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RESUMO 
 
SAMPAIO, B. L. Estudo da influência dos fatores ambientais e da variação sazonal dos 
metabólitos de Tithonia diversifolia (Hemls.) A. Gray e avaliação da atividade 
antioxidante, fotoprotetora e fotoquimiopreventiva dos extratos in vitro. 2015. 147 f. 
Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
O margaridão, nome popular da espécie Tithonia diversifolia (Hemls.) A. Gray (Asteraceae) é 
uma planta invasiva originária do México e da América Central, encontrada em diferentes 
ecossistemas tropicais e subtropicais. É utilizada popularmente no tratamento de diferentes 
problemas de saúde como processos inflamatórios, malária e gastrite. Em detrimento aos 
vários trabalhos de cunho farmacológico e fitoquímico presentes na literatura sobre esta 
planta, existem escassos estudos sobre a variação de seus metabólitos, principalmente 
considerando os efeitos de sazonalidade e influência ambiental, de forma que estudos 
relacionando essa possível variação com a atividade biológica são ainda mais raros. Neste 
trabalho investigou-se a influência de diferentes fatores ambientais abióticos (clima e solo) 
sobre os metabólitos dessa planta pela combinação de técnicas analíticas modernas como 
UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS e RMN (J-resolved), aliadas a métodos estatísticos 
multivariados, e o efeito da variação do perfil metabólico sobre as atividades antioxidante e 
fotoprotetora in vitro utilizando-se cultura de células. A análise das amostras de T. diversifolia 
por UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS e por RMN (J-resolved) proporcionou novas informações 
que permitiram elucidar melhor o padrão de variação sazonal do perfil metabólico para as 
diferentes partes do vegetal relacionada à influência de fatores do ambiente, utilizando 
métodos de análise multivariada não supervisionados (HCA e PCA) e supervisionados 
(OPLS-DA). Foi possível também observar diferenças quanto ao perfil metabólico dos 
extratos obtidos de espécimes de T. diversifolia coletados em diferentes regiões do Brasil 
utilizando-se uma abordagem semelhante a utilizada para o estudo de variação sazonal, 
destacando-se que apesar das diferenças encontradas, foi possível observar a presença de 
lactonas sesquiterpênicas como compostos majoritários na maioria das amostras analisadas. 
Os ensaios para atividade antioxidante in vitro, possibilitaram a escolha dos extratos com 
melhores características para os ensaios de avaliação da eficácia fotoprotetora e 
fotoquimiopreventiva in vitro. Os resultados dos ensaios para avaliação da atividade 
antioxidante demonstraram a existência de diferenças para esse tipo de atividade entre as 
partes da planta, sendo as folhas e raízes mais ativas, principalmente pelo mecanismo de 
sequestro de radicais livres no meio, de forma que extratos de folhas e raízes foram utilizados 
para os ensaios em cultura de células. Os dois extratos avaliados apresentaram atividade 
fotoprotetora para as duas linhagens celulares testadas após exposição à radiação UV-A, 
reduzindo a formação de EROs intracelular, e pelo aumento da viabilidade celular de 
queratinócitos HaCaT expostos à radiação UV-B. Os extratos de T. divesifolia não 
apresentaram fototoxicidade significativa para nenhuma das linhagens celulares testadas após 
exposição à radiação UV-B. A fotoquimioproteção foi observada para a linhagem HaCaT,  na 
qual o extrato de folhas aumentou a viabilidade celular após a exposição à radiação UV-B nas 
três maiores concentrações testadas, sendo que na maior concentração (20,0 µg/mL), não 
houve diferença estatisticamente significativa em relação ao controle não irradiado. O extrato 
de folhas também apresentou atividade fotoquimiopreventiva pela inibição da peroxidação 
lipídica em cultura de queratinócitos HaCaT expostos a radiação UV-B. Considerando-se 
todos os resultados aqui apresentados, destacamos a relação ambiente-metabolismo em T. 
diversifolia e o conjunto de técnicas analíticas e estatísticas utilizadas, as quais nos 
permitiram obter dados confiáveis que contribuem para uma compreensão holística do papel 



 
 

do metabolismo na adaptação da planta ao meio ambiente, e o potencial desta abordagem na 
busca racional de produtos naturais com atividades biológicas de interesse. 
 
Palavras-chave: Tithonia diversifolia. Sazonalidade. Metabolômica ambiental. Fotoproteção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

SAMPAIO, B. L. The influence of environmental factors and seasonal variation of 
Tithonia diversifolia (Hemls.) A. Gray metabolites and evaluation of the antioxidant, 
photoprotective and photochemopreventive activities of the extracts in vitro. 2015. 147 f. 
Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
Margaridão, the common name of the species Tithonia diversifolia (Hemls.) A. Gray 
(Asteraceae), is an invasive plant native from both Mexico and Central America, encountered 
in different tropical and subtropical ecosystems. It is popularly used for the treatment of 
various health problems such as inflammation, malaria, and gastritis. Despite the various 
pharmacologic and phytochemical studies in the literature about this plant, there are few 
studies on the variation of its metabolites, especially considering the effects of seasonality and 
environmental influence, so that studies relating this possible variation to biological activity 
are still rarer. In this work we investigated the influence of different abiotic environmental 
factors (climate and soil) on the metabolites of this plant by combining modern analytical 
techniques such as UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS and NMR (J-resolved), combined with 
multivariate statistical methods, and the effect of the variation of the metabolic profile for the 
antioxidant and photoprotective activities in vitro using cultured cells. The analysis of 
samples of T. diversifolia by UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS and NMR (J-resolved) provided 
new information which enable to elucidate better the seasonal variation pattern of the 
metabolic profile for the different parts of the plant related to the influence of the  
environmental factors, using unsupervised (HCA and PCA) and supervised (OPLS-DA) 
multivariate analysis methods. It was also possible to observe differences in the metabolic 
profiles of extracts of T. diversifolia specimens collected in different regions of Brazil using a 
similar approach to that used for the study of seasonal variation, highlighting that, despite the 
differences, it was possible observe the presence of sesquiterpene lactones as major 
compounds in most of the samples analysed. The assays for antioxidant activity in vitro, 
allowed the choice of extracts with better features for the photoprotective and 
photochemopreventive in vitro efficacy tests. The results of the assays to evaluate the 
antioxidant activity demonstrated the existence of differences for this  activity between the 
parts of the plant, being the leaves and roots more actives, mainly by scavenging free radical 
mechanism, so that leaf and root extracts were used for testing in cell culture. The two 
extracts showed evaluated photoprotective activity for both cell lines tested after exposure to 
UV-A radiation, by reducing intracellular ROS formation, and increased cell viability of 
HaCaT keratinocytes exposed to UV-B radiation. The extracts of T. diversifolia have shown 
no significantly phototoxicity for any of the tested cell lines after exposure to UV-B radiation. 
Photochemoprevention was observed for the strain HaCaT in which the leaf extract increased 
the cell viability after exposure to UV-B radiation at the three highest tested concentrations, 
while at higher concentration (20.0 mg/mL), there was no difference statistically significant 
compared to non-irradiated control. The leaf extract also showed photochemopreventive 
activity by inhibiting lipid peroxidation in cultured HaCaT keratinocytes exposed to UV-B 
radiation. Considering all results presented herein, we highlight the environment-metabolism 
relationship for T. diversifolia and the selected set of analytical and statistical techniques 
allowed us to obtain reliable data that contributed to a holistic understanding of the role of 
metabolism in the plant’s adaptation to the environment, and the potential of this approach to 
the rational search for natural products with biological activity of interest. 
 
Keywords: Tithonia diversifolia. Seasonality. Environmental metabolomics. Photoprotection
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Diversas espécies da família Asteraceae são largamente utilizadas em várias 

partes do mundo para fins terapêuticos, sendo que muitas destas apresentam suas monografias 

descritas em farmacopeias e compêndios farmacêuticos. Do ponto de vista químico, alguns 

grupos de metabólitos presentes em Asteraceae destacam-se devido a suas relações com as 

atividades biológicas apresentadas por espécies desta família, principalmente as substâncias 

fenólicas (ácidos fenólicos simples, ésteres do ácido trans-cinâmico e flavonoides) e os 

terpenóides (lactonas sesquiterpênicas e diterpenos) (AGRAWAL; TALELE, 2011; 

ALVARENGA et al., 2001; CARVALHO; GOSMANN; SCHENKEL, 2004; CHAGAS-

PAULA et al., 2012).  

 Uma espécie da família Asteraceae que vem sendo objeto de pesquisas nos 

últimos anos devido as suas atividades biológicas tanto in vitro quanto in vivo é o margaridão 

ou girassol mexicano, nomes populares pelos quais é conhecida a espécie Tithonia 

diversifolia (Hemls.) A. Gray. Esta planta é uma erva perene, nativa do México e América 

Central, que também cresce em partes da América do Norte, África e Ásia, sendo uma espécie 

aclimatada no Brasil e dispersa por todo o país (SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2011). Esta 

espécie ocorre em abundância em várias regiões do Brasil, assim como na cidade de Ribeirão 

Preto-SP, sendo encontrada em terrenos e ao longo de ruas e avenidas, bem como em rodovias 

no entorno da cidade. 

Estudos realizados nos últimos anos demonstraram que extratos e metabólitos 

secundários isolados de folhas e inflorescências de T. diversifolia apresentam as seguintes 

atividades biológicas: anti-inflamatória (CHAGAS-PAULA et al., 2011; OWOYELE et al., 

2004), antimalárica (OYEWOLE et al., 2008), citotóxica (KURODA et al., 2007), gastro-

protetora (SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2011), antimicrobiana (LIASU; AYANDELE, 

2008; OBAFEMI et al., 2006) e quimiopreventiva para câncer (GU et al., 2002).  

Em um estudo de toxicologia em doses repetidas in vivo com extratos das folhas 

do margaridão realizado na FCFRP-USP, foi detectada toxicidade por via oral significativa 

com o infuso e o extrato de lavagem foliar rico em lactonas sesquiterpênicas (LST), o que 

impede o uso oral das folhas da planta contendo LST (PASSONI et al., 2013), contudo, 

estudos descrevendo atividades biológicas tanto in vitro quanto in vivo com os extratos das 

folhas para utilização por via tópica ainda não foram descritos. 

Dentre as substâncias fenólicas encontradas nas folhas T. diversifolia, os ácidos 

clorogênicos (ACG) e os flavonoides destacam-se como os principais, sendo que os extratos 
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ricos nessas substâncias, de acordo com trabalho realizado por Chagas-Paula et al. (2011), 

apresentam atividade anti-inflamatória superior ao lavado foliar rico em LST e até mesmo 

superior ao fármaco anti-inflamatório de referência indometacina, e com a vantagem de não 

terem apresentado, neste estudo, efeitos adversos típicos dos anti-inflamatórios não-

esteroidais (AINEs) ou esteroidais. 

Várias substâncias pertencentes à classe dos flavonoides possuem atividade anti-

inflamatória já descrita, como por exemplo, a quercetina, um flavonoide de ampla distribuição 

entre os vegetais. Extratos obtidos de alguns vegetais, ricos em quercetina e/ou seus 

heterosídeos, demonstraram atividade anti-inflamatória em testes biológicos, sendo esta 

atribuída à quercetina ou aos seus heterosídeos, como demonstraram diversos estudos 

realizados nas últimas décadas (FONSECA et al., 2007; HARBORNE; WILLIAMS, 2000; 

SIMÕES et al., 1988). Em trabalho realizado por Vicentini et al. (2011), demonstrou-se a 

atividade anti-inflamatória da quercetina, em modelo de inflamação de pele causada por 

radiação ultravioleta, através de supressão da via do fator de transcrição nuclear NF-κB.  

Os ACG são outra classe de substâncias encontradas em extratos de T. diversifolia 

e que estão diretamente relacionados à sua ação anti-inflamatória (CHAGAS-PAULA et al., 

2011). Estas substâncias pertencem à classe dos ácidos fenólicos ou trans-cinâmicos, um 

grupo de grande diversidade estrutural e ampla distribuição no reino vegetal, sendo os ácidos 

clorogênicos classificados como ésteres de ácidos fenólicos (cinâmico, cafeico, ferúlico e 

sinápico) esterificados principalmente com os ácidos quínico ou chiquímico, grupo em que se 

destacam os derivados do ácido cafeico (CARVALHO; GOSMANN; SCHENKEL, 2004). Os 

possíveis mecanismos da ação anti-inflamatória dos ACG parecem estar relacionados com a 

inibição da síntese de fatores pró-inflamatórios (prostaglandinas, leucotrienos e NF-κB) 

(SANTOS, 2006), assim como interferindo na migração de leucócitos (BELINATI, 2010). 

As substâncias fenólicas apresentam outras propriedades interessantes, do ponto 

de vista biológico, tais como antioxidante e fotoprotetora (KRISHNAIAH; SARBATLY; 

NITHYANANDAM, 2011; SCHREINER et al., 2012; VICENTINI et al., 2011). Extratos de 

plantas ricos em substâncias fenólicas, principalmente as derivadas do ácido trans-cinâmico 

como os flavonoides e ACG, são amplamente descritos por apresentarem atividade tanto 

antioxidante quanto fotoprotetora in vitro (utilizando modelo de cultura de células da pele), e 

também in vivo (em modelos murinos e em testes com humanos) (AGATI; TATTINI, 2010; 

ALLEMANN; BAUMANN, 2009; F’GUYER; AFAQ; MUKHTAR, 2003; NICHOLS; 

KATIYAR, 2010; PÉREZ-SÁNCHEZ et al., 2014; PSOTOVA et al., 2006).  
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A atividade antioxidante dos extratos das folhas e inflorescências de T. 

diversifolia já é descrita na literatura (GAMA et al., 2014; SHYUR et al., 2005), sendo que 

esta atividade foi avaliada empregando-se ensaios in vitro baseados na capacidade dos 

componentes desses extratos em sequestrar radicais livres, como o DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) ou do radical superóxido (O2
2-), em solução. A despeito do potencial 

antioxidante dos extratos de T. diversifolia e de sua composição rica em substâncias fenólicas, 

não há, até o presente momento, trabalhos que descrevam estudos para avaliação da atividade 

fotoprotetora desta espécie.  

Como já mencionado, as LST são uma das principais classes de metabólitos 

secundários encontrados em T. diversifolia, sendo que grande parte das atividades biológicas 

descritas para os extratos desta planta são atribuídas a estas substâncias, inclusive a atividade 

anti-inflamatória. As LST estão presentes nas folhas e nas inflorescências do margaridão, 

sendo que muitas destas já tiveram suas estruturas determinadas, como em um estudo 

realizado por Ambrósio et al. (2008), que determinou a estrutura de várias delas, isoladas a 

partir das inflorescências de T. diversifolia. 

Nos últimos anos foram publicados novos trabalhos relacionados à composição 

química e atividade biológica da espécie T. diversifolia, os quais acrescentam mais 

informações sobre a já citada espécie e que reforçam seu potencial científico e a 

aplicabilidade como fonte de novas entidades químicas com ações biológicas de interesse, 

tanto para área farmacêutica quanto para outras áreas como, por exemplo, a agricultura. 

Recentemente, novos compostos foram isolados de extratos de T. diversifolia, tais 

como, três novas lactonas sesquiterpênicas (LST) e dois novos compostos (6-O-b-D-

apiofuranosyl-trichocarpin e 1-heptade-4,6-diyne-3,10,16,17-tetraol-3-O-b-D-

glucopyranoside) isolados a partir das partes aéreas de T. diversifolia (ZHAO et al., 2012a, 

2012b), sendo que essas novas LST isoladas apresentaram atividade anti-hiperglicêmica in 

vitro (ZHAO et al., 2012a), o que demostra que apesar de ser uma espécie já bastante 

estudada do ponto de vista fitoquímico, o margaridão ainda pode ser fonte de novas entidades 

químicas com interesse biológico e terapêutico. 

Em recente trabalho Li et al., 2013 descrevem pela primeira vez a identificação 

dos monoterpenos: ((1S,2R,3R,5S)-2-hydroxymethyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-

diol e (3R)-6,6-dimethyl-4-methylenebicyclo[3.1.1]heptane-1,3-diol-3-O-β-D-

glucopyranoside; assim como de outras três substâncias já conhecidas, porém descritas pela 

primeira vez para esta espécie (sobrerol, (1R,2S,5S)-2,8-p-menth-diol e (lR,5S)-10-
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hydroxyverbenon), todos isolados a partir das folhas de T. diversifolia, os quais apresentaram 

atividade in vitro sobre adipócitos 3T3-L1, aumentando a captação de glicose.  

 Novos dados sobre as atividades biológicas dos extratos de T. diversifolia também 

foram apresentados em trabalhos recentes, tais como, o estudo publicado por Juang et al. 

(2014), no qual é descrito o potencial dos extratos aquosos das folhas de T. diversifolia in 

vitro e in vivo na recuperação do dano associado à lesão medular em ratos, e que pode estar 

ligado ao potencial como sequestrante de espécies reativas de oxigênio (EROs), diminuindo 

assim o estresse oxidativo intracelular. Pode-se também destacar a atividade de compostos 

isolados de T. diversifolia, especialmente as lactonas sesquiterpênicas (LST), sobre 

Leishmania braziliensis, parasita causador da leishmaniose cutânea americana, de forma que 

estudos mais aprofundados utilizando estes constituintes químicos podem auxiliar na 

descoberta de novos tratamentos para esta doença (DE TOLEDO et al., 2014). 

 Além de novas atividades biológicas descritas para os constituintes químicos dos 

extratos de T. diversifolia, novos achados estão sendo feitos em relação a atividades já 

descritas para os extratos e substâncias isoladas desta planta, como o estudo realizado por Abe 

et al. (2015), no qual se propõe um mecanismo de ação para a atividade anti-inflamatória das 

tagitininas A, C e F in vitro sobre neutrófilos humanos, relacionado à inibição de citocinas 

pró-inflamatórias e do fator nuclear NF-κB. A atividade citotóxica de algumas LSTs da classe 

das tagitininas, isoladas de T. diversifolia, sobre diferentes linhagens de células tumorais 

humanas HeLa e WiDR foi também descrita em trabalho recente, com destaque para a 

tagitinina C (WAHYUNINGSIH et al., 2015). 

 Recentemente Miranda et al. (2015) descreveram o isolamento e elucidação 

estrutural de duas novas LST a partir do extrato das folhas, além de outras substâncias já 

descritas na literatura para a  espécie, demonstrando o potencial dessas substâncias como 

fitotoxinas, interferindo no desenvolvimento de outras plantas. 

 A aplicação de extratos de T. diversifolia na área agrícola vem sendo suportada 

por trabalhos que reportam a atividade tóxica dos extratos etanólicos das folhas sobre 

operárias de uma espécie de formiga cortadeira (Atta cephalotes), principalmente os extratos 

obtidos a partir das folhas secas a sombra, os quais foram capazes de causar uma taxa de 

mortalidade de até 97,5% entre as formigas operárias após um período de cinco dias de 

tratamento, sugerindo assim o potencial desta planta para o controle de pragas agrícolas 

(CASTAÑO-QUINTANA; MONTOYA-LERMA; GIRALDO-ECHEVERRI, 2013). 

 Uma vez que as LST, os ACG e os flavonoides apresentam-se como os principais 

responsáveis pelas atividades biológicas descritas para os extratos de T. diversifolia, torna-se 
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importante estudar o comportamento sazonal dessas classes de substâncias no vegetal. O 

margaridão apresenta-se como uma boa fonte para obtenção de substâncias aplicáveis nas 

áreas farmacêutica e agrícola, e visando tais aplicações, conhecer o comportamento de seus 

principais metabólitos ao longo de diferentes épocas do ano, a relação do metabolismo com os 

fatores do ambiente, e caso haja variação desses metabólitos, como a atividade biológica é 

afetada, são fatores importantes a serem estudados. 

O estudo dos efeitos da sazonalidade sobre a produção de metabólitos em plantas 

com potencial para uso medicinal, por exemplo, é extremamente importante, ainda mais em 

plantas que podem ser utilizadas como matéria-prima na produção de medicamentos 

fitoterápicos, pesticidas e herbicidas naturais, uma vez que as substâncias responsáveis pelas 

atividades biológicas de extratos vegetais são produtos do metabolismo secundário da planta 

(SANTOS, 2007).  

A sazonalidade é um dos principais fatores que interferem nos teores e 

composição dos constituintes químicos das plantas, sendo que na família Asteraceae, as LST, 

os ACG e os flavonoides têm sua produção no vegetal altamente influenciada pela 

sazonalidade, ou seja, amostras de uma mesma planta coletadas em diferentes épocas do ano 

podem apresentar diferenças em sua constituição química tanto do ponto de vista de 

composição quanto do teor de metabólitos (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

Associado ao fator sazonalidade é importante observar o efeito do ambiente sobre 

o metabolismo do vegetal, uma vez que qualquer tipo de mudança nas condições do local 

onde a planta se desenvolve pode alterar a homeostase metabólica da mesma (SHULAEV et 

al., 2008). Dessa forma, avaliar alguns fatores ambientais, tanto abióticos (ex.: temperatura, 

disponibilidade hídrica, condições do solo, luz/ritmo circadiano, gases atmosféricos) quanto 

bióticos (ex.: doenças/parasitismo, alelopatia, microrganismos terrestres), assim como o 

comportamento sazonal de tais fatores, é muito importante para compreender e explicar as 

variações sazonais que podem ocorrer nos metabólitos secundários em plantas como o 

margaridão (BUNDY; DAVEY; VIANT, 2009). 

Além de avaliar o comportamento dos constituintes químicos de interesse na 

planta frente aos efeitos da sazonalidade, torna-se importante observar como a atividade 

biológica dos extratos obtidos dessas plantas é influenciada por esta variação. Alguns 

trabalhos demonstraram os efeitos da sazonalidade sobre a variação de compostos secundários 

em plantas medicinais da família Asteraceae (a mesma de T. diversifolia) como, por exemplo, 

o estudo realizado por Siatka e Kašparová (2010) que demonstrou variação nos teores de 

fenóis totais e flavonoides presentes nas flores de Bellis perennis L. e consequente variação na 
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atividade sequestrante de radicais livres dos extratos obtidos das flores deste vegetal. Um 

estudo sobre variação sazonal de constituintes químicos das folhas e flores de T. diversifolia e 

sua relação com a atividade antimicrobiana foi realizado por Silva (2004), no qual se 

observou variação na atividade antimicrobiana dos extratos da planta de acordo com a época 

do ano. Entretanto, estes estudos com essa abordagem com espécies da família Asteraceae 

ainda são raros e pouco detalhados. 

Considerando a capacidade da espécie T. diversifolia de se adaptar a diferentes 

ambientes, baseando-se na sua ampla distribuição geográfica, e nas diferentes propriedades 

biológicas descritas para os metabólitos presentes em seus extratos, propôs-se o estudo da 

variação sazonal e da influência dos fatores ambientais sobre o perfil metabólico da espécie, 

através de uma abordagem de metabolômica ambiental, utilizando diferentes métodos 

analíticos, como a cromatografia líquida de ultra alta eficiência acoplada a espectrometria de 

massas de alta resolução (UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS) e a ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN 1H),  para a seleção de extratos com maior potencial para atividades 

biológicas in vitro, tais como as atividades antioxidante e fotoprotetora, de forma a se 

estabelecer um modelo metabolômico para o estudo da relação ambiente-metabolismo-

atividade biológica em plantas focado nos metabólitos que possuem propriedades biológicas 

interessantes. 
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2 OBJETIVOS 
 

 Com base no presente exposto, propôs-se como objetivo principal deste trabalho a 

realização de estudo de metabolômica ambiental com Tithonia diversifolia, a fim de se avaliar 

o efeito da sazonalidade e de fatores ambientais abióticos sobre o perfil metabólico das 

diferentes partes da planta (folhas, caules, raízes e inflorescências), e a realização de ensaios 

para avaliação das atividades antioxidante, fotoprotetora e fotoquimiopreventiva, in vitro, 

baseando-se na variação observada para o perfil metabólico destas partes. 

 Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

1. Padronização do cultivo e do método de coleta das amostras de T. 

diversifolia; 

2. Padronização do método de preparo dos extratos brutos (extratos aquosos) e 

de obtenção dos óleos essenciais das folhas e inflorescências; 

3. Análise das amostras de T. diversifolia coletadas mensalmente, durante um 

período de 24 meses, por UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS e RMN 1H uni e 

bidimensional (J-resolved) para avaliação da variação sazonal do perfil 

metabólico das diferentes partes do vegetal; 

4. Analise da composição química e da variação sazonal dos óleos essenciais 

das folhas e inflorescências de T. diversifolia coletadas nos períodos de pré-

antese, antese e pós-antese; 

5. Análise da variação sazonal do perfil metabólico de amostras de T. 

diversifolia coletadas em diferentes locais do território brasileiro;  

6. Análise da influência de fatores ambientais abióticos, como fatores climáticos 

(precipitação, umidade do ar, temperatura e radiação solar) e do solo 

(nutrientes minerais e outros parâmetros de fertilidade do solo), sobre a 

variação do perfil metabólico de T. diversifolia; 

7. Desreplicação dos extratos em UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS utilizando 

biblioteca de substâncias puras; 

8. Isolamento de componentes majoritários a partir dos extratos aquosos das 

folhas e inflorescências; 

9. Avaliação da atividade antioxidante in vitro de diferentes extratos, baseada na 

diferença dos perfis metabólicos; 
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10. Avaliação do potencial fotoprotetor e fotoquimiopreventivo in vitro dos 

extratos de T. diversifolia, baseada nos resultados da análise metabolômica e 

dos ensaios de atividade antioxidante. 
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6  CONCLUSÕES 
 

 Ao final deste trabalho podemos concluir os seguintes pontos: 

 

• Os principais constituintes polares dos extratos de T. diversifolia pertencem à 

classe dos metabólitos fenólicos, em especial os derivados do ácido trans-

cinâmico como os ACG e os flavonoides; 

• As LST são os constituintes majoritários dos extratos das folhas e 

inflorescências, estando também presentes nos extratos dos caules e ausentes nos 

extratos das raízes; 

• Apesar de amplamente estudada do ponto de vista fitoquímico, a espécie T. 

diversifolia ainda apresenta constituintes químicos não descritos, como o ácido 

4-O-cafeoil-2-C-metil-D-treônico, o que reforça o potencial da espécie como 

fonte de novas entidades químicas de interesse; 

• A produção e acúmulo de metabólitos primários e secundários em T. diversifolia 

frente às variações do ambiente são diferentes para cada parte do vegetal: folhas, 

caules, raízes e inflorescências; 

• O comportamento sazonal dos metabólitos encontrados nas folhas e caules de T. 

diversifolia é fortemente influenciado por fatores climáticos como precipitação, 

umidade do ar, temperatura e radiação solar; 

• O metabolismo das raízes parece estar altamente relacionado aos níveis de 

macro e micronutrientes do solo; 

• A produção e acúmulo de metabólitos nas inflorescências estão relacionados 

tanto com fatores climáticos, como temperatura e radiação solar, quanto com os 

nutrientes do solo, principalmente Ca e Cu; 

• Em relação aos constituintes voláteis presentes nos óleos essenciais das folhas e 

inflorescências de T. diversifolia, o local de coleta parece ser o principal fator de 

variação, com os nutrientes do solo exercendo influência sobre a produção dos 

óleos essenciais; 

• A diferença quanti e qualitativa para os constituintes do óleos essenciais das 

folhas e inflorescências, de acordo com a região de origem do espécime 

coletado, pode indicar a existência de quimiotipos diferentes para a espécie em 

relação à produção de óleos essenciais; 
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• Os perfis metabólicos obtidos de espécimes de T. diversifolia coletados em 

diferentes regiões do Brasil indicaram que a diferença observada para a 

composição química dos extratos, quando obtidos de amostras coletadas em uma 

mesma época do ano, não está diretamente relacionada ao tipo de clima do local 

de coleta, podendo estar mais ligada ao tipo de solo; 

• A análise multivariada dos dados obtidos pelo estudo metabolômico permitiram 

a seleção dos extratos com melhor potencial para os ensaios de atividade 

antioxidante in vitro; 

• Os extratos de folhas e raízes apresentaram maior atividade sequestrante de 

radicais livres do que os extratos de caules e inflorescências; 

• A presença de LST no extrato de folhas FG1213 e a ausência no extrato de 

raízes RS913 é o fator principal para explicar a diferença entre os níveis de 

toxicidade celular dos dois extratos, com o extrato FG1213 sendo o mais 

citotóxico; 

• Ambos os extratos apresentaram potencial fotoprotetor UV-A e UV-B em ensaio 

de cultura de células irradiadas; 

• O extrato de folhas de T. diversifolia FG1213 apresentou potencial 

fotoquimiopreventivo para a linhagem de queratinócitos HaCaT após exposição 

a radiação UV-B, pelo aumento da viabilidade celular e inibição da peroxidação 

lipídica nas célula; 

• A abordagem metabolômica ambiental demonstra potencial para a elaboração de 

modelos de seleção racionais de extratos naturais com propriedades biológicas 

de interesse baseado na relação ambiente-metabolismo-atividade. 
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