
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 28 a 31 de agosto de 2012 

 

 
 

  

 

Atividade biológica de compostos fenólicos de Baccharis spp. e 

Gochnatia cordata (Asteraceae) 

 

Camila dos Santos Silva
1
, Eliane Santarém

1
 (orientador) 

 
1
Faculdade de Biociências, PUCRS, Laboratório de Biotecnologia Vegetal

 

 

 

Resumo 

 

A Família Asteraceae compreende várias espécies com reconhecidas propriedades 

medicinais e isso tem direcionado os estudos para o metabolismo secundário das plantas. 

Gochnatia cordata é reconhecida na medicina popular como anti-reumatica, embora pouco se 

conheça sobre a espécie. O gênero Baccharis contém várias espécies com propriedades 

medicinais, sendo algumas espécies, como B. trimera, produzidas comercialmente como 

medicamentos fitoterápicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades biológicas e 

determinar o perfil cromatográfico de compostos fenólicos de espécies da família Asteraceae, 

Baccharis uncinella, B. anomala e Gochnatia cordata. A concentração de compostos 

fenólicos totais e da fração de flavonóides foi determinada em extratos metanólicos (80%) 

preparados a partir da matéria vegetal seca em estufa (50 ºC). Os fenólicos totais foram 

quantificados a partir da técnica colorimétrica usando como reagente Folin-Ciocaulteau. Os 

níveis de flavonóides foram determinados através de espectrofotometria em reação composta 

de etanol 96º, nitrato de alumínio 10% e acetato de potássio 1M. A atividade antioxidante dos 

extratos foi analisada pelo método DPPH. O potencial antiproliferativo e a toxidade foram 

testados em células mononucleares de sangue periférico humano. Os extratos foram 

preparados a partir de extratos brutos, metanólicos e aquosos, submetendo à evaporação do 

solvente e posterior suspensão em água. As concentrações testadas nas células variaram de 

10mg g
-1

 até 0,15mg ml-
1
. A atividade antimicrobiana foi determinada através da técnica de 

difusão do disco em ágar Mueller Hinton. Foram utilizadas as bactérias Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Os halos de inibição foram medidos após 

24 horas e 48 horas de incubação das placas em estufa a 37 ºC.  Como controle foram 

utilizados dois antibióticos de amplo espectro, a ciprofloxaxina e a tetraciclina. As análises 
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demonstraram que o metabolismo das plantas de Baccharis respondeu à sazonalidade, sendo 

que maiores concentrações de compostos fenólicos e flavonóides foram encontrados no verão 

e no inverno em B. anomala e B. uncinela, respectivamente. O perfil de flavonóides também 

variou com as estações do ano. O potencial antioxidante mostrou correlação com a 

concentração de fenólicos e flavonóides dos extratos Os extratos de B. anomala mostraram 

atividade antimicrobiana contra S. aureus e P. aeruginosa, não tendo efeito contra E. coli. Os 

extratos de B. uncinela não apresentaram propriedade bactericida.  Extratos de folhas jovens 

de G. cordata apresentaram ação contra S. aureus. Os extratos aquosos de G.cordata inibiram 

a linfoproliferação na concentração de 5 mg.L
-1

, sem causar toxicidade às células. 

Concentrações mais altas de ambos os extratos foram tóxicas as célula mononucleares. 

 
 


