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RESUMO 

 

Metabólitos secundários representam um grupo de classes de compostos produzidos por 

diferentes vias biossintéticas, que podem ser influenciadas por vários parâmetros 

edafoclimáticos levando a variabilidade qualitativa e quantitativa. Os estudos destes 

metabólitos se iniciam sempre com as análises comparativas sobre o perfil metabólico para as 

diferentes amostras de um mesmo organismo vivo, a fim de investigar a variabilidade 

química. Plectranthus barbatus é uma erva ou subarbusto popularmente conhecida como 

malva santa, boldo nacional ou falso-boldo, cujo interesse pelo estudo químico e 

farmacológico desta planta é ancorado no amplo uso popular das folhas para tratamento de 

problemas digestivos, propriedade esta já comprovada na literatura científica. O objetivo deste 

trabalho foi obter o perfil metabólico de Plectranthus barbatus através da variabilidade 

sazonal e circadiana da barbatusina, devido sua atividade contra diversos enfermos 

comprovada, utilizando as técnicas de CLAE – DAD e RMN1H, além de avaliar o potencial 

drug like da barbatusina por ensaios in silico. Os ensaios in silico foram executados através de 

diversos softwares, como Molinspiration, VCCLab, MOE, MARVIN e Gold. O perfil 

metabólico de Plectranthus barbatus através da variabilidade sazonal e circadiana da 

barbatusina foi obtido através de CLAE - DAD, tendo como os melhores resultados o mês de 

abril, com 358,1021 mg/g de extrato obtido no horário das 6h, seguido da amostra do mês de 

setembro, com 205,2994 mg/g, no horário das 18h. Observou-se variabilidade no potencial 

antioxidante dos extratos estudados de acordo com o mês e hora de coleta da planta. A 

barbatusina apresentou várias propriedades drug like, com todos os descritores moleculares de 

acordo com a regra de Lipinski. A dockagem molecular realizada apresentou resultados 

modestos não compatíveis com a atividade antitumoral registrada para este composto.  

Palavras-chave: Plectranthus. Sazonal. Circadiana. Barbatusina.  
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ABSTRACT 

 

Secondary metabolites represent a group classes of compounds produced by different 

biosynthetic pathways, which can be influenced by several edaphic parameters leading to 

qualitative and quantitative variability. The studies of these metabolites always begin with the 

comparative analyzes on the metabolic profile for the different samples of the same living 

organism, in order to investigate the chemical variability. Plectranthus barbatus is a herb or 

sub-bush popularly known as a malva santa, boldo nacional or falso-boldo whose interest in 

the chemical and pharmacological study of this plant is anchored in the wide popular use of 

leaves to treat digestive problems, a property already proven in the scientific literature. The 

objective of this work was to obtain the metabolic profile of Plectranthus barbatus through the 

seasonal and circadian variability of barbatusine, due to its activity against several patients, 

using the HPLC - DAD and NMR1H techniques, as well as to evaluate the drug - like 

potential of barbatusine by tests in silico. In silico assays were performed through various 

software such as Molinspiration, VCCLab, MOE, MARVIN and Gold. The metabolic profile 

of Plectranthus barbatus through the seasonal and circadian variability of barbatusin was 

obtained through HPLC - DAD, with the best results being April, with 358.1021 mg / g of 

extract obtained in the 6h hour, followed by the sample of the month of September, with 

205.2994 mg / g, at 6 pm. Variability in the antioxidant potential of the extracts studied was 

observed according to the month and time of collection of the plant. Barbatusin had several 

drug-like properties, with all molecular descriptors according to the Lipinski rule. The 

molecular dockage performed showed modest results not compatible with the antitumor 

activity recorded for this compound. 

 

Keywords: Plectranthus. Seasonal. Circadian. Barbatusin.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os metabólitos secundários constituem em um grupo de classes de compostos 

produzidos por diferentes vias biossintéticas cuja variabilidade qualitativa e quantitativa é 

fortemente suscetível a influências ambientais e de potenciais predadores naturais em plantas 

(PAVARINIA et al., 2012). As plantas produzem uma grande variedade de metabólitos, tendo 

uma estimativa de 100 a 200 mil metabólitos diferentes que podem ser produzidos por elas. 

Uma única planta tem a capacidade de produzir de 5000 a 25000 compostos, que são 

produzidos ou modificados através de reações bioquímicas genéticas ou através de 

dispositivos de defesa dela própria (ALLWOOD & GOODACRE, 2010; BECKLES & 

ROESSNER, 2012). 

Diversos fatores controlam a síntese dos metabólitos secundários, mas dentre eles, dois 

efeitos distintos podem ser determinados, o abiótico e o biótico. Efeitos abióticos abordam 

todos os efeitos físicos do habitat, enquanto que os efeitos bióticos estão relacionados tanto a 

interações de plantas quanto para com micro-organismos ou aspectos fisiológicos da planta, 

como fenologia e ontogenia (PAVARINIA et al., 2012). Para os principais fatores que 

influenciam a dinâmica dos metabólitos, destacam-se os ciclos sazonais, circadianos e 

fenológicos, latitude, altitude, disponibilidade hídrica e de nutrientes, nível de radiação, 

poluição atmosférica, indução por estímulos mecânicos, herbívoras e ataques por patógenos. 

Um grande número de estudos sobre a influência destes fatores na produção de metabólitos 

secundários é feito, ficando evidente inclusive, que esses fatores não atuam isoladamente.  

O estudo qualitativo e quantitativo de metabólitos secundários de uma determinada 

matriz de origem biológica é conhecido como metabolômica sendo cada vez mais utilizado 

nas pesquisas que envolvem a química de produtos naturais, pois se trata de uma abordagem 

atual, versátil e útil na obtenção do perfil químico de plantas superiores, sendo possível 

identificar aumento significativo de publicações nessa área (FUNARI et al., 2013). Devido à 

grande complexidade da metabolômica, as pesquisas na área são feitas de maneira direcionada 

e específica, sendo feitas análises de classes selecionadas de metabólitos, e isso pode ser feito 

através de técnicas analíticas específicas (LEME et al., 2014). 

Os perfis metabólicos das espécies são obtidos empregando-se técnicas cromatográficas 

e/ou espectroscópicas, sendo caracterizados pelo conjunto de sinais adquiridos para uma 

amostra de extratos através de métodos analíticos que permitam identificar características 



18 

 

químicas que possam ser relacionados com padrões das classes ou de compostos específicos 

presentes nas amostras analisadas. Esse conjunto de informações analíticas é interpretado e 

deve refletir todos os metabólitos secundários detectáveis e presentes na amostra em estudo 

(WOLFENDER, 2009).  

O objetivo principal deste trabalho foi determinar o perfil metabólico de Plectranthus 

barbatus através da variabilidade sazonal e circadiana da barbatusina, diterpeno presente 

nesta planta, bem como investigar a variabilidade do potencial farmacológico sazonal e 

circadiano dos extratos obtidos, através de técnicas de CLAE-DAD e RMN1H. 

Adicionalmente, avaliou-se o potencial drug like da barbatusina utilizando-se de ensaios in 

silico com programas computacionais. 

Esta dissertação segue as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará e os 

padrões estabelecidos pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Química da 

Universidade Federal do Ceará, bem como as regras e normas básicas da ABNT. 
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2 CONSIDERAÇÕES BOTÂNICAS 

2.1. Sobre a família Lamiaceae  

A família Lamiaceae possui mais de 230 gêneros e 7100 espécies compostas por plantas 

do tipo ervas, arbustos e árvores, sendo elas distribuídas pelas regiões mediterrânea, Ásia 

Central, sul da África, Madagascar, China, Austrália, América do Norte, México e América 

do Sul. Dentre elas, destacam-se Mentha, Salvia, Ocimum, Clorodendrum e Plectranthus. No 

Brasil, foram encontrados 34 gêneros e 498 espécies pertencentes à família Lamiaceae 

(HARLEY et al., 2010). Na medicina popular, essa família ocupa o terceiro colocado dentre 

as mais importantes, com diversas espécies apresentando substâncias biologicamente ativas 

(PINHEIRO, 2016).  

Espécies de Lamiaceae são ricas em óleos essenciais, que são utilizados em indústrias 

na composição de fármacos, perfumes e cosméticos, como a lavanda (Lavandula 

angustifolia), boldo-brasileiro (Plectranthus barbatus), e a sálvia (Salvia splendens). Várias 

destas espécies também são cultivadas como plantas ornamentais. (SOUZA & LORENZI, 

2012; RAJA, 2012) 

 

2.2. Sobre o gênero Plectranthus  

O gênero Plectranthus (L’Her.) pertence à família Lamiaceae e compreende muitas 

plantas de interesse medicinal e econômico. Das 300 espécies do gênero Plectranthus já 

identificadas, 62 são mencionadas por possuírem propriedades medicinais, alimentícias, 

flavorizantes, antissépticas, repelentes e por serem utilizados como pastagens e como plantas 

ornamentais (LUKHOBA et al., 2006; PEREIRA et al., 2015).  

O nome Plectranthus vem das palavras gregas plektron (esporão) e anthos (flor), tendo 

esses nomes devido às flores que apresentam um esporão na sua base (WALDIA et al., 2011). 

As espécies pertencentes a este gênero são ricas em diterpenos e possuem uma ampla 

utilização na medicina popular para tratar distúrbios digestivos, problemas de pele, distúrbios 

respiratórios, infecções, febre e entre outras.  

Morfologicamente são, na maioria, espécies sub-arbustivas ou herbáceas, com caules e 

folhas normalmente suculentos ou semissuculentos. No entanto, o critério morfológico que 

permite discriminar as plantas pertencentes a este gênero ainda não está completamente 

estabelecido, devido à elevada semelhança com plantas de outros gêneros, nomeadamente, 

Solenostemon e Englerastrum (LUKHOBA et al., 2006). 
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2.3 Plectranthus barbatus  

Espécie conhecida no Brasil popularmente como malva-santa, boldo nacional, boldo 

brasileiro, falso-boldo ou sete-dores (Figura 1). Antigamente, em sua literatura cientifica seu 

nome botânico era referido anteriormente pela designação de Coleus barbatus, sendo hoje em 

dia denominado Plectranthus barbatus Andrews. É uma erva perene, nativa da Índia e da 

África tropical que foi naturalizada no Egito, Arábia Saudita, Paquistão, Sri Lanka, além das 

regiões nordeste e sudeste do Brasil (SCHULTZ et al., 2007). É uma planta vertical flexível, 

atingindo até 1,75 m de altura, com ramos densamente tormentosos, de folhas aromáticas 

pecioladas, semissuculentas, oval e largamente elíptico. Não floresce no Nordeste a não ser 

em regiões serranas com clima mais ameno (LIMA, 2013). 

A planta possui uma grande gama de usos para tratamentos de desordem 

gastrointestinal, doenças do coração como hipertensão, desordens no sistema nervoso central, 

problemas respiratórios, urinários, pele, cólicas e psoríase, apresentando histórico de uso 

medicina tradicional da Índia, assim como no Brasil, Africa e China. (ALASBAHI & 

MELZIG, 2010; AMINA et al., 2018). Sabe-se que a barbatusina possui atividade 

citoprotetora, e essa atividade contribui para o efeito gastroprotetor contra os danos gástricos 

adquiridos pelo etanol, como relatado por Rodrigues (2008). Estudos mostraram que as folhas 

de P. barbatus são ricas em diterpenos do tipo abietano, como coleonol e foscolina, que são 

usados ativamente na preparação de diversos fármacos já patenteados, além de usados para o 

tratamento de diversos enfermos, tais como propriedades gastroprotetora e antitumoral, anti-

inflamatória, antimicrobial, antioxidante, citotóxica, hipotensiva, espasmolítica e antifeedant 

(AMINA et al., 2018). 
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Figura 1: Registro fotográfico de Plectranthus barbatus Andrews. Fonte do autor. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Propriedades Químicas e Biofarmacológicas do Gênero Plectranthus 

As espécies do gênero Plectranthus apresentam capacidade biossintética para uma 

variedade de metabólitos secundários, embora sua composição química ainda seja pouco 

conhecida. O gênero é fonte de diterpenos, inclusive alguns com propriedades biológicas 

comprovadas (ABDEL-MOGIB et al., 2002; HAGIWARA et al., 2003; MARQUES et al., 

2006). Os diterpenos pertencem a classe dos terpenoides, classe esta de biocompostos que 

apresenta mais de 46.000 substâncias conhecidas (RENAULT et al., 2014).  

A via mevalonato é a principal rota biossintética de formação dos metabólitos 

secundários conhecidos como diterpenos. Nesta rota, o mevalonato é formado por 

condensação de uma unidade de acetoacetil-CoA com acetil-CoA, seguida de uma hidrólise, 

formando o 3-hidróxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). Em seguida, o HMG-CoA é reduzido 

por um processo que depende de NADPH e é catalisado pela HMGCoA-redutase a 

mevalonato que, por sua vez, é convertido em isopentenil-pirofosfato (IPP) e seu isômero 

dimetilalilpirofosfato (DMAPP). O IPP e seu isômero são as unidades pentacarbonadas ativas 

na biossíntese dos terpenos que se unem para formar moléculas maiores. Inicialmente o IPP e 

o DMAPP reagem e produzem o geranil difosfato (GPP), uma molécula de 10 carbonos, a 

partir da qual são formados os monoterpenos. O GPP pode, então, ligar-se a outra molécula de 

IPP, formando um composto de 15 carbonos, farnesil difosfato (FPP), precursor da maioria 

dos sesquiterpenos. A adição de outra molécula de IPP forma o geranilgeranil difosfato 

(GGPP), composto de 20 carbonos precursor dos diterpenos. Finalmente, FPP pode dimerizar 

para formar triterpenos (C30) (Figura 2). 
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Figura 2: Biossíntese de terpenos via mevalonato (Adaptado de KITAOKA et al., 

2015) 

São encontrados vários esqueletos diterpênicos em espécies de Plectranthus, tais como 

labdano, clerodano, caurano e abietano. Dentre os mencionados, os do tipo abietano, que são 

os mais frequentemente isolados, apresentam-se extremamente modificados, gerando inlusive 

uma subclassificação: roileanonas, acilhidroquinonas, quinomametídeos, abietanos 

primaranos, espirocoleonas, 6, 20- epóxiabietanoides, abietanoides dimerícos (PINHEIRO, 

2016). 

Os diterpenos barbatusina, ciclobutatusina, 6β-hidroxicarnosol, barbatusol, plectrina, 

cariocal, coleonon E, coleon F, plectrinona A, plectrinona B, e 12,9(10→20)-abeo-abieta-

8,11,13-trien-10β,11,12-triol são constituintes diterpênicos já identificados em P. barbatus, 
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que apresentam importância farmacológica ou química. O estudo do óleo essencial da parte 

aérea e das raízes da espécie revelou α-pineno, β-felandreno, (Z)-β-ocimeno, manol e 

abietatrieno como constituintes majoritários (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

Estudos anteriores comprovaram propriedade gastroprotetora de vários diterpenos 

isolados da planta (RODRIGUES et al., 2010, GASPAR-MARQUES et al., 2006), entre os 

quais a barbatusina se destacou reduzindo significadamente as lesões gástricas quando 

administrados por via oral em ratos, nas doses de 5 e 10mg / kg em 32 e 76%, 

respectivamente. N-acetilcisteína (150 mg / kg, intraperitoneal) utilizado como controle 

positivo no mesmo ensaio causou 85% de supressão de lesão (RODRIGUES et al., 2010), 

validando desta forma o uso popular desta planta, no combate às doenças relacionadas ao 

aparelho digestivo. 

A barbatusina foi detectada em extratos etanólicos das folhas de P. barbatus em teores 

significativos de 5,198 ± 3,45 mg/g de extrato (SILVA et al., 2017) em trabalhos anteriores 

realizados em nosso laboratório.  Sabendo-se da capacidade de sazonalidade da planta, foi 

despertado o interesse em realizar uma avaliação sazonal e circadiana de barbatusina em P. 

barbatus, para verificar a metabolômica deste constituinte, nesta planta. 

No quadro 1, encontram-se compostos presentes em P. barbatus, folhas e partes 

aéreas.  
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Quadro 1: Estruturas de compostos presentes em Plectranthus barbatus. Tabela de Pinheiro (2016), atualizada pelo autor. 

 
Forscolina 

 
Diidroabietano  

5,6-Diidro-7-hidroxi-taxodona 

 
Taxodiona 

 
20-Deoxocarnosol 

 
6α,11,12,-Triidroxi-7β,20-epoxi-8,11,13-

abietatrieno 

 
1,2,3,4,6-Penta-O-galoil-β-D-glucose 

 
1-Deoxiforscolina 

 
1,9-Dideoxiforscolina 
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Isoforscolina 

 
Ácido rosmarínico  

Escutelareina 4′-metil éter 7-O- glucuronideo 

 
(16S)-Coleona E 

 
Ciclobutatusina 

 
BARBATUSINA 

 
7β-Acetil-12- desacetoxiciclobutatusina  

13-Epi-esclareol  
Plectrinona A 
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Ácido 12-hidroxi-8,13Z- labdadien-13-óico 

 
6-Acetil-1-deoxiforscolina  

6-Acetil-1,9-dideoxiforscolina 

 
Ácido coleonólico   

Plectranthona J 

 
Plectrina 

 
Coleona F 

 
Plectrinona B 

 
(16R)-Plectrinona A 
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Sugiol 

 
11,14-Diidroxi-8,11,13-abietatrien-7-ona 

 

Um total de 29 compostos já foram identificados na espécie de P. barbatus, dentre 

eles, 3 não apresentam o esqueleto abietano, mostrando sua grande predominância de 

diterpenos deste tipo. 

 

3.2. Avaliação Sazonal e Circadiana 

As pesquisas na busca de biocompostos advindos de plantas herbáceas, tais como 

espécies como Plectranthus, apresentam a vantagem de se ter disponibilidade do material 

vegetal, sem impacto nas plantas nativas, pois muitas delas se propagam facilmente, sendo 

possível o cultivo em escalas aumentadas, e inclusive para fins comerciais. Os constituintes 

bioativos e sua variabilidade qualitativa e quantitativa podem influenciar na ação terapêutica 

apresentada pela planta, sendo necessário um conhecimento mais aprofundado possível, dos 

parâmetros que envolvem sua quimiodiversidade (LIMA, 2013). 

Avaliação sazonal trata-se de um método em que se realiza o estudo da metabolômica 

da planta, em diferentes períodos do ano, desde que envolva condições edafo-climáticas 

diferentes. A avaliação sazonal é executada pela coleta do material botânico em diferentes 

meses, ou diferentes estações do ano, seguido da comparação de suas composições químicas. 

A avaliação circadiana tem como sua definição, estudos feitos em diferentes horários do dia, 

geralmente feitos com diferenças de 6 horas entre as amostras. 

Através de uma breve pesquisa bibliográfica, feitos em 3 diferentes plataformas 

(Google Acadêmico, Scopus e PubChem), foram encontrados artigos que abordam variações 

sazonais ou circadianas, de diversas plantas e diversos metabólitos diferentes, como 

apresentado no gráfico abaixo (Figura 3). 
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Figura 3: Evolução de publicações sobre variabilidade sazonal (Fonte: Scopus, 

Google acadêmico e PubChem) 

Pesquisa bibliográfica empregando-se a ferramenta de pesquisa eletrônica, Google 

Acadêmico. O intervalo de tempo utilizado na pesquisa foi de 2008-2018 e foram analisados 

artigos de diferentes formas de variabilidade química (sazonal, circadiana). A tabela 1 mostra 

o resultado obtido, abordando diferentes espécies, compostos analisados e variações químicas 

das amostras estudadas. 

Tabela 1: Relação de artigos que abordam diferentes espécies e diferentes formas de 

variação sazonal. 

Família 

Botânica 

Espécie Classes de 

Compostos 

Variação 

sazonal 

Referência 

Bibliográfica 

Lamiaceae Ocimum 

gratissimum 

Monoterpenos Sazonal e 

Circadiana 

SILVA et al., 1999 

Lamiaceae Plectranthus 

grandis 

Diterpenos Sazonal e 

Circadiana 

PINHEIRO, 2016 

Annonaceae Porcelia 

macrocarpa 

Monoterpenos, 

sesquiterpenos 

e diterpenos 

Meses do 

ano 

SILVA et al., 2013 

Celastraceae Maytenus 

aquifolium 

Flavonoides e 

polifenóis 

Estações 

do ano 

YARIWAKE, 2005 

Cistaceae Cistus Diterpenos Diferentes MASA, 2016 
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ladanifer anos 

Cupressaceae Austrocedus 

chilensis 

Diterpenos Estações 

do ano 

OLATE; SOTO; 

SCHMEDA-

HIRSCHMANN, 2014 

Hypericaceae Hypericium 

perforatum 

Naftodiantrona Estações 

do ano 

SOUTHWELL & 

BOURKE, 2001 

Lamiaceae Tetradenia 

riparia 

Monoterpenos, 

sesquiterpenos 

e diterpenos 

Estações 

do ano 

GAZIM et al., 2010 

Lamiaceae Teucrium 

polium 

Diterpenos e 

flavonoides 

Estações 

do ano 

STEFKOV, 2009 

Plantaginaceae Digitalis 

obscura 

Cardenolídeo Estações 

do ano 

ROCA-PÉREZ et al., 

2004 

Lamiaceae Rosmarinus 

officinalis 

Flavonoides Meses do 

ano 

SOLTANABAD; 

BAGHERIEH-

NAJJAR; 

MIANABADI, 2018 

 

Dependendo da época em que uma planta é coletada, é visto que a quantidade e, às 

vezes, até mesmo a natureza dos constituintes ativos não se apresenta constantes durante o 

ano. Já foram relatadas, por exemplo, variações tanto sazonais quanto circadianas no conteúdo 

de praticamente todas as classes de metabólitos secundários, como lactonas sesquiterpênicas, 

ácidos fenólicos, fenil propanoides, flavonoides, cumarinas, saponinas, alcaloides, taninos, 

iridoides, glicosídeos cianogênicos e terpenoides. (GOBBO-NETO & LOPES, 2007, SILVA 

et al., 1999). 

Os casos mais recentes que já foram relatados envolvem plantas empregadas na 

terapêutica, como visto nos seguintes exemplos: as folhas de Digitalis obscura apresentam as 

menores concentrações de cardenolídeos, como o lanatosídeo A, na primavera e uma fase de 

rápido acúmulo no verão, seguida por uma fase de decréscimo no outono (ROCA-PÉREZ et 

al., 2004); as concentrações de hipericina e pseudo-hipericina na erva de São João 

(Hypericum perforatum), utilizada no tratamento de depressões leves a moderadas aumentam 

de cerca de 100 ppm no inverno para mais de 3000 ppm no verão (SOUTHWELL & 

BOURKE, 2001); a concentração de eugenol foi detectada em teor de 98%, nas folhas de 

Ocimum gratissimum (alfavaca) próxima ao meio-dia, e de menos de 1% na coleta de 6:00 e 

18:00h (SILVA et al, 1999); as folhas de Plectranthus grandis, apresentaram uma média de 

teor de barbatusina de 200 mg/g de extrato no mês de outubro, enquanto que em março, 

apresentaram-se os maiores e menores teores do ano, através da verificação circadiana, tendo 
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829,9 mg/g de extrato para o horário de 0h e 33,7 mg/g de extrato na coleta de 18h 

(PINHEIRO, 2016). 

No estudo da variabilidade química sazonal em Maytenus aquifolium Mart. 

(Celastraceae), conhecida como “espinheira santa”, foi feita uma análise das substâncias 

presentes nas folhas, ao longo das quatro estações em dois anos. O teor de fenóis totais variou 

de 21,96 a 45,92 mg/g, de 55,88 a 93,20 mg triterpenos totais / g folhas secas, e de 1,349 a 

3,859 mg/g para flavonoides (YARIWAKE, 2005). Gazim (2010) estudou a variabilidade 

química de monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos presentes no óleo essencial das folhas 

Tetradenia riparia (Hochst.), através de cromatografia gasosa. O rendimento variou de 0,17% 

a 0,26%, tendo seu mínimo na primavera e seu máximo no inverno. No outono houve a maior 

concentração de ledol (8,74%) e cis-muurolol-5-en-4-α-ol (13,78%), enquanto que no inverno 

houve a maior concentração de abietadieno (13,54%) e viridiflorol (4,20%).  

No estudo de Silva (2013), foi investigado o perfil químico e sua variabilidade do óleo 

essencial das folhas da Porcelia macrocarpa (Annonaceae). Foram encontrados um diterpeno 

e vários sesquiterpenos e analisados sua variação por meses de um ano. Majoritariamente 

foram observados a variação do diterpeno Fitol (0,45~18%), sesquiterpeno germacreno D 

(29~50%) e biciclogermacreno (24~37%), além de outros sesquiterpenos. Para o alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.), houve um grande aumento na quantidade de flavonoides no 

outono, enquanto que o aumento foi para ácidos fenólicos e açúcares, no inverno, 

provavelmente devido ao aumento de precipitação de chuvas no ambiente (SOLTANABAD; 

BAGHERIEH-NAJJAR; MIANABADI, 2018). Em um estudo da Austrocedrus chilensis 

(Cupressaceae) foi encontrado 12 diferentes diterpenos, no qual majoritariamente no verão foi 

obtido as maiores quantidades desses componentes (OLATE; SOTO; SCHMEDA-

HIRSCHMANN, 2014). Já para a variação de flavonoides de Teucrium polium L. 

(Lamiaceae), coletados no verão de 3 diferentes anos, houve variações em seix flavonas 

(luteolina, apigenina, diosmetina, cirsiliol, cirsimaritina e cirsilineol), tendo a flavona mais 

abundante a luteolina, no mês de maio, seguida da apigenina e cirsimaritina (STEFKOV, 

2009).  

Masa (2016) analisou a variação dos metabólitos secundários das folhas jovens, 

maduras e caule de Cistus ladanifer (Cistaceae) em diferentes estações do ano e diferentes 

idades das plantas, tendo uma significante diferença entre as três partes analisadas. Foi 

observado que as folhas jovens possuem uma maior quantidade de flavonoides e diterpenos 
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que as folhas maduras e caule. Esse estudo mostra que as interações no meio biótico e 

abiótico também alteram fortemente as quantidades de compostos presentes nas plantas. 

 

3.3. Ensaios in silico 

 

A Química Medicinal tem evoluído rapidamente e significativamente nas três últimas 

décadas, tendo como resultado os avanços científicos e tecnológicos notáveis no processo de 

descoberta e desenvolvimento de novos fármacos (ANDRICOPULO & MONTANARI, 

2005). Esse processo tem sido um grande desafio para indústria farmacêutica moderna, pois 

se trata de um processo longo, complexo, de alto custo e elevado risco (BERNDT et al., 

2005).  

Graças aos avanços tecnológicos na área, os modelos tradicionais de desenvolvimento 

de fármacos baseados principalmente em química e biologia básica, estão sendo 

progressivamente substituídos pela integração de especialidades que atuam em caráter 

multidisciplinar (MODA, 2007). Assim, os estudos interdisciplinares que promovem uma 

interação entre a Química e a Farmacologia, como a avaliação das relações estrutura-atividade 

e das interações entre compostos bioativos e receptor, combinados à realização de estudos 

farmacocinéticos e toxicológicos, experimentais e in silico (via computacional), se 

apresentam como ferramentas úteis que facilitam a obtenção de novos compostos a partir de 

estruturas químicas protótipo (ARROIO et al., 2010).  

Devido a necessidade de novas substâncias terapêuticas mais eficazes, com baixa 

toxicidade e maior especificidade, tem levado a indústria farmacêutica e pesquisadores tem 

intensificado esses estudos para a descoberta de novos fármacos (BARREIRO, 2009). As 

plantas medicinais, desde a antiguidade, apresentam uma importância histórica na terapêutica 

de diversas enfermidades, sendo utilizadas na forma de matérias-primas em fármacos ou 

como substâncias ativas isoladas, sendo estes, potenciais fontes de protótipos de fármacos 

(PINHEIRO, 2016).  

A abordagem in silico utiliza banco de dados de constituintes já isolados de plantas 

medicinais, para a determinação de seus parâmetros físico-químicos (estudos 

farmacocinéticos) e para prever conformações de um complexo teórico (interações entre 

compostos e os receptores) e como elas se relacionam com suas atividades farmacológicas, 

visando identificar biomoléculas com propriedades drug like. A avaliação dos parâmetros 

farmacocinéticos teóricos in silico é uma abordagem muito utilizada na atualidade, 
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principalmente como estudo inicial das propriedades ADME (absorção, distribuição, 

metabolização e excreção) e apresentam como objetivo prever resultados de propriedades 

físicas, químicas e biológicas, a fim de limitar gastos desnecessários em ensaios de compostos 

com alta probabilidade de problemas farmacocinéticos, economizando tempo e investimento 

(LIPINSKI, 2004). Trabalhos revelam que aproximadamente 39% dos candidatos a fármacos 

são descartados devido a propriedades farmacocinéticas inapropriadas (VAN DE 

WATERBEEMD & GIFFORD, 2003).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Obtenção do perfil metabólico de Plectranthus barbatus 

Coleta  

Para este estudo, foi selecionada a espécie Plectranthus barbatus Andrews. As folhas 

do P. barbatus foram coletadas em média 100 g por coleta a partir do dia 2 de outubro de 

2017, as 12h no Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos (Latitude: -

3,7456305, Longitude: -385772856) da Universidade Federal do Ceará (HPM-FJAM/UFC), 

com o auxílio do técnico agrícola Francisco Sales, da equipe do Horto. Para o ensaio sazonal, 

foram realizadas coletas mensalmente, sempre que possível, no dia 2 de cada mês. Para o 

ensaio circadiano, foram feitas coletas a partir das 12h, e posteriormente de 6 em 6 horas, até 

completar o ciclo de 24h (12h, 18h, 0h e 6h). A planta foi certificada através do número de 

excicata EAC#47288, depositado no Herbário Prisco Bezerra, na Universidade Federal do 

Ceará  

 

Obtenção do Extrato Etanólico das Folhas de Plectranthus barbatus 

Foram coletadas folhas frescas, que foram postas na estufa a 60-70°C, a fim de secá-

las, em seguida, foram trituradas e submetidas à extração com etanol em extrator de Soxhlet 

por aproximadamente 5 horas. As diferentes amostras foram codificadas a partir do mês e da 

hora coletados, após destilação do solvente, sob pressão reduzida, utilizando de um 

Evaporador Rotativo. 

 

4.2 Estudo da Variação Sazonal e Circadiana da Barbatusina no extrato etanólico das 

folhas de P. barbatus por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 Estes experimentos foram realizados no Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia (LPNB) na Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Condições cromatográficas utilizadas 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência, Shimadzu UFLC, com detector de arranjo de 

diodos, SPD-M20A; coluna analítica Phenomenex® Luna 5u C18(2) 100A (250 x 4,60 mm, 5 

μm); Pré-coluna Phenomenex®. O método adotado para todas as análises desse trabalho foi 

isocrático, sob a proporção 30:70 de acetonitrila e água, respectivamente, por 36 minutos. O 
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volume injetado foi de 20 microlitros, o comprimento de onda de detecção de 254 nm e fluxo 

de 0,8 mL/min, sob a temperatura do forno de 40° C. A aquisição e processamento dos dados 

cromatográficos foram realizadas pelo software LCSolutions® (Shimadzu) e o tratamento 

estatístico foi feito nos softwares Microsoft Excel® (Microsoft, 2003) e GraphPad Prism®, 

versão 5.03 (Graphpad software, 2009).  

 

Preparação das amostras (Clean-up) 

 Os extratos de P. barbatus foram preparados na concentração de 1 mg/mL e eluidos 

em cartuchos SPE VertiPak C18ec (3 mL/500 mg), com MeOH. O padrão utilizado na análise 

foi preparado na concentração de 1 mg/mL. 

  

Quantificação da barbatusina 

 Para a análise da variabilidade quantitativa da barbatusina nos ciclos circadiano e 

sazonal, foi utilizado o método de padronização externa onde comparou-se a área da 

substância a ser quantificada (barbatusina) na amostra com as áreas obtidas com soluções de 

concentrações conhecidas. 

 

Validação do Método 

Os parâmetros analíticos avaliados para o método de validação foram: linearidade, 

precisão, exatidão, limite de detecção e limite de quantificação. Para a validação da 

metodologia de análise foram levados em consideração os parâmetros, métodos e definições 

apontados por Leite (2002); Ribani et al. (2004) e pela ANVISA (2003).  

a) Linearidade  

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados que 

expressem uma relação de proporcionalidade entre um sinal físico medido e a concentração da 

substância em exame, dentro de uma determinada faixa analítica. A correlação entre o sinal 

medido (área ou altura do pico) e a massa ou concentração da espécie a ser quantificada gera a 
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curva analítica, a qual pode ser matematicamente expressa pela equação da reta, cuja 

resolução permite a quantificação do analito.  

Além dos coeficientes de regressão a e b, também é possível calcular, a partir dos 

pontos experimentais, o coeficiente de correlação r. Este parâmetro permite uma estimativa 

da qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a dispersão do conjunto 

de pontos experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados.  

Para o estudo da linearidade preparou-se uma solução estoque da barbatusina na 

concentração de 1000 μg/mL, dissolvendo-se este analito em metanol grau HPLC, foram 

realizadas diluições para a obtenção das seguintes concentrações:1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 

250 e 500 μg/mL. A curva de calibração foi construída plotando-se os valores médios das 

áreas dos picos cromatográficos em função das concentrações.  

b) Precisão  

A precisão reflete a concordância entre os resultados obtidos em uma série de medidas 

de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra de origem. Pode ser expressa como 

desvio padrão ou desvio padrão relativo (coeficiente de variação) de uma série de medidas. 

Pode ser considerada em três níveis diferentes: repetibilidade intradia e interdia e 

reprodutibilidade, calculada através da seguinte equação:  

 

Onde: DPR = desvio padrão relativo  

DP = desvio padrão  

CMD = concentração média determinada  

A precisão do método foi avaliada pela repetibilidade (precisão intradia e interdia), injetando-

se em triplicata o padrão em três concentrações distintas (25, 100 e 500 μg/mL), registrando-

se os valores das áreas dos picos cromatográficos e calculando-se o desvio padrão das 

determinações.  

c) Exatidão  
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Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados em um 

determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro. Os processos mais 

utilizados para avaliar a exatidão de um método são: materiais de referência; comparação de 

métodos; adição de padrão e ensaios de recuperação.  

A recuperação (ou fator de recuperação), R, é definida como a proporção da 

quantidade da substância de interesse, presente ou adicionada ao material teste, que é passível 

de ser extraída e quantificada.  

 

Onde: R(%) = percentual de recuperação  

Cf = concentração do extrato fortificado  

Ce = concentração do extrato não fortificado  

Ca = concentração do analito adicionado ao extrato  

d) Sensibilidade  

A sensibilidade é a capacidade de um método distinguir pequenas variações de 

concentração, sendo determinada através dos limites de quantificação e de detecção.  

 

Limite de Detecção (LD)  

O limite de detecção (LD) representa a menor concentração da substância em exame 

que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada. A magnitude do sinal físico 

medido deve ser três vezes a magnitude do sinal do ruído.  

 

Onde: DPc = desvio padrão da curva  

IC = coeficiente angular da reta  

Limite de Quantificação (LQ) 
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O limite de quantificação (LQ) representa a menor concentração da substância em 

exame que pode ser medida, utilizando um determinado procedimento experimental. A 

magnitude dessa concentração limite deve ser dez vezes a magnitude do sinal do ruído.  

 

Onde: DPc = desvio padrão da curva  

IC = coeficiente angular da reta  

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados pela divisão do 

desvio padrão da curva de calibração pelo seu coeficiente angular, multiplicados por 3,0 e 

10,0, respectivamente. As determinações foram calculadas em triplicatas.  

4.3 Estudo da Variação Sazonal e Circadiana da Barbatusina no extrato etanólico das 

folhas de Plectranthus barbatus por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

de Hidrogênio (RMN 1H) e de Carbono (RMN 13C) 

Para este estudo foram obtidos espectros unidimensionais de RMN 1H e RMN 13C dos 

extratos de P. barbatus junto ao Centro Nordestino de Aplicação e uso da Ressonância 

Magnética Nuclear (CENAUREMN). Os espectros foram adquiridos em espectrômetros 

Bruker, modelo Avance DPX-300 e modelo Avance DRX-500, operando na frequência do 

hidrogênio a 300 e 500 MHz, e na frequência do carbono a 75 e 125 MHz, respectivamente. 

Na dissolução das amostras foi utilizado metanol deuterado (CH3OD). Os 

deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados, no 

caso dos espectros de RMN 1H, pelos picos dos hidrogênios pertencentes as moléculas 

residuais não deuteradas do solvente utilizado. Os conceitos de multiplicidades dos sinais dos 

espectros de RMN 1H foram indicados segundo a convenção: s (singleto), d (dubleto), t 

(tripleto), q (quarteto), m (multipleto), sl (singleto largo) e dd (duplo-dubleto).  

 

4.4 Estudo in silico do potencial drug like de Barbatusina 

Obtenção da estrutura tridimensional 

 A estrutura molecular da barbatusina em 3D foi obtida usando o pacote Marvin 
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5.2.1_1 (MARVIN, 2015), minimizadas energeticamente usando um campo de força 

MMFF94x e exportada em formato ”.mol2” e “.pdb” usando Molecular Operating 

Environment (MOE) versão 2014.1. 

Geração in silico dos descritores moleculares 

O potencial da barbatusina isolada de P. barbatus como candidata a fármaco foi 

analisado com aplicação da Regra dos cinco de Lipinski (LIPINSKI, 2004), através do 

emprego dos programas computacionais Molinspiration (www.molinspiration.com) e MOE 

versão 2014, determinando-se valores de vários descritores como a área de superfície polar 

(PSA), peso molecular, solubilidade, Log P (partição de uma substância entre as fases aquosa 

e orgânica no sistema água/octanol), número de grupos aceptores e doadores de ligação de 

hidrogênio (nON e nOHNH, respectivamente). A solubilidade (log S) foi calculada pelo 

programa Virtual Computational Chemistry Laboratory (www.vcclab.org) e MOE. 

Protocolo Virtual 

Preparação de proteínas e ligantes 

As estruturas cristalográficas foram obtidas a partir do Protein Data Bank RCSB. 

Inibidores cristalizados, moléculas de água e outras moléculas coordenadas foram removidas. 

Os resíduos e os ligantes foram protonados (pH = 7,0) usando o algoritmo protonar 3D dentro 

do programa Molecular Operating Environment (MOE) (MOE, 2014). Empregou-se o modelo 

rígido para as estruturas das proteínas utilizadas. 

 

Docking 

 A triagem virtual baseada no docking molecular foi realizada com o software GOLD 

5.1.0 (COLE et al., 2005), usando as opções default, a função GoldScore como critério de 

pontuação e 5 poses por estrutura molecular foram armazenados para posterior análise. O 

algoritmo de acoplamento foi fixado em interações de 100 corridas por cada ligante. Para a 

validação do ensaio, os ligantes de todas as estruturas cristalográficas obtidas do PDB foram 

removidos e re-docados nas estruturas das proteínas, segundo as condições citadas 

anteriormente e comparação com os dados relatados de pontuação de energia. O ensaio foi 

considerado adequado para valores de RMSD <1,00 A°. 

Para a avaliação do potencial antitumoral, o screening virtual empregou três estruturas 

cristalográficas de proteínas: 3GEQ, 4PYP e 4C1M (códigos PDB). Os seguintes resíduos de 

aminoácidos foram selecionados: Glu339 e Met341 para 3GEQ, Asn34 para 4PYP e Glu91 
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para 4C1M. 

Os resíduos foram selecionados devido às interações significativas formadas entre os 

ligantes e estes resíduos. As melhores conformações foram sujeitas à inspeção visual com 

MOE. 

 

4.5 Determinação do potencial Antioxidante (método de varredura do radical livre 

DPPH - 2,2-difenil-1-picrilhidrazil) 

Preparação da amostra: foram preparadas duas soluções estoque de 5000 e 1000 ppm. 

Para a solução de 5000 ppm, pesou-se 0,5 mg do material a ser analisado e adicionado 0,5 mL 

de metanol (CH3OH), e então levado ao banho supersônico por alguns minutos. Para a 

solução de 1000 ppm, pesaram-se 1,5 mg do material a ser analisado e adicionado a ele 1,5 

mL de metanol, e então levado a banho ultrassônico. A partir das soluções-mãe, é retirado 0,1 

mL e colocado em outro recipiente, adicionado ao novo recipiente 0,9 mL de metanol para se 

obter sua diluição 10 vezes menor. O procedimento é repetido até que se tenha as 

concentrações 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 10, 5 e 1 ppm. Na avaliação da atividade 

antioxidante foi utilizado o método de varredura do radical livre DPPH, descrito por YEPEZ 

et al. (2002). 

Em um tubo de ensaio, colocaram-se 3,9 mL de uma solução metanolica 6,5 x 10-5 

mol/L do radical livre DPPH. Em seguida foi adicionado ao tubo 0,1 mL da solução 

metanoica das amostras a serem testadas nas concentrações de 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 10, 

5 e 1 ppm. Após o intervalo de 60 minutos, mediu-se então a absorbância num 

espectrofotômetro FEMTO 700 Plus no comprimento de onda de 515 nm. Calculou-se então o 

Índice Varredor da amostra em percentual (IV%) usando a fórmula abaixo:  

IV% = (ADPPH – AAMOSTRA/ADPPH) x 100 

Onde: AAMOSTRA é a absorbância ao final dos 60 minutos e a ADPPH é a absorbância 

obtida pela solução em branco de DPPH. Os valores encontrados foram aplicados no 

Programa computacional Microsoft Excel versão 2016 para o cálculo da concentração que 

inibe 50% dos radicais livres da solução (IC50). Todos os experimentos foram feitos em 

triplicata. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Estudo da Variação Sazonal e Circadiana da Barbatusina no extrato etanólico das 

folhas de P. barbatus por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

O estudo do ciclo circadiano e sazonal foi realizado para determinar se esse composto 

estava presente nesta planta em qualquer época do ano, bem como sua variabilidade 

quantitativa. Para isso, utilizou-se de cromatografia líquida de alta eficiência com UV-VIS 

para identificação e quantificação da barbatusina, presente no extrato etanólico de P. 

barbatus. É sabido que a variabilidade química das plantas pode se alterar bastante, visto que 

as rotas biossintéticas responsáveis pela produção de metabólitos secundários no vegetal são 

sensíveis a diversos fatores, como variações climáticas, fatores ambientais e, especialmente 

interações com insetos e predadores.  

As variações químicas são de grande importância para a qualidade e preparo das 

espécies medicinais de interesse terapêutico e/ou industrial, tendo sua utilidade focada para a 

extração e isolamento de princípios ativos desejados ou para a determinação da interrupção da 

coleta em épocas de produção de metabólitos tóxicos (BAUER et al, 1996).  

Neste estudo de sazonalidade, não houve a possibilidade de avaliar todos os fatores 

que influenciam a produção dos metabólitos de P. barbatus devido a grande quantidade de 

variáveis, mas está sendo realizado o estudo do comportamento da barbatusina ao longo de 12 

meses consecutivos e ao longo do dia da coleta desses meses. 

O método desenvolvido para a quantificação da barbatusina nos extratos etanólicos do 

P. barbatus nos ciclos circadianos e sazonais utilizado, foi a da padronização externa, onde 

uma curva analítica (Figura 4) foi obtida para a barbatusina nas concentrações de 0,5, 2,5, 5, 

25, 50 e 250 ppm, visando obter a equação da curva resultante para calcular a concentração da 

barbatusina em cada amostra a partir da área da substância obtida no cromatograma resultante 

de uma injeção separada (Figura 5). Devido a grande quantidade de cromatogramas obtidos, 

foram selecionados aqueles obtidos da coleta do mês de outubro (Figura 6) e os obtidos das 

coletas de todos os meses no horário de 6h (Figura 7), para apresentação neste trabalho. 
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Figura 4: Grafico da curva analítica da barbatusina.  

 

 

Figura 5: Cromatogramas CLAE-DAD da barbatusina ( a) 5 ppm; (b) 25 ppm; (c) 50 ppm; 

(d) 100 ppm adquiridos em  =  254 nm. 
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Figura 6: Cromatogramas CLAE-DAD do extrato etanólico das folhas de Plectranthus 

barbatus coletadas em outubro de 2017 (a) 0h; (b) 6h; (c) 12h; (d) 18h adquiridos em  =  254 

nm; BB = barbatusina. 

Neste estudo sazonal e circadiano, foi possível comprovar que a barbatusina pode ser 

detectada nas folhas de P. barbatus em qualquer época do ano e em horários distintos, 

havendo variabilidade quantitativa significativa para algumas das amostras analisadas. 

Portanto, esta avaliação sazonal pode ser considerada um ponto de partida para a elaboração 

de novos trabalhos, tendo como foco a extração seletiva dessa substância, após a identificação 

do horário e mês mais apropriado para a coleta. Apesar de ser conhecida na literatura, existem 

poucos relatos de outras atividades correlacionadas à mesma exceto atividade gastroprotetora 

(ALBUQUERQUE et al., 2010) e atividade antitumoral (LIMA, 2013), para esta substância. 
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Figura 7: Cromatogramas CLAE-DAD do extrato etanólico das folhas de Plectranthus 

barbatus coletadas ás 6h nos meses de (a) outubro; (b) novembro; (c) dezembro; (d) janeiro 

adquiridos em  =  254 nm; BB = barbatusina. 

 

5.1.1 Análise dos teores de Barbatusina por CLAE-DAD 

Para todas as amostras foi necessário o uso da co-injeção do padrão barbatusina na 

amostra em quantidade conhecida, pois houve sobreposição de picos, dificultando a 

identificação para uma quantificação exata. Primeiramente, foi então adicionado uma 

concentração conhecida de barbatusina, no extrato, realizada a injeção no cromatógrafo, e a 

área do pico (barbatusina padrão + área do pico da amostra) foi subtraída da área do pico 

sobreposto, assim, sendo possível calcular a área referente ao teor real de barbatusina na 

amostra. Esse processo foi repetido com todas as amostras. Os dados obtidos se encontram na 

Tabela 2. As amostras foram codificadas da seguinte forma: PBXXYY com PB = P. barbatus; 

XX = número do mês estudado; YY = horário estudado. Exemplo: PB0100 – P. barbatus, 

coleta de janeiro, as 0h. 
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Tabela 2: Variabilidade de barbatusina nas amostras de extratos etanólicos das folhas de 

Plectranthus barbatus de outubro de 2017 a setembro de 2018, em 4 horários diferentes. 

Quantificação da barbatusina em mg/g de extrato seco 

Tempo de retenção  5 minutos 

Comprimento de onda 254 nm 

Equação da reta 
 

y = 16658x + 36441 

R² = 0,9989 

Amostra Teor quantificado (mg/g) Área do pico ± Desvio Padrão 

PB0100 31,31796 297288,3333 ± 24032,24 

PB0106 37,38475 350309,6667 ± 27697,03 

PB0112 33,98181 320607,6667 ± 18235,63 

PB0118 24,95443 244910 ± 14381,56 

PB0200 101,4006 881006,6667 ± 185231,4 

PB0206 18,26766 188592,3333 ± 46117,29 

PB0212 41,4991 382087,6667 ± 42475,69 

PB0218 47,26574 430117,3333 ± 50863,79 

PB0300 Abaixo do LQ e LD 17563,66667 ± 8975,493 

PB0306 Abaixo do LQ e LD - 

PB0312 Abaixo do LQ e LD - 

PB0318 Abaixo do LQ e LD - 

PB0400 169,2411 1446050,333 ± 50871,05 

PB0406 358,1021 3019073,667 ± 53526,13 

PB0412 86,33722 755543,6667 ± 8237,176 

PB0418 101,3169 880309,6667 ± 5496 

PB0500 94,16569 820747 ± 23083,37 

PB0506 58,04782 519921,3333 ± 18555,62 

PB0512 48,78849 442800,3333 ± 40954,3 

PB0518 72,4177 639608 ± 23473,49 

PB0600 31,30548 297184,3333 ± 5399,008 

PB0606 23,02625 228226,6667 ± 9051,292 

PB0612 36,18606 337834,6667 ± 17558,23 

PB0618 47,69872 433723,6667 ± 8910,652 

PB0700 89,78329 784246 ± 16991,97 

PB0706 178,9235 1526695 ± 62060,82 

PB0712 138,3178 1188489,667 ± 449951 

PB0718 101,5482 882236 ± 19832,66 

PB0800 162,8878 1393133,667 ± 88827,26 

PB0806 134,4755 1156487,667 ± 44463,49 

PB0812 168,3044 1438248 ± 205959,4 

PB0818 115,9572 1002248,667 ± 99820,07 

PB0900 167,5031 1431574 ± 230399 

PB0906 189,1615 1611967,333 ± 19906,95 

PB0912 136,4736 1173129,667 ± 14232,39 

PB0918 205,2994 1746379,667 ± 21230,02 

PB1000 14,86747 197793 ± 18522,32 
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PB1006 87,61627 809982,3333 ± 1431,355 

PB1012 Abaixo do LQ e LD - 

PB1018 52,19802 688577 ± 20308,6 

PB1100 Abaixo do LQ e LD - 

PB1106 Abaixo do LQ e LD - 

PB1112 Abaixo do LD 28098 ± 4361,377 

PB1118 Abaixo do LQ e LD - 

PB1200 41,16246 447851,6667 ± 11380,65 

PB1206 24,33753 330366,6667 ± 7334,909 

PB1212 34,04618 407635 ± 51931,11 

PB1218 Abaixo do LQ e LD - 

LQ- Limite de Quantificação; LD- Limite de Detecção 

 A tabela 3 mostra os teores extrativos das amostras estudadas, para 100g de folhas frescas. 

Tabela 3: Teor extrativo das amostras de Plectranthus barbatus estudadas. 

Amostra Teor Extrativo (%) Amostra Teor Extrativo (%) 

PB0100 1,584829135 PB0700 2,684710542 

PB0106 1,501006918 PB0706 2,717043773 

PB0112 1,943832479 PB0712 0,66100339 

PB0118 1,602466068 PB0718 4,606538358 

PB0200 2,726558533 PB0800 3,306425179 

PB0206 3,138873021 PB0806 3,556025803 

PB0212 1,194392967 PB0812 3,453494334 

PB0218 1,380634065 PB0818 3,500480472 

PB0300 1,584189748 PB0900 3,523292312 

PB0306 2,653726976 PB0906 1,551099348 

PB0312 2,305942516 PB0912 3,977418754 

PB0318 2,890762255 PB0918 4,881690662 

PB0400 3,427811045 PB1000 1,992656863 

PB0406 2,04898654 PB1006 2,35496858 

PB0412 1,629803138 PB1012 2,701530838 

PB0418 2,90781992 PB1018 2,837985938 

PB0500 3,190585649 PB1100 1,564317202 

PB0506 2,494557259 PB1106 1,563819084 

PB0512 2,314399594 PB1112 2,643404858 

PB0518 1,939247246 PB1118 1,971998767 

PB0600 3,840439417 PB1200 1,760237794 

PB0606 3,797502414 PB1206 1,365164701 

PB0612 4,05190152 PB1212 0,98343819 

PB0618 3,915611982 PB1218 1,952669266 

 

As amostras com maior teor de barbatusina observadas foram PB0906, PB0918 e 

PB0406, sendo a PB0406 a que apresentou o maior valor. É possível observar que os 

primeiros e últimos meses (de janeiro a março e outubro a dezembro), além de maio, junho e 
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algumas amostras de abril apresentaram os menores valores, enquanto que os meses de julho, 

agosto e setembro, e as amostras PB0400 e PB0406, apresentaram valores acima de 100 mg/g 

de extrato sexo. 

É observado que as amostras PB0612, PB0718 e PB0918 são as amostras que possuem 

o maior teor extrativo, destacando a PB0918 por possuir o maior valor. Com isso, é possível 

se adquirir uma maior quantidade de barbatusina do que a amostra de maior teor (PB0406), 

visto que a mesma possui baixo teor extrativo, sendo assim produzido uma menor quantidade 

de extrato por 100g de amostra. 

Ao utilizar ambos os teores, se obtém o teor total da amostra, logo, a amostra de maior 

teor de barbatusina (PB0406) apresentou o teor total de  

Nas figuras 8, 9, 10, 11 e 12, é apresentado o gráfico comparativo da quantificação por 

meses e hora de coleta, para melhor percepção da variabilidade quantitativa deste metabólito 

em P. barbatus. 
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Figura 8: Gráfico comparativo da quantificação de barbatusina das amostras por CLAE-DAD entre os meses de coleta e em horários diferentes. 
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Figura 9: Gráfico comparativo da quantificação de barbatusina das amostras por 

CLAE-DAD no horário 0h, de diferentes meses com o maior valor assinalado em vermelho. 

 

Figura 10: Gráfico comparativo da quantificação de barbatusina das amostras por 

CLAE-DAD no horário 6h, de diferentes meses com o maior valor assinalado em vermelho. 
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Figura 11: Gráfico comparativo da quantificação de barbatusina das amostras por 

CLAE-DAD no horário 12h, de diferentes meses com o maior valor assinalado em vermelho. 

 

Figura 12: Gráfico comparativo da quantificação de barbatusina das amostras por 

CLAE-DAD no horário 18h, de diferentes meses com o maior valor assinalado em vermelho. 

É possível ver uma grande variação entre os meses, além de grandes variações entre as 

horas do dia, tendo o mês de novembro sem nenhum teor detectável, devido a baixíssima 

concentração presente nas amostras. O mês de abril obteve o melhor resultado, no horário das 

6h, com 358,1021 mg/g de extrato obtido, seguido da amostra do mês de setembro, no horário 

das 18h, com 205,2994 mg/g. 
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5.2 Estudo da Variação Sazonal e Circadiana da Barbatusina no extrato etanólico das 

folhas de P. barbatus por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN 1H) e de Carbono-13 (RMN 13C) 

 A técnica de RMN foi utilizada também para verificar a variabilidade da barbatusina 

nos extratos obtidos. Na tabela abaixo são apresentados os valores contidos na literatura para 

os picos em que a barbatusina está presente. A tabela 4 indica os valores de sinal de cada 

hidrogênio presente na barbatusina. Em seguida, apresentados nas figuras 13 e 14, os 

espectros RMN 1H para os extratos obtidos das coletas de 18h para os meses de outubro a 

janeiro. Os espectros de RMN 13C (APT) obtidos não forneceram nenhuma informação 

adicional e não estão sendo apresentados.  

 

 

Características espectrais da barbatusina 

Aspectos Gerais 

 

Nome = barbatusina 

Fórmula Molecular = C24H30O8   

Nomenclatura IUPAC: acetato de 1S,2R,3'R,4'bS,8'aR,9'S,10'S)-9'-(acetoxi)-10'-hidroxi-

2,4'b,8',8'-tetrametil-1',4',7'-trioxo-3', 4', 4'b, 5', 6', 7', 8', 8'a, 9', 10'-decaidro-1'H-

espiro[ciclopropil-1,2'-fenantreno]-3'-il 

Peso Molecular = 446 g.mol-1 

Ponto de Fusão = 215-216 °C 

Aspecto Físico = sólido cristalino, sutilmente amarelado 

Solubilidade = clorofórmio (CHCl3) 

 

Espectrometria de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) - δ (Padrão de hidrogenação, 

Correlação estrutural). 

214,9 (C, C3); 46,93 (C, C4); 141,20 (C, C8); 153,50 (C, C9); 38,29 (C, C10); 194,40 C, 

C11) 34,92 (C, C13); 196,01 (C, C14); 170,18 (AcO-6); 169,80 (AcO-12); 46,90 (CH, 

C5); 70,68 (CH, C6); 63,97 (CH, C7); 77,78 (CH, C12); 22,26 (CH, C15); 35,05 (CH2, 

C1); 33,81 (CH2, C2); 26,05 (CH2, C16); 13,15 (CH3, C17); 28,04 (CH3, C18); 22,45 

(CH3, C19); 21,09 (CH3, C20); 21,57 (AcO-6); 20,84 (AcO-12). 
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Tabela 4: Dados de RMN 1H com valores da literatura, para a substância barbatusina (Fonte: 

Lima, 2013). 

 

Barbatusina 

CDCl3 ,500 MHz. 

 

 

 

Barbatusina 

δH 

1 
2,2 (m) 

1,6 (m) 

2 2,6-2,5 (m) 

3 - 

4 - 

5 2,28 (s) 

6 5,23 (sl) 

7 4,57 (dd, 5,0-1,8 Hz) 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 4,94 (s) 

13 - 

14 - 

15 2,11 (m) 

16 
1,31 (dd, 8,9-4,1 Hz) 

0,99 (m) 

17 1,08 (d, 6,0 Hz) 

18 1,15 (s) 

19 1,09 (s) 

20 1,58 (s) 

AcO-6 1,95 (s) 

AcO-12 2,03 (s) 
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Figura 13: Espectro de RMN1H do extrato etanólico das folhas de Plectranthus barbatus 

coletadas ás 18 horas dos meses de (a) outubro 2017; (b) novembro 2017. 

 

Figura 14: Espectros representativos de RMN1H dos extratos etanólicos das folhas de 

Plectranthus barbatus coletadas ás 18 horas dos meses de (a) dezembro 2017; (b) janeiro 

2018. 
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Foram obtidos 16 espectros de RMNH1 e 4 espectros de APT. Após a análise dos dados de 

RMN verificou-se a impossibilidade de identificação dos picos referentes a barbatusina, 

provavelmente devido a baixa concentração encontrada da barbatusina, comprovada pela 

análise dos mesmos extratos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).  

 

5.3 Estudo in silico das propriedades moleculares de Barbatusina. Avaliação dos 

parâmetros farmacocinéticos  

Nesta abordagem in silico, avaliou-se o potencial drug like da barbatusina, através de 

parâmetros como o log P, log S, TPSA, o número de doadores de ligação de hidrogênio 

(nOHNH ≤ 5), de receptores de ligação de hidrogênio (nON ≤ 10), pKa, energia, violações da 

regra de Lipinski. Adicionalmente, foram previstas in silico, possíveis atividades biológicas 

para este diterpeno, presente em P. barbatus. Os resultados foram obtidos a partir de 

diferentes softwares, comparados entre si (tabela 5).  

Tabela 5: Descritores moleculares obtidos para a barbatusina pelos pacotes computacionais 

Molinspiration, MARVIN, MOE e VCCLAB. 

Massa 

Molecular AM1 E Log P (Molinspiration) 

Log P 

(MARVIN) 

Log P 

(MOE) Log P (VCCLAB) 

446,5 -128872 1,02 1,96 0,58 2,12 

TPSA 

(MOE) 

TPSA 

(Molinspiration) 

Violação a regra 

de Lipinski nON nOHNH pKa 

Log S 

(VCCLAB) 

Log S 

(MOE) 

124,04 124,05 0 8 1 13,318 -3,35 -3,60 

 

As correlações entre os parâmetros analisados e o potencial drug like da barbatusina são 

discutidos abaixo. 

 

Lipofilicidade (Log P) 

Um dos parâmetros mais importantes para avaliar se uma substância poderá apresentar uma 

adequada absorção em sistemas biológicos é o valor do coeficiente de partição (Log P, 

partição de uma substância entre as fases aquosa e orgânica no sistema água/1-octanol), pois 

ele apresenta a capacidade de lipofilicidade do composto, cujo sistema é semelhante a 
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passagem do composto do meio extracelular para o meio intracelular através da bicamada 

lipídica (LESNEY, 2004). Na análise dos resultados observou-se que todos os softwares 

apresentaram Log P menor que 5 indicando que a barbatusina apresenta uma boa absorção nos 

meios biológicos. Normalmente, as drogas que interagem com enzimas no interior do corpo 

humano possuem valores de Log P na faixa de 2 e 5 (TAMBUNAN; BRAMANTYA; 

PARIKESIT, 2011). Adicionalmente, a variação dos valores de Log P foi de 0,58-2,12, sendo 

todos os valores considerados adequados, pois estão próximos aos valores de um bom 

candidato a fármaco.  

Área da superfície polar total (TPSA) 

A área da superfície polar total é a soma das áreas de superfície de Van der Waals dos 

átomos polares (oxigênio e nitrogênio) e está relacionada à avaliação da permeabilidade 

celular e com a biodisponibilidade de um agente terapêutico (PSA ≤ 140 Å) (VIETH et al., 

2004). Com isso, foi visto que o valor de TPSA da barbatusina (124 Å) permite uma boa 

permeabilidade celular, sendo isto importante para um bom candidato a fármaco. Em 

trabalhos anteriores, o valor de TPSA mostra uma grande importância para ação 

antibacteriana, visto que quanto maior o valor de TPSA, maior será sua ação contra bactérias 

Gram-positivas (O´SHEA & MOSER, 2008; MARIÑO, 2014). Associado a isso, os mesmos 

autores citam que uma maior massa molecular, dentro do estabelecido por LIPINSKI (1997), 

está associado a uma maior polaridade, ou seja, menor valor de Log P, além de uma maior 

ação contra bactérias Gram-negativas. Com isso, o valor de massa molar da barbatusina 

(446,5 g/mol) é considerado dentro dos limites estabelecidos pela regra dos cinco de Lipinski 

(MM ˂ 500). 

Violações à regra de Lipinski, nON e nOHNH 

A partir da observação dos valores do número de doadores de ligação de hidrogênio 

(barbatusina = 1) (nOHNH ≤ 5) e do número de receptores de ligação de hidrogênio 

(barbatusina = 8) (nON ≤ 10) conclui-se que ambos estão dentro dos limites estabelecidos 

pela regra de Lipinski (1997). Esta regra também estabelece que duas ou mais violações para 

um composto pode representar problemas de biodisponibilidade (LIPINSKI et al., 2001), 

através da avaliação, é possível observar que a barbatusina não viola nenhuma das regras, 

sugerindo a importância deste como candidato a fármaco e com boa biodisponibilidade por 

via oral.  
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Solubilidade (Log S) 

A solubilidade de compostos orgânicos é representada pelo log S, onde S é a concentração do 

composto em mol/L. Na prática, cerca de 85% dos fármacos tem valores de log S entre -1 e -5 

e virtualmente não tem valores abaixo de -6 (JORGENSEN & DUFFY, 2002; HUUSKONEN; 

SALO; TASKINEN, 1998). Valores acima de -1 estão associados com moléculas bastante 

polares tais como açúcares ou pequenos peptídeos, têm baixa permeabilidade de membrana na 

ausência de transporte ativo, mas não são problemáticos. Através dos softwares utilizados, foi 

possível ver que ambos os valores (-3,35 e -3,6) estão dentro da faixa de -1 a -6. É importante 

que o log S esteja -1 a -5 para que se tenha a polaridade necessária para razoável solubilidade 

aquosa e a hidrofobicidade necessária para a passagem aceitável de membrana (JORGENSEN 

& DUFFY, 2002). 

pKa 

O valor de pKa obtido para a barbatusina (13,318), mostra que não haverá ionização 

da barbatusina dentro do corpo humano, visto que em todos os pHs compreendidos no corpo 

humano (1,4 para estômago, 6,5 para intestino e 7,4 para o plasma sanguíneo) o composto 

estudado não se ioniza. A literatura revela que A maioria dos fármacos penetra nas células por 

difusão na forma não-ionizada através da membrana celular. No entanto, no pH fisiológico, 

vários aminoácidos como por exemplo arginina, lisina e ácido aspártico se encontram 

ionizados, o que diminui sua interação com compostos moleculares (BARREIRO & FRAGA, 

2014). Adicionalmente, os grupamentos heteroaromáticos presentes na barbatusina podem 

inmteragir com resíduos de aminoácidos como fenil alanina e tirosina por meio de interações 

eletrostáticas do tipo dipolo-dipolo. 

 

Docking da barbatusina 

Lima (2013) relatou que a atividade antitumoral da barbatusina se mostrou bastante 

promissora por seu elevado percentual de inibição de crescimento das células tumorais de 

mama (94,74 %), cólon (99,21 %) e glioblastoma (100,00 %), e com isso, tendo um valor 

considerável justificado na atividade do extrato etanólico de P. barbatus, com 25%, 21,88% e 

11,86% para as respectivas linhagens de células antitumorais mencionadas anteriormente. 

Estes dados direcionaram a seleção do alvo a ser utilizado no docking da barbatusina, 

empregando-se para este fim, três estruturas cristalográficas de proteínas: 3GEQ, 4PYP e 

4C1M (códigos PDB) que estão associadas a atividade antitumoral. Destas a proteína tirosina 
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quinase Src (código PDB: 3GEQ) é uma proteína oncogênica com atividade quinásica 

identificada em diversos tipos de tumores onde pode provocar metástase nos tecidos 

(TIBALDI et al., 2008), além de outras funções celulares de cancro como a progressão do 

ciclo celular e sobrevivência. A atividade desta proteína tem sido observada em diversos tipos 

de câncer incluindo os do cólon, da mama, pâncreas, pulmão e cérebro (MANETTI et al., 

2006; FALLAH et al., 2011; KIM et al., 2013). O alvo macromolecular proteína 

transportadora de glucose (GLUT-1) também foi utilizado do docking (código PDB 4PYP) 

que além de ser responsável pelo fornecimento de glicose, está associado a diversos tipos de 

tumores sólidos (AMANN et al., 2009). 

Os resultados do docking são avaliados neste trabalho, na forma de escores padrões e 

de PLP (piecewise linear potential) que relaciona as interações estéricas (van der Waals) e de 

ligações de hidrogênio com energia e também representa a interação dos candidatos a 

fármacos com os resíduos dos aminoácidos, vistos na tabela 6. Quanto maior o score 

(Goldscore) e quanto mais negativo o S(PLP), maior a interação entre o candidato a fármaco e 

o alvo macromolecular. 

Tabela 6: Dados do docking do ligante barbatusina com enzimas relacionadas com atividade 

tumoral. 

  3GEQ 4PYP 4C1M 

Met341 Glu339 Asn34 Glu91 

Composto Score S(PLP) Score S(PLP) Score S(PLP) Score S(PLP) 

Barbatusina 49,42 -49,13 49,91 -49,08 34,58 -32,23 45,26 -44,68 

 

Nas figuras a seguir (Figuras 15, 16 e 17) encontram-se as representações do docking 

(figura a) e interações da barbatusina com as macromoléculas-alvo (figura b). As manchas 

azuis presentes na barbatusina (figura b) representam os sítios de interação com os 

aminoácidos mais próximos. Os aminoácidos que possuem manchas azuis estão em contato 

com os receptores da barbatusina. Os contornos vermelhos indicam acidez, enquanto que os 

contornos azuis indicam basicidade do aminoácido. Os círculos roxos indicam que a interação 

é predominantemente polar, enquanto que os círculos verdes indicam que a interação é em sua 

maior parte apolar. 

A avaliação visual das interações entre os resíduos de aminoácidos selecionados para 

este estudo permitiu identificar várias interações interessantes como ligações de hidrogênios e 

interações hidrofóbicas entre estes resíduos e a sítios específicos da barbatusina. No entanto, 
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os resultados de escores obtidos foram menores que 70, que é considerado um valor 

significativo para este tipo de estudo. 

 

 

Figura 15: a) Poses de ligação previstas para a barbatusina no sítio ativo Met341; b) 

Interações entre resíduo de aminoácido no local de ligação da barbatusina ao sítio ativo do 

resíduo do aminoácido Met341 (código PDB 3GEQ). Fonte do autor. 

 

 

Figura 16: a) Poses de ligação previstas para a barbatusina no sítio ativo Glu91; b) Interações 

entre resíduo de aminoácido no local de ligação da barbatusina ao sítio ativo do resíduo do 

aminoácido Glu911 (código PDB 4C1M). Fonte do autor. 



59 
 

 

 

Figura 17: a) Poses de ligação previstas para a barbatusina no sítio ativo Asn34; b) 

Interações entre resíduo de aminoácido no local de ligação da barbatusina ao sítio ativo do 

resíduo do aminoácido Asn34 (código PDB 4PYP). Fonte do autor. 

 

5.4 Determinação do potencial Antioxidante (método de varredura do radical livre 

DPPH- 2,2-difenil-1-picrilhidrazil) 

Existem diversas metodologias diferentes para se determinar a capacidade 

antioxidante de alguma substância, e elas são classificadas em dois grupos, são eles: captura 

de radicais livres e determinação da oxidação de uma molécula-alvo (ANTOLOVICH et al., 

2002). Neste trabalho, foram feitos ensaios frente ao radical livre DPPH para se estimar a 

capacidade antioxidante do extrato etanólico das folhas de P. barbatus. Na tabela 7, foi feita a 

determinação do potencial antioxidante representativo das amostras estudadas, nos meses de 

outubro a janeiro, e dos 4 meses citados, no horário das 18h, para fins de visualização da 

variabilidade. 
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Tabela 7: Determinação da variabilidade do potencial antioxidante dos extratos de 

Plectranthus barbatus, através do método de varredura do radical livre DPPH. 

Amostras de 

coletas de 

outubro 

IC50 x10³(ppm) Amostras obtidas 

a partir de coletas 

as 18h 

IC50 x10³(ppm) 

0h 21,6818 Outubro 6,5241 

6h 29,3028 Novembro 2,5690 

12h 4,8231 Dezembro 3,2386 

18h 6,5241 Janeiro 26,2652 

Padrão (rutina) 0,00381 ± 0,00004 Padrão (BHT) 0,00350 ± 0,00003 

 

Avaliou-se a capacidade do extrato em sequestrar os radicais DPPH em distintas 

concentrações de forma a obter uma curva linear entre a concentração do antioxidante e o 

sequestro do radical. A partir da curva obtida calculou-se o IC50. Os resultados para o ensaio 

de DPPH foram expressos em termos de porcentagem de DPPH remanescente, onde observa-

se um decréscimo nessa porcentagem a medida que a concentração da solução do extrato 

etanólico das folhas de P. barbatus aumenta, indicando um potencial antioxidante. Foram 

feitos os ensaios em sua sazonalidade em períodos diferentes do dia (amostras de quatro 

horários de outubro e em quatro meses diferentes, no período das 18 horas). O IC50 da 

amostra de 18 horas de novembro foi a que obteve o melhor resultado dentre os analisados 

(2569 μg/mL). O IC50 para a amostra foi calculado com o intuito de avaliar de forma mais 

detalhada a ação antioxidante dessa amostra, pois ele determina a massa necessária para 

reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH, com isso, se compararmos o IC50 dessa 

amostra com dados obtidos da literatura para o extrato etanólico de P. ornatus (IC50 2,63 

μg/mL) (MORAIS et al., 2013) e P. grandis (448,19 μg/mL) (PINHEIRO, 2016), observa-se 

que o extrato etanólico de P. barbatus possui a mais baixa atividade frente ao radical DPPH, 

dentre as espécies estudadas. Sabe-se que a barbatusina presente no extrato não interfere no 

ensaio, pois a mesma não apresentou atividade, segundo Pinheiro (2016).  

É possível observar uma grande variação no potencial antioxidante quando 

comparadas as amostras através de diferentes meses e até mesmo em diferentes horários.  
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6 CONCLUSÃO 

 A partir do estudo do perfil metabólico da barbatusina em P. barbatus obtido 

utilizando a técnica de CLAE – DAD, foi possível identificar variabilidade sazonal e 

circadiana deste metabólito, nas condições experimentais estudadas. Destaca-se que a 

barbatusina não foi detectada nas amostras de novembro e março, e a amostra de 6 horas do 

mês de abril foi a que apresentou a maior quantidade, e que seria este o marco de tempo para 

se realizar uma coleta com maior teor de barbatusina. 

 Observou-se variabilidade também no potencial antioxidante dos extratos de P. 

barbatus estudados de acordo com o mês e hora de coleta, porém, todas as amostras estudadas 

apresentaram valores de IC50 muito baixos quando comparados com outras espécies do 

gênero.  

 A barbatusina apresentou propriedades drug like, com todos os descritores moleculares 

de acordo com a regra de Lipinski, o que permite considerar este biocomposto como 

candidato a fármaco. No entanto, a dockagem molecular realizada com os alvos moleculares 

selecionados apresentou resultados abaixo do esperado, não compatíveis com a atividade 

antitumoral registrada para este composto. 

Este estudo representa o primeiro relatório de análise sazonal e circadiana da espécie 

de P. barbatus. O estudo in silico da barbatusina também está sendo investigado ineditamente. 
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