 como fase estacionária, e os solventes 

hexano (HEX), clorofórmio (CHCl3) e metanol (MeOH)  em ordem crescente de 

polaridade, de forma individual ou em misturas binárias, como fase móvel como 

ilustrado na tabela 10. As frações foram coletadas num volume de 50 mL e o 

excesso de solvente evaporado em evaporador rotativo a pressão reduzida. 

 

Tabela 10. Fracionamento cromatográfico da fração F1, oriunda do 

fracionamento da fase AcOet-FS 

Fração Sistema Proporção(%) 

1-4 Hex 100 

5-9 Hex:CHCl3 (90:10) 

10-14 Hex:CHCl3 (50:50) 

15-18 Hex:CHCl3 (30:70) 

19-22 CHCl3 100 

23-25 CHCl3:MeOH (98:2) 

26 MeOH 100 

Hex =hexano; CHCl3 = clorofórmio; MeOH = metanol 

Após o monitoramento em CCDP as novas frações foram agrupadas em 

dois grupos (F11, F12) de acordo com a similaridade do fator de retenção (Rf) e 

colorações das manchas observadas em câmara de irradiação de luz nos 
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comprimentos de onda de 254 e 365 nm, e/ou após revelação pelo borrifamento 

seguido de aquecimento a 105 °C por 5 minutos da solução hidroalcoólica de 

vanilina sulfúrica 1%. 

Com a subfração codificada como F11, foi realizada uma cromatografia de 

camada delgada preparativa com dimensões do suporte de vidro de 20 x 20 cm 

e 1 mm de espessura de sílica gel 60 PF254, preparada por meio de uma 

suspensão de sílica em água destilada na proporção de (1:2,5) seguida da 

ativação em estufa a 110 °C por 2 h.  A aplicação da amostra solubilizada, na 

cromatoplaca se deu com o auxílio de um capilar de vidro apropriado e a eluição 

desenvolvida em cuba de vidro com a mistura de CHCl3 100%. 

Após a eluição, as manchas obtidas ao longo da placa foram delimitadas, 

raspadas e deixadas em contato numa solução de CHCl3:MeOH (98:2) por 24 h. 

Em seguida, as subfrações foram filtradas em sistema de vácuo com o auxílio 

de funis de vidro sinterizado, e o solvente evaporado em evaporador rotativo sob 

pressão reduzida, resultando desta forma em seis subfrações. Dentre estas, a 

subfração codificada como LN-4 (26,5 mg) com aspecto de cristais em forma de 

agulhas incolores, foi enviada para as análises espectroscópicas de RMN de 1H 

e 13C uni e bidimensionais. Um esquema para ilustração do isolamento de LN-4 

foi construído, como mostra a figura 27. 
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Figura 27. Fluxograma de isolamento de LN-4. 

 

4.7 Investigações dos constituintes químicos por técnicas cromatográficas 

hifenadas 

4.7.1 Investigação dos marcadores quimiotaxonômicos apigenina e cirsiliol 

por HPLC-DAD 

A verificação dos marcadores quimiotaxonômicos os flavonoides 

apigenina e cirsiliol, no qual este último, teve a sua expressão quantificada em 

função do seu ambiente de coleta, foi desenvolvida por meio da cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada a um detector de arranjo de diodos usando 

como base o método descrito por Jamzad et al., (2003), na Central Analítica do 

curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco. 

F

Fr 1-11  (F1) Fr 12-13 (F2) Fr 24-26 (F3) Fr 27-28 (F4)

AcOEt -FS

2,37 g
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O padrão do apigenina foi adquirido da Merck e o padrão cirsiliol foi 

isolado previamente da fração acetato de etila das folhas do espécime cultivado 

e identificado por experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H 

e 13C uni e bidimensionais. 

Soluções a 1 mg.mL-1 em metanol grau HPLC dos extratos etanólicos 

brutos, fases acetato de etila das folhas e do conjunto talos e flores, bem como 

os padrões, foram injetados no aparelho de HPLC-DAD da Shimadzu®   com 

coluna C18 Restek® (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) a 25 °C protegida por pré-coluna 

Restek® C18 (10 mm × 4 mm, 5 mm). Os padrões e os extratos foram eluídos 

com gradientes de fase móvel binária composta por: (A) ácido acético a 2% e (B) 

constituído por uma mistura contendo metanol: ácido acético: água na proporção 

de (18:1:1).   

O sistema de eluição teve como condição inicial, a eluição de 25% de B 

por 20 minutos, seguido de um gradiente linear de B 100% por 20 minutos e 

retorno da condição inicial ,25% de B, por 10 minutos. O sistema foi mantido sob 

130 kgf de pressão, fluxo de 0,8 mL.min-1 e volume de injeção de 20 μL para 

cada extrato, fase e padrão. A faixa de comprimento de onda (λ) 270 nm a 350 

nm foi utilizada na investigação, por ser a faixa de detecção para flavonoides 

indicada pela literatura seguida. 

 

4.7.2 Análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 
massas (LC-MS) 

 

As análises foram realizadas no NPPS-Ribeirão Preto, utilizando um 

equipamento de cromatografia líquida Shimadzu® modelo LC-20A com coluna 

(C-18) Shimadzu® modelo Shimpoek  ODS (250 mm x 4,6 mm, 5 µm) sob 230 

kgf de pressão, fluxo de 1,0 mL.min-1 e temperatura de 25 °C, acoplado a um 

espectrômetro de massas com ionização por eletrospray Bruker®, com 

analisador do tipo íon-trap e software de controle Class-VP versão 6.14. 

As amostras foram dissolvidas em metanol grau HPLC, e as misturas de 

água e ácido acético na proporção de (99:1) como solvente A e a mistura de 
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acetonitrila e ácido acético na proporção de (99:1) como solvente B, foram 

utilizadas como eluente com gradiente descrito na tabela 11. 

 

Tabela 11. Condições cromatográficas nos experimentos de LC-MS 

TEMPO (MIN) PROPORÇÃO DE B% 

0,01 10 

5,0 10 

50,0 15 

55,0 15 

65,0 20 

75,0 20 

80,0 100 

85,0 100 

90,0 10 

90,01 stop 

 

4.8 Avaliação da atividade antimicrobiana 

O efeito antibacteriano foi avaliado pelos métodos da microdiluição em 

caldo para a determinação da concentração inibitória mínima (CIM), seguida da 

concentração bactericida mínima (CBM) de acordo com o método proposto por 

Santos et al., (2012),  que por sua vez seguiu as diretrizes preconizadas pelo 

The National Committee for Clinical Laboratoty Standarts. 

As cepas da coleção americana American Type Colletion (ATCC) 

utilizadas, foram obtidas do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde (INCQS/FIOCRUS - Brasil). O potencial antimicrobiano foi avaliado frente 

a um total de oito cepas de bactérias gram-positivas e gram-negativas:   Bacillus 

cereus (ATCC 11778), Enterococcus faecalis (ATCC 19433), Escherichia coli 

(ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Salmonella enterica 

(ATCC 10708), Serratia marcescens (ATCC 13880), Shigella flexneri (ATCC 

12022) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923).  
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Inicialmente, soluções a 25 mg.mL-1 dos extratos etanólico bruto e fases 

das folhas e do conjuntos talos e flores foram preparadas utilizando como 

solvente, uma solução de DMSO 20% aquoso. Em seguida, 100 µL de cada 

solução a ser testada, foi transferida para microplacas de 96 poços, contendo 

100 µL de caldo Müller-Hinton. Diluições sucessivas a partir da primeira 

concentração resultante (100 µL da solução mãe e 100 µL de caldo Müller-

Hinton), foram realizadas de modo a se obter poços com concentrações 

reduzidas pela metade em relação ao poço anterior: 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 

0,39; 0,195 e 0,0975 mg.mL-1.  

 Para o composto isolado, o flavonoide cirsiliol, uma concentração mãe a 

1,0 mg.mL-1 foi preparada utilizando também, uma solução de DMSO 20% 

aquoso. Assim como nos extratos e fases, concentrações sucessivas, partindo 

da primeira concentração resultante, foram realizadas de modo a se obter poços 

com concentrações reduzidas pela metade em relação ao poço anterior: 0,5; 

0,25; 0,125; 0,625; 0,031; 0,016 e 0,008 mg.mL-1  

 Para a preparação do inóculo, foi realizado no dia anterior ao teste 

repiques das bactérias a serem avaliadas em meio de cultura ágar Müller-Hinton, 

contido em placas de Petri. Em seguida, as placas inoculadas foram 

acondicionadas em estufa a 37 °C por 24 h para que houvesse o crescimento 

bacteriano.  

 Decorrido 24 h, alíquotas das bactérias cultivadas foram transferidas, 

individualmente, para tubos de ensaio contendo solução salina a 0,9%, de modo 

a se obter suspensões com 5 x 106 (UFC).mL-1. Em seguida, 100 µL da 

suspensão de cada bactéria foram transferidos para tubos de ensaio contendo 

9,90 mL de caldo Müller-Hinton, obtendo-se assim, inóculos com 5 x 105 

UFC.mL-1, o que corresponde a 0,5 na escala de McFarland. Realizado este 

procedimento, 10 µL dos inóculos foram adicionados em cada poço, 

proporcionando a análise de cada bactéria frente a todos os extratos e fases 

testadas. 

 Foram reservados ainda, poços nas microplacas para controle de 

esterilidade do caldo, de crescimento bacteriano e da ação do antimicrobiano de 

referência (Gentamicina). Para a gentamicina foi usada uma concentração inicial 

de 1,6 mg.mL-1, a qual foi diluída para concentrações de 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 
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0,025 e 0,0125 mg.mL-1. As microplacas foram incubadas sob condições de 

aerobiose durante 24 horas a 37 °C, quando 10 μL de cloreto de 2,3,5-trifenil-

tetrazólio (CTT) a 2% foram adicionados a cada poço para a detecção da 

mudança de cor do CTT (incolor) para vermelho, que reflete o metabolismo 

bacteriano ativo. A CIM foi determinada como a menor concentração dos 

extratos, fases e isolado que inibiu visivelmente o crescimento bacteriano. 

Para determinar a CBM, com auxílio de um replicador, alíquotas de 10 μL 

foram retiradas de cada um dos poços do ensaio anterior contendo os extratos 

e transferidas para placas de Petri contendo ágar Müller-Hinton. As placas foram 

incubadas durante 24 horas a 37 °C. O surgimento de colônia de bactéria para 

uma dada concentração indicou que essa não foi capaz de matar 99,9% ou mais 

do inóculo bacteriano utilizado. Os ensaios foram realizados em triplicata e os 

resultados de CIM e CBM expressos como mg.mL-1. 

 

4.9 Atividade citotóxica e avaliação da viabilidade celular 

A atividade citotóxica dos extratos etanólico brutos, fases e o flavonoide 

cirsiliol isolado, tiveram o de objetivo avaliar a citotoxicidade in vitro em três 

linhagens de células tumorais humanas. Essa análise fez parte de um screening 

inicial do potencial citotóxico destas amostras seguindo a metodologia proposta 

por MOSSMAN et al.,1983. 

Posteriormente, após os resultados deste screening as fases que 

apresentaram resultados consideráveis, foram submetidas a testes de 

citotoxicidade in vitro frente a uma quarta linhagem de células tumorais e 

juntamente com o flavonoide isolado testes de viabilidade celular também in vitro. 

Os primeiros testes de citotoxicidade in vitro foram realizados no 

Laboratório de Oncologia Experimental do Curso de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, pelo método do MTT. As linhagens de células tumorais 

humanas, SF-295 (glioblastoma), OVCAR-8 (ovário) e HTC-116 (colorretal) 

utilizadas nos testes, foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA). As 

mesmas foram cultivadas em meio RPMI 1640, suplementadas com 10% de soro 

fetal bovino e 1% de antibióticos, mantidas em estufa a 37 °C e atmosfera 

contendo 5% de CO2. As amostras dos extratos e fases foram diluídas em DMSO 
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puro estéril e os compostos foram testados em uma única concentração (10 

µg.mL-1). 

As células foram plaqueadas na concentração de 0,1 x 106 cél.mL-1 para 

a linhagem SF-295, 0,7 x 105 para HCT-116 e 0,5 x 106 cél.mL-1 para a linhagem 

OVCAR-8. As placas foram incubadas por 72 horas em estufa de CO2 a 37 °C. 

Ao término do período de incubação, as mesmas foram centrifugadas e o 

sobrenadante removido. Em seguida, foram adicionados 150 µL da solução de 

MTT (sal tetrazolium, 1 mg.mL-1), e as placas foram incubadas por 3 h. A 

absorbância foi lida após dissolução do precipitado com 150 µL de DMSO puro 

em espectrofotômetro de placa a 595 nm. 

O flavonoide isolado, cirsiliol, teve a sua atividade citotóxica avaliada 

frente quatro linhagens de células tumorais HTC-116 (colorretal), SF-295 

(glioblastoma), OVCAR-8 (ovário), HL-60 (leucemia) e ainda, uma quinta 

linhagem de células não tumorais L292 (fibroblasto), com concentração máxima 

de 5 µg.mL-1. O procedimento experimental foi idêntico ao anterior, tendo como 

diferença a concentração das células plaqueadas: 0,7 x 105 céls.mL-1 para HCT-

116, 0,1 x 106 céls.mL-1 para SF-295 e OVCAR-8 e 0,3 x 106 céls.mL-1 para HL-

60. 

Os resultados dos experimentos realizados com os extratos e fases foram 

expressos como média do percentual de inibição do crescimento celular ± desvio 

padrão da média, obtida da duplicata dos resultados tratados no software 

GraphPad Prism. Uma escala de intensidade foi utilizada para avaliar o potencial 

citotóxico das amostras testadas: amostras sem atividade (SA), com pouca 

atividade (PA, inibição de crescimento celular variando de 1 a 50%), com 

atividade moderada (MO, inibição de crescimento celular variando de 50 a 75%) 

e com muita atividade (MA, inibição de crescimento variando de 75 a 100%). 

Os resultados dos experimentos realizados com o cirsiliol, foram 

expressos como CI50 (concentração inibitória em 50%), obtidos por meio da 

regressão não-linear a partir de dois experimentos independentes, feitos em 

duplicata, utilizado o software GraphPad Prism. 

Também foram realizados testes citotoxicidade com a linhagem de 

sarcoma S-180, mantidas in vivo, para ensaios antitumoral in vitro pelo 
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Laboratório de Oncologia Experimental (LOEX), do colegiado de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, segundo o 

método descrito por PITA et al., 2010. 

As células foram retiradas do peritônio de animais portadores do tumor 

ascético (desenvolvidos por 7 dias) com auxílio de seringa estéril. O líquido 

peritoneal foi transferido para tubo de centrífuga de 15 mL (BD/Labware®) 

seguido da adição de 10 mL solução tampão fosfato (PBS). Após centrifugação 

(1200 RPM por 3 min), o sobrenadante foi desprezado e as células ressuspensas 

em meio RPMI-1640 (Nutricell®) suplementado com 25 mM de HEPES, 2mM L-

glutamina, 100 UI.mL-1 de estreptomicina (Sigma-Aldrich®) e 10% de soro fetal 

bovino (Nutricell®). 

Para a avaliação da viabilidade das células tumorais, em 5 µL da 

suspensão celular foram adicionados 45 µL de tampão PBS e 50 µL de azul de 

Tripan (Sigma-Aldrich) (0,4%). A suspensão resultante foi observada em câmara 

de Neubauer sob microscopia óptica. Após a avaliação da viabilidade celular, as 

células tumorais foram plaqueadas a uma densidade de 1,0 x 105 células por 

poço em placas de 96 poços e incubadas por 4 horas a 37 °C. Decorrido este 

período, foram adicionados 20 µL das soluções testes das fases AcOEt-Fc e 

AcOEt-FS com concentrações de 6,25; 12,5; 25; 50; 100 e 400 µg.mL-1 

solubilizadas em solução de PBS-tween.  

O ensaio de citotoxicidade utilizado na triagem farmacológica foi o da 

redução do MTS 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sufofenil)-

2H-tetrazólio e um reagente acoplador de elétrons, o metasulfato de fenanzina 

(PMS) (Promega®). 

O ensaio da citotoxicidade após tratamento com as fases AcOEt-FC e 

AcOEt-FS, teve como objetivos verificar o potencial citotóxico frente à linhagem 

do Sarcoma 180 e determinar por meio de cálculos estatísticos a CI50, para estas 

amostras, tendo em vista os resultados alcançados nos ensaios realizados na 

Universidade Federal do Ceará anteriormente. 

A quantificação do percentual de citotoxicidade foi alcançada pelo método 

de redução do sal tetrazólio (MTS), um corante amarelo que é bioreduzido por 

células que mantêm a integridade mitocondrial para um composto roxo 
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(formazan), solúvel em solução aquosa o qual pode ser determinado por leitura 

espectroscópica de ultravioleta. Dessa forma, a redução do sal tetrazólio MTS 

para um produto formazan, pela enzima mitocondrial succinato desidrogenase é 

muito utilizado em ensaios de avaliação de sobrevivência e proliferação celular, 

uma vez que somente células metabolicamente ativas conseguem reduzir o MTS 

(amarelo) para o formazan (roxo), desta forma, a quantidade de formazan 

produzido é diretamente proporcional ao número de células viáveis presentes no 

meio. 

Da placa de 96 poços com as células sob 24 horas de tratamento retirou-

se uma alíquota de 10 µL de cada poço e então adicionou-se 20 µL de MTS (5 

mg.mL-1) em cada poço e posteriormente as placas foram submetidas a agitação 

em agitador de microplacas Biomax® e incubadas por 2 horas a 37 °C. As 

absorbâncias foram determinadas em leitora de microplacas Thermoplate®. A 

porcentagem de células viáveis foi determinada pela fórmula: 

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =  
(𝐴𝑏𝑠. 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

(𝐴𝑏𝑠. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
 𝑥100 

Onde, 

Abs. Células tratadas = Absorbâncias dos poços com as amostras teste; 

Abs. Branco = Absorbância dos poços contendo apenas o meio de cultura; 

Abs. Controle negativo = Absorbâncias dos poços contendo a suspensão celular 

sem o tratamento. 

Os testes foram realizados em quadruplicata e posteriormente tratados no 

software GraphPad Prism para a obtenção da IC50 por meio da regressão não-

linear das porcentagens obtidas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Fracionamento dos extratos etanólicos brutos 

 Após os processos de fracionamento, por intermédio da cromatografia 

líquida a vácuo, dos extratos etanólico bruto das folhas e do conjunto formado 

pelas flores e talos dos respectivos ambientes de coleta, foram formados quatro 

grupos de amostras codificadas de acordo com o solvente de extração, a parte 

da planta e o ambiente de coleta. Desta maneira, os extratos etanólico bruto 

foram identificados como EEB indicando que o solvente de extração foi o etanol 

e podendo estar com as siglas FC ou FS, indicando a parte da planta e o 

ambiente de coleta: F (folhas), C (ambiente cultivado) ou S (ambiente selvagem). 

Também foram usadas as sigla FTC ou FTS, indicando similarmente a parte da 

planta e o local de coleta: FT (conjunto flores e talos), C (ambiente cultivado) ou 

S (ambiente selvagem). Após o fracionamento, cada extrato bruto gerou quatro 

fases: hexânica (HEX), clorofórmica (CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e 

metanólica (MeOH), que também foram identificadas de acordo com as 

respectivas partes da planta e local de coleta. Desta maneira, ao fim do 

fracionamento foram obtidas 20 amostras para a realização dos experimentos 

descritos neste trabalho. 

5.2 Triagem fitoquímica preliminar 

 A triagem fitoquímica preliminar realizada neste trabalho teve o objetivo 

de investigar as classes de metabólitos secundários presentes nos espécimes 

coletados, comparar o perfil aqui encontrado com o descrito na literatura, e ainda 

verificar se o ambiente de cultivo é capaz de modificar a expressão das classes 

de metabólitos de maneira qualitativa.  

 Os trabalhos desenvolvidos por Takeda et al.,(1999) e Trivedi et al., 

(2011), descreviam a presença de cinco classes de metabólitos secundários: 

flavonoides, terpenoides, cumarinas, alcaloides, saponinas e esteroides. A 

metodologia seguida neste trabalho, permitiu a investigação de oito classes de 

metabólitos secundários. Os resultados obtidos com as triagens realizadas 

encontram-se na tabela 12.  
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 Tabela 12. Estudo descritivo das classes de metabólitos secundários investigados em extratos e fases de espécimes de L. 

nepetifolia 

 

 

 

 

Classe 

química 

EEB 

FC 

EEB 

FS 

Hex 

FC 

Hex 

FS 

CHCl3 

FC 

CHCl3 

FS 

AcOEt 

FC 

AcOEt 

FS 

MeOH 

FC 

MeOH 

FS 

EEB 

PAC 

EEB 

PAS 

Hex 

PAC 

Hex 

PAS 

CHCl3 

PAC 

CHCl3 

PAS 

AcOEt 

PAC 

AcOEt 

PAS 

MeOH 

PAC 

MeOH 

PAS 

1 - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - 

2 + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 + + - - + ++ ++ ++ +++ +++ + - - - + + + + +++ ++ 

5 ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - ++ - ++ ++ ++ ++ - - - - 

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 - ++ + ++ + +++ - - - - + - + ++ + ++ + - - - 

8 - - - - - - - - +++ +++ - - - - - - - - + + 

1. Alcaloides, 2. Derivados antracênicos, 3. Cumarinas, 4. Flavonoides, 5. Mono e diterpenos, 6. Naftoquinonas, 7. Triterpenos e esteroides. 8. Saponinas; (-) 
negativo, (+) fracamente positivo, (++) moderadamente positivo, (+++) fortemente positivo 
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Os resultados da triagem fitoquímica preliminar mostram a ausência de 

cumarinas em todas as amostras submetidas ao teste. Os trabalhos nos quais foram 

revelados a presença desta classe de compostos foram realizados com espécimes 

coletados em uma região montanhosa extremamente fria, o que garante a produção 

e fixação desta classe de compostos. 

As cumarinas são compostos aromáticos derivados da orto-hidroxilação do 

ácido cinâmico (a), trans-cis isomerização da dupla ligação da cadeia lateral (b) e (c), 

e lactonização (d), Figura 28.  

 

 

 

Figura 28. Rota biossintética das cumarinas. Fonte: MIRANDA, 2001. 

 As cumarinas são compostos altamente voláteis que podem ser facilmente 

arrastadas por vapores de água na extração de óleos essenciais. Estudos de 

estabilidade térmica realizados com amostras de xaropes de guaco por Amaral et al., 

(2009), mostraram que elevações nas temperaturas de armazenamento promoveram 

a abertura do anel lactônico causando como consequência a diminuição do seu teor 

nas amostras em questão.  
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Com base nestas informações, é possível sugerir que a ausência de cumarinas 

nos extratos e fases obtidas dos espécimes deste trabalho, está relacionada com o 

clima da região Semiárida do Nordeste brasileiro, uma vez que os espécimes nos 

quais esta classe foi detectada eram oriundos de uma região montanhosa e 

extremamente fria do Japão (TAKEDA et al.,1999). Desta forma, os altos índices de 

radiação solar e as temperaturas elevadas da região semiárida podem estar atuando 

de modo a promover a volatilização destes compostos, promovendo a abertura do 

anel lactônico ou ainda, por estas duas maneiras. 

Para as demais classes investigadas, não foram detectadas diferenças 

expressivas quanto à presença ou ausência dos constituintes químicos, quando 

comparadas com os resultados obtidos nos estudos anteriores mencionados, bem 

como entre os espécimes deste trabalho, uma vez que as diferenças consistiam 

basicamente no teor ou na localização das classes detectadas. 

5.3 Atividade antioxidante in vitro, pelos métodos DPPH, β-caroteno e ABTS 

Atualmente muitas metodologias são utilizadas para a avaliação do potencial 

antioxidante de matrizes complexas ou substâncias isoladas. É de consenso entre os 

pesquisadores o fato da inexistência de um único método que seja capaz de investigar 

o potencial antioxidante de uma matriz, tendo em vista a variedade de radicais livres 

produzidos pelos organismos e os diferentes mecanismos de ação pelas quais as 

substâncias ditas antioxidantes atuam. 

Os antioxidantes não-enzimáticos e naturais estão classificados em três 

grandes grupos: vitaminas, compostos fenólicos e carotenoides. Os compostos 

fenólicos são ainda classificados como antioxidantes hidrofílicos e os carotenoides 

como antioxidantes lipofílicos (THAIPONG et al., 2006). Fatores como concentração, 

local de produção dos radicais livres no meio biológico, interação molecular entre o 

agente antioxidante e o radical gerado e solubilidade, são algumas das muitas 

variáveis que interferem na resposta antioxidante de uma molécula. E em função 

desta pluralidade de interferentes, é que surge a necessidade de investigação do 

potencial antioxidante por métodos in vitro que sejam capazes de mimetizar os 

diversos meios encontrados nos sistemas biológicos (ALVES et al.,2010). 

O potencial antioxidante dos extratos etanólicos brutos, suas respectivas fases 

e padrões estão apresentados na tabela 13. 
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Tabela 13. Atividades antioxidantes dos extratos e fases das folhas e do conjunto talos 

e flores dos espécimes de L. nepetifolia 

Amostra DPPH 

(CE50, µg.ml-1) 

β-CAROTENO 

(% AA) 

ABTS 

(CE50, µg.ml-1) 

EEB-FC 70,91 ± 1,91 0,75 ± 0,24 23,92 ± 9,74 

EEB-FS 55,76 ± 2,29 - 15,95 ± 6,82 

HEX-FC - - - 

HEX-FS >243,0 - - 

CHCl3-FC 137,6 ± 11,90 47,82 ± 12,42 - 

CHCl3-FS >243,0 13,67 ± 7,16 126,0 ± 31,34 

AcOEt-FC 13,07 ± 0,21 2,09 ± 0,42 4,33 ± 0,34 

AcOEt-FS 81,35 ± 3,97 57,43 ± 6,11 23,05 ± 5,23 

MeOH-FC 32,7 ±  2,99 1,45 ± 3,03 3,12 ± 0,01 

MeOH-FS 60,72 ± 0,48 28,47 ± 1,71 26,41 ± 6,05 

EEB-PAC 79,01 ± 2,06 - - 

EEB-PAS >243,0 23,97 ± 3,81 - 

HEX-PAC - 1,34 ± 2,95 - 

HEX-PAS - - - 

CHCl3-PAC >243,0 - - 

CHCl3-PAS >243,0 2,20 ± 8,10 - 

AcOEt-PAC 95,52 ± 0,37 7,83 ± 10,13 - 

AcOEt-PAS 71,87 ± 6,18 - 11,22 ± 3,38 

MeOH-PAC 30,58 ± 0,11 - 44,98 ± 8,04 

MeOH-PAS 98,84 ± 0,11 - 18,15 ± 6,67 

BHA 5,53 ± 0,06 83,78 ± 12,66 - 

BHT 97,07 ± 1,69 92,06 ± 0,95 - 

Ác. ascórbico 12,65 ± 2,37 8,74 ± 0,54  -  

TROLOX   2,17 ± 0,05 

 

 

 

 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% de 

intervalo de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± erro padrão da média 

(n = 3). AA = atividade antioxidante. 
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Os resultados obtidos revelam que o ambiente de cultivo é capaz de modificar 

a produções de metabólitos secundários e consequentemente a atividade antioxidante 

frente aos métodos testados. Para o método do sequestro do radical livre DPPH, as 

fases que exibiram os menores valores de CE50 foram AcOEt-FC 13,07 ± 0,21 µg.ml-

1, seguida da fase MeOH-FC 32,7 ± 2,99 µg.ml-1 valores menores que o apresentado 

pelo padrão sintético BHT 97,07 ± 1,69 µg.ml-1. Os resultados obtidos com o teste da 

inibição da auto-oxidação do β-caroteno, indicam que os extratos e fases não foram 

tão efetivos neste método, uma vez que os percentuais máximos de inibição foram de 

57,43 ± 6,11% para a fase AcOEt-FS e 47,82 ± 12,42%, valores bastante inferiores 

quando comparados aos padrões sintéticos BHA e BHT, 83,78 ± 12,66% e 92,06 ± 

0,95% respectivamente.  

Os baixos percentuais de inibição da auto-oxidação do β-caroteno sugerem que 

os compostos antioxidantes presentes nos extratos e fases de ambos os espécimes 

possuem uma maior natureza hidrofílica que lipofílica, uma vez que os valores obtidos, 

em alguns casos, são semelhantes ou inferiores ao percentual de inibição do padrão 

ácido ascórbico, que possui estrutura molecular altamente hidrofílica.  

O método do sequestro do radical ABTS.+ resultou em valores de CE50 

inferiores, porém, não contraditórios aos obtidos no teste de sequestro do radical 

DPPH. Desta maneira, ao se comparar duas amostras que possuem como única 

diferença o tipo de cultivo, por exemplo EEB-FC e EEB-FS que no sequestro do radical 

DPPH exibiam valores de CE50 70,91 ± 1,91 e 55,76 ± 2,29 respectivamente e os 

valores obtidos no sequestro do radical ABTS.+ 23,92 ± 9,74 e 15,95 ± 6,82 é possível 

perceber que houve redução nos valores de CE50
 de maneira até certo ponto 

proporcional, ou seja, o EEB-FS não passou a ter maior potencial antioxidante que o 

EEB-FC, mostrando a concordância entre as metodologias utilizadas. Por se tratar de 

um método generalista, ou seja, que avalia o potencial antioxidante de compostos 

hidrofílicos e lipofílicos, os resultados de CE50 obtidos no sequestro do radical livre 

ABTS.+ sugerem que os compostos presentes nos extratos atuam de forma sinérgica 

potencializando o seu efeito antioxidante. 

Os testes de atividade antioxidante são utilizados frequentemente como 

ferramenta de escolha de matrizes para a obtenção de compostos biologicamente 

ativas. Com base neste raciocínio as fases escolhidas para o estudo fitoquímico foram 

as fases:  AcOEt-FC 13,07 ± 0,21 µg.ml-1 e MeOH-FC 32,7 ± 2,99 µg.ml-1, seguido 
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das respectivas fases do ambiente selvagem, de modo a propiciar a comparação dos 

constituintes isolados entre os meios de cultivo. 

5.4 Quantificação de fenóis e flavonoides totais 

Os compostos fenólicos produzidos por espécies vegetais vêm despertando o 

interesse de pesquisadores em função da sua capacidade antioxidante, potencial 

interação com os sistemas biológicos e por desempenhar papel importante nas 

atividades anti-inflamatória, antimicrobiana e anticâncer. Estes compostos 

enquadram-se em diversas categorias, como fenóis simples, ácidos fenólicos 

(derivados do ácido benzoico e do ácido cinâmico), cumarinas, flavonoides, 

estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas (SOUZA et al., 

2007; OLIVEIRA et al., 2014). 

Muitas características presentes nos compostos fenólicos contribuem para o 

crescente interesse de seu uso como compostos antioxidantes. Dentre estas 

características é possível mencionar o elevado potencial redutor, neutralização de ou 

sequestro de radicais livres e quelação de metais de transição, o que permite a ação 

destes compostos tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo 

oxidativo (SOUZA et al., 2007). 

A quantificação de compostos fenólicos é desenvolvida geralmente pelo 

método da redução do reagente de Folin-Ciocalteu descrito por Slinkard, K.; Singleton, 

V. L.,(1977). O reagente de Folin-Ciocalteu é constituído de uma mistura dos ácidos 

fosfomolíbidico e fosfotunguístico, no qual o molibdênio encontra-se na forma 

complexada Na2MoO4.H2O no estado de oxidação 6+ e de coloração amarela. 

Quando em presença de agentes redutores e meio básico, estes metais formam os 

complexos molibdênio-tungstênio azuis [(PMoW11O4)4-] com um estado de oxidação 

médio entre 5+ e 6+ (Figura 29). Esta mudança de estado de oxidação e consequente 

alteração de cor do meio permite a quantificação dos compostos redutores, não 

necessariamente de natureza fenólica, por métodos espectrofotométricos, uma vez 

que os produtos das reações de redução possuem um pico máximo de absorbância 

na região de 765 nm. 
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Figura 29. Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de Folin-

Ciocaulteau. Fonte: OLIVEIRA et al., 2009. 

Dentre as classes que pertencem ao conjunto dos compostos fenólicos estão 

os flavonoides, esta classe é geralmente quantificada em extratos vegetais em função 

das suas diversas atividades biológicas já comprovadas. Diversas técnicas são 

empregadas para o doseamento de flavonoides em materiais vegetais, as 

metodologias que envolvem a espectrofotometria de absorção do UV-visível são 

frequentemente utilizadas em função da simplicidade, rapidez, baixo custo e execução 

ampla disponibilidade nos laboratórios de controle de qualidade (MARQUES et al., 

2012). 

A detecção e quantificação de flavonoides a partir da reação com o cloreto de 

alumínio é frequentemente utilizada devido ao grau de seletividade deste reagente 

com os flavonoides, diferenciando-os dos demais compostos fenólicos em função do 

seu poder de formação de complexos estáveis, entre o cátion Al3+ e as hidroxilas livres 

presentes nas estruturas moleculares dos flavonoides (Figura 30). Esta complexação 

tem como principal ponto diferencial, a extensão do sistema conjugado e consequente 

desvio batocrômico elevando assim, os máximos de absorção das novas entidades 

formadas para regiões de maior comprimento de onda. Este desvio batocrômico, 

promove visivelmente a produção de uma coloração amarela proporcional ao teor de 

flavonoides na amostra (MARQUES et al., 2012; PEIXOTO-SOBRINHO et al., 2012). 
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Figura 30. Esquema ilustrando a complexação do cloreto de alumínio (AlCl3) com o 

flavonoide quercetina, formando o complexo estável flavonoide-Al3+. Fonte: 

PEIXOTO-SOBRINHO et al.,2012. 

 Os resultados obtidos na determinação dos fenóis totais pelo método de Folin-

Ciocalteu, expressos como equivalente de ácido gálico por g de extrato bruto e os 

resultados obtidos na determinação dos flavonoides totais pelo método da 

complexação entre os flavonoides e o cloreto de alumínio, expressos como 

equivalente de quercetina por g de extrato, nos extratos etanólicos brutos e fases 

estão descritos na tabela 14.  
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Tabela 14.Teores de fenóis e flavonoides totais em extratos e fases dos espécimes 

de L. nepetifolia. 

Amostra FENOIS TOTAIS 

 (mgGAEg.g-1) 

FLAVONOIDES TOTAIS 

 (mg Querc .g-1) 

EEB-FC 70,39 ± 0,96 5,4 ± 0,04 

EEB-FS 40,20 ± 5,29 7,4 ± 0,03 

HEX-FC 42,06 ± 0,96 - 

HEX-FS 15,53 ± 1,16 - 

CHCl3-FC 42,61 ± 5,10 - 

CHCl3-FS 22,20 ± 6,00 0,2 ±0, 01 

AcOEt-FC 77,61 ± 6,94 6,8 ± 0,05 

AcOEt-FS 54,20 ± 4,00 10,8 ± 0,05 

MeOH-FC 109,30 ± 4,81 0,8 ± 0,00 

MeOH-FS 46,87 ± 3,05 4,2 ± 0,02 

EEB-PAC 
55,94±14,48 

0,8 ± 0,00 

EEB-PAS 
14,28 ± 1,11 

1,8 ± 0,01 

HEX-PAC 
41,50 ± 4,20 - 

HEX-PAS 
29,83 ± 4,41 - 

CHCl3-PAC 
30,67 ± 0,84 0,2 ± 0,00 

CHCl3-PAS 
14,00 ± 0,83 2,2 ± 0,04 

AcOet-PAC 
81,50 ± 6,73 2,2 ± 0,01 

AcOet-PAS 54,28 ± 6,96 1,6 ± 0,01 

MeOH-PAC 98,17 ± 6,94 1,0 ± 0,00 

MeOH-PAS 55,95 ± 8,41 0,4 ± 0,00 

Os valores são apresentados como média ± erro padrão da média (n = 3). mgGAEq/g - miligramas de 

equivalentes de ácido gálico/ grama de extrato. mgQuercq.g-1 miligramasde equivalentes de 

quercetina/grama de extrato. 

Os resultados obtidos mostram que em todas as amostras houve uma maior 

produção de compostos fenólicos no espécime cultivado, com o maior teor registrado 

na fase MeOH-FC (109,30 ± 4,81 mgGAEg.g-1), quando comparado ao espécime 

selvagem. Estes resultados demostram  uma correlação positiva entre os fenóis totais 

e os maiores potenciais de sequestro dos radicais livres DPPH e ABTS apresentados 

pelas fases deste espécime nos ensaios de avaliação da atividade antioxidante, uma 
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vez que uma maior produção desta classe de compostos aumenta o número de 

moléculas portadoras de hidroxilas ionizáveis necessárias para a estabilização destes 

radicais (SOUZA et al., 2007; ALVES et al., 2010). 

A produção de metabólitos secundários em espécies vegetais sofre intervenção 

de vários fatores. Tecidos mais novos, em geral, possuem uma maior taxa 

biossintética de metabólitos tais como óleos essenciais, lactonas sesquiterpênicas, 

ácidos fenólicos, flavonoides e estilbenos; a disponibilidade hídrica é uma outra 

variável de interferência na produção de fenóis totais, mas que parece não ter uma 

correlação estabelecida entre a produção destes compostos e o índice hídrico. Outro 

fator interessante está relacionado com o índice de radiação solar recebida pelo 

vegetal e a sua produção de compostos fenólicos. Estes compostos atuam como 

protetores solares contra radiações UV, principalmente do tipo UV-B, responsável pela 

destruição dos tecidos vegetais, absorvendo e/ou dissipando a energia solar emitida 

(GOBNO-NETO; LOPES, 2007).  Comparando o grau de exposição solar dos 

espécimes utilizados neste estudo é possível verificar que o espécime cultivado 

recebia uma maior taxa de radiação solar quando comparado ao espécime selvagem, 

justificando desta forma os elevados teores de compostos fenólicos em relação aos 

apresentados pelo espécime selvagem (Figura 31). 

 

Figura 31. Ambientes de coleta dos espécimes de L. nepetifolia. (a) Ambiente 

cultivado com exposição solar direta; (b) ambiente selvagem com sombreamento; (c) 

visão frontal do local de coleta do espécime selvagem. 

(a) (b) (c) 
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Estudos demonstram que em solos pobres em nutrientes se verifica uma maior 

taxa de metabólitos secundários e, particularmente, de derivados fenólicos, porém, 

como não foi possível a avaliação das condições nutricionais dos solos nos quais os 

espécimes foram encontrados, o estabelecimento desta correlação foi impossibilitado. 

Os resultados obtidos na determinação de flavonoides totais mostram que 

houve, também de maneira geral, uma maior expressão destes compostos no 

espécime selvagem com valores máximos encontrados na fase AcOEt-FS e no EEB-

FS de 10,8 ± 0,05 e 7,4 ± 0,03 mg Querc.g-1. A comparação entre os espécimes 

cultivados (Figura 31), permite concluir que as plantas coletadas no ambiente 

cultivado apresentavam um maior tempo de vida que aquelas coletadas no ambiente 

selvagem, levando em consideração o fato de que ocorre diminuição de flavonoides 

com o aumento da maturação dos vegetais, os resultados encontrados confirmam a 

positividade desta relação (GOBBO-NETO; LOPES.,2007).  

  Esperava-se que o conteúdo de flavonoides totais estivesse totalmente 

correlacionado à maior eficiência no sequestro de radicais livres e consequentemente, 

resultados antioxidantes de maior eficácia. Porém, o único fato de uma matriz ser rica 

em flavonoides não implica na sua elevada eficiência de estabilização de radicais 

livres, uma vez que para sofrer estabilização estas espécies precisam receber prótons 

oriundos de moléculas com hidroxilas ionizáveis. De fato, quanto maior o número de 

hidroxilas, maior a atividade como agente doador de prótons e elétrons. Desta 

maneira, flavonoides substituídos por grupos não ionizáveis como metoxilas, acetatos, 

dentre outros substituintes, têm a sua eficácia antioxidante reduzida (BARREIROS et 

al., 2006; GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

 Flavonoides monohidroxilados apresentam atividade antioxidante muito baixa, 

flavonas possuindo apenas uma hidroxila na posição 3, 6, 3’ ou 4’, assim como 

flavonas apresentando apenas uma hidroxila em 2’-OH, 3’-OH, 4’-OH, 6-OH, também 

mostram baixa atividade antioxidante. Entre os flavonoides dihidroxilados, destacam-

se aqueles que possuem o sistema catecol (3’,4’ - dih idroxi) no sistema B e os 

flavonoides polihidroxilados como a quercetina (Figura 29) possuem forte atividade 

antioxidante (BARREIROS et al., 2006). 
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Com base na correlação inversa entre o conteúdo de flavonoides totais e a 

atividade antioxidante obtida pelos extratos etanólicos brutos e fases do espécime 

selvagem, é possível inferir que os flavonoides presentes nos espécimes em estudo, 

possuem um número de hidroxilação reduzido e por isso, não possuem participação 

predominante no sequestro dos radicais livres avaliados. Esta hipótese pode ser 

sustentada ainda em função da produção ainda mais reduzida nas amostras do 

espécime cultivado, indicando que a eficiência antioxidante das amostras deste 

espécime está atrelada a outros compostos de natureza fenólica e não aos 

flavonoides. 

5.5 Inibição da hemólise e deformação morfológica de eritrócitos 

O sangue é uma excelente fonte de marcadores in vivo de stress oxidativo, uma 

vez que nele são transportados e redistribuídos antioxidantes e endobióticos 

modificados por ação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Além disso, vem 

sendo considerado uma amostra biológica única, potencialmente mais informativa, já 

que, obtida é de um indivíduo (VASCONCELOS et al., 2007). 

Os eritrócitos são o primeiro ponto de ataque pelos radicais livres num sistema 

biológico em função dos lipídeos poli-insaturados que constituem a sua membrana 

celular. Outro fator agravante deve-se ao fato de ser uma célula anucleada e ,portanto, 

desprovida de sistemas de reparo aos seus constituintes danificados (PEREIRA, 

1998). 

O stress oxidativo, principalmente por espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, pode promover modificações estruturais na hemoglobina como também na 

membrana celular, induzindo o processo de peroxidação lipídica e a polimerização de 

proteínas. O H2O2 possui um alto potencial de permeação e, quando em contanto com 

íons metálicos, a exemplo do ferro Fe2+, promove a formação do radical hidroxila 

(OH.), 

𝐹𝑒2+ +  𝐻2𝑂2  →  𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻. +  𝑂𝐻− 

que por sua vez tem a capacidade de iniciar o processo de peroxidação lipídica 

quando gerado nas proximidades da membrana (PEREIRA, 1998). 
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A oxidação do centro ferroso do grupo heme para o estado trivalente leva à 

formação da espécie denominada meta-hemoglobina. Após esta oxidação, ocorre 

uma variação na forma do eritrócito, impedindo a passagem por órgãos vitais, além 

do íon ferro ficar impossibilitado de formar o complexo com o oxigênio, pois o ligante 

oxigênio não tem afinidade pelo íon férrico e como consequência, o eritrócito perde a 

sua função de transporte de oxigênio (VASCONCELOS et al., 2007; MOREIRA et al., 

2011). 

Os resultados obtidos com o ensaio do potencial de inibição da hemólise dos 

extratos etanólicos brutos e do padrão ácido gálico encontram-se na tabela 15. 

Tabela 15. Percentuais máximos de inibição da hemólise de eritrócitos induzida por 

H2O2 

Amostra % máximo de inibição 

EEB-FC 20,55 ± 1,37 

EEB-FS 6,85 ± 8,21* 

EEB-TFC SA 

EEB-TFS SA 

Ác. gálico 50,68 ± 5,48* 

AS = sem atividade. Valores expressos em percentagem ± erro padrão da média. Valores com diferença 

estatística significante com p<0,05 ANOVA one-way. 

O maior percentual de inibição de hemólise, para os extratos etanólicos brutos 

testados, foi obtido com o EEB-FC na concentração de 10 µg.mL-1 equivalentes de 

ácido gálico, valor de inibição inferior ao exibido pelo padrão usado (ácido gálico) que 

apresentou maior eficiência, numa concentração inferior 5 µg.mL-1 equivalentes de 

ácido gálico. O EEB-FS, além de exibir uma menor eficiência, teve o seu maior 

potencial de inibição de hemólise numa concentração maior 15 µg.mL-1 equivalente 

de ácido gálico, quando comparado ao EEF-FC e ao padrão ácido gálico.  

Os resultados obtidos mostram a correlação direta entre o teor de fenóis totais 

e o potencial de inibição hemolítica, uma vez que os EEB-FC e EEB-FS apresentaram 

teores de 70,39 ± 0,96 e 40,20 ± 5,29 mgGAEg.g-1. Os compostos fenólicos podem atuar 

como agentes quelantes de metais de transição como os íons de Cu1+ e Fe2+, 

encontrados em sistemas biológicos, impedindo as etapas de iniciação na formação 

de radicais livres, sendo este o provável mecanismo de ação destes compostos. 
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Porém, em altas concentrações compostos fenólicos apresentam potenciais pró-

oxidantes e, desta forma, os resultados também exibem sintonia com o potencial pró-

oxidante dos compostos fenólicos em altas concentrações preconizado pela literatura, 

uma vez que o aumento da concentração dos extratos e do padrão, e 

consequentemente o aumento do teor de fenóis totais induziu a hemólise dos 

eritrócitos ao invés de impedi-la (PEREIRA, 1998; BARREIROS et al., 2006; ALVES 

et al., 2010). 

O impedimento da peroxidação lipídica induzida pelo agente oxidante H2O2
 por 

meio da ação dos extratos etanólico bruto e do padrão ácido gálico estão 

apresentados na figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 32. Morfologia dos eritrócitos após procedimento experimental: (a) EEB-FC + 

H2O2; (b) EEB-FS + H2O2; (c) Ác. gálico + H2O2; (d) EEB-TFC + H2O2; (e) EEB-TFS + 

H2O2; (f) BRANCO; (g) H2O2. Imagens obtidas em microscopia eletrônica de varredura, 

escala de 20 µm. Fonte: Autoria própria 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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As imagens obtidas por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

mostram que houve de maneira geral, a preservação da morfologia dos eritrócitos 

pelos extratos etanólicos brutos e pelo padrão ácido gálico quando submetidos ao 

ataque pelo agente oxidante H2O2. Um grau de preservação da morfologia é 

observado nas imagens correspondentes aos EEB-TFC e EEB-TFS, que não exibiram 

potencial de inibição da hemólise destes eritrócitos no ensaio anterior. 

Os resultados obtidos podem estar relacionados com o potencial de 

modificação da fluidez da membrana que os compostos fenólicos apresentam e em 

especial os flavonoides. Restringindo a fluidez das membranas, estes compostos 

geram um impedimento físico para a difusão das espécies reativas de oxigênio, de 

modo que decresce a cinética das reações responsáveis pelo stress oxidativo 

(BARREIROS te al., 2006).  

 

5.6 Extração e caracterização dos óleos fixos 

Os lipídeos são compostos biológicos insolúveis em água e solúveis em 

solventes orgânicos. Os óleos fixos ou ácidos gordos como também são chamados, 

pertencem a uma classe de lipídeos constituídos por ácidos graxos saturados e 

insaturados. Pesquisas mostram que esta classe possui propriedades emolientes 

quando incorporada em formulações dermatologicas e estudos de atividade biológica 

têm revelado um potencial inseticida e larvicida para estes compostos (PEREIRA et 

al., 2005; PEREIRA et al., 2008) 

 A extração dos óleos fixos presentes nas folhas dos espécimes de L. nepetifolia 

dos ambientes cultivado e selvagem forneceu um rendimento de 11,20% para o 

espécime selvagem e 10,60% para o espécime cultivado. Foram identificados pela 

análise do CG-EM 19 compostos na amostra de óleo fixo do espécime selvagem e 27 

compostos na amostra de óleo fixo do espécime cultivado. Os constituintes químicos 

dos óleos fixos, os valores percentuais e os respectivos tempos de retenção 

encontram-se dispostos nas tabelas 16 e 17. 
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Tabela 16. Constituintes químicos do óleo fixo extraído das folhas do espécime 
cultivado de L. nepetifolia. 

Pico TR (min) Composto % CG-EM 

1 8,452 Ciclohexano, 1-isopropil-1,3,4-trimetil- (4CI) 0,29 

2 9,017 1,3-Diisopropilciclohexano 0,12 

3 9,207 1,4-Diisopropilciclohexano 0,41 

4 15,394 
Ácido propanoico, 2-metil-, 1-(2-hidroxi-1-

metiletil)-2,2-dimetilpropiléster 
22,78 

5 16,370 

Ácido Propanoico, 2-metil-, 3-hidroxi-2,4,4-
trimetilpentiléster 

 

31,97 

6 24,672 

Ácido propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)
-2-metil-1,3-propanediléster 

 

0,34 

7 36,744 Ácido hexadecanoic, metil éster 2,00 

8 41,982 9,12-Ácido octadecadienoico metil éster 1,21 

9 42,149 
(Z,Z,Z)-9,12,15-Ácido octadecatrienoico, 

metil éster 
3,89 

10 42,225 11-Ácido octadecenoico, metil éster 1,23 

11 42,947 6-Ácidooctadecinoico, metiléster 0,57 

12 43,081 Ácido octadecanoico, metil éster 0,46 

13 53,558 
2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaeno, 2,6,10,

15,19,23-hexametil 
1,16 

14 54,189 
1,2-Ácido benzenedicarboxylico, 1,2-bis(2-

etilhexil) éster  
5,05 

15 54,795 3-Metilheptadecano 1,51 

16 61,117 
2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaeno, 2,6,10,

15,19,23-hexametil-, (6E,10E,14E,18E)-  
2,32 
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17 62,109 NI  6,18 

18 63,265 Docosano 0,40 

19 65,005 Hentriacontano 4,45 

20 65,978 Docosano 0,87 

21 66,341 9,19-Ciclo-24-lanosten-3β-ol 1,93 

22 67,629 Pentacosano 0,48 

23 68,055 3β-Hidroxiolean-12-eno 2,58 

24 69,129 Nonacosano 4,20 

25 69,455 3β-Hidroxiurs-12-eno 2,04 

26 70,851 NI 0,92 

27 71,137 Hentriacontano 0,66 

Total   100 

 

Para o óleo fixo das folhas sob a forma cultivada, foram identificados dois 

isômeros como compostos majoritários: ácido propanoico, 2-metil-3,4,4-trimetil-

hidroxi-2 éster (1) e ácido propanoico, 2-metil-,1-(2-hidroxi-1-metiletil)-2,2-

dimetilpropiléster (2) com 31,97% e 22,78%, respectivamente, sem registros na 

literatura da ocorrência destes compostos para a espécie e família botânica (Figura 

33). 
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Figura 33. Componentes majoritários do óleo fixo das folhas do espécime cultivado. 

Fonte: Autoria própria 

Também foi registrado em pequenas concentrações, o composto majoritário do 

óleo fixo das folhas sob a forma selvagem (o ácido (Z, Z, Z)-9,12,15 - 

octadecatrienóico), em uma proporção de apenas 3,89%. Foram registrados ainda, as 

presenças de outros dois isômeros 1,3-diisopropilciclohexano e 1,4- 

diisopropilciclohexano, também em pequenas concentrações, sem registros na 

literatura da ocorrência destes compostos para a espécie.  
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Tabela 17.Constituintes químicos do óleo fixo extraído das folhas do 
espécime selvagem de L.nepetifolia. 

PICO TR (min) Composto % CG-EM 

1 22,530 Metil dodecanoato 0,38 

2 30,062 Metil tetradecanoato 0,64 

3 35,440 3,7,11,15-Tetrametilhexadec-2-en-1-ol 0,49 

4 36,812 NI  0,87 

5 37,001 Ácido Hexadecanoico, metil éster 13,67 

6 38,230 NI 2,92 

7 40,411 (±)-γ-Undecalactona 1,32 

8 41,344 (±)-γ-Decalactona 7,67 

9 42,249 
9,12-ácido octadecadienoico (9Z,12Z)-, 

metil éster 
9,21 

10 42,442 
(Z,Z,Z)-9,12,15-Ácido 

octadecatrienoico,metil éster 
46,98 

11 43,200 6-Ácido octadecinoico, metilester 6,49 

12 43,327 Ácido octadecanoico, metil éster 2,79 

13 49,148 Metil eicosanoato 0,74 

14 54,536 Ácido docosanoico, metil éster 0,45 

15 61,359 
2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaeno, 2,6,

10,15,19,23-hexametil-  
0,62 

16 70,377 (24S)-5,22-Stigmastadien-3β-ol 1,62 

17 71,620 Estigmast-5-en-3β-ol 1,11 

18 72,785 5α-Estigmast-7-en-3β-ol 0,95 

19 73,223 NI 1,07 

Total   99,99 
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O óleo fixo extraído do espécime selvagem apresentou o éster metílico do ácido 

(Z, Z, Z )-9,12,15 - octadecatrienoico também conhecido como metil α-linolenato com 

46,98% como composto majoritário (1). Em humanos, o ácido precursor deste 

composto (ácido α-linolênico) juntamente com o ácido linolênico são necessários para 

manter em condições normais, as membranas celulares, funções do cérebro e 

transmissão de impulsos nervosos. Estes ácidos são precursores do ácido 

araquidônico e docosahexaenoico responsáveis pelo desenvolvimento e operação do 

cérebro e retina. Participam também, da transferência de oxigênio do ar para o plasma 

sanguíneo, na síntese da hemoglobina e na divisão celular, sendo chamados de 

essenciais e de consumo necessário (MARTIN et al., 2006). Outra diferença 

identificada foi o registro dos esteroides estigmast-5-en-3β-ol (2) e 5α-estigmast-7-en-

3β-ol (3) apenas na amostra de óleo fixo do espécime selvagem (Figura 34). 
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Figura 34. Estrutura química do metil α-linolenato (1), estigmast-5-en-3β-ol (2) e 5α-

estigmast-7-en-3β-ol (3). Fonte: Autoria própria.  

 

5.7 Caracterização estrutural de LN-1 

A substância codificada como LN1 (29,0 mg) isolada da fração metanólica das 

folhas do ambiente cultivado, apresentou-se como um sólido branco amorfo de Rf 0,71 

quando eluído no sistema CHCl3:MeOH (7:3). A coloração violeta obtida após 

revelação com vanilina sulfúrica a 105 °C. 5 min-1 sugeria que a amostra tratava-se 

de um metabólito secundário pertencente à classe dos esteroides (BRAZ et al., 2011). 
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A estrutura química do composto foi elucidada a partir dos dados obtidos por 

análises espectroscópicas de RMN de 1H e 13C e experimento DEPT 135°. A 

confirmação da estrutura foi alcançada por meio da comparação dos deslocamentos 

químicos nos experimentos com os dados registrados na literatura. 

O espectro de RMN de 13C registrou um total de 34, sinais sendo três sinais 

correspondentes a carbonos não hidrogenados (δC 36,73, 40,12 e 142,99), dezesseis 

sinais para carbonos metínicos (δC 29,4, 32,13, 36,04, 50,31, 51,31, 56,07, 56,89, 

70,8, 74,17, 77,46 (2C), 77,62, 101,49, 121,94, 129,54 e 138,77), dez sinais para 

carbonos metilênicos (δC 21,36, 23,31, 24,59, 25,59, 29,97, 32,08, 34,63, 37,54, 39,01 

e 61,79) e seis sinais atribuídos a carbonos metilênicos (δC 12,39, 12,53, 19,33, 19,57, 

19,82 e 20,44), diferenciados pelos sinais registrados no experimento DEPT 135°. O 

exame de todos os dados de 13C permitiu definir o esqueleto triterpênico do tipo 

estigmasterol, fundamentado pela presença dos pares de sinais em δC 138,77 e δC 

129,54 correspondentes a C-22 e C-23, respectivamente, e os sinais em δC 121,94  e 

δC 142,99 típicos de C-5 e C-6 respectivamente. Dentre os sinais registrados 

destacam-se ainda os sinais oximetínicos entre δC 74,17-77,62,  deslocamentos 

típicos de uma unidade osídica e o sinal em δC 101,49 referente ao carbono anomérico 

desta mesma unidade, sugerindo a presença de um grupo açúcar ligado à aglicona.  
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Figura 35. Espectro de RMN de 13C de LN-1 (DMSO,125 MHz). 
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Figura 36. Espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-1 (DMSO,125 MHz). 
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Figura 37. Expansão do espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-1 (DMSO,125 MHz). 
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Figura 38. Segunda expansão do espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-1 (DMSO,125 MHz). 
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Foi observado no exame do espectro de RMN de 1H, regiões espectrais 

muito complexas entre δH 0,48-2,87, característicos de hidrogênios metílicos e 

metilênicos, perfil comum aos esteroides. A confirmação do esqueleto 

triterpênico do estigmasterol foi assegurada pela presença do sinal distorcido em 

δH 5,31, característico de esteroides-∆5, além de sinais na região entre δH 5,01 

(1H, m, J=10 Hz) e δH 5,13 (1H, m, J=10 Hz), referentes aos hidrogênios 

olefínicos H-22 e H-23 da estrutura do estigmasterol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Estrutura estigmasterol. Fonte: Autoria própria 
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Figura 40. Espectro de RMN de 1H de LN-1 (DMSO, 500 MHz). 
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Figura 41.Expansão do espectro de RMN de 1H de LN-1 (DMSO, 500 MHz). 
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Outro deslocamento importante observado no espectro foi o sinal 

registrado em δH 4,31  (1H, d, J=7,7 Hz), característico de uma unidade osídica 

de configuração β por meio de uma ligação éter em C-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Estigmaterol-3-O-β-glicopiranosídeo. Fonte: Autoria própria 

 

A comparação com os sinais de deslocamento químico registrados nos 

espectros de RMN de 1H e 13C e DEPT-135° e, a comparação com os dados da 

literatura (AQUINO et al.,1987; AHMED et al., 1992) permitiram à identificação 

de LN1 como sendo o estigmaterol-3-O-β-glicopiranosídeo um triterpeno de 

núcleo esteroidal comum aos vegetais isolado pela primeira vez na espécie 

(BRITO-FILHO, 2011; SILVA, 2013) Os valores dos deslocamentos químicos e 

a comparação com os dados da literatura encontra-se na tabela 18. 

O isolamento do esteroide glicosilado chamou atenção em função da sua 

presença em outras espécies vegetais coletadas no sertão de Pernambuco, 

região semiárida do Nordeste, induzindo à formulação de um perfil de produção 

de esteroides glicosilados pelas espécies vegetais desta região com exposição 

prolongada do sol (SILVA, 2013; COSTA, 2014). 
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Tabela 18. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (125 MHz, DMSO) 

de LN1 com os deslocamentos químicos do estigmaterol-3-O-β-glicopiranosídeo 

encontrados na literatura (50 MHz, C5D5N). 

Posição 
δC Estigmaterol-3-O-β -

glicopiranosídeo* 
δC LN1 

C   

5 140,88  142,99  

10 37,01 36,73 

13 42,56 40,12 

CH   

3 78,13 77,46 

6 121,91 121,94 

8 32,14 29,4 

9 50,41 50,31 

14 56,89 56,89 

17 56,30 56,07 

20 36,47 36,04 

22 138,88 138,77 

23 129,44 129,54 

24 51,49 51,31 

25 32,14 32,13 

1’ 102,58 101,49 

2’ 75,37 74,17 

3’ 78,64 77,62 

4’ 71,72 70,8 

5’ 78,53 77,46 

CH2   

1 37,56 34,63 

2 30,34 29,97 

4 39,43 37,54 

7 34,29 32,08 
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11 21,38 21,36 

12 40,03 39,01 

15 24,62 24,59 

16 28,64 25,59 

28 23,49 23,31 

6’ 62,88 61,79 

CH3   

18 12,08 12,39 

19 19,32 19,57 

21 19,11 19,33 

26 19,52 19,82 

27 20,09 20,44 

29 12,26 12,53 

Estigmaterol-3-O-β/α –glicopiranosídeo* - Gonçalves, 2011 

 

 

5.8 Caracterização estrutural de LN-2 

A substância codificada como LN-2 (25,0 mg) foi obtida durante o 

fracionamento por coluna cromatográfica da fase acetato de etila das folhas do 

ambiente cultivado sob a forma de um precipitado, que foi separado da sua 

respectiva fração por sucessivas lavagens com clorofórmio. Após a purificação 

a amostra apresentou-se como um sólido amarelo amorfo, pouco solúvel em 

metanol, mas de elevada solubilidade em DMSO, sendo então submetida à 

análise espectroscópica de RMN de 1H e 13C uni e bidimensional. 

O espectro de RMN de 13C (125 MHz, DMSO), registrou a presença de 17 

carbonos, dentre os quais, dois sinais (δC 56,99 e δC 60,60) encontravam-se na 

região característica de carbonos ligados a átomos eletronegativos (PAVIA, 

2010). Dos quinze sinais remanescentes, destaca-se ainda a presença do sinal 

em δC 182,69, típico de carbono carbonílico de cetonas ou ácidos carboxilícos. 

No experimento DEPT 135° foi registrada a presença de sete sinais, dos quais 

dois correspondentes a carbonos metílicos (δC 56,99 e δC 60,60) e cinco sinais 
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na região de carbonos hidrogenados e aromáticos (δC 92,02, δC 103,27 δC 

114,06, δC 116,52, δC 119,62), sendo caracterizados como carbonos não 

hidrogenados aqueles que não foram registrados neste experimento (δC 105,6, 

122,01, 132,41, 146,35, 150,38, 152,64, 153,16, 159,16, 164,80 e 182,69). A 

presença dos quinzes sinais no campo baixo do espectro induziu à sugestão de 

esqueleto flavonoídico no referido composto.  
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Figura 43. Espectro de RMN de 13C de LN-2 (DMSO, 125 MHz).
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Figura 44. Espectro de RMN de 13C DEPT 135° de LN-2 (DMSO, 125 MHz).
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O espectro de RMN de 1H (500 Mz, DMSO) exibiu sinais no campo alto 

do espectro δH 3,65 (3H, s) e δH 3,85 (3H, s), indicando a presença de dois 

grupos metoxilas. Sinais para hidrogênios aromáticos δH 6,66 (s, 1H) e δH 6,80 

(s, 1H) que por não apresentarem constantes de acoplamento compatíveis com 

os padrões orto e meta de substituição (J=1,3-2,4 e 8,4-8,8 Hz, 

respectivamente), sugerem que os mesmos estão localizados em ambientes 

químicos diferentes. Sinais em δH 6,82 (1H, d, J=8,0 Hz), δH 7,37 (2H, d, J= 8,4 

Hz e s) também típicos de hidrogênios aromáticos e um sinal em δH 12,87 (s, 

1H) característico de hidroxila quelatogênica.  

A análise dos deslocamentos químicos de 1H e 13C e o experimento de 

DEPT sugeriam que a substância em questão tratava-se de uma flavona com 

duas metoxilas e três grupos hidroxilas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Núcleo básico das flavonas. Fonte: Autoria própria 

A localização exata dos substituintes da aglicona foi viabilizada pelos 

acoplamentos verificados nos espectros de correlação bidimensionais 

homonuclear COSY 1H -1H e heteronuclear 1H x 13C - HSQC e HMBC. 

O espectro de correlação homonuclear COSY 1H -1H registrou a presença 

de uma única correlação entre os sinais em δH 6,83 com δH 7,37. 
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Figura 46. Espectro de RMN de 1H de LN-2 (DMSO, 500 MHz). 
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Figura 47. Espectro de correlação homonuclear RMN de 1H x 1H-COSY de LN-2 (DMSO, 500 MHz).
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O espectro HSQC possibilitou a observação das correlações diretas entre 

δH 3,65 e δC 60,60, δH 3,85 e δC 56,99, δH 6,66 e δC 103,27, δH 6,80 e δC 92,02, 

δH 6,82 e δC 116,52, δH 7,37 e δC 114,06 e ainda, δH 7,37 e δC 119,62. 

 

Figura 48. Espectro de correlação 1H x 13C-HMQC de LN-2 (DMSO, 500 MHz e 
125 MHz) 
 

As correlações observadas no espectro de HMBC possibilitaram a 

localização dos grupos substituintes da aglicona. As correlações entre o sinal da 

hidroxila quelatogênica δH 12,87 com os sinais de carbono em δc 152,6 ( J2) e δc 

132,41 (J3) permitiram a atribuição dos deslocamentos químicos dos carbonos 

C-5 e C-6, respectivamente.  

A correlação entre os sinais δH 3,65 e δC 132,41(C-6, J3) sugeria que o 

primeiro grupo metoxila encontrava-se ligado ao C-6 (δC 132,41), e a correlação 

a três ligações (J3 ) entre os sinais em δH 3,85 com δC 159,16 indica que o 

segundo grupo metoxila encontra-se ligado no C-7 (δC 159,16) da aglicona, 

caracterizando assim, uma substituição de metoxilas vicinais no anel A. 
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Figura 49. Espectro de correlação heteronuclear RMN de 1H x 13C – HMBC de LN-2 (DMSO, 500 e 125 MHz).
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As correlações a três ligações (J3) entre os hidrogênios do sinal δH 7,34    

(d, 2H, J=8,4 Hz, s), com os carbonos δC 150,38 (C-4’) e δC 164,80 (C-2) 

permitiram localizá-los nas posições H-2’ e H-6’ do anel B. A correlação a duas 

ligações (J2) do hidrogênio em δH 6,82 (1H, d, J=8,0 Hz) com o carbono em 

δC150,38 e a sua constante de acoplamento indicando a sua posição orto em 

relação ao outro hidrogênio ao qual estava acoplando, permitiram localizá-lo na 

posição H-5’ também do anel B. Para a conclusão da caracterização do anel B, 

as posições H-3’ e H-5’ foram substituídas com hidroxilas. Outros acoplamentos 

observados no espectro de correlação a longa distância (HMBC) foram 

sumarizados na tabela 19.   

 

 

Figura 50. Espectro de correlação heteronuclear RMN de 1H x 13C-HMBC de LN-

2 (DMSO, 500 e 125 MHz). 
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A análise dos deslocamentos químicos de todos os espectros de RMN 1H 

e 13C e a comparação com os dados da literatura, levou à identificação do 

composto como sendo o flavonoide  

3',4',5-trihidoxi-6,7-dimethoxiflavona, também identificado como cirsiliol, uma 

flavona considerada como marcador quimiotaxonômico de espécies 

pertencentes à família Lamiaceae. Este composto já foi isolado anteriormente,  

na espécie L. nepetifolia e também foi identificado por HPLC em outras espécies 

da família Lamiaceae (JAMZAD et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 51. Estrutura química 3',4',5-trihidoxi-6,7-dimetoxiflavona. Fonte: Autoria 

própria 
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Tabela 19. Comparação dos dados espectrais de RMN de 1H (500 MHz) e 13C  (125 MHz) para LN-2 em DMSO (δ em ppm, J em 
parênteses em Hz), incluindo os resultados dos experimentos 2D heteronucleares 1H x 13C-COSY- nJCH (n=1, HMQC; n=2 e 3, HMBC), 
com os do Cirsiliol encontrados na literatura (MeOD, 75 MHz). 

Posição 1H x 13C HMQC 1H X 13C - HMBC 1H-1H       

COSY 

Cirsiliol* 

C δC δH 2JCH 3JCH  δC δH 

2 164,80 - - H-2’,H-6’  164,2  

4 182,69 - - -  182,1  

5 152,60 - OH-5 -  152,1  

6 132,41 - MeOH-6 OH-5  131,9  

7 159,16 - MeOH-7 -  158,6  

9 153,16 - - OH-5  152,6  

10 105,38 - - H-3  105,0  

3’ 146,35 - H-2’ H-5’  145,8  

4’ 150,38 - H-4’ H-2’, H-6’  149,9  

CH        
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3 103,27 6,66    102,7 6,73 

8 92,02 6,80    91,5 8,89 

2’ 114,66 7,37 (s, d, J =8,40 Hz) H-6’ -  113,5 7,44 

5’ 116,52 6,82 (d, J = 8,0 Hz) - - H-6’ 115,9 6,89 

6’ 119,62 7,37 (s, d, J =8,40 Hz) H-5’ H-2’ H-5’ 119,0 7,45 

OCH3        

6 60,60 3,65 - - - 60,0 3,73 

7 56,99 3,85 - - - 56,4 3,93 

OH        

C-5  12,87     12,95 

       *Cirsiliol: valores da literatura (MARDER et al., 1996)  
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A análise dos cromatogramas obtidos por meio da cromatografia líquida 

acoplada ao espectrômetro de massas (LC-MS), a partir dos extratos etanólicos brutos 

das folhas e do conjunto talos e flores dos ambientes cultivado e selvagem, permitiu 

a identificação do composto isolado, o flavonoide cirsiliol, em todos os extratos 

submetidos à análise.  

Os cromatogramas analisados no modo negativo e positivo, registraram a 

presença de um composto de massa monoisotópica de 331 u.m.a para o modo 

positivo e 329 u.m.a para o modo negativo correspondentes aos picos do íon 

molecular, [M+H] para o modo positivo e [M-H] para o modo negativo, com tempo de 

retenção de 44,6 min em todos os extratos analisados (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Espectros de massa de LN-2 = cirsiliol 
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Foi observada a presença de dois fragmentos no cromatograma no modo 

positivo: 265 u.m.a referente à perda das hidroxilas localizadas nas posições 5 dos 

anel A e 3’ e 4’ do anel B, seguida da perda de uma unidade de oxigênio na posição 

1 do anel A. 

O segundo fragmento observado foi originado da quebra entre os anéis A e C, 

seguida da perda de fragmento de –C-H2O (30 u.m.a), gerando desta forma o pico 

com massa de 176 (u.m.a).  A análise dos fragmentos confirmou que o composto 

tratava-se do flavonoide cirsiliol, conforme a proposta de fragmentação apresentada 

na figura 53. 
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Figura 53. Proposta de fragmentação do composto LN-2. Fonte: Autoria própria  
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5.9 Caracterização estrutural de LN-3 

A estrutura de LN-3 foi proposta com base na análise dos espectros de RMN 

de 1H 300 MHz em MeOD e a partir dos dados fornecidos pela cromatografia líquida 

acoplada ao espectrômetro de massas (LC-MS) no modo negativo. 

O espectro de hidrogênio 1H (300 MHz, MeOD) exibiu sinais no campo alto do 

espectro δH 3,65 (3H, s), δH 3,83 (3H, s) e δH 3,98 (3H, s) indicando a presença de três 

grupo metoxilas. Dois singletos na região de hidrogênios aromáticos δH 6,65 (s, 1H) e 

δH 6,82 (s, 1H), sinais característicos de um sistema aromático para substituído 

caracterizado pela presença de dois pares de dubletos δH 6,94 (d, 2H, J=9,0 Hz) e δH 

7,88 (d, 2H, J=9,0 Hz) que em conjunto com as constantes de acoplamento típicas de 

interação spin-spin do tipo orto (J = 6,0 ≈ 9,0 Hz), possibilitou a caracterização da 

presença de um anel aromático com sistema de substituição do tipo AA’BB’ (SILVA et 

al., 2009). 

 A análise dos deslocamentos químicos juntamente com as características 

exibidas pelo composto na cromatografia em camada delgada analítica permitiu a 

suposição de que LN-3 tratava-se uma flavona com três substituintes metoxilas de 

posições até então indeterminadas.  

 

 

 

 

Figura 54. Núcleo da flavona e possibilidades de substituições 
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Figura 55. Espectro de RMN de 1H de LN-3 (MeOD, 300 MHz) 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br cultivada e selvagem: um estudo comparativo   151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Espectro de RMN de 1H de LN-3 com sinais intensificados (MeOD, 300 MHz)
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Os espectros de massas dos extratos brutos das folhas dos espécimes 

cultivado e selvagem obtidos pela técnica de ionização por eletrospray no modo 

negativo [M-H]-, forneceram picos de massa m/z 327 correspondentes ao pico do íon 

molecular do composto, sendo este valor diferente em uma unidade de massa atômica 

da massa monoisotópica real m/z 328 (Figura 57). Dentre os fragmentos, foi 

observado um sinal com m/z 227 originado pela saída de um dos grupos metoxilas 

localizado pela estrutura proposta na posição 3 do anel C, seguido da saída das 

metilas pertencentes aos grupos metoxilas localizadas - também pela estrutura 

proposta - nas posições 5 e 7 do anel A, padrão de substituição comum dos 

flavonoides, e ainda pela saída do grupo C=O (28 u.m.a) e do O (16 u.m.a) localizados 

no anel B. Outro fragmento em m/z 207 originado de fragmentações entre os anéis B 

e C típicas de esqueletos flavonoídicos (ZHOU et al., 2007; GOBBO-NETO et al., 

2008; XU et al., 2009; RAK et al.,2010).  Foram propostos para este pico, dois 

caminhos de fragmentação que auxiliaram na localização da posição do grupo 

hidroxila na posição 4’ do anel B, corroborando com os sinais observados nos 

experimentos de RMN de 1H que indicavam a presença de um anel aromático com 

padrão de substituição do tipo AA’BB’. O pico m/z 183 foi originado pela fragmentação 

do tipo retro Diels-Alder no anel C da estrutura seguida de rearranjo (SILVA et al., 

2009).  As fragmentações e estrutura proposta para LN-3 estão representadas na 

Figura 58. 
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Figura 57. Espectros de massa de LN-3. Fonte: Autoria própria 
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Figura 58. Proposta de fragmentação para o composto LN-3. Fonte: Autoria própria 
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A análise dos dados espectrais e a comparação com os dados de 

deslocamentos químicos de hidrogênio com os encontrados na literatura 

possibilitaram a identificação de LN-3 como sendo o composto 4’-hidroxi-kaempferol 

3,5,7-trimetil éter (Figura 59), um derivado do Kaempferol sem registro na literatura 

para a espécie L. nepetifolia. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Estrutura do composto 4’-hidroxi-kaempferol 3,5,7-trimetil éter. Fonte: 

Autoria própria 
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Tabela 20. Comparação dos dados espectrais de RMN de 1H (500 MHz) de LN-3 em 
MeOD  (δ em ppm, J em parênteses em Hz), com os do 4’-hidroxi-kaempferol 3,5,7 – 
trimetil éter encontrados na literatura (DMSO). 

Posição LN-3 
4’-hidroxi-kaempferol 

3,5,7-trimetil éter 

H δH δH 

2’ 7,88 (d, J=9,0 Hz) 7,88 ( dd, J=2,0 e J=8,5) 

6’ 7,88 (d, J=9,0 Hz) 7,88 (dd, J=2,0 e J=8,5) 

3’ 6,94 (d, J=9,0 Hz) 6,88 (dd, J=2,0 e J=8,5) 

5’ 6,94 (d, J=9,0 Hz) 6,88 (dd, J=2,0 e J=8,5) 

4’ - - 

8 6,82 (s) 6,83  ( d, J = 2,5) 

6 6,65 (s) 6,44( d, J = 2,5) 

3-OMe 3,98 3,85 

5-OMe 3,65 3,71 

7-OMe 3,83 3,82 

 URBATSCH et al., 1976 

 

 

5.10 Caracterização estrutural de LN-4 

A substância LN-4 foi obtida após cromatografia em camada delgada 

preparativa na forma de cristais agulha e incolores, solúveis em clorofórmio. Apesar 

de apresentar-se como uma única mancha na cromatografia em camada delgada 

analítica, a análise dos espectros obtidos por meio dos experimentos de ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) uni e bidimensionais (COSY) e carbono 

(RMN 13C DEPT-Q), juntamente com a comparação dos sinais registrados com os 

dados da literatura possibilitaram a caracterização estrutural de LN-4 como a mistura 

dos esteroides β-sitosterol e estigmasterol. Estes esteroides são frequentemente 
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isolados de organismos vegetais e sua separação é de extrema dificuldade uma vez 

que a única diferença que apresentam é a dupla ligação entre os carbonos C-22 e C-

23 presente somente na estrutura do estigamterol (Figura 60) (ARAÚJO, 2013). 
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Figura 60. Estruturas dos esteroides presentes em LN-4. Fonte: ARAÚJO, 2013. 

O espectro de RMN-13C-DEPT-Q registrou a presença de 35 sinais sendo 3 

correspondentes a carbonos não hidrogenados (δC 140,7, 36,5 e 42,2), 13 sinais para 

carbonos metínicos, 12 sinais para carbonos metilênicos  e 7 sinais para carbonos 

metílicos. 

β-sitosterol 

Estigmasterol 
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Figura 61.Espectro de RMN 13C DEPT-Q de LN-4 (CDCl3, 125MHz). 
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Figura 62. Expansão espectro de RMN 13C DEPT-Q de LN-4 (CDCl3, 125MHz). 
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Dentre os sinais registrados destaca-se a presença de um sinal em δC 71,1 

correspondente ao deslocamento do carbono oximetínico C-3, e ainda os sinais dos 

carbonos olefínicos (δC 140, 121,0, 129,0 e 138,0) entre os carbonos C-5 e C-6 e C-

22 e C-23 respectivamente, deslocamentos estes característicos da estrutura do 

estigmaterol.  

O espetro de RMN de 1H exibiu sinais sob a forma de singletos correspondentes 

a grupos metílicos ligados a carbonos terciários em δH 0,69 e 0,71. Dubletos 

distorcidos entre δH 0,78 e 0,79 referentes aos três grupos metílicos ligados a 

carbonos secundários, sinais numa região poluída entre δH 0,80-2,3 correspondentes 

aos hidrogênios metílicos e metilênicos, perfil comum em espectros de núcleos 

esteroidais. Outros sinais destacados que contribuíram para a caracterização do 

núcleo do estigmasterol foi a presença de um par de multipletos em δH 5,0 e 5,2 e 

ainda a sinal distorcido em δH 5,3 típico de esteroides-∆5 (AHMED et al., 1992). 

O espectro COSY de LN-4 e suas expansões, não contribuíram para a 

elucidação das estruturas devido à intensa sobreposição dos sinais nas regiões de 

correlação. 
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Figura 63. Espectro de RMN de 1H de LN-4 (CDCl3, 500 MHz). 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br cultivada e selvagem: um estudo comparativo   162 
 

 

Figura 64. Expansão espectro de RMN de 1H de LN-4 (CDCl3, 500 MHz) 
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Figura 65. Espectro de correlação homonuclear 1H x 1H-COSY de LN-4 (CDCl3, 500 MHz).
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Tabela 21. Comparação dos dados espectrais de RMN de 13C (125 MHz, CDCl3) 

de LN-4 com os deslocamentos químicos da mistura de β–sitosterol e 

estigmasterol encontrados na literatura (50 MHz, CDCl3). 

Posição δC  δC 

 LN-4 β-sitosterol* LN-4 Estigmasterol* 

C     

5 140,7 140,7 140,7 140,7 

10 36,5 36,5 36,5 36,5 

13 42,2 42,2 42,2 42,2 

CH     

3 71,1 71,8 71,1 71,8 

6 121,0 121,7 121 121,7 

8 31,9 31,9 31,9 31,9 

9 49,4 50,1 49,4 50,1 

14 56,8 56,8 56,8 56,8 

17 56,0 56,0 56,0 56,0 

20 36,2 36,2 36,2 36,2 

22 - - 138,0 138,2 

23 - - 129,0 129,2 

24 45,8 45,8 45,9 45,9 

25 28,9 28,9 29,7 28,7 

CH2     

1 37,2 37,3 37,2 37,3 

2 31,6 31,7 31,6 31,7 

4 42,3 42,3 42,3 42,3 

7 31,9 31,9 31,9 31,9 

11 21,1 21,1 21,1 21,1 

12 39,8 39,8 39,8 39,8 

15 24,3 24,3 24,3 24,2 

16 29,1 29,1 29,1 29,1 
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22 33,9 33,9 - - 

23 26,1 26,0 - - 

28 23,0 23,1 25,4 25,4 

CH3     

18 11,9 11,9 11,9 12,0 

19 19,8 19,4 19,8 19,4 

21 18,8 18,8 21,5 21,2 

26 20,2 19,8 20,2 19,8 

27 19,0 19,0 19,0 19,0 

29 13,0 12,0 13,0 12,3 

 Souza., 2013 

5.11  Identificação e quantificação do marcador quimiotaxonômico Cirsiliol 

por HPLC-DAD 

A análise por HPLC dos extratos etanólicos brutos das folhas e do 

conjunto flores e talos dos espécimes em estudo, teve o objetivo de comparar a 

expressão do flavonoide cirsiliol em cada espécime e verificar se este 

constituinte químico encontrava-se apenas nas folhas ou se também era 

produzido nos talos e flores. Além do padrão cirsiliol, foi injetado também no 

aparelho o flavonoide apigenina, adquirido da empresa Merck, a fim de se 

verificar a sua presença, uma vez que já foi registrado o seu isolamento por Li et 

al.,(2012).  

A identificação dos compostos se deu por meio da comparação dos picos 

de absorção máxima dos espectros de ultravioleta com os encontrados por 

Jamzad et al.,(2003).  O teor do flavonoide cirsiliol foi calculado a partir da 

interpolação das áreas dos picos obtidos, na equação de reta em 350 nm (R2 

0,9998) oriunda da curva de calibração do flavonoide previamente isolado da 

fase AcOEt-FC e identificado por meio dos experimentos de RMN de 1H e 13C 

uni e bidimensionais.  

 Os teores do flavonoide cirsiliol encontrados, os tempos de retenção, e os 

comprimentos de onda de absorção máxima para os dois compostos 

investigados em cada extrato encontram-se dispostos na tabela 22. Os 
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cromatogramas obtidos para os extratos etanólicos brutos submetidos ao 

experimento mostram que o Cirsiliol é expressado em todas as partes estudadas 

da planta, porém a maior expressão se dá nas folhas (Figura 66). 

Tabela 22. Teor do flavonoide cirsiliol, tempos de retenção e λmáx para os 

padrões cirsilol e apigenina em extratos etanólicos brutos das folhas e do 

conjunto flores e talos de espécimes cultivado e selvagem de L. nepetifolia. 

Amostra Cirsiliol Apigenina 

Tr (min) λmáx (nm) Teor (mg.g-1) Tr (min) λmáx 
EEB-FC 29,6 273, 348 34,0 32,2 267,337 
EEB-FS 29,3 273, 348 60,0 31,9 267,337 

EEB-TFC 29,3 273, 348 22,0 31,9 267,337 

EEB-TFS 29,4 273, 348 26,0 32,0 267,337 
AcOet-FC 29,5 273,348 67,6 32,0 267,337 
AcOet-FS 29,5 273, 348 143,9 32,0 267,337 
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Figura 66. Cromatogramas e espectros de ultravioleta dos padrões (a) cirsiliol, 

29,5 min e (b) apigenina 32,0 min; Cromatogramas dos extratos etanólicos brutos 

dos espécimes de L. nepetifolia, (c) EEB-FC; (d) EEB-FS; (e) EEB-TFC; (f) EEB-

TFS. Fonte: Autoria própria 

 

As comparações entre os ambientes de cultivo mostram ainda, que este 

composto apresenta-se em maior concentração nos extratos e fases do 

ambiente selvagem, o que mais uma vez corrobora a literatura, que preconiza 

que nos tecidos vegetais jovens há uma maior taxa biossintética de certas 

classes de metabólitos secundários e dentre estas, os flavonoides (GOBBO-

NETO; LOPES., 2007). 

  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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5.12 Atividade antimicrobiana 

Atualmente, muitas técnicas de screnning são utilizadas para definir se 

um extrato de uma determinada planta possui atividade antimicrobiana, desde 

as mais simples, que podem ser realizadas rotineiramente, até as mais 

sofisticadas, que muitas vezes se tornam indisponíveis em alguns laboratórios. 

Dentre as técnicas mais utilizadas para a realização de screenings de plantas 

com potencial antimicrobiano são os métodos da difusão em ágar e da diluição 

em caldo (ALVES et al., 2008).   

 O método da difusão em ágar apresenta um maior número de variáveis 

que induzem a diminuição do grau de confiança dos resultados como: 

preparação incorreta do meio de cultura, espessura do meio de cultura na placa 

de Petri, densidade do inóculo incorreta, uso de swab com excesso de caldo 

para inoculação das placas, temperatura e tempo de incubação inadequados, 

erro na medida das zonas de inibição, uso de culturas  mistas ou contaminadas 

ou ainda o baixo potencial de difusão dos extratos vegetais ou compostos 

isolados induzindo a resultados falso negativos (ALVES et al., 2008). 

 O método de microdiluição em caldo é uma adaptação da macrodiluição 

em caldo, que vem sendo frequentemente utilizado em função da possibilidade 

de avaliação da concentração mínima de um agente necessário para inibir ou 

matar um microrganismo. Este método propicia a avaliação da atividade 

antimicrobiana dos extratos em estudo em concentrações consecutivas, e a 

menor concentração capaz de inibir o crescimento microbiano é considerada 

como a concentração inibitória mínima (CIM), que vem sendo considerada como 

excelente ferramenta para determinar a susceptibilidade dos organismos aos 

antimicrobianos e, portanto, julgar a performance de todos os outros métodos de 

susceptibilidade (ALVES et al., 2008). 

  Não existe um consenso comum sobre o nível de inibição considerado 

aceitável para produtos naturais quando comparados com antibióticos padrões, 

tanto que alguns autores consideram somente resultados similares aos dos 

antibióticos, enquanto que outros consideram como bom potencial mesmo 

aqueles com níveis de inibição superiores. Neste trabalho o parâmetro de 

classificação dos resultados utilizado, foi o proposto por Aligianis et al., (2001). 
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que propõem uma classificação dos extratos vegetais com base nos resultados 

de CIM, considerando como: forte inibição-CIM até 500 µg.mL-1; inibição 

moderada-CIM de 600 a 1500 µg.mL-1 e fraca inibição-CIM para resultados 

acima de 1500 µg.mL-1. Os resultados obtidos nos ensaios de determinação da 

CIM e CBM para os extratos e fases testados estão expostos nas tabelas 23 e 

24.  

 De acordo com a classificação seguida, os extratos e fases das folhas 

exibiram fraca atividade antibacteriana frente a todas as cepas testadas. Apesar 

dos resultados não promissores, é possível perceber que o ambiente de cultivo 

e o estágio de maturação dos espécimes modificaram a produção de metabólitos 

secundários a ponto de refletir na atividade antimicrobiana, uma vez que foram 

obtidos diferentes resultados frente às mesmas fases e microrganismos. 

Em relação aos extratos e fases do conjunto talos e flores, uma moderada 

atividade para a fase AcOEt-TFC (CIM=0,78 mg.mL-1) frente à cepa do 

microrganismo Escherichia coli, bactéria gram-negativa causadora de quadros 

de diarreia, com maior incidência em países subdesenvolvidos (ANDRADE et 

al.,2011). Foi observada ainda, moderada atividade para a fase AcOEt-TFS 

(CIM=0,78 mg.mL-1) frente às cepas dos microrganismos Enterococcus faecalis 

e Escherichia coli.  

 Estudos anteriores reportaram a atividade antibacteriana do óleo 

essencial de um espécime de L. nepetifolia pelo método da difusão em disco 

frente às cepas dos microorganismos: Staphylococcus aureus, Klebisiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Sh. 

Boydii, com alo de inibição menor que o padrão penicilina utilizado (GOPAL et 

al., 1994). 

  



Tabela 23. Atividade antibacteriana dos extratos etanólicos brutos e fases das folhas de espécimes de L. nepetifolia coletadas em 

ambiente selvagem e cultivado. 

Extrato EEB-FC EEB-FS AcOEt-FC AcOEt-FS MeOH-FC MeOH-FS GEN 

Microrganismo CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Bacillus cereus - - - - - - 12,5 - - - 12,5 - 0,4 0,4 

Enterococcus faecalis 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - - - 6,25 - 0,4 0,4 

Escherichia coli 12,5 - 6,25 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 12,5 * 0,4 

Klebsiella pneumonia - - - - - - - - - - 12,5 - 0,05 0,05 

Salmonela choleraesuis 12,5 - 12,5 - - - - - 12,5 - 12,5 - 0,05 0,05 

Serratia marcescens 12,5 12,5 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - 6,25 - * 0,025 

Shigella flexneri - - - - - - - - 12,5 - 6,25 12,5 * 0,025 

Staphylococcus aureus - - - - - - - - - - 6,25 - 0,025 0,025 

CIM = concentração inibitória mínima; CBM = concentração bactericida mínima; EEB = extrato etanólico bruto; AcOEt = fase acetato de etila; MeOH = fase 

metanólica; FC = folhas do ambiente cultivado; FS = folhas do ambiente selvagem. Valores expressos como mg.mL-1 ; (*) ausência de crescimento em todas 

as concentrações testadas. 
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Tabela 24. Atividade antibacteriana dos extratos etanólico bruto e fases do conjunto talos e flores de espécimes de L. nepetifolia  

coletadas em ambiente selvagem e cultivado. 

Extrato EEB-TFC EEB-TFS AcOEt-TFC AcOEt-TFS MeOH-TFC MeOH-TFS GEN 

Microrganismo CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Bacillus cereus - - - - - - 12,5 - - - - - 0,4 0,4 

Enterococcus faecalis 
12,5 - 6,25 - 3,125 12,5 0,78 - 6,25 - - - 0,4 0,4 

Escherichia coli 12,5 - 6,25 - 0,78 12,5 0,78 12,5 - - 6,25 12,5 * 0,4 

Klebsiella pneumonia 
- - - - - - 6,25 - 12,5 - 12,5 - 0,05 0,05 

Salmonela choleraesuis 
12,5 12,5 1,56 1,56 - - 6,25 - - - - - 0,05 0,05 

Serratia marcescens 
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 - 12,5 - 12,5 - * 0,025 

Shigella flexneri 
- - 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 6,25 - 12,5 - * 0,025 

Staphylococcus aureus 
- - 12,5 - 12,5 12,5 6,25 6,25 12,5 - 12,5 - 0,025 0,025 

CIM = concentração inibitória mínima; CBM = concentração bactericida mínima; EEB = extrato etanólico bruto; AcOEt = fase acetato de etila; MeOH = fase 

metanólica; TFC = talos e flores do ambiente cultivado; FS = talos e flores do ambiente selvagem. Valores expressos como mg.mL-1 (*) ausência de crescimento 

em todas as  concentrações testadas.
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Um estudo de prospecção semelhante ao desenvolvido neste trabalho, foi 

realizado por Udaya et al., (2013),  com extratos das folhas, caule e raízes de 

um espécime indiano. Estes extratos foram obtidos por meio de percolação com 

os solventes: acetona, clorofórmio, acetato de etila e etanol frente às cepas 

Bacillus subtilis (MTCC 121), Escherichia coli (MTCC 443), Klebsiella 

pneumoniae (MTCC 1320), Pseudomonas aeruginosa (MTCC 424), 

Staphylococcus aureus (MTCC 96) e Streptococcus epidermidis (MTCC 435). 

Semelhante aos resultados deste trabalho, o extrato das folhas obtido com o 

solvente acetato de etila exibiu resultados mais eficazes quando comparados 

aos demais extratos avaliados, porém, todos os valores de CIM encontrados 

enquadravam-se no perfil de fraca atividade.  

O flavonoide isolado e identificado previamente, o cirsiliol, exibiu fraca 

atividade (CIM=12,5 mg.mL-1)  frente à cepa de Escherichia coli. Este resultado, 

segundo a literatura, está ligado a estrutura química do composto que possui 

dois grupos metoxilas, padrão de substituição o que reduz drasticamente e de 

maneira geral, a atividade antibacteriana dos flavonoides (CUSHINIE; LAMB, 

2005). 

5.13 Atividade citotóxica e avaliação da viabilidade celular 

 A exploração de produtos naturais como fonte de pesquisa para a busca 

de compostos ativos, com aplicação na terapia anticâncer ou quimioprevenção 

vem sendo praticada com sucesso há um longo tempo (BERDOWSKA et al., 

2013). 

 A análise da citotoxicidade pelo método do MTT vem sendo utilizada no 

programa de screening  do National Cancer Institute  dos Estados Unidos (NCI), 

que testa mais de 10.000 amostras a cada ano (SKEHAN et al., 1990). É um 

método rápido, sensível e barato. Foi descrita primeiramente por Mosman 

(1983), tendo a capacidade de analisar a viabilidade celular e o estado 

metabólico da célula. É uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal 

3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazolium (MTT) em azul de 

formazan, a partir de enzimas mitocondriais presentes somente nas células 
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metabolicamente ativas, sem definição do mecanismo de ação dos agentes 

investigados (BERRIDGE et al., 1996).  

O screening de atividade citotóxica realizado com os extratos etanólicos 

brutos e fases das folhas e do conjunto talos e flores, dos dois ambientes de 

cultivo estudados, mostraram que as fases AcOEt das folhas do ambiente 

selvagem exibiram atividade citotóxica elevada frente a duas linhagens dentre 

três testadas incialmente (90,15% - HCT 116) e (80,70% - OVCAR8). A fase 

AcOEt das folhas do ambiente cultivado exibiu elevada atividade também frente 

à linhagem HTC-116, com 79,82% de inibição do crescimento. Os valores de 

inibição do crescimento celular dos demais extratos e fases testados encontra-

se na tabela 25. 

Tabela 25. Percentual de inibição do crescimento celular (IC%) das amostras em 

três linhagens tumorais. 

AMOSTRA HCT116 DP SF295 DP OVCAR8 DP 

Nº Identificação GI% 
(média) 

GI% 
(média) 

GI% 
(média) 

1 AcOet-FC MA (79,82%) 5,19% Mo (66,63%) 0,81% Mo (51,07%) 0,07% 

2 AcOet-FS MA (90,15%) 8,77% Mo (53,86%) 1,49% MA (80,70%) 3,36% 

3 AcOet-TFC PA (31,11%) 2,53% Mo (53,46%) 2,19% PA (26,03%) 1,65% 

4 AcOet-TFS PA (42,36%) 1,91% PA (49,70%) 4,25% PA (43,69%) 10,24% 

5 CHCl3-FC Mo (60,79%) 14,89% PA (44,33%) 0,25% PA (36,78%) 9,58% 

6 CHCl3-FS PA (2,63%) 0,34% PA (32,54%) 11,32% SA (0,00%) 1,06% 

7 CHCl3-TFC PA (6,93%) 0,96% PA (44,27%) 3,94% PA (4,58%) 1,32% 

8 CHCl3-TFS PA (5,58%) 0,55% PA (34,76%) 8,13% SA (0,00%) 0,26% 

9 EEBB-FC PA (34,98%) 8,77% PA (45,74%) 15,61% PA (48,28%) 1,61% 

10 EEBB-FS PA (44,20%) 6,14% Mo (68,88%) 7,75% Mo (62,38%) 6,81% 

11 EEBB-TFC SA (0,70%) 0,89% PA (29,41%) 0,19% PA (3,74%) 4,36% 

12 EEBB-TFS SA (0,00%) 0,89% PA (33,92%) 9,19% SA (0,00%) 0,20% 

13 HEX-FC PA (35,19%) 1,11% PA (43,28%) 5,87% PA (19,95%) 3,24% 

14 HEX-FS PA (26,49% 6,49% PA (24,02%) 1,81% PA (26,17%) 4,76% 

15 HEX-TFC PA (16,21%) 3,32% PA (20,15%) 1,57% SA (0,48%) 3,21% 

16 HEX-TFS PA (4,51%) 0,27% PA (39,49%) 0,31% PA (5,33%) 7,14% 

17 MeOH-FC PA (12,72%) 4,42% PA (22,43%) 1,49% SA (0,00%) 8,76% 

18 MeOH-FS SA (0,00%) 5,13% PA (25,34%) 6,71% PA (18,03%) 2,38% 

19 MeOH-TFC PA (13,61%) 5,38% PA (37,85%) 1,82% PA (3,64%) 6,74% 

20 MeOH-TFS PA (4,76%) 1,30% PA (48,99%) 2,00% PA (7,24%) 0,20% 

Valores expressos como média ± desvio padrão. (MA)=muita atividade; (MO)=atividade 

moderada; (PA) pouca atividade; (SA)=sem atividade; EEB=Extrato etanólico bruto; HEX=fase 

hexânica; CHCl3=fase clorofórmica; AcOEt=fase acetato de etila; MeOH=fase metanólica. 
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Após a verificação destes resultados, as fases AcOEt das folhas dos 

ambientes de cultivo tiveram a sua atividade citotóxica avaliada frente à linhagem 

de células tumorais sarcoma S-180 para determinação da CI50, concentração 

necessária para que seja alcançado metade do efeito máximo, obtido com as 

fases em questão.  Os experimentos foram realizados em seis concentrações 

variando entre 6,25 e 400 µg.mL-1 com valores máximos de inibição do 

crescimento de 89,14 para a fase AcOEt-FS e 83,45 para a fase AcOEt-FC.          

O tratamento dos resultados obtidos no programa estatístico GraphPad Prism, 

exibiram os valores de CI50 25,05 µg.mL-1 para a fase AcOEt-FS e                         

45,13 µg.mL-1 para a fase AcOEt-FC num intervalo de confiança de 95%, 

calculados por meio da regressão não-linear.  

O valor de IC50 abaixo de 30 µg.mL-1 apresentado pela fase AcOet-FS, na 

linhagem de células tumorais S-180, bem como a citotoxicidade apresentada 

frente a três linhagens de células tumorais, caracterizam esta fase como uma 

fase promissora para a pesquisa de novos agentes anticâncer (RIBEIRO et al., 

2012). 

O estudo realizado em HPLC revelou que o cirsiliol foi o composto 

majoritário de ambas as fases, estando em maior concentração na fase AcOEt-

FS. Tendo em vista os resultados obtidos com esta fase, decidiu-se realizar o 

screening, com este flavonoide, frente às linhagens tumorais HCT-116, SF-295, 

OVCAR-8, HL-60 e para avaliar se este composto, é o responsável pela atividade 

citotóxica encontrada anteriormente com as fases AcOET- FC e AcOEt-FC, bem 

como calculara a CI50 do mesmo. Uma linhagem não tumoral L929 foi utilizada 

ainda, para verificação do seu potencial de seletividade. Os resultados obtidos 

com experimentos realizados com o cirsiliol estão sumarizados na tabela 26. 
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Tabela 26. Valores de CI50 para o flavonoide cirsiliol frente a quatro linhagens de 

células tumorais e uma não tumoral, testadas na dose máxima de 5 µg.mL-1. 

 MTT 

CI50 (µg.mL-1) 

Cirsiliol HCT-116 

(Colorretal) 

SF-295 

(Glioblastoma) 

OVCAR-8 

(Ovário) 

HL-60 

(Leucemia) 

L929 

(Fibrioblasto) 

N.A 3,731 

(2,024-6,880) 

4,899 

(4,341-5,522) 

2,529  

(1,969-3,247) 

S.A 

Valores com um intervalo de confiança de 95% obtido por regressão não-linear a partir dos 

experimentos independentes, feitos em duplicatas em S.A= sem atividade 

Os resultados obtidos com estes últimos experimentos chamam a atenção 

em virtude dos valores de CI50 < 5 µg.mL-1 encontrados bem como pela 

seletividade por células tumorais exibida, e embora estejam acima de um dos 

padrões geralmente utilizados a Doxorubucina 0,02 µg.mL-1 (HL-60) e 1,36  

µg.mL-1 (OVCAR-8) (QUINTANS et al., 2013),  estes resultados encorajam a 

continuidade dos estudos para que sejam traçados os mecanismos de ação 

deste composto bem como a avaliação da sua atividade antitumoral in vivo.  
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A análise dos óleos fixos por CG-MS identificou um total de 19 compostos 

para o espécime selvagem e 27 compostos para o espécime cultivado. O 

composto majoritário presente no óleo fixo das folhas do espécime selvagem foi 

o (Z,Z,Z)-9,12,15-ácido octadecatrienoico, metil éster, também denominado 

como metil α-linolenato. Os isômeros conformacionais, ácido propanoico, 2-

metil-, 3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentiléster e o ácido propanoico, 2-metil-, 1-(2-

hidroxi-1-metiletil)-2,2-dimetilpropiléster apresentaram-se como compostos 

majoritários do óleo fixo das folhas do ambiente cultivado. 

Para os ensaios de atividade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS 

a fase AcOEt-FC apresentou os menores valores de CE50 13,07±0,21 µg.ml-1 e 

4,33 ± 0,34 µg.ml-1. Para a avaliação da inibição da auto-oxidação do β-caroteno, 

a fase AcOEt-FS exibiu a maior eficiência de proteção 57,43 ±6,11%. Estes 

resultados evidenciam que compostos com maior potencial antioxidante 

encontra-se no espécime cultivado. 

Para os ensaios de fenóis totais, as amostras do espécime cultivado 

exibiram um maior teor quando comparadas as amostras do ambiente selvagem 

com maior teor detectado na fase MeOH-FC 109,30 ± 4,81, estes resultados 

podem ser explicados pelo maior índice de exposição solar e idade da planta 

parâmetros encontrados no espécime cultivado. 

Para o ensaio de flavonoides totais, o maior teor detectado na fase AcOet-

FS 10,8 ± 0,05 dentre as amostras quantificadas e de maneira geral, as amostras 

do espécime selvagem exibiram um maior teor de flavonoides totais quando 

comparadas as amostras do ambiente cultivado. 

Para os ensaios de atividade hemolítica e análise de deformação 

morfológica, ambas induzidas pelo agente oxidante peróxido de hidrogênio, o 

EEB-FC exibiu maior percentual de proteção contra hemólise 20,55 ± 1,37% em 

função do seu maior teor de fenóis totais 70,39 ± 0,96. A análise da deformação 

morfológica mostrou que os extratos etanólico bruto testados protegem a 

estrutura celular dos eritrócitos, com maior eficiência apresentada pelos extratos 

das folhas. 
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A quantificação do marcador quimiotaxonômico da família, o flavonoide 

cirsiliol, mostrou que este composto teve uma maior taxa biossintética no 

espécime selvagem EEB-FS 60,0 mg.g-1. 

O estudo fitoquímico clássico levou ao isolamento e elucidação estrutural 

de cinco compostos, por meio de experimentos de ressonância magnética 

nuclear (RMN) e cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas: os 

flavonoides cirsiliol e 4’-hidroxi-kaempferol 3,5,7-trimetil éter os esteroides e os 

esteroides estigmaterol-3-O-β–glicopiranosídeo e β-sitosterol e estigmasterol 

sob a forma de mistura.  

Os ensaios de atividade antimicrobiana mostraram os extratos etanólico 

bruto e fases das folhas e do conjunto talos e flores e o flavonoide isolado, 

cirsiliol, possuem de fraca a moderada atividade antimicrobiana frente as cepas 

testadas. 

Os ensaios de atividade citotóxica detectaram que as fases AcOEt-FS e 

AcOEt-FC possuem elevada atividade citotóxica, percentuais de inibição acima 

de 75%, frente a pelo menos duas linhagens de células tumorais. A realização 

dos testes de atividade citotóxica com o flavonoide isolado, cirsiliol, mostram que 

este composto é responsável, ao menos em parte, pela atividade citotóxica 

apresentada pelas fases nas quais era o componente majoritário AcOEt-FS e 

AcOEt-FC, mostram ainda que este composto é seletivo inibindo o crescimento 

apenas das células tumorais. 

Em suma, o trabalho desenvolvido com os espécimes de Leonotis 

nepetiflolia L. Br, comprovou as modificações na biossíntese de metabólitos 

secundários de forma quantitativa e qualitativa em função de um conjunto de 

fatores formado pelo ambiente de coleta, idade da planta e grau de exposição 

solar. Tal conjunto de variáveis produziram uma modificação metabólica 

expressiva ao ponto de modificar as atividades antioxidante frente a todos os 

métodos testados e as atividades biológicas in vitro também avaliadas. Desta 

forma, destacamos o ineditismo deste trabalho, a contribuição para a fitoquímica 

da espécie bem como a atividade a citotóxica apresentada pelo marcador 

quimiotaxonômico da família Lamiaceae, o flavonoide cirsiliol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   180 
 

ABREU, E.D.; VIANA, I.C.; MORENO, R.B.; TORRES, E.A.F.S. Alimentação 

mundial - uma reflexão sobre a história. Saúde e Sociedade, v.10, n.2, p. 3-14, 

2001. 

ABUBACKER, M.N.; RAMANATHAN, R.; Efficacy of Euphorbia splendensand 

Leonotis nepetaefolia on aflatoxin prodicing fungi Aspergillus flavus and 

Aspergillus parasiticus. Indian Journal of Experimental Biology. v. 41, n.12, 

p. 1473-1475, 2003. 

 

AHMED, W.; AHMAD, Z.; MALIK, A. Stigmastryl galactoside from Rhynchosia 

minima. Phytochemistry. v. 31, p. 4038-4039, 1992. 

ALIGIANNIS, N.; KALPOUTZAKIS, E.; MITAKU, S.; CHINOU, I.B.  Composition 

and antimicrobial activity of the essential oil of two Origanum species. Jounal 

of Agricultural & Food Chemistry. v. 49, p. 4168-4170, 2001.  

ALMEIDA, J. R. G. S.; OLIVEIRA, M. R.; GUIMARÃES, A. L.; OLIVEIRA, A. P.; 

RIBEIRO, L. A. A.; LÚCIO, A. S. S. C.; QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Phenolic 

quantification and antioxidant activity of Anaxagorea dolichocarpa and Duguetia 

chrysocarpa (Annonaceae). International Journal of Pharma and 

BioSciences, v. 2, n. 4, p. 367-374, 2011. 

ALVES, C.Q.; DAVID, J.M.; DAVID, J.P.; BAHIA, M.V.; AGUIAR, R.M. Métodos 

para a determinação de atividade antioxidante in vitro em substratos orgânicos. 

Química Nova. v.33, n. 10, p. 2202-2210, 2010. 

ALVES, E.G.; VINHOLIS, A.H.C.; CASEMIRO, L.A.; FURTADO, N.A.J.C.; 

SILVA, M.L.A.; CUNHA, W.R.; MARTINS, C.H.G. Estudo comparativo de 

técnicas de screening para a avaliação da atividade antibacteriana de extratos 

brutos de espécies vegetais e de substâncias puras. Química Nova. v. 31, n. 5, 

p. 1224-1229, 2008. 

 

AMARAL, M.P.H; VIEIRA, F.P.; LEITE, M.N.; AMARAL, L.H.; PINHEIRO, L.C.; 

FONSECA, B.G.; PEREIRA, M.C.S.; VAREJÃO, E.V. Determinação do teor de 

cumarina no xarope de guaco armazenado em diferentes temperaturas. 

Brazilian Journal of Pharmacognosy. v. 19, n. 2B, p. 607-611, 2009.  

http://pubs.acs.org/action/clickThrough?id=3136144&url=http%3A%2F%2Fagfd.sites.acs.org&loc=%2Fjournal%2Fjafcau&pubId=40026026


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   181 
 

AMOO, S.O.; AREMU, A.O.; MOYO, M.; STADEN, J.V. Antioxidant and 

acetylcholinesterase-inhibitory properties of long-term stored medicinal plants. 

BMC Complementary and Alternative Medicine. v. 12, n. 87,p. 1-9, 2012.   

 

ANDRADE, J. A.B.; HAAPALAINEN, E.F.; FAGUNDES-NETO, U. Escherichia 

coli enteroagregativa como agente provocador de diarreia persistente: modelo 

experimental utilizando microscopia óptica de luz. Revista Paulistana de 

Pediatria. v. 29, n. 1, p. 60-66, 2011.  

 

ANTUNES, R.M.P.; LIMA, E.O.; PEREIRA, M.S.V.; CAMARA, C.A.; ARRUDA, 

T.A.; CATÃO, R.M.R.; BARBOSA, T.P.; NUNES, X.P. Atividade antimicrobiana 

“in vitro” e determinação inibitória mínima (CIM) de fitoconstituintes e produtos 

sintéticos sobre bactérias e fungos leveduriformes. Brazilian Jornal of 

Pharmacognosy. v. 16, n. 4, p. 517-524, 2006. 

AQUINO, R.; SIMONE, F.; PIZZA, C.; CERRI, R.; MELLO, J. F. Quinovic acid 

glycosides from Guettarda platypoda. Phytochemistry. v. 27, p. 2927-2930, 

1987. 

 

ARAÚJO, Camila de Souza. Estudo fitoquímico e atividade biológica in 

vitro de Annona vepretorum Mart. (Annonaceae). 2013. 198f. Dissertação 

(Pós-Graduação em Naturais do Semiárido) – Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, Campus Petrolina Centro, Petrolina, 2013.  

 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna 

e o meio ambiente. Porto Alegre, Ed. Bookman, 3 ed., 2006. 

BAGRY, M.O.; SMITH-Jr, C.R.; WOLFF, L.A. Laballenic Acid. A new Allenic 

acid from Leonotis nepetaefolia seed oil. The Journal of Organic Chemistry. 

v. 30, n. 12, p. 4227-4229. 1965. 

 

BAI, N.; HE, K.; ZHOU, Z.; LAI, C.; QUAN, Z.; SHAO, X.; PAN, M.; HO, C. 

Flavonoids from Rabdosia rubescens exert anti-inflamatory and growth 

inhibitory effect against human leukemia HL-60 cells. Food Chemistry. v. 122, 

p. 831-835, 2010. 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   182 
 

BARREIRO, E.J.; BOLZANI, V.S.; Biodiversidade: fonte potencial para a 

descoberta de fármacos. Química Nova, v.32, n. 3, p. 679-688, 2009. 

BARREIROS, S.L.B.S.; DAVID, J.M.; DAVID, J.D. Estresse oxidativo: relação 

entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. Química Nova. v. 

29, n. 1, p. 113-123, 2006. 

BERDOWSKA, I.; ZIELIÍNSKI, B.; FECKA, I.; KULBACKA, J.; SACZKO, J.; 

GAMIAN, A. Cytotoxic impact of phenolics from Lamiaceae species on human 

breast cancer cells. Food Chemistry. v. 141, p.1313-1321, 2013. 

 

BERGAMASCHI Keityane Boone. Capacidade antioxidante e composição 

química de resíduos vegetais visando seu aproveitamento. 2010. 96f:  

Dissertação de Mestrado – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Piracicaba, 2010. 

BERRIDGE, M.V.; TAN, A.S.; McCOY, K.D.; WANG, R. The biochemical and 

cellular basis of cell proliferation assay that use tetrazolium salts. Biochemica. 

v. 4, p. 14-19, 1996. 

 

BIANCHI, M.L.P.; ANTUNES, L.M.G. Free radicals and the main dietary 

anatioxidants. Revista de Nutrição de Campinas. v.12, n. 2,  p.123-130, 1999.  

BIENVENU, E.; AMABEOKU, G.J.; EAGLES, P.K.; CSOTT, G.; SPRINGFIELD, 

E.P. Anticonvulsant activity of aqueous extract of Leonotis leonurus. 

Phytomedicine. v.9, p. 217-223, 2002. 

 

BLOUNT, J. F.; MANCHAND, P.S. X-Ray structure determination of 

metoxinepetaefolin and  nepetaefolinol, labdane diterpenoids from Leonotis 

nepetaefolia R. Br. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 

1.p, 264-268, 1980.  

BRAZ, R.; WOLF, L.G.; LOPES, G.C.; MELLO, J.C.P. Quality control and TLC 

profile data on selected plant species commonly found in the Brazilian market. 

Brazilian Journal of Pharmacognsy. v.22, n. 5, p. 1111-1118, 2011. 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   183 
 

BRITO- FILHO, Severino Gonçalves. Feofitinas e esteróides glicosilados de 

Turnera subulata Sm. (TURNERACEAE). 2011. 155f: Dissertação (Pós-

graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Universidade Federal 

da Paraíba, Centro de Ciências da Saúde, Paraíba, 2011. 

CABRAL, Elaine Cristina. Utilização da Técnica de Fingerprinting por 

Espectrometria de Massas para a Análise de Extratos de Produtos 

Naturais. 2010. 145f: Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em 

Química) - Universidade de São Paulo, Instituto de Química, São Paulo, 2010. 

 

CARVALHO, C.C.; TURATTI, I.Z.C.C.; LOPES, N.P.; NASCMENTO, A.M. 

Chemical composition of the essential oil of Vernonia crotonoides. Chemistry 

of Natural Compounds. v.49, n. 4, p. 761-762, 2013.  

CHALANNAVAR, R.K.; HURINANTHAN, V.; SINGH, A.; VENUGOPALA, K.N.; 

GLEISE, R.M.; BAIJNATH, H.; ODHAV, B. The antimosquito properties of 

extracts from flowering plants in South Africa. Tropical Biomedicine. v. 30, n. 

4, p. 559-569, 2013.  

 

CHIARADIA, M.C.; COLLINS, C.H.; JARDIM, I.C.S.F. O estado da arte da 

cromatografia associada à espectrometria de massas na análise de compostos 

tóxicos em alimentos. Química Nova. v. 31, n. 3, p. 623-636, 2008. 

COLLINS, C.H.; BRAGA, G.L.; BONATO, P.S. Fundamentos de 

cromatografia. Campinas, Ed. da UNICAMP. 1 ed., 2006 

COSTA, Eliatania Clementino. Estudo fitoquímico e biológico in vitro de 

Jatropha mutabilis (POHL) BAILL (Euphorbiaceae). 2014. 205 f: Dissertação 

Dissertação (Pós-Graduação em Naturais do Semiárido) – Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, Campus Petrolina Centro, Petrolina, 2013.  

 

COSTA, H.N.R.; SANTOS, M.C.; ALCÂNTARA, A.F.C.; SILVA, M.C.; FRANÇA, 

R.C.; PILÓ-VELOSO, D. Constituintes químicos e atividade antiedematogênica 

de Peltodon radicans (Lamiaceae). Química Nova. v.31, n. 4, p. 744-750, 

2008. 

 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   184 
 

COSTA, N.T.S.; NOVAIS, T.S.; DAVID, J.P.L.; DAVID, J.M.; QUEIROZ, L.P.; 

FRANÇA, F.; GIULIETTI, A.M.; SOARES, M.B.P.; SANTOS, R.R. Atividade 

antibacteriana em alguns extratos vegetais do semi-árido brasileiro. Revista 

Brasileira de Farmacognosia. v. 13, supl 2, p. 5-8, 2003. 

 

COSTA-LOTUFO, L. V.; MONTENEGRO. R. C.; ALVES. A.P.N.N.; MADEIRA, 

S.V.F.; PESSOA, C.; MORAES, M.O. A contribuição dos Produtos naturais 

como fonte de novos fármacos anticâncer: Estudos no Laboratório Nacional de 

Oncologia Experimetal da Universidade Federal do Ceará. Revista Virtual de 

Química.  v. 2, n. 1, p.47-58, 2010. 

COUTINHO, M.A.S.; MUZINATO, M.F.; COSTA, S.S. Flavonoides: potenciais 

agentes terapêuticos para o processo inflamatório. Revista Virtual de 

Química. v.1, n. 3, p. 241-256, 2009. 

 

CROTTI, A.E.M.; VESSECCHI, R.; LOPES, J.L.C.; LOPES, N.P. 

Espectrometria de massas com ionização por “eletrospray”: processos 

químicos envolvidos na formação de íons de substâncias orgânicas de baixo 

peso molecular. Química Nova. v. 29, n. 2, p. 287-292, 2006. 

CRUZ, V.B.; TRESVENZOL, L. M. F.; FERREIRA, H.D.; PAULA, J.R.; 

PAULINO, N. Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. (Cordão-de-Frade): biologia e uso 

tradicional. Revista de Pesquisa e Inovação Farmacêutica. v. 3, n. 1, p.15-

28, 2011. 

 

CUSHNIE, T.P.T.; LAMB, A.J. Antimicrobial activity of flavonoids. International 

Journal of Antimicrobial Agents. v. 26. p. 343-356, 2005.  

 

CUSHNIE, T.P.T.; LAMB, A.J. Recent advances in understanding the 

antibacterial properties of flavonoids. International Journal of Antimicrobial 

Agents, v.38, p.99-107, 2011. 

 

DIAS-JÚNIOR, H.; MELO, N.I.; CROTTI, E.M. Eletrospray ionization tandem 

mass spectrometry as tool for the structural elucidation and dereplication of 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   185 
 

natural products: Na overview. In: ____Tandem mass spectrometry - 

Applications and principles. Intech, 2012. Cap. 25, p. 595-618. 

DORMAN, H,J.D.; BACHMAYER, O.; KOSAR, M.; HILTUNEN. Antioxidant 

propierts of aqueous extracts from selected Lamiaceae species grown in 

Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry. v. 52, p. 762-770, 2004. 

DUARTE, M.C.T. Atividade antimicrobiana de plantas medicinais e aromáticas 

utilizadas no Brasil. Multiciência. v. 7, p. 1-16, 2006. 

EGUALE, T.; TADESSE, D.; GIDAY,M. In vitro  activity of crude extracts of five 

medicinal plants against egg-hatching and larval development of Haemonchus 

contortus. Journal of Etnopharmacology. v. 137, p. 108-113, 2011.  

 

EMERY, F.S.; SANTOS, G.B.; BIANCHI, R.C. A química na natureza. São 

Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. 70p. – (Coleção Química no 

Cotidiano, v.7). 

 

FATTAHI, M.; VAHIDEH, N.; TORRAS-CLAVERIA, L.; SEFIDKON, F.; 

CUSIDO, R.M.; ZAMANI, Z.; PALAZON, J. Identification and quantification of 

leaf surfasse flavonoids in wild-growing populations of Dracephalum kotschyi by 

LC-DAD-ESI-MS. Food Chemistry. v. 141, p. 139-146, 2013. 

 

FERNÁNDEZ-ALONSO, J.L.; DÍAZ-RIVERA, O. Las Laiadas (família 

Labiatae). Instituto de ciências Naturales - Universidad Nacional de Colombia 

sede Bogotá, 2006. 385-679p. 

 

FERREIRA, A.L.A; MATSUBARA, L.S. Radicais livres: conceitos, doenças 

relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Revista da 

Associação Médica Brasileira. v.43, n. 1, p. 61-68, 1997. 

FERREIRA, P.M.P.; FARIAS, D.F.; VIANA, M.P.; SOUZA, T.M.; 

VASCONCELOS, I.M.; SOARES, B.M.; PESSOA, C.; COSTA-LOTUFO, L.V.; 

MORAES, M.O.; CARVALHO, A.F.U. Study of the proliferative potential of seed 

extracts from Northeastern Brazilian plants. Anais da Academia Brasileira de 

Ciências. v. 83, n. 3, p.1045-1058, 2011.   



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   186 
 

FERREIRA, V.F.; PINTO, A.C.; A fitoterapia no mundo atual. Química Nova, v. 

33, n. 9, p. 1829, 2010.  

GIRISH, T.K.; VASUDEVARAJU, P.; RAO, U.J.S.P. Protection os DNA and 

erythrocytes from free radical induced oxidative damage by black gram (Vigna 

mungo L.) husk extract. Food and Chemical Toxicology. v. 50, p. 1690-1696, 

2012. 

GOBBO NETO, L.; LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de influência no 

conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 

2007. 

 

GOBBO-NETO, L.; GATES, P.J.; LOPES, N.P. Negative ion ‘chip-based’ 

nanospray tandem mass spectrometry for the analysis of flavonoids in 

grandular trichomes of Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae). Rapid 

Comunications in Mass Spectrometry. v. 22, p. 3802-3808, 2008. 

GOPAL, R. H.; VASANTH, S.; VASUDEVAN, S.V. Antimicrobial activity of 

essential oil of Leonotis nepetaefolia. Ancient Science of Life. v. 14, n. 1, p. 

68-70, 1994. 

 

GUIMARÃES, D.O.; MOMESSO, L.S.; PUPO, M.T. Antibióticos: importância 

terapêutica e perspectivas para a descoberta e desenvolvimento de novos 

agentes. Química Nova. v. 33, n. 3, p. 667-679. 

HABTEMARIAM, S.; GRAY, A.L.; WATERMAN, P.G. Diterpenes from the 

leaves of Leonotis ocymifolia var. raineriana. Journal of Natural Products. v. 

57, n. 11, p. 1570-1574, 1994.  

HAIDA, K.S.; PARZIANELLO, L.; WERNER, S.; GARCIA, D.R.; INÁCIO, C.V. 

Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana de oito espécies de plantas 

medicinais. Arquivo de Ciências da Saúde Unipar, Umuarama. v.11, n. 3, 

p.185-192, 2007.  

 

HAN,J.; YE,M.; QIAO,X.; XU,M.;  WANG, B.; GUO, D. Characterization of 

phenolic compounds in the Chinese herbal drug Artemisia annua by 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   187 
 

chromatography coupled to electrospray ionization mass espectrometry. 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analyses. v. 47, p. 516-525, 

2008. 

HARLEY, R.; FRANÇA, F.; SANTOS, E.P.; SANTOS, J.S.; PASTORE, 

J.F. Lamiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB142>. Acesso em: 30 Set. 

2014 

Instituto Nacional do Câncer (Brasil): Câncer, 2014. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/conteúdo_view.asp?id=322>. Acesso em: 18 ago. 

2014. 

IWARSSON, M.; HARVEY, Y. Monograph of the genus Leonotis (Pers) R. Br. 

(Lamiaceae). Kew Bulletin. v. 58, p.597-645, 2003. 

 

JAMZAD, Z.; GRAYER, R.J.; KITE, G.C.; SIMMONDS, S.J.; INGROUILLE, M.; 

JALILI, A. Leaf surface flavonoids in Iraninan species of Nepeta (Lamiaceae)  

and some related genera. Biochemical Systematics and Ecology. v. 31, p. 

587-600, 2003. 

 

LEE, CHIA-JUNG.; CHEN, LIH-GREENG.; CHANG, TING-LIN.; KE, WEI-

MING; LO., YING-FEI.; WANG, CHING-CHIUNG. The correlation between skin-

care effects and phytochemical contentes in Lamiaceae plants. Food 

Chemistry. v. 124, p. 833-841, 2011. 

 

LI, J.; FRONCZEK, F.R.; FERREIRA, D.; BURANDT-Jr, C. L.; SETOLA, V.; 

ROTH, B.L.; ZJAWIONY, J.K. Bis-spirolabdane diterpenoids from Leonotis 

neetaefolia. Journal of Natural Products. v. 75, p. 728-734, 2012.   

 

LOTTENBERG, A.M.P.; NUNES, V.S.; NAKANDAKARE, E.R.; NEVES, M.; 

BERKIN, M.; SANTOS,J.E.; QUINTÃO, E.C.R. Eficiência dos ésteres de 

fitoesterois alimentares na redução dos lípides plasmáticos em 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB142
http://www.inca.gov.br/conteúdo_view.asp?id=322


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   188 
 

hipercolesterolêmicos moderados. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. v. 

79, n. 2, p. 139-142, 2002. 

 

MANCHAND, P.S. Methoxynepetaefolin, A new Labdane Diterpene from 

Leonotis nepetaefolia. Tetrahedron Latters. v. 21, p. 1907-1908, 1973. 

MARDER, H.; VIOLA, C.; WOLFMAN, C.; WATERMAN, P.G.; MEDINA, J.H.; 

PALADINI, A.C. Cirsiliol and caffeic acid ethyl ester, isolated from Salvia 

guaranítica, are competitive ligands for the central benzodiazepine receptors. 

Phytomedice. v. 3, n. 1, p. 29-31, 1996. 

MARINHO, M.L.; ALVES, M.S.; RODRIGUES, M.L.C.; ROTONDANO, T.E.F.; 

VIDAL, I.F.; SILVA, W.W.; ATHAYDE, A.C.R. A utilização de plantas medicinais 

em medicina veterinária: um resgate do saber popular. Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais, v. 9, n. 3, p.64-69, 2007. 

MAROYI, A. Traditional use of medicinal plants in South-central Zimbabwe: 

review and perspectives. Journal of Ethnobiologic and Ethnomedicine. v. 9, 

n. 31, p.1-18, 2013.   

 

MARQUES, G.S.; MONTEIRO, R.P.M.; LEÃO, W.F.; LYRA, M.A.M.; PEIXOTO, 

M.S.; ROLIM-NETO, P.J.; XAVIER, H.S.; SOARES, L.A.L. Avaliação de 

procedimentos para quantificação espectrofotométrica de flavonoides totais em 

folhas de Bauhinia forficata link. Química Nova. v. 35, n. 3, p. 517-522, 2012. 

MARTIN. C.A.; ALMEIDA, V.V.; RUIZ, M.R.; VISENTAINER, J.E.L.; 

MATSHUSHITA, M.; SOUZA, N.E.; VISENTAINER, J.V. Ácidos graxos 

poliinsaturados ômega-3 e ômega-6: importância e ocorrência em alimentos. 

Revista de nutrição. v. 19, n. 6, p. 761-770. 

 

MATOS, F.J.A.; ALENCAR, J.W.; CRAVEIRO, A.A.; MACHADO, M.I.L. Ácidos 

graxos de algumas oleaginosas tropicais em ocorrência no nordeste do Brasil. 

Química Nova. v. 15, n. 3, p. 181-185, 1992. 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   189 
 

MIRANDA, Jacques Antonio de. Caracterização fotofísica de derivados de 

cumarinas. 2001. 160f: Dissertação (Programa de pós-graduação em química) 

– Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de química, Uberlândia, 2001. 

 

MORAES, M.C.; LAGO, C.L. Espectrometria de massas com ionização por 

“eletrospray” aplicada ao estudo de espécies inorgânicas e organometálicas. 

Química nova. v. 26, n. 4, p.556-563, 2003. 

MOREIRA, L.M.; MORAES, P.C.G.; MENDONÇA, J.P.R.F.; GUIMARÃES, L.; 

LYON, J.P.; AIMBIRÉ, F.; IMASATO, H.; POLI, A.L. Hemoglobina extracelular 

gigante de Glossoscolex paulistus: um extraordinário sistema supramolecular 

hemoproteico. Química Nova. v. 34, n. 1, p. 119-130, 2011.   

 

MOSSAMAN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival 

application to proliferation and citotoxicity assays. Journal of Immunological 

Methods. v. 65, p. 55-63, 1983. 

NARAYAN, S. S. Antibacterial potential of crude methanolic extract of 

Leonotisnepetifolia (L) R. Br. International Research Journal of Pharmacy. v. 

3, n. 2, p. 277-278, 2012.  

NIBRET, E.; WINK, M. Trypanocidal and antileukaemic effects of the essential 

oils of Hagenia abyssinica, Leonotis ocymifolia, Moringa stenopetala,  and their 

main individual constituents. Phytomedicne. v. 17, p.911-920, 2010. 

 

OJEWOLE, J.A. Antinociceptive, antiinflammatory and antidiabetic effects of 

Leonotis leonurus (L.) R. BR. [Lamiaceae] leaf aqueous extract in mice and 

ratsn. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology. 

v. 27, n. 4, p. 257-264, 2005.  

 

OLIVEIRA, A.C.; VALENTIN, I.B.; GOULART, M.O.F.; SILVA, C.A.; BACHARA, 

E.J.H.; TREVISAN, M.T.S. Fontes vegetais de antioxidantes. Química Nova. v. 

32, n. 3, p. 689-702, 2009. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221759
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221759


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   190 
 

OLIVEIRA, F.; RITTO, J.L.A.; AKISUE, G.; BACCHI, E.M. Fundamentos de 

cromatografia aplicada a fitoterápicos. São Paulo, Ed. Atheneu, 1 ed., 2010.  

OLIVEIRA, G.L.S.; OLIVEIRA, F.R.A.M.; ALENCAR, M.V.O.B.; GOMES-JR, 

A.L.; SOUZA, A.A.; CAVALCANTE, A.A.C.M.; FREITAS, R.M. Evaluation of 

antioxidant capacity of the aqueous extract of Cynara scoymus L. (Asteraceae) 

in vitro and in Saccharomyces cereviseae. African Journal of Pharmacy and 

Pharmacology. v. 8, n. 5, p. 136-147, 2014. 

 

OLIVEIRA-JÚNOR, R.G.; ARAÚJO, C.S.; SOUZA, G.R.; GUIMARÃES, A.L.; 

OLIVEIRA, A.P.; LIMA-SARAIVA, S.R.G.; MORAIS, A.C.S.; SANTOS, J.S.R.; 

ALMEIDA, J.R.G. In vitro antioxidant and photoprotective activities of dried 

extracts from Neoglaziovia variegata (Bromeliaceae). Journal of Applied 

Pharmaceutical Science. v. 3, n. 1, p. 122-127, 2013. 

PARADAS, Wladimir Costa. Mecanismos de armazenamento, biossíntese e 

liberação de metabólitos secundários em macroalgas vermelhas 

(Rhodophyta). 2013. 179f: Tese - (Doutorado em Biologia Marinha) – 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2013. 

 

PARRA-DELGADO, H.; RUIZ, G.G.; CAMACHO, A.N.; MARTINÉZ-VÁZQUEZ, 

M. Anti-inflamatory activity of some extracts and isolates from Leonotis 

nepetaefolia on TPA-induced edema model. Revista de La Sociedad Química 

de Mexico. v. 48, p. 293-295, 2004. 

 

PAVIA, D. L., LAMPMAN, G. M., KRIZ, G. S., VYVYAN, J. R. Introdução à 

espectroscopia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

PEIXOTO SOBRINHO, T.J.S.; GOMES, T.L.B.; CARDOSO, K.C.M.; 

ALBUQUERQUE, U.P.; AMORIM, E.L.C. Teor de flavonoides totais em 

produtos contendo pata-de-vaca (Bauhinia L.) comercializados em farmácias 

de Recife/PE. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v. 14, n. 4, p. 586-

591, 2012. 

 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   191 
 

PEREIRA, A.C.R.L.; OLIVEIRA, J.V.; GODIM-JÚNIOR, M.G.C; CÂMARA, 

C.A.G. Insecticide activity of essential and fixed oils in Callosobruchus 

maculatus (FABR., 1775) (Coleoptera: Bruchidae) in cowpea grains [Vigna 

unguiculata (L.) WALP.]. Ciência Agrotécnica. v. 32, n. 3, p. 717-724, 2008. 

PEREIRA, A.S.; BICALHO, B.; LILLA, S.; NUCCI, G. Desafios da química 

analítica frente às necessidades da indústria farmacêutica. Química Nova. v. 

28, p. S107-S111, 2005.  

PEREIRA, Ana Lúcia. Efeito dos flavonoides na oxidação da hemoglobina 

e peroxidação lipídica em eritrócitos normais e deficientes em glicose-6-

fosfato desidrogenase. 1998. 125f: Dissertação de mestrado – Universidade 

Estadual de Campinas – Instituto de biologia. São Paulo, 1998. 

PEREIRA, Lázaro Robson de Araújo Brito. Contribuição ao estudo 

fitoquímico de Richardia grandiflora (Cham & Schltdl.) 

Steud.(RUBIACEAE). 2011. 74f: Dissertação de mestrado (Programa de pós-

graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Universidade Federal 

da Paraíba, Paraíba, 2011. 

 

PEREIRA, N.P.; MIGUEL, O.G.; MIGUEL, M.D. Composição química do óleo 

fixo obtido dos frutos secos da [Chamomilla recutita (L.) Rauschert] produzida 

no município de Mandirituba. PR. Brazilian Journal of Pharmacognsy. v. 15, 

n. 4, p. 334- 337, 2005. 

PIKULSKI, M.; BRODBELT, J. Differentiation of flavonoid glycosie isomers by 

using metal complexation and electrospray ionization mass spectrometry. 

Journal American Society for Mass Spectrometry. v.14, p. 1437-1453, 2003. 

PITA, João Carlos Lima Rodrigues. Avaliação da atividade antitumoral e 

citotoxicidade do Trachylobano-360 de Xylopia langsdorffiannaSt. 

Hil.&Tul. (Annonaceae). 2010. 105f: Dissertação de mestrado (Programa de 

pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Universidade 

Federal da Paraíba, Paraíba, 2010. 

 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   192 
 

PURUSHOTHAMAN, K.K.; VASANTH, S.; CONNOLLY, J.D. Nepetaefolinol 

and two related diterpenoids from Leonotis nepetaefolia. Journal of the 

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1. p. 2661-2663, 

1974.    

PURUSHOTHAMAN, K.K.; VASANTH, S.; CONNOLLY, J.D.; LABBÉ, C. 4,6,7-

Trimethoxy-5-methulchromen-2-one, a new coumarin from Leonotis 

nepetaefolia. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1. p. 

2594-2595, 1976. 

QUINTANS, J.S.S.; SOARES, B.M.; FERRAZ, R.P.C.; OLIVEIRA, A.C.A.; 

SILVA, T.B.; MENEZES, L.R.A.; SAMPAIO, M.F.C.; PRATA, A.P.N.; MORAES, 

M.O.; PESSOA, C.O.; ANTONIOLL, A.R.; COSTA, E.C.; BEZERRA, D.P. 

Chemical constituents and anticancer effects of the essential oil from leaves of 

Xylopia laevigata. Planta Medica. v. 79, p. 123-130, 2013.  

RAK, G.; FODOR, P.; ABRANKÓ, L. Three-step HPLC-ESI-MS/MS procedure 

for screening and identifying non-target flavonoid derivatives. International 

Journal of Mass Spectrometry. v. 290, p. 32-38, 2010. 

RIBEIRO, S.M.R.; QUEIROZ, J.H.; PELÚZO, M.C.G.; COSTA, N.M.B.; MATTA, 

S.L.P.; QUEIROZ, M.E.L.R. A formação e os efeitos das espécies de oxigênio 

no meio biológico. Bioscience Journal. v. 21, p. 133-149, 2005. 

RIBEIRO, S.S.; JESUS, A.M.; ANJOS, C.S.; SILVA, T.B..; SANTOS, A.D.C.; 

JESUS, J.R.; ANDRADE, M.S.; SAMPAIO, T.S.; GOMES, W.F.; ALVES, P.B.; 

CARVALHO, A.A.;PESSOA, C.; MORAES,M.O.; PINHEIRO, M.L.B.; PRATA, 

A.P.N.; BLANK, A.F.; SILVA-MANN, R.; MORAES, V.R.S.; COSTA, E.C.; 

NOGUEIRA, P.C.L.; BEZERRA, D.P.  Evaluation of the cytotoxic activity of 

some Brazilian medicinal plants. Planta Medica. v. 78, p. 1601-1606, 2012. 

RIPARDO FILHO, H.S.; PACHECO, L.C.; SOUZA FILHO, A.P.S.; GUILHON, 

G.M.S.P.; ARRUDA, M.S.M,P.; SANTOS, L.S. Bioassays of allelopathic of the 

steroids spinasterol, spinasterone, and spinasterolglicoyranosyl. Planta 

Daninha. v.30, n. 4, p. 705-712, 2012.  

 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   193 
 

RODRIGUES, M.V.N.; REHDER, V.L.G.; SARTORATTO, A.; BOAVENTURA-

JÚNIOR, S.; SANTOS, A.S. O emprego de técnicas hifenadas no estudo de 

plantas medicinais. Multiciência. v.7, p. 1-14, 2006. 

RUFINO, M.S.M. ALVES, R.E.; BRITO, E.S.; MORAIS, S.M.; SAMPAIO, C.G.; 

PÉEZ-JIMN, J.; SAURA-CALIXTO, F.D. Metodologia científica: Determinação 

da atividade antioxidante total em frutas pela captura do radical livre ABTS.+. 

Comunicado Técnico Online, Embrapa-CE. v. 1, p. 1-4, 2007. 

SAEWAN, N.; JIMTAISONG, A. Photoprotection of natural flavonoids. Journal 

of Applied Pharmaceutical Scince. v.3, n. 9, p. 129-141, 2013. 

 

SAITO, E; FURLAN, C; LOPES G. C; MELLO, J.C. P; A cromatografia líquida a 

vácuo na análise qualitativa e quantitativa de flavonoides em Achyrocline 

satureioides. Revista Fitos. v.1, n. 1, p. 57-59, 2005. 

SANTOS, T.G.; REBELO, R.A.; DALMARCO, E.M.; GUEDES, A. GASPER, 

A.L.; CRUZ, A.B.; SCMITH, A.P.; CRUZ, R.C.B.; STEINDEL, M.; NUNES, R.K. 

Composição química e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial 

das folhas de Piper malacophyllum (C. Presl.) C. DC. Química Nova. v. 35, n. 

3, p. 477-481, 2012. 

SILVA, Edja Eliza de Souza.  Estudo fitoquímico e atividade biológica in 

vitro de Alternanthera brasiliana (l.) Kuntze. 2013. 147f: Dissertação (Pós-

Graduação em Recursos Naturais do Semiárido) – Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, Campus Petrolina Centro, Petrolina, 2013.  

 

SILVA, T.M.S.; CARVALHO, M.G.; BRAZ-FILHO, R. Estudo espectroscópico 

em elucidação estrutural de flavonoides d Solanum jabrense Agra e Nee e S. 

paludosum moric. Quimica Nova. 32, n. 5, p. 1119-1128, 2009.  

SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELO, J. C. P.; 

MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao 

medicamento. Florianópolis, Ed. da UFSC, 6 ed., 2010. 

 



Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   194 
 

SKEHAN, P.; STORENG, R.; SCUDIERO, D.; MONKS, A.; McmAHON, J.; 

VISTICA, D.; WARREN, J.T.; BODESCH, H.; KENNEY, S.; BOYD, M.R. New 

colorimetric cytotoxicity assay for anticâncer – drug screening.  Journal of the 

National Vancer Institute. v. 82, n. 13, p. 1107-1112, 1990. 

 

SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de 

química analítica. São Paulo, Ed. Cengage Learning, 1 ed., 2008. 

SLINKARD, K.; SINGLETON, V. L. Total phenol analysis: automation and 

comparison with manual methods. American Journal of Enology and 

Viticulture, v. 28, p. 49-55, 1977. 

 

SOUZA, C.M.M.; SILVA, H.R.; VIEIRA-JR, G.M.; AYRES, M.C.C.; COSTA, 

C.L.S.; ARAÚJO, D.S.; CAVALCANTE, L,C.D.; BARROS, E.D.S.; ARAÚJO, 

P.B.M.; BRANDÃO, M.S.; CHAVES, M.H. Fenóis totais e atividade antioxidante 

de cinco plantas medicinais. Química Nova. v. 30, n. 2, p. 351-355. 

 
SOUZA, C.M.P.; BRANDÃO, D.O.; SILVA, M.S.P.; PALMEIRA, A.C.; SIMÕES, 

M.O.S.; MEDEIROS, A.C.D. Utilização de plantas medicinais com atividade 

antimicrobiana do serviço público de saúde em Campina Grande-Paraíba. 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v.15, n. 2, p. 188-193, 2013. 

 

STAHL, W.; SIES, H. Antioxidant defence: vitamins E and C and carotenoids. 

Diabetes, v.46, p.S14-S18, 1997. Supplement 2.   

 

TAKEDA, T.; NARUKAWA, Y.; HADA, N. Studies on the constituents of 

Leonotis nepetaefolia. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. v. 47, n. 2, p. 

284-286, 1999.  

THAIPONG, K.; BOOPRABOK, U.; CROSBY, K.; CISNEROS-ZEVALLOS, L.; 

BYRNE, D.H. Comparation of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for 

estimating antioxidante activity from guava fruit extracts.  Journal of Food 

Composition and Analysis. v. 19, p. 669-675, 2006. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_National_Cancer_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_National_Cancer_Institute


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   195 
 

TORRES, E.C; RIBEIRO, A.; SOARES, M.A.; Abordagem fitoquímica e 

prospecção do potencial antimicrobiano in vitro das partes aéreas de três 

espécies vegetais pertencentes à família Lamiaceae. Curitiba: Dia-a-dia 

Educação, Portal Educacional do Estado do Paraná; 2008. Disponível em: 

<http://www.webciencia.com/abordagem-fitoquimica-prospeccao-potencial-

antimicrobiano-in-vitro.htm>. Acesso em 03 de setembro de 2012. 

TRIVEDI, A.; NEERAJ, S.K.; SH, M. Preliminary pharmacognostic and 

phytochemical analysis of “Granthika” (Leonotis nepetifolia): an ayurvedic herb. 

Indian Journal of Traditional Knowledge. v. 10, n. 4, p.682-688, 2011. 

UDAYA P. N. K.; BHUVANESWARI, S.; BALAMURUGAN, A.; VAISHNAVI, S.; 

SUGUNAN, S.; MEENA, S.; CHANDRAN, M.; BADU, H. S. Studies on 

antibacterial, antioxidant, larvicidal, pesticidal activities and phytochemistry of 

Leonotisnepetifolia (Linn) R.Br. International Journal of 

Pharmaceutical Sciences and Research. v. 4, n. 2, p.303-309, 2013. 

 

URBATSCH, L.E.; MABRY, T.J. MIYAKADO, M.; OHNO, N.; YOSHIOKA, H. 

Flavonol methyl ethers from Ericameria difusa. Phytochemistry. v. 15, p. 440-

441, 1976. 

VASCONCELOS, S.M.L.; GOULART, M.O.F.; MOURA, J.B.F.; MANFREDINI, 

V.; BENFATO, M.S.; KUBOTA, L.T. Espécies reativas de oxigênio e de 

nitrogênio, antioxidantes e marcadores de dano oxidativo em sangue humano: 

principais métodos analíticos para a sua determinação. Química Nova. v. 30, 

n. 5, p. 1323-1338, 2007. 

VEERABADRAN, U.; VENKATRAMAN, A.; SOUPRAYANE, A.; 

NARAYANASAMY, M.; PERUMAL, D.; ELUMLAI, S.; DEVARJ, V.; PERUNAL, 

A. Evaluation of antioxidant potential of leaves of Leonotisnepetifolia and its 

inhibitory effect on MCF7 and Hep2 cancer cell lines. Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease. v. 3, 2, p. 103-110, 2013. 

VIANA, G.S.B.; LEAL, L.K.A.M.; VASCONCELOS, S.M.M. Plantas medicinais 

da Caatinga: Atividades biológicas e potencial terapêutico. Fortaleza: 

Expressão Gráfica e Editora, 2013, 492p.  

http://www.webciencia.com/abordagem-fitoquimica-prospeccao-potencial-antimicrobiano-in-vitro.htm
http://www.webciencia.com/abordagem-fitoquimica-prospeccao-potencial-antimicrobiano-in-vitro.htm
http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/43


Oliveira, A.P. Estudo fitoquímico e atividade biológica de Leonotis nepetifolia L. Br 

cultivada e selvagem: um estudo comparativo   196 
 

VIEGAS JUNIOR, C.; BOLZANI, V.S.; BARREIRO, E.J.; Os produtos naturais e 

a química medicinal moderna. Química Nova, v.29, n. 2, p.326-337, 2006. 

XU, F.; LIU, Y.; ZHANG, Z.; YANG, C.; TIAN, Y. Quasi-MSn identification of 

flavone 7-glycoside isomers in Da Chengqi Tang by high performace liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry. Chinese Medicine. v. 4, n. 15, 

p.1-10, 2009. 

ZHOU, D.; CHEN, D.; XU, Q.; XUE, X.; ZHANG, F.; LIANG, Z. Characterization 

of polymethoxilated flavones in Fructus aurantii by liquid chromatografy with 

atmospheric pressure chemical ionization combined with tandem mass 

spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. v. 43, p. 

1692-1699, 2007.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 







Certificamos que o trabalho “ESTUDO COMPARATIVO DE EXTRATOS DE 

FLORES E TALOS DE ESPÉCIMES DE LEONOTIS NEPETIFOLIA CULTIVADA E 

SELVAGEM” de autoria de Ana Paula de Oliveira, Amanda Leite Guimarães , 

Raira F. dos Santos, Eliatânia Clementino Costa, Raimundo Gonçalves de Oliveira 

Júnior, Camila de Souza Araújo, Edigênia Cavalcante da Cruz Araújo e Jackson 

Roberto Guedes da Silva Almeida foi apresentado, na modalidade E-pôster, 

durante a Mostra de Pós-Graduação Strito-Sensu da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, realizada no período de 21 a 23 de novembro de 2013. 



VIII Jornada de Iniciação Científica 
II Jornada de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 
II Mostra de Pós-Graduação 

21 a 23 de novembro de 2013 

Anais VIII JIC/ II JOINT/ II Mostra de Pós-Graduação/UNIVASF 1 

VIII JIC/ 

 II JOINT/ 

II Mostra de Pós-Graduação 

ESTUDO COMPARATIVO DE EXTRATOS DE FLORES E TALOS DE ESPÉCIMES DE 
LEONOTIS NEPETIFOLIA CULTIVADA E SELVAGEM 

Ana Paula de Oliveira1, Amanda Leite Guimarães1 , Raira F. dos Santos2, Eliatânia Clementino 
Costa1 , Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior1, Camila de Souza Araújo1, Edigênia Cavalcante 

da Cruz Araújo1, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida1 

1 
Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido - UNIVASF 

2 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF-Sertão pernambucano 

Introdução 
O estudo de plantas medicinais vem despertando o interesse de pesquisadores a fim de 

comprovar os efeitos terapêuticos indicados pela medicina popular bem como identificar os 
compostos responsáveis por estas atividades farmacológicas, por meio do isolamento e 
elucidação estrutural dos princípios ativos, bem como pela investigação do perfil fitoquímico dos 
extratos e fases de uma espécie vegetal. 

A espécie Leonotis nepetifolia (L.) R. Br é um arbusto de origem africana e de distribuição 
registrada em países como México, Venezuela, Índia, Brasil e no sul do continente africano. 
Levantamentos realizados em locais com acesso a esta espécie identificaram o uso terapêutico 
nas formas de chás, cataplasmas ou compressas para o tratamento de diversas afecções 
humanas como febre, tosse, ingestão, constipação, cefaleia e hemorragia uterina (CRUZ et al., 
2011). 

Análises químicas laboratoriais ajudam a justificar as atividades farmacológicas de 
espécies vegetais como a investigação do potencial antioxidante, a determinação do conteúdo de 
fenóis totais e a determinação do teor de flavonoides totais. Trivedi et al. (2011) realizaram 
estudos fitoquímicos com espécies coletadas na Índia e identificaram  a presença de classes de 
metabólitos secundários com potencial antioxidante como flavonoides e saponinas.  

Os compostos antioxidantes são aqueles capazes de estabilizar, em concentrações 
reduzidas, moléculas com um ou mais elétrons desemparelhados chamados de radicais livres, 
responsáveis pelo desencadeamento de reações em cadeia em meio celular precursoras de 
várias doenças em organismos vivos como a artrite, o diabetes, inflamações crônicas e o câncer 
(BIANCHI; ANTUNES, 1999). Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar o 
perfil fitoquímico, analisar o potencial antioxidante e determinar os conteúdos de compostos 
fenólicos totais e flavonoides totais do extrato etanólico bruto e fases dos talos e flores de 
espécimes de Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. coletadas em ambientes cultivado e selvagem no 
município de Petrolina-PE. 

Materiais e Métodos 
A triagem fitoquímica preliminar foi realizada por meio da cromatografia em camada 

delgada analítica. Os extratos etanólicos brutos e fases obtidas por partição foram aplicados a 
placas com suporte de alumínio e sílica gel 60 F254 como adsorvente com o auxílio de um capilar 
de vidro. Em seguida prosseguiu-se a eluição com sistemas diferenciados de solventes como 
descrito por Wagner & Bladt (1996). 

A atividade antioxidante foi investigada pelo método do sequestro do radical livre 2,2-
difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) segundo a metodologia descrita por Mensor et al. (2001). Neste 
método, às soluções preparadas em etanol nas concentrações de 1, 3, 9, 27, 81 e 243 μg/mL dos 

extratos, fases e dos padrões BHA, BHT e ácido ascórbico é adicionado uma solução alcoólica do 
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radical livre DPPH a 50 μg/mL. A reação é processada por 30 minutos à temperatura ambiente e 

as leituras das absorbâncias são realizadas em 518 nm em triplicata. 
O segundo método de atividade antioxidante utilizado foi o método da inibição da auto-

oxidação do β-caroteno (ALMEIDA et al., 2012). Soluções alcoólicas a 1,0 mg/mL dos padrões 

ácido ascórbico, BHA, BHT, extratos brutos e fases foram adicionadas a um meio oxidante 
produzido pela peroxidação promovida por aeração do ácido linoleico contendo o β-caroteno. As 

leituras das absorbâncias em espectrofotômetro foram monitoradas a 470 nm em triplicata no 
tempo inicial, e após 2 horas de reação a 50 °C.  

A determinação do teor de fenóis totais foi promovida pelo reagente de Folin-Ciocalteu 
(SLINKARD; SINGLETON, 1977). Soluções aquosas do padrão ácido gálico, extratos brutos e 
fases foram preparadas em concentrações de 50-1000 mg/L. O meio reacional continha, em cada 
concentração, alíquotas das amostras, regente de Folin-Ciocalteu, água e carbonato de sódio 
aquoso. As leituras das absorbâncias em 765 nm foram realizadas em triplicata depois de 
decorrido 2 horas de reação à temperatura ambiente.   

O conteúdo de flavonoides totais foi determinado pelo método da complexação do cloreto 
de alumínio (DEWANTO et al., 2002). Às soluções do padrão catequina, extratos brutos e fases 
com concentrações de 50-1000 mg/L, foram adicionadas alíquotas de NaNO2(aq) 5,0%, AlCl3(aq) 
10,0%, NaOH(aq) 1,0 M e água. As leituras das absorbâncias foram obtidas em espectrofotômetro 
em 510 nm em triplicata, imediatamente após a adição do último reagente. 

Resultados e Discussão 

A triagem fitoquímica preliminar detectou a presença de flavonoides, mono e diterpenos, 
esteroides, triterpenoides, alcaloides e saponinas em proporções e amostras diferentes, estes 
índices estão apresentados na Tabela 1. 

Para o sequestro do radical livre DPPH, os valores foram expressos como CE50,

concentração capaz de reduzir a absorbância do radical em 50%. Dentre as amostras testadas, a 
fase hexânica cultivada apresentou menor valor de CE50 10,92 ± 1,97 μg/mL. Os padrões BHA e 

ácido ascórbico apresentaram valores de 5,60 ± 0,12 e 6,99 ± 0,22 μg/mL, respectivamente. A 

inibição da auto-oxidação do β-caroteno foi expressa como percentual de atividade antioxidante 

(%AA). O extrato etanólico bruto selvagem apresentou maior AA (23,97 ± 3,81%) quando 
comparado com as demais amostras vegetais e padrão ácido ascórbico, porém, este percentual 
de atividade foi menor que o observado pelos padrões BHA (76,92 ± 8,42%) e BHT (92,06 ± 
0,95%). 

Os teores de fenóis totais, expressos como miligramas de equivalentes de ácido gálico por 
g de extrato (mg GAE/g) foram adquiridos após interpolação da média das absorbâncias da maior 
concentração dos extratos brutos e fases na equação de reta do padrão ácido gálico(R2 = 0,995). 
As amostras cultivadas exibiram maiores teores de compostos fenólicos em relação às amostras 
selvagens e dentre estas, a fase metanólica cultivada exibiu o teor máximo de 98,17 ± 6,94. 
Semelhantemente, o conteúdo de flavonoides totais, expressos como miligramas de equivalentes 
de catequina por g de extrato (mg CE/g) foi obtido por meio da equação de reta do padrão 
catequina (R2 = 0,960). As fases não detectadas apresentaram elevada turbidez, comprometendo 
a confiança do teste. Os resultados obtidos com os extratos, padrões e fases utilizados nos testes 
acima estão sumarizados na Tabela 2. 

Tabela 1. Caracterização fitoquímica dos extratos brutos e fases de espécimes de Leonotis nepetifolia, 
coletadas em Petrolina-PE. 

Selvagem Cultivada 

Classe EEB Hex CHCl3 AcOEt MeOH EEB Hex CHCl3 AcOEt MeOH 

Flavonoides - - + + ++ + - + + +++ 
Mono e 
diterpenos 

- ++ ++ - - ++ ++ ++ - - 

Esteroides e 
triterpenoides 

- ++ ++ - - + + + + - 

Alcaloides  - - - - - + - ++ - - 
Saponinas  - - - - + - - - - + 

  EEB- extrato etanólico bruto, Hex -fase hexânica, CHCl3 -fase clorofórmica, AcOEt- fase acetato de etila, MeOH- fase metanólica. (+) 
baixa presença; (++) presença moderada; (+++) forte presença; (-) não detectado. 
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Tabela 2. Conteúdo de fenóis e flavonoides totais, potencial sequestrador do radical livre DPPH e potencial 
de inibição da auto-oxidação do β-caroteno para padrões, extratos brutos e fases de espécimes de Leonotis 
nepetifolia coletadas em ambientes selvagem e cultivado em Petrolina-PE. 

Extrato Flavonoides totais 
(mg CEq/g) 

Fenóis totais 
(mg GAEq/g) 

DPPH 
(CE50, μg/mL) 

β-caroteno 
(%AA) 

EEB-Selv 69,47 ± 0,95 14,28 ± 1,11 89,59 ± 2,55 23,97 ± 3,81 

EEB-Cult 70,73 ± 0,63 45,94 ± 14,5 71,79 ± 1,97 nd 
Hex-Selv nd 29,83 ± 4,41 21,52 ± 10,0 nd 
Hex-Cult nd 41,50 ± 4,20 10,92 ± 1,97 1,34 ± 2,95 

CHCl3-Selv nd 14,00 ± 0,83 36,58 ± 14,3 2,20 ± 8,10 
CHCl3-Cult nd 30,67 ± 0,84 31,02 ± 22,8 nd 
AcOEt-Selv nd 54,28 ± 6,96 54,54 ± 2,51 nd 
AcOEt-Cult nd 81,50 ± 6,73 85,56 ± 1,87 7,83 ± 10,13 
MeOH-Selv 34,14 ± 0,89 55,95 ± 8,41 81,46 ± 1,37 nd 
MeOH-Cult 99,14 ± 6,34 98,17 ± 6,94 29,94 ± 0,28 nd 

BHA - - 5,60 ± 0,12 76,92 ± 8,42 

BHT - - 59,02 ± 2,90 92,06 ± 0,95 

Ácido 
ascórbico 

- - 6,99 ± 0,22 8,74 ± 0,59 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% de intervalo de confiança. CE50 é 
definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são 
apresentados como média ± desvio padrão (n = 3). mg GAEq/g - miligramas equivalentes de ácido gálico/ grama de extrato. mg CEq/g 
miligramas equivalentes de catequina/ grama de extrato. nd = não detectado. AA = atividade antioxidante. 

Conclusões 
Os resultados mostram que o ambiente interfere na produção de metabólitos secundários 

dos espécimes, uma vez que foram identificadas diferenças nos perfis fitoquímicos, nos potenciais 
de atividade antioxidante e nos conteúdos de fenóis e flavonoides totais. Estudos futuros serão 
realizados a fim de se isolar e elucidar os constituintes dos espécimes. 
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EFEITO PROTETOR DE ESPÉCIMES DE LEONOTIS NEPETIFOLIA NA DEFORMAÇÃO 
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Evento: IISLAB
Eixo: Biotecnologia Aplicada a Recursos Naturais

INTRODUÇÃO: Leonotis nepetifolia é um arbusto pertencente à família Lamiaceae, conhecido popularmente como 
Cordão-de-São Francisco. Investigações fitoquímicas preliminares identificaram a ocorrência de compostos fenólicos 
pertencentes à classe dos flavonoides nesta espécie. Estudos têm demostrado que esta classe de metabólitos secundários 
possui diversas atividades biológicas, incluindo atividade antioxidante. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o potencial protetor de extratos de Leonotis nepetifolia, cultivada e selvagem, na deformação morfológica de 
eritrócitos humanos induzida por peróxido de hidrogênio (H2O2). METODOLOGIA: Para a preparação dos extratos, 
foram coletadas as folhas e o conjunto flores e talos da planta, nos estados cultivado e selvagem. Os extratos brutos foram 
obtidos por maceração exaustiva em etanol a 95%, seguida da concentração à pressão reduzida em evaporador rotativo. 
Os eritrócitos humanos foram coletados, centrifugados e lavados em tampão PBS (pH 7,4) para a preparação de uma 
suspensão de eritrócitos a 10%. Soluções dos extratos vegetais foram preparadas de modo a obter uma concentração final 
de 100 mg de equivalentes de ácido gálico. A suspensão de eritrócitos foi tratada com a solução de H2O2 a 20 mM, 
extratos e padrão, seguida de incubação por 30 minutos a 37 °C. Posteriormente, a suspensão de eritrócitos foi 
centrifugada a 1500 RPM.5min-1, ressuspendida com o fixador glutaraldeído a 3% e recentrifugada para a formação do 
pellet. A análise morfológica foi realizada em aparelho de microscopia eletrônica de varredura. O padrão ácido gálico foi 
utilizado como controle positivo e todas as soluções foram preparadas em tampão PBS (pH 7,4). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A análise por microscopia eletrônica de varredura demonstrou alterações morfológicas consideráveis nos 
eritrócitos do grupo tratado apenas com H2O2, sendo que este efeito foi prevenido pelo tratamento com os extratos da 
planta, com destaque para os extratos obtidos das folhas. Este resultado pode ser justificado pela presença de compostos 
fenólicos identificados anteriormente nos extratos, sendo estes capazes de prevenir o dano oxidativo provocado pelo 
H2O2. Não foram observadas alterações no perfil de atividade dos extratos obtidos em diferentes ambientes (planta 
cultivada e silvestre). CONCLUSÃO: As mudanças morfológicas induzidas por H2O2 foram prevenidas com o 
tratamento pelos extratos etanólicos brutos de L. nepetifolia e padrão ácido gálico. Estudos posteriores serão realizados a 
fim de verificar se o potencial de proteção dos extratos se estende à inibição da hemólise.
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INVESTIGAÇÃO DE FLAVONOIDES POR HPLC-DAD EM EXTRATOS BRUTOS DE LEONOTIS 
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Evento: IISLAB
Eixo: Biotecnologia Aplicada a Recursos Naturais

INTRODUÇÃO: Leonotis nepetifolia é uma espécie de origem africana pertencente à família Lamiaceae, bem adaptada 
a países de clima tropical como o Brasil. Popularmente é conhecida como cordão-de- são francisco e seus segmentos são 
usados no tratamento da tosse, febre, distúrbios renais, dores de estômago e hemorragia uterina. Estudos fitoquímicos 
anteriores relataram o isolamento dos flavonoides apigenina e cirsiliol de um espécime coletado no Peru, sendo estes, 
marcadores quimiotaxonômicos das espécies pertencentes à família Lamiaceae. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho 
foi identificar por HPLC-DAD a presença dos flavonoides Apigenina e Cirsiliol, e quantificar este último em extratos 
etanólicos brutos dos talos e flores, em conjunto, e das folhas de espécimes de Leonotis nepetifolia coletados em 
ambiente selvagem e cultivado no munícipio de Petrolina-PE. METODOLOGIA: Os extratos brutos foram obtidos por 
maceração exaustiva em etanol 95% seguida da concentração à pressão reduzida em evaporador rotativo. O padrão 
Apigenina foi adquirido da Merck e o padrão Cirsiliol foi isolado previamente da fração acetato de etila das folhas do 
espécime cultivado, e identificado por RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais. Soluções a 1 mg/mL em metanol grau 
HPLC dos extratos e padrões foram injetados no aparelho de HPLC-DAD da Shimadzu® com coluna C18 Supelco® 
modelo ASCENTIS (250 mm x 4.6 mm, 5 ?m) a 25°C protegida por pré-coluna Supelco® C18 (5 mm × 4 mm, 5 µm). 
Os padrões e os extratos foram eluídos com gradientes de fase móvel binária composta por: (A) ácido acético a 2% e (B) 
metanol: ácido acético: água (18:1:1) sob 130 Kgf de pressão, fluxo de 0,8 mL/min e volume de injeção 20 ?L para cada 
extrato e padrão. A faixa de comprimento de onda (?) 270 nm a 350 nm foi utilizada na investigação, por ser a faixa de 
detecção para flavonoides indicada pela literatura seguida. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram identificados nos 
cromatogramas de todos os extratos por meio da comparação dos tempos de retenção e dos comprimentos de onda de 
absorção máxima, a presença dos dois padrões de flavonoides injetados. A intensidade dos picos e a área dos mesmos 
indicaram que o Cirsiliol é o composto majoritário dos dois extratos das folhas. A construção da curva de calibração do 
mesmo permitiu a sua quantificação nas amostras investigadas mostrando que no ambiente selvagem a expressão deste 
flavonoide chega a ser o dobro da quantificada para o ambiente cultivado. CONCLUSÃO: Os resultados mostram que os 
espécimes estudados possuem os marcadores quimiotaxonômicos da família Lamiaceae, indicando a autenticidade dos 
espécimes investigados, que estes compostos estão distribuídos em proporções diferentes ao longo do vegetal e ainda que 
o ambiente de cultivo possui a capacidade de modificar a resposta metabólica dos espécimes vegetais, uma vez que os
teores dos compostos analisados foram diferentes nas amostras.
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Área Temática: 1. Avaliação biológica e farmacologia pré-clínica. 

Atividade antibacteriana e citotóxica de Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

Santana, A.M.S.1; Oliveira, A.P.1; Guimarães, A.L1; Pacheco, A.G.M.2; Araújo, C.S.1; 
Cavalcanti, B.C.3; Silva, D.A.3; Farias, H.C.L3; Pessoa, C.Ó.3; Almeida, J.R.G.S.1 

1NEPLAME, Universidade Federal do Vale do São Francisco. 2PPGBiotec, Universidade 
Estadual de Feira de Santana. 3Laboratório de Oncologia Experimental, Universidade 

Federal do Ceará. 

Introdução: Leonotis nepetifolia é uma espécie de origem africana bem adaptada a 

países de clima subtropical, como o Brasil. Na medicina popular é usada para o 
tratamento de diversas doenças como desordens intestinais, do trato respiratório e 
uterinas. O presente trabalho teve como objetivo a avaliação in vitro do potencial 
citotóxico e antibacteriano dos extratos brutos e fases obtidas por partição de espécimes 
de L. nepetifolia obtidos de ambientes cultivado e selvagem. Parte Experimental: Os 
extratos etanólicos brutos e as fases hexânica, clorofórmica (CHCl3), e acetato de etila 
(AcOEt) obtidos das folhas, flores e talos foram usados nos experimentos. A análise de 
citotoxicidade foi realizada frente a linhagens de células tumorais HCT-116 (cólon), 
OVCAR-8 (ovário) e SF-295 (glioblastoma). O potencial antibacteriano foi avaliado pelo 
método de microdiluição para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e 
concentração bactericida mínima (CBM). Todos os testes foram realizados em triplicata. 
Os resultados foram expressos como percentual de inibição de crescimento celular ± 
desvio padrão da média, para a análise de citotoxicidade, e como CIM e CBM, para a 
atividade antibacteriana. Resultados e Discussão: Das 20 amostras testadas, apenas 2 

(AcOEt-FC e AcOEt-FS) apresentaram elevado potencial citotóxico em pelo menos uma 
das três linhagens utilizadas no presente estudo. As fases acetato de etila das folhas 
cultivada (AcOEt-FC) e selvagem (AcOEt-FS) exibiram elevada atividade de inibição do 
crescimento celular (79,82 ± 5,19%) e (90,15 ± 8,77%), respectivamente, frente à 
linhagem HCT-116. Esta mesma fase do espécime selvagem exibiu elevada atividade 
(80,70 ± 3,36%) para a linhagem OVCAR-8. A fase clorofórmica das folhas do espécime 
cultivado apresentou moderada atividade frente à linhagem HTC-116 (60,79 ± 14,89%). 
No ensaio de atividade antibacteriana, as fases acetato de etila das flores e talos de 
ambos os espécimes exibiram atividade frente às cepas testadas. A fase acetato de etila 
das flores e talos do espécime cultivado e selvagem apresentaram em comum os valores 
de 0,78 mg/mL (CIM) e 12,5 mg/mL (CBM)  para a cepa de Escherichia coli; 3,12 mg/mL 
(CIM) e 12,5 mg/mL (CBM); 0,78 mg/mL (CIM) e 12,5 mg/mL (CBM), respectivamente, 
para a cepa de  Enterococcus faecalis, e 1,56 mg/mL (CIM/CBM) para a cepa de 
Salmonella. Conclusão: Os resultados apresentados mostram que os extratos obtidos da 

espécie L. nepetifolia possuem atividade citotóxica e antibacteriana. Estudos adicionais 
serão realizados a fim de isolar e identificar os compostos responsáveis pelas atividades 
apresentadas pela espécie. 
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Área Temática: 5. Química de Produtos Naturais. 

Isolamento, determinação estrutural e avaliação da atividade antibacteriana de um 
flavonoide isolado das folhas de Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

Oliveira, A.P.1; Guimarães, A.L1; Pacheco, A.G.M.2; Araújo, C.S1; Almeida, J.R.G.S.1 
1NEPLAME, Universidade Federal do Vale do São Francisco. 2PPGBiotec, Universidade Estadual 

de Feira de Santana. 

Introdução: Leonotis nepetifolia é uma espécie pertencente à família Lamiaceae, 

conhecida popularmente como “cordão de São Francisco”. Investigações fitoquímicas 
anteriores identificaram nesta espécie a ocorrência de compostos fenólicos pertencentes 
à classe dos flavonoides. Estudos têm mostrado que esta classe de metabólitos 
secundários possui diversas atividades biológicas, dentre elas, atividade antimicrobiana. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana de um flavonoide isolado 
das folhas de Leonotis nepetifolia, através do método de microdiluição frente a cepas de 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Parte Experimental: O extrato etanólico 
bruto das folhas foi particionado em sistema de cromatografia líquida a vácuo usando-se 
sílica gel como fase estacionária. Foram utilizados os solventes hexano, clorofórmio 
(CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e metanol (MeOH) em ordem crescente de polaridade. A 
fração AcOEt (1,8 g) foi submetida à cromatografia em coluna de sílica gel utilizando-se 
como eluentes, CHCl3, AcOEt e MeOH separadamente ou em misturas binárias com 
gradiente crescente de polaridade. A fração 13 apresentou a formação de um precipitado, 
que foi separado do sobrenadante por sucessivas lavagens com CHCl3, resultando no 
isolamento do composto. Para avaliação da atividade antibacteriana do composto isolado 
foi utilizado o método de microdiluição, e a atividade foi expressa em valores de 
concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) frente às 
cepas testadas. Todos os testes foram realizados em triplicata. Resultados e Discussão: 

O composto foi obtido como um sólido amarelo amorfo, e foi submetido à análise 
espectral de RMN de 1H e 13C usando métodos uni e bidimensionais (COSY, HSQC, 
HMBC e NOESY). A análise dos espectros e a comparação com os dados da literatura 
permitiu a identificação do composto como sendo o flavonoide 3',4',5-trihidoxi-6,7-
dimetoxiflavona (fórmula molecular C17H14O7), comumente conhecido como Cirsiliol, um 
dos marcadores quimiotaxonômicos da família Lamiaceae. Em relação à atividade 
antibacteriana, somente a cepa de Escherichia coli, bactéria Gram-negativa, teve o seu 
crescimento inibido na concentração de 0,5 mg/mL, uma atividade bem inferior ao padrão 
gentamicina (0,025 mg/mL) utilizado como controle positivo. Conclusão: Os resultados 
apresentados mostram que L. nepetifolia é uma espécie típica da família Lamiaceae, 
devido ao isolamento do flavonoide Cirsiliol, no entanto, o mesmo apresentou baixa 
atividade antibacteriana frente às bactérias testadas.  
Agradecimentos: UNIVASF. 
Apoio Financeiro: CNPq/FACEPE. 
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Leonotis nepetifolia is an African bush that belongs to the Lamiaceae family 

which was introduced as ornamental plant in all the continents. In Brazil the 

plant is known as “cordão de são francisco” or “cordão de frade”. The plant 

has a traditional use in folk medicine to treatment of some human diseases. In 

this work was realized, for the first time, the extraction and characterization by 

GC-MS of the fixed oils from the leaves of specimens of L. nepetifolia collected 

in wild and cultivated environments. The esters were identified by comparing 

the mass spectra obtained with those of the equipment database. In the fixed 

oil of the wild specimen were identified 16 compounds, totaling 95.13%. Methyl 

linoleate (46.98%) was the majoritary compound. For the sample of cultivated 

fixed oil 21 compounds were identified, representing 88.76%. Among these, 

two pairs of isomers, propanoic acid 2-methyl-3-hydroxy-2,4,4-trimethylpentyl 

ester (31.97%) and propanoic acid 2-methyl-2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-

methylethyl)-propyl ester (22.78%), reported here for the first time for this 

species, were identified as majoritary constituents. The results support the 

affirmation that the environments can modify the metabolic reply of plant 

specimens. 

 

Key words: Leonotis nepetifolia, fixed oils, environments, esters, Caatinga. 
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INTRODUCTION 

The Lamiaceae family, also called as Labiatae, has around 300 genera and more 

than 7500 species with cosmopolitan distribution. The species of this family are 

important to humans by its utilities in the culinary, folk medicine, pharmaceutical and 

cosmetic industries (Kruppa and Russomano, 2008). 

Another striking feature of the species of this family is the production of 

essential oils, compounds belonging to the class of secondary metabolites that are 

credited some biological activities such as antioxidant, antibacterial, antifungal 

activity and insecticidal activity (Lima and Cardoso, 2007). 

Are currently recognized nine species of the genus Leonotis: L. decadonta, L. 

goetzei, L. grandis, L. leonurus, L. mirycifolia, L. myrothamnifolia, L. ocymifolia, L. 

pole evanssii and L. nepetifolia, all of African origin and location with except of specie 

Leonotis nepetifolia of pan-continental distribution (Iwarsson and Harvey, 2003). 

Phytochemical studies on species of this genus have identified the presence 

of alkaloids, saponins, tannins, flavonoids and diterpenes. In the folk medicine the 

species are used in the treatment of hemorrhoids, diabetes, hypertension, anemia, 

eczema and other skin irritations, as well as purgative (Habtemariam et al., 1994). 

Leonotis nepetifolia is an African bush that was introduced as ornamental 

plant in all the continents (Cruz et al., 2011). In the South Africa and West Indies it is 

known as Klip Dagga, Lion’s ear, Christmas and Candlestick (Ashish et al., 2011). In 

Brazil, this species is known as “cordão de São Francisco” and “cordão de frade”, 

and it is considered as a weed of waste land and cultivated areas. This species has a 

traditional use in folk medicine, especially as invigorating and for the treatment of 

bronchial asthma, gynecological diseases, parasitic infections (Cruz et al., 2011), to 
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treat coughs, fever, stomachache, skin infections, rheumatism, dysmenorrhea and 

kidney dysfunction (Li et al., 2012; Udaya et al., 2013). 

Some studies on this plant evaluated biological activities such as antibacterial, 

larvicidal, pesticidal, cytotoxic, hypotensive, anti-inflammatory and antiplasmodial. 

Several compounds have been isolated from this plant, such as diterpenes, 

coumarins, iridoids, saponins, condensed tannins, flavonoids, alkaloids and steroids 

in extracts of leaves, stems and roots (Cruz et al., 2011; Li et al., 2012; Narayan, 

2012; Imran et al., 2012; Udaya et al., 2013). However, no study by GC-MS identified 

the constituents present in the fixed oil of the species. 

Lipids are biological compounds insoluble in water and soluble in organic 

solvents. The fixed oils belong to a class of lipids constituted by saturated and 

unsaturated fatty acids. This class has emollient properties when incorporated in 

dermatological formulations and researches of biological activity reveal insecticidal 

potential and larvicidal for these compounds (Pereira et al., 2005; Pereira et al., 

2008). And this is the probable explanation for the larvicidal activity found by Udaya 

et al. (2013).  

Some authors affirm that situations of stress conducting the plant to express 

different defense components called secondary metabolites, as those found in the 

fatty acids. Recent studies have shown that the variations of total lipid contents and 

fatty acids are affected by the species, age, water temperature, nutritional condition 

and seasonal variation, and that the environmental condition is a of the factor main of 

this variation (Emara and Shalaby, 2011). 

The aim of the present study was to investigate the phytoconstituents present 

in the fixed oil from the leaves of Leonotis nepetifolia collected in two different 
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environments: wild and cultivated. The chemical composition was analysed by gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Plant material 

The leaves of the specimens of Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. were collected in the 

city of Petrolina (Coordinates: S 9o45’17’’; W 40o58’02’’ for wild specimen, and S 

9º39’36’’; W 40º54’65” for cultivated specimen), State of Pernambuco, Brazil, in June 

of 2013. The samples were identified by a botanist from Centro de Recuperação de 

Áreas Degradadas da Caatinga (CRAD) and the voucher specimen (5266) was 

deposited at the Herbário Vale do São Francisco (HVASF) of the Federal University 

of San Francisco Valley. 

 

Extraction 

The dried and powered leaves of wild and cultivated specimens (25.04 g and 4.30 g, 

respectively) were extracted with petroleum ether in the Soxhlet apparatus for 2 

hours. The extractive solution was concentrated under vacuum in a rotatory 

evaporator at 40 °C, producing 0.96 g for cultivated sample and 0.29 g for wild 

samples, respectively. 

 

Saponification  

The methodology used with some adaptations, was described for Matos et al. (1992). 

The samples of fixed oils were subjected to saponification with KOH under reflux with 

methanol for 30 minutes. Subsequently, the solutions were concentrated under 
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vacuum in a rotatory evaporator for extraction of solvent. A bracket of the water was 

added and the no saponified fractions were extracted with petroleum ether. 

 

Methylation of saponified fraction  

The aqueous solutions of soaps were acidified at pH 2 with HCl aqueous solution 

10% and the fatty acids were extracted with petroleum ether. The residual water was 

removed with anhydrous sulfate sodium and the solvent was evaporated under 

vacuum in a rotatory evaporator. After, the fatty acids were esterified in apparatus of 

reflux for 2 minutes with acidified methanol by drops concentrated HCl. 

A bracket of the water was added and the methyl esters were extracted with 

hexane and dried over sodium sulfate. The solvent was evaporated under vacuum in 

a rotatory evaporator. 

 

Identification of the fixed oil components 

The substances present in the fixed oil of L. nepetifolia were investigated on a 

Shimadzu QP-2010 gas chromatograph interfaced to a mass spectrometer (GC-MS). 

The following conditions were used: ZB-5MS column Phenomenex Zebron (30 m x 

0.25 mm x 0.25 mm); helium (99.999%) carrier gas at a constant flow of 1.1 ml/min; 1 

μl injection volume; injector split ratio of 1:40; injector temperature 240 °C; electron 

impact mode at 70 eV; ion-source temperature 280 °C. The oven temperature was 

programmed from 100 °C (isothermal for 5 min), with an increase of 10 °C/min to 250 

°C (isothermal for 5 min) and 10 °C/min to 280 °C (isothermal for 15 min). A mixture 

of linear hydrocarbons (C9H20–C40H82) was injected under the same experimental 

conditions as samples, and identification of the constituents was performed by 
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comparing the mass spectra obtained with those of the equipment databases Wiley 7 

lib and Nist 08 lib (Carvalho et al., 2013). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

A list of the identified compounds and their quantification in the fixed oils is presented 

in Tables 1 and 2 according to their retention times. 

For the wild specimen a total of 16 compounds were identified and the 9,12,

15-octadecatrienoic acid methyl ester also known as methyl linoleate (46.98%) was 

the majoritary compound. Other compounds identified includes methyl palmitate 

(13.67%), 9,12-octadecadienoic acid methyl ester (9.21%) and 6-octadecynoic acid 

methyl ester (6.49%). 

For the cultivated specimen were identified 21 compounds and in this, two 

isomers: propanoic acid 2-methyl-3-hydroxy-2,4,4-trimethylpentyl ester (31.97%) and 

propanoic acid 2-methyl-2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-propyl ester 

(22.78%), were the majoritary compounds. These compounds are described for the 

first time for this species. 

The cultivated specimen had the largest amount of compounds when 

compared to wild specimen. Squalene is present in both specimens. 

 The presence of these compounds in the studied plants is important 

phytochemically. However, the chemical potential of Leonotis nepetifolia must be 

investigated and biological properties should be evaluated. 
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Table 1. Chemical constituents of the fixed oil from the leaves of wild Leonotis 

nepetifolia. 

Peak RT (min) Compound % GC-MS 

1 22.53 Methyl laurate 0.38 

2 30.06 Methyl myristate 0.64 

3 35.44 Phytol 0.49 

4 36.81 NI 0.87 

5 37.00 Methyl palmitate 13.67 

6 38.23 NI 2.92 

7 40.41 γ-Undecanolide 1.32 

8 41.34 γ-Decanolide 7.67 

9 42.25 9,12-Octadecadienoic acid methyl ester 9.21 

10 42.44 Methyl linoleate 46.98 

11 43.20 6-Octadecynoic acid methyl ester 6.49 

12 43.33 Methyl stearate 2.79 

13 49.15 Arachidic acid methyl ester 0.74 

14 54.54 Docosanoic acid methyl ester 0.45 

15 61.36 Squalene 0.62 

16 70.38 Stigmasterol 1.62 

17 71.62 Stigmast-5-en-3β-ol  1.11 

18 72.78 Stigmast-7-en-3β-ol 0.95 

19 73.22 NI 1.07 

Total   95.13 
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Table 2. Chemical constituents of the fixed oil from the leaves of cultivated Leonotis 

nepetifolia. 

Peak RT (min) Compound % GC-MS 

1 8.45 NI 0.29 

2 9.01 1,3-Diisopropyl cyclohexane 0.12 

3 9.21 1,4-Diisopropyl cyclohexane 0.41 

4 15.40 
Propanoic acid 2-methyl-2,2-dimethyl-1-(2-

hydroxy-1-methylethyl)-propyl ester 
22.78 

5 16.37 
 Propanoic acid 2-methyl-3-hydroxy-2,

4,4-trimethylpentyl ester 
31.97 

6 24.67 

Propanoic acid 2-methyl-1-(1,1-

dimethylethyl)-2-methyl-1,3-propanediyl 

ester 

0.34 

7 36.74 Palmitic acid methyl ester  2.00 

8 41.98 9,12-Octadecadienoic acid methyl ester 1.21 

9 42.149 Linolenic acid methyl ester 3.89 

10 42.22 11-Octadecenoic acid methyl ester 1.23 

11 42.95 6-Octadecynoic acid methyl ester 0.57 

12 43.08 Stearic acid methyl ester  0.46 

13 53.56 Squalene 1.16 

14 54.19 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-

ethylhexyl) ester  
5.05 

15 54.80 3-Methylheptadecane 1.51 

16 61.12 NI 2.32 

17 62.11 NI 6.18 
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18 63.26 Docosane 0.40 

19 65.00 Hentriacontane 4.45 

20 65.98 NI 0.87 

21 66.34 Cycloartenol 1.93 

22 67.63 Pentacosane 0.48 

23 68.05 β-Amyrin  2.58 

24 69.13 Nonacosane 4.20 

25 69.45 α-Amyrin 2.04 

26 70.85 NI 0.92 

27 71.14 NI 0.66 

Total   88.76 

 

CONCLUSION 

This work described for the first time the identification and quantification of 

components obtained from fixed oil from leaves of L. nepetifolia. The analysis 

showed differences both qualitatively as well as quantitatively. The isomers found in 

the cultivated fixed oil were recorded by the first time as natural product in this 

species. Future studies are necessary to verify the biological properties of these fixed 

oils and to examine if the differences in the chemical composition of these fixed oils 

are able to promote also different biological activities. 
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