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Resumo 

PAVARINI, D.P. Variabilidade temporal e intraespecífica dos constituintes 
voláteis das folhas de Lychnophora ericoides Mart. 2011. 126 f. Dissertação de 
Mestrado-Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2011.    

 

A literatura relata variações espaciais e rítmicas para diferentes classes de metabólitos 
secundários, entretanto os dados são consistentes apenas para espécies que ocorrem em áreas 
temperadas. Lychnophora ericoides Mart. tem sido muito empregada popularmente como 
antiinflamatório e analgésico. É relatado o uso de suas partes aéreas pela população que vive 
nas proximidades de seu habitat em tratamentos de lesões cutâneas. L. eriocides representa 
uma das várias espécies da família Asteraceae endêmicas ao cerrado que biossintetizam uma 
ampla gama de terpenoides. Embora pouco estudada, sabe-se que a fração volátil de suas 
partes aéreas apresenta constituição terpênica. O presente estudo tem como objetivo determinar 
a constituição química desta fração volátil por meio de técnicas brandas de pré-concentração 
dos analitos e avaliar a variabilidade química desta fração a nível intraespecífico e temporal. 
Dessa forma, as coletas foram realizadas durante um período de 15 meses e utilizou-se HS-
SPME e CG-EM para avaliar as amostras coletadas. Um método para pré-concentração dos 
compostos voláteis (COVs) foi desenvolvido a partir da otimização dos parâmetros para 
obtenção do equilíbrio termodinâmico em HS-SPME. A obtenção de cromatogramas, 
determinação de índices de retenção relativos e aquisição de espectros de massas com 
ionização por elétrons possibilitaram a identificação de 7 monoterpenos majoritários e 1 
sesquiterpeno também majoritário. Foi detectada a presença de um sesquiterpeno em amostras 
analisadas por HS-SPME que não se faz presente, de forma majoritária, nos óleos essenciais. 
Foram também realizados processos de hidrodestilação para obtenção dos óleos essenciais. A 
partir dos óleos essenciais foi possível isolar 3 sesquiterpenos por meio de CCDP e, para duas 
dentre estas substâncias, foram adquiridos dados de IES-EM, IES-EM/EM e RMN uni e 
bidimensionais. Um sesquiterpeno inédito na literatura, o acetato de bisabolila, teve sua estrutura 
elucidada por meio dos espectros adquiridos a partir de material isolado. Este sesquiterpeno, 
que está presente em preparados hidroalcoólicos utilizados na medicina popular, foi submetido a 
ensaios para avaliação do potencial anti-nociceptivo in vitro utilizando-se macrófagos peritoneais 
de ratos Wistar. Os resultados sugerem um efeito analgésico, devido à redução dos mediadores 
IL-1β e TNF-α, os quais estão envolvidos no processo da dor inflamatória. É possível observar 
uma uniformidade intraespecífica nos níveis de COVs e uma tendência de comportamento a 
nível intraplanta e a nível circadiano de apresentar percentuais mais elevados de sesquiterpenos 
em épocas chuvosas e quentes (verão) e, analogamente, menos elevados em períodos de 
menor temperatura ambiente (durante a noite). Nas folhas mais jovens há uma têndencia destes 
valores relativos serem mais elevados.    

 

Palavras chave: 1. Lychnophora ericoides. 2. CG-EM. 3. HS-SPME. 4. Terpenos. 5. 
Variabilidade Química. 
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Abstract 

PAVARINI, D.P. Time-scale and intraspecifc variability of Lychnophora ericoides 
Mart. leave’s volatile constituents. 2011. 126 p. Master’s Dissertation-Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.    

 

Literature does report spatial and time-scale shifting on several secondary metabolites, 
despite such data are relevant just for those species which occurs within a temperate clime 
region. Lychnophora ericoides Mart. has been widely used as a folk medicine against pain and 
inflammation process. Off the region where is located L. ericoides’s habitat there is an evident 
and extensive use of its aerial parts by the people which live there in order to treat several types 
of skin wound. In Brazilian Cerrado, tropical savanna, there a large numbers of endemic 
Asteraceae species, including L. ericoides, which are capable of biosynthesizing a wide variety of 
terpenoids. Considering the poor number of studies carried out concerning the L. ericoides 
volatile fraction it can be said that this fraction is quite formed by different classes of terpenes. 
This work aims to find the chemical composition of L. ericoides volatile fraction by using soft pre 
concentration techniques of compounds and investigate the chemical variability at time-scale and 
intraspecific levels. Thus, harvests were done throughout a 15 months period and HS-SPME & 
GC-MS were used to analyze the samples. A pre concentration method was developed by 
reaching optimum values for parameters involving the ideal thermodynamic equilibrium in HS-
SPME. The chromatograms acquisition, relative retention index calculations and electron 
ionization mass spectra acquisition, combined, made possible the identification of 7 
monoterpenoids and 1 sesquiterpenoid. A particular sesquiterpene could have been identified 
only by using HS-SPME pre concentration and not by essential oils analysis. Using prep-TLC of 
the essential oils, 3 sesquiterpenes were isolated. The ESI-MS, ESI-MS/MS as well as 1D and 
2D NMR spectra of two of these three isolated terpenes were acquired. One new sesquiterpene, 
bisabolyl acetate, had his structure elucidated at the end of this process. This sesquiterpene is 
displayed in hydro alcoholic extracts used in folk medicine. Bioassays for in vitro antinociceptive 
investigations using peritoneal macrophages isolated of Wistar rats were done using the bisabolyl 
acetate. Results on this investigation may suggest that a pain relief effect could be described for 
this compound, every since it was possible to notice a reducing on IL-1β and TNF-α levels. These 
two cytokines are involved in inflammatory pain. A regular pattern on volatile levels within the 
samples could’ve been noticed, and it is what could be called an intraspecific uniformity. A trend 
on both intraplant and circadian investigations could’ve been observed and what tends to happen 
is a rising on sesquiterpenes level by the period of year which the rainy and warm summer is 
governing the weather. In an opposite way these levels tend to diminish by the period in which 
the lower temperatures are registered (throughout the night time). Among the younger leaves 
there is also a trend on higher sesquiterpenes levels to occur.      

 

Key words: 1. Lychnophora ericoides. 2. GC-MS. 3. HS-SPME. 4. Terpenes. 5. Chemical 
Variability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Biodiversidade e quimiodiversidade 

A magnitude da biodiversidade brasileira é tema clássico e recorrente tanto em artigos 

científicos como na mídia falada e escrita. Os extensos trabalhos de levantamento florístico 

feitos por naturalistas como Carl Friedrich Philipp von Martius, August Wilhelm Eichler e Ignatz 

Urban, que resultaram na imensa obra Flora Brasiliensis, foram os primeiros levantamentos 

deste patrimônio e datam do século XIX. Entretanto, esta megabiodivesidade brasileira não é 

conhecida com precisão, tal a sua complexidade. Estima–se entre dois a dez milhões o número 

de espécies distintas de plantas, animais e microrganismos no planeta sendo que, segundo tal 

estimativa, o Brasil seria detentor de 15 a 20% desta biodiversidade (CDB, 2006). 

Recentemente, esforços mútuos de entidades de diversos setores como institutos de Ensino e 

Pesquisa (Universidade de Campinas-SP e O Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro-RJ) e 

organismos do Poder Público [Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora)] 

resultaram na atualização do catálogo da flora brasileira. A base de dados criada sob a 

designação “Lista de Espécies da Flora do Brasil”, conta com um sistema que abriga  a cifra de 

94.141 táxons, entre nomes aceitos e sinônimos (JBRJ, 2010). São 40.982 espécies da flora 

brasileira, sendo 3.608 de fungos, 3.495 de algas, 1.521 de briófitas, 1.176 de pteridófitas, 26 de 

gimnospermas e 31.156 de angiospermas.  

Do ponto de vista da bioprospecção, constata-se que esta vastidão de organismos 

convivendo em habitats preservados fornece-nos uma gigantesca fonte de moléculas, a qual 

muitas vezes é denominada de “quimiodiversidade” (GERSHENZON; DUDAREVA, 2007). As 

propriedades físico-químicas, biológicas e ecológicas de moléculas oriundas do metabolismo 

secundário dessas plantas devem ser objeto de estudos de forma rápida considerando o 

recente e crescente aumento dos danos a este patrimônio causados pela ação antrópica 

(MCCHESNEY et al., 2007).  

Os metabólitos secundários, segundo Schultz (2002), tem sua ocorrência na natureza 

atribuída a uma relação de conflito bioquímico (biochemical warfare) entre a planta e os fatores 

bióticos e abióticos de influência sobre seu metabolismo que se fazem presentes no habitat. 

Afirma-se ainda que este seja um fenômeno dinâmico compreendido em uma escala de tempo 

nunca menor que a do processo evolutivo. 
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Os metabólitos secundários ou produtos naturais são produzidos por vias biossintéticas 

derivadas do metabolismo primário dos organismos. A classe mais quimiodiversa de produtos 

naturais é a dos terpenos. O nome desta classe de produtos naturais é oriundo do termo alemão 

“Turpentin”, o qual designa a fração volátil da resina produzida nas cutículas dos caules de 

espécies do gênero Pinus (COPPEN; HONE, 1995). Estes compostos se tratam de 

hidrocarbonetos saturados que após serem funcionalizados pela maquinaria enzimática dos 

organismos biossintetizadores fornecem os terpenoides ou isoprenoides. Estas moléculas 

podem apresentar diversas funções orgânicas como alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos, fenóis, 

óxidos, peróxidos, furanos, lactonas, acetais, éteres e ésteres. Estas estruturas são derivadas 

de diversas combinações de unidades prenílicas de 5 carbonos, o isopreno. A “regra do 

isopreno” foi postulada por Otto Wallach, e o levou a ser laureado com o prêmio Nobel em 

Química no ano de 1910. A teoria de Wallach versava sobre a possibilidade biogenética de 

oligomerização de unidades difosforiladas de isoprenos para formar diferentes classes de 

terpenos (CHRISTMAN, 2010). Dentre os compostos mais voláteis desta classe estão os mono 

e sesquiterpenos (10 e 15 átomos de carbono, respectivamente). A maior parte dos mais de 

30.000 terpenoides (BREITMAIER, 2006) já relatados na literatura são produtos do metabolismo 

secundário. Entre as moléculas de maior interesse (Figura 1) para a indústria farmacêutica 

pode-se citar o monoterpenoide (C10) limoneno que incluído na dieta diária age como 

anticancerígeno (CROWELL; GOLD, 1994), o sesquiterpenoide (C15) antimalárico artemisinina 

(VAN GELDRE et. al, 1997) e o diterpeno (C20) anticancerígeno taxol (HOLMES et al. 1995 apud 

TRAPP; CROTEAU, 2001). 

(+)-limoneno               (-)-limoneno               

O

O

O

O

O

artemisinina     

 

Figura 1: Estrutura dos terpenos de interesse na indústria farmacêutica. 
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Figura 1 (continuação): Estrutura dos terpenos de interesse na indústria farmacêutica. 

 

 Os terpenoides são derivados do difosfato de isopentila (IPP) sendo que nas plantas seu 

principal precursor é sintetizado no citosol pela via mista do acetato/mevalonato (QURESHI; 

PORTER 1981 apud TRAPP; CROTEAU, 2001; NEWMAN; CHAPPELL 1999), pela qual os 

sequiterpenos são formados. 

De acordo com Croteau e colaboradores(2002) a biossíntese dos terpenoides a partir do 

mais simples metabólito primário pode ser basicamente dividida em 4 etapas (Figura 3): (a) 

síntese do precursor fundamental IPP; (b) fusões repetitivas de IPP para formação de séries 

homólogas de prenilas difosfatadas que serão precursores de diferentes classes de terpenoides; 

(c) elaboração destes prenildifosfatos alílicos que formam os esqueletos dos terpenoides; e (d) 

modificações enzimáticas secundárias (majoritariamente reações redox) que fazem surgir as 

funções orgânicas das moléculas e a quimiodiversidade desta família de produtos naturais.  

Dentre os diversos tipos de esqueletos carbônicos de terpenos pode-se destacar os 

esqueletos do tipo bisabolano. O mais comumente conhecido destes derivados bisabolanos é o 

α-bisabolol. Foi primeiramente isolado da camomila (Matricaria chamomilla) (JAKOVLEV et al., 

1979) que é uma espécie também da família Asteraceae. O α-bisabolol tem 2 centros quirais, 

portanto 4 isômeros possíveis (Figura 2). Esse metabólito consta na literatura como um dos 

sesquiterpenos com maior número de bioatividades descritas como, por exemplo, 

anticancerígeno, anti-inflamatório e analgésico (KAMATOU; VILJOEN 2010). 
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Figura 2: Estruturas do esqueleto carbônico bisabolano e dos estereoisômeros do bisabolol. 
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Figura 3: As 4 etapas fundamentais da biogênese dos terpenoides. Etapa (c) ilustra a ciclização das 
unidades prenílicas difosfatadas, por enzimas específicas, em esqueletos ciclohexânicos (enzimas 

mMenS; pMenS), monoterpeno bicíclico (enzima CamS), bisabolano (enzima BisS) e cariofilano (enzima 
CyS). Etapa (d) ilustra a funcionalização do campesterol por complexos enzimáticos da família CYP85 

gerando brassinolídeos (HAMBERGEN; BOHLMANN, 2006). 
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 1.2 Lychnophora ericoides 

 Uma das maiores famílias de Angiospermae é Asteraceae, contando com suas 17 tribos. 

A estimativa de sua grandeza é da ordem de 24000 espécies, as quais devem ocorrer entre 

1600 a 1700 gêneros, o que contabiliza de 8 a 10% das angiospermas (FUNK et al., 2009). No 

Brasil a família está representada por 2000 

espécies e 250 gêneros sendo um grande 

número de espécies endêmicas, 

especialmente no cerrado (SOUZA & 

LORENZI, 2008 apud NAKAJIMA et al. 

2009)  

A grande diversidade morfológica e 

a característica cosmopolita de Asteraceae 

é refletida em sua peculiar habilidade de 

biossintetizar uma ampla gama de 

metabólitos secundários incluindo 

monoterpenos, diterpenos, triterpenos, sesquiterpenos e lactonas sesquiterpênicas além de 

flavonoides, ácidos fenólicos, benzofuranos e alcaloides pirolizidínicos (alcaloides restritos as 

tribos Senecioneae e Eupatorie) (FUNK et al., 2009). Dada esta grande diversidade de perfis 

químicos, os estudos fitoquímicos de Asteraceae figuram 

entre alguns dos mais relevantes dados utilizados na 

sistemática da família. Esta interpretação dos perfis químicos 

com vista em estudos evolutivos de plantas é denominada 

quimiossistemática (GOTTLIEB, 1982).       

Vernonieae é diferenciada das outras tribos de 

Asteraceae com base na morfologia dos capítulos 

homógamos (Figura 4) de flores hermafroditas 

(MANSANARES, 2004). É representada por cerca de 40 

gêneros e 450 espécies, sendo o Brasil reconhecido como um 

de seus principais centros de ocorrência. Apesar de sua vasta 

distribuição tropical (Américas, África e Austrália), apresenta 

muitas vezes espécies com um endemismo pronunciado para 

Figura 4: Capitulo floral de Lychnophora ericoides.
Furnas-MG, Março de 2009.

Figura 5: Indivíduo adulto de
Lychnophora ericoides. São
João Batista do Glória- MG,
Maio de 2009.
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uma dada localidade (SEMIR, 1991).  

Lychnophorinae, subtribo pertencente à tribo Vernonieae, destaca-se por sua distribuição 

restrita ao território brasileiro. Dentre os estudos fitoquímicos realizados com espécies da 

subtribo 16,9% do relato de moléculas se refere à flavonoides sendo flavonóis (37,4%) e 

flavonas (38,7%) os predominantes (KELES et al., 2010). Esta tribo compreende 9 gêneros e 81 

espécies, tendo como metabólitos majoritários lactonas sesquiterpênicas (LSTs) do tipo 

furanoheliangolido, goyazensolideo, eudesmanolideo e eremantholideo (FUNK et al. 2009; 

BORELLA et al. 1998). Entre os terpenoides, há uma predominância de sesquiterpenos (65,8%), 

presentes em todas as espécies da subtribo (KELES et al., 2010). É comum o relato de 

derivados de cariofileno nos estudos com extratos de baixa polaridade e nos poucos estudos 

sobre óleos essenciais em espécies da tribo Lychnophoriae (KELES et al., 2010) como, por 

exemplo, em Eremanthus erythropappus (SOUSA et.al., 2008) e em Lychnophora ericoides 

(VICHENWSKI et al. 1980 & BOHLMANN et al. 1980). 

Espécies do gênero Lychnophora, são classificadas nessa subtribo e destacam-se por 

estarem entre as plantas da família Asteraceae utilizadas na medicina popular brasileira, assim 

como a carqueja (Baccharis trimera), o guaco (Mikania glomerata) e o boldo brasileiro (Vernonia 

condensata), por exemplo. 

A literatura registra uma série de atividades biológicas de espécies de Lychnophora, tais 

como tripanocida [L.granmogolense, L. passerina, L. vilosissima (GRAEL et al., 2000; OLIVEIRA 

et al., 1996; CHIARI et al., 1996; CHIARI et al., 1991)], analgésica [L. ericoides (CERQUEIRA et 

al., 1987)], antibacteriana e antifúngica [L. salicifolia (JORDÃO et al., 1997; MIGUEL et al., 

1996)], moluscocida [L. brunioides (BAZON et al., 1997)], antiinflamatorio [L. ericoides (SANTOS 

et al., 2010)] e anticonvulsivante [L. rupestris e L. staavioides (CONTINI et al., 2008)]. 

A espécie Lychnophora ericoides (Figura 5) é, dentre as espécies do gênero, a mais 

utilizada na medicina popular, na forma de extrato hidroalcoólico de suas partes aéreas. L. 

ericoides possui grande polimorfismo, podendo ser facilmente confundida com outras do mesmo 

gênero, principalmente L. pseudovilosissima, L. vilosissima e L. salicifolia, e cresce em locais 

xéricos, como campos pedregosos a arenosos-graminosos, ou entre serrotes (SEMIR, 1991). 

-Lychnohphora ericoides consta na lista oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 

2008) como “ameaçada de extinção”. A lista foi elaborada a partir do relatório apresentado ao 

ministério pelos pesquisadores da fundação Biodiversitas, Belo Horizonte MG. As conclusões da 
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fundação foram apresentadas durante workshop realizado na capital mineira em 2005 e 

enquadravam L. ericoides na categoria “Ameaçada”. Entretanto esta categoria possui três níveis 

e L. ericoides foi considerada “vulnerável”, sendo este o nível mais baixo de ameaça. Portanto, é 

possível afirmar que a espécie está ameaçada principalmente por sua massiva extração por 

parte dos “erveiros” e “raizeiros” nativos da região de seu habitat (LOPES, 2000). Contudo, a 

afirmação de que existe alto risco de extinção destoa da estratificação de riscos traçada pelos 

taxonomistas. 

Os estudos fitoquímicos envolvendo L. ericoides se restringem praticamente a 

investigação dos componentes não voláteis, ou componentes fixos, e revelam uma composição 

química majoritária de lactonas sesquiterpênicas e flavonoides em frações de média polaridade 

de extratos das folhas (SAKAMOTO et al., 2003 ;BORELLA et al., 1998) enquanto encontram-se 

em frações polares os ácidos cafeoilquínicos e as di-C-glicosilflavonas (GOBBO-NETO et al., 

2005; SANTOS et al., 2005). Segundo Borsato e colaboradores (2000) as raízes desta espécie 

apresentam lignanas. 

Dentre os poucos trabalhos publicados sobre os COVs das partes aéreas de Lychnophora 

ericoides, destaca-se que são observados sesquiterpenos e monoterpenos em seu óleo 

essencial (CURADO et.al., 2006; COSTA et.al., 2008) e em relação ao potencial bioativo, o óleo 

essencial de L. ericoides que ocorrem no município de São João batista do Glória – MG 

apresentam atividade acaricida (BALDIN, et al. 2010). Dentre os sesquiterpenos majoritários 

encontram-se α-cadinol, (E)-nerolidol, óxido de cariofileno e uma série de compostos que 

derivam do esqueleto carbônico do tipo bisabolano (Figura 6). Majoritariamente os bisabolanos 

são α-bisabolol, ar-diidro-turmerona, ar-curcumeno e ar-turmerol.      
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Figura 6: Sesquiterpenoides majoritários em frações voláteis de Lychnophora ericoides. 

 

É evidenciado um polimorfismo químico envolvendo os componentes majoritários do óleo 

essencial entre duas populações A e B de Lychnophora ericoides (CURADO et al., 2006). Os 

autores observaram a presença significativa de α-cadinol e α-bisabolol no óleo essencial de 

plantas A (população com espécies exalando odor), enquanto a população B (indivíduos que 

não exalam odor) apresentou como componentes majoritários o ar-diidro-turmerona e (E)-

nerolidol. Empregando métodos estatísticos o autor evidencia sazonalidade, nas estações de 

inverno seco (maio a setembro) e verão úmido (novembro a março) do Cerrado.  

1.3 Variabilidade rítmica e espacial 

O metabolismo secundário de plantas pode variar consideravelmente dependendo de 

vários fatores como radiação UV, composição atmosférica, herbivoria e ataque de patógenos, 

altitude do habitat, rítmo circadiano e sazonalidade, entre outros, sendo que a constância de 

metabólitos secundários é praticamente uma exceção (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).    

Em espécies medicinais brasileiras, foi observado que o óleo essencial de Virola 

surinamensis apresenta nas folhas uma concentração constante de 0,5% (v/m) durante o dia e 

seus constituintes majoritários apresentam variações sazonais (LOPES et al., 1997). Em 

fevereiro, com a chegada das chuvas (inverno na Floresta Amazônica), os níveis de 

monoterpenos se apresentam em torno de 28% ao amanhecer e caem para cerca de 15% ao 
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anoitecer, voltando aos níveis originais durante a noite. Em Ocimum gratissimum, a 

concentração do metabólito majoritário eugenol no óleo essencial das folhas é influenciada pela 

luz solar. O eugenol representa 98% dos constituintes ao meio dia e apenas 11% às 17 horas 

(SILVA et al., 1999). As maiores concentrações dos óleos voláteis de Cistus monspeliensis 

ocorrem por volta do entardecer (ANGELOPOULOU et al., 2002).  

Há de se ressaltar que a maior parte destes estudos têm como objeto as espécies que 

ocorrem em áreas temperadas. Atualmente este avanço nos estudos de variabilidade química 

de espécies endêmicas em regiões de clima temperado ocorre em detrimento do avanço do 

conhecimento sobre as espécies do Neotrópico. 

Em se tratando do bioma cerrado, considera-se a definição de estação seca e estação 

chuvosa como as delineadoras da estacionalidade do clima. Os complexos rupestres de 

quartzito (SEMIR, 1991), onde encontram–se os indivíduos que são objetos do presente estudo, 

estão sob influência deste ritmo sazonal sendo que esta é uma região interdigitada pela “floresta 

tropical sazonalmente seca” (PENNINGTON et al., 2009). 

1.4 Headspace – Solid Phase Micro Extraction (HS-SPME) e Cromatografia em fase gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) 

No que toca as análises dos compostos orgânicos voláteis (COVs) pode-se, de forma 

geral, dizer que o procedimento analítico para análise e/ou obtenção de óleos essenciais, 

aromas e frações voláteis, envolve duas etapas: a extração e a análise. A composição da fração 

volátil pode ser diferente dependendo do método de extração selecionado, sendo que as 

técnicas que sejam capazes de extrair os compostos o mais próximo do real perfil químico 

encontrado no vegetal são as ideais para estudos de ecologia química (STASHENKO et al., 

2004). 

A análise (segunda etapa) dos COVs tem sido realizada principalmente através da técnica 

de cromatografia em fase gasosa (CG) acoplada a detectores que utilizam detecção por 

ionização em chama (DIC), espectrometria de massas (EM) e detecção espectrométrica por 

absorção no infra-vermelho (EIV) e outros (BONATO, 2006). 

A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica em microescala de preparo de 

amostra convenientemente e recorrentemente utilizada em análise por cromatografia em fase 
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gasosa. O processo de extração e pré-concentração de analitos ocorre quando o dispositivo de 

SPME é exposto na amostra ou no seu “headspace” (HS-SPME). 

A técnica é baseada no fenômeno de partição (ou ainda a adsorção, em caso de uso de 

sólidos adsorventes como, por exemplo, o Carboxen) do analito entre a sua matriz e esta matriz 

sintética sendo esta ultima denominada “fibra” (VALENTE; AUGUSTO, 2000). A teoria se baseia 

na cinética de transferência de massa entre fases e na termodinâmica que descreve a partição 

entre elas (Figura 7). Em um sistema HS-SPME, temos a extração viabilizada por um equilíbrio 

trifásico, estabelecido numa microescala: matriz-headspace-fibra. 

 

 

Figura 7: Representação gráfica do princípio de equilíbrio termodinâmico trifásico.  
 

As fibras de SPME imobilizam uma fase extratora. Caso se pretenda alcançar a pré-

concentração de terpenos voláteis a fase extratora imobilizada deve ser constituída de polímeros 

de baixa polaridade como é o caso do polidimetilsiloxano. Estes polímeros que recobrem as 

fibras de sílica fundida resolvem um problema corriqueiro que ocorre na extração em micro 

escala que é a recuperação da fase extratora de dentro do seio da matriz. Com os polímeros 

imobilizados na fibra de sílica fundida, a recuperação da fase extratora ocorre sem grandes 

problemas e com a possibilidade de utilizar-se a fase repetidas vezes.  
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Os primeiros experimentos com SPME foram realizados usando fibra ótica, com e sem 

revestimentos poliméricos. Um rápido desenvolvimento desta técnica resultou na incorporação 

de fibras revestidas dentro de uma microseringa gerando o primeiro dispositivo de SPME 

(LOUGH et al., 1992). 

Se caso uma gotícula de solvente extrator fosse encarregada de extrair, através da 

afinidade química e do coeficiente de partição, uma pequena quantidade do analito presente em 

uma amostra, teríamos um processo dificultado por questões técnicas como recuperação de 

pequenos volumes, por exemplo. Entretanto, esta microescala apresentaria grandes vantagens, 

como obtenção de cromatogramas com grande resolução e a possibilidade de repetidos 

procedimentos, o que viabiliza análises em duplicata e triplicata. Pois bem, a técnica de SPME, 

ao imobilizar a fase extratora, recobrindo fibras de sílica fundida com polímeros e adsorventes, 

resolve o primeiro problema da hipótese aqui apresentada, abrindo espaço para uma técnica de 

extração em microescala.   

Técnicas de análise por Headspace, incluindo as formas dinâmicas, estática e 

Headspace – Microextração em Fase Sólida (HS-SPME) têm se mostrado como os mais 

convenientes métodos de caracterização de COVs emitidos por amostras vegetais (AUGUSTO 

et al, 2003).  

HS-SPME fornece uma técnica simples, rápida, sensível e livre de solventes que tem 

sido largamente empregada para análises qualitativas e semi-quantitivas de COVs in situ ou ex 

situ desde que foi introduzida na década de 1990 (PAWLISZYN, 1999; ZINI et al, 2001; ZINI et 

al, 2002; ZINI et al, 2003) 

A otimização dos parâmetros que influenciam na eficiência das extrações com a SPME 

são fundamentais para a análise dos COVs, pois desta forma é possível realizar análises com 

reprodutibilidade e sensibilidade superiores, além de um menor tempo de extração. Assim, é de 

grande relevância a seleção do tipo de recobrimento da fibra, os estudos de cinética para se 

atingir o equilíbrio, bem como a otimização da dessorção desses compostos na câmara de 

injeção do cromatógrafo. 
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   As fibras de SPME são comercializadas atualmente com uma ampla variedade de 

filmes poliméricos ou partículas adsorventes, recobrindo o bastão de sílica, relativamente 

grande. Dentre as diversas opções existem três 

tipos de filmes recomendados para estudos de 

COVs das plantas: (a) 100µm de 

polidimetilsiloxano (PDMS); (b) 65µm 

polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB); 

e (c) 75µm carboxeno/polydimetilsiloxano 

(CAR/PDMS).  

 Uma rápida busca por trabalhos na 

literatura que utilizam SPME no estudo de 

terpenos (Figura 8) voláteis demonstra que há 

certa predileção pelas fibras recobertas com 

PDMS (Figura 9). Entretanto é possível notar que há 

estudos nesta área desenvolvidos com os demais 

tipos de filmes.  

 

 

 

 

 

1.5 Citocinas mediadoras da algesia e nocicepção  

A Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP) define dor como uma “experiência 

sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial”. Logo, 

além do envolvimento da percepção dos estímulos nocivos pelo sistema nervoso central quando 

receptores sensoriais especializados (nociceptores) são ativados, a dor apresenta um 

componente afetivo-motivacional, incluindo atenção e aprendizagem (NOBACK et al., 1996; 

LOESER; MELZACK, 1999). 

Si

CH3

CH3

O

n

Filme absorvente

Figura 9: Representação gráfica da fibra de SPME 
com filme de PDMS.

Figura 8: Total de trabalhos que utilizam SPME apontado 
pela base de dados Scopus. A busca  de trabalhos na base 
de dados foi  efetuada com as seguintes palavras chave: 

Terpene; “tipo do polimero/partícula”.
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A definição de nocicepção é a detecção pelos nociceptores de estímulos que codificam 

sinais para fornecer informação ao sistema nervoso central da existência de injúria tissular 

associada a um estímulo nocivo. O termo dor seria o termo mais adequado para o homem, 

enquanto, paralelamente, nocicepção seria mais indicado para modelos experimentais (NOBACK 

et al., 1996).  

Durante o processo inflamatório induzido por uma lesão tecidual, ocorre o aparecimento 

dos sinais clássicos dos processos inflamatórios, tais como o rubor, calor, tumor (edema) e dor. 

A dor induzida pelo processo inflamatório pode ser gerada pelo aumento da sensação dolorosa 

e/ou a diminuição do limiar de dor a estímulos que normalmente não produzem ou produzem 

pouca dor. O estabelecimento da lesão tecidual ou inflamação induz a liberação de diversos 

mediadores químicos gerados por diferentes células, os quais podem atuar ativando 

diretamente, ou ainda sensibilizando, os nociceptores (KANDEL et al., 2000; VERRI et al. 2006).  

Desta maneira estes mediadores inflamatórios são importantes para a produção da dor 

inflamatória, dentre estes podemos destacar o Fator de Necrose Tumoral (TNF)-α, a 

Interleucina(IL)-1 e a IL-8. (VERRI et al. 2006; CUNHA et al., 2007). 

A literatura apresenta uma extensa discussão que visa elucidar qual é a cascata de 

eventos bioquímicos deflagrada pela ativação dos nociceptores das membranas de neurônios 

sensoriais por meio de citocinas. Esta discussão não será abordada nesta dissertação, pois 

neste estudo o interesse é restrito a avaliação in vitro da liberação de citocinas por macrófagos 

peritoneais cultivados em meio de cultura.  
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5. CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir a partir dos resultados do estudo que foi possível: 

-Otimizar as condições necessárias para a análise dos COVs das folhas de Lychnophora 

ericoides de dois campos de coleta distintos: campo de coleta “paraíso” e campo de coleta 

“pedreira”. 

-Obter o óleo essencial das folhas dos indivíduos “pedreira”, analisar sua constituição 

química em CG-EM e obter os dados para análise do ritmo sazonal dos COVs de Lychnophora 

ericoides através destas amostragens. 

-Identificar 7 monoterpenos que são majoritários da fração volátil das folhas de 

Lychnophora ericoides: (1) α-pineno, (2) β-pineno, (3) α-terpineno, (4) ocimeno, (5) limoneno, 

(6) γ-terpineno e (7) terpinen-4-ol bem como do sesquiterpeno (8) sesquicineol. 

-Isolar 3 sesquiterpenos sendo que 2 deles, as substâncias 10 e 11, as quais não foram 

identificadas através da comparação de espectros de massas em ionização por elétrons. 

-Detectar um sesquiterpeno, a substância 9, que não é um componente majoritário dos 

óleos essenciais, através de técnicas modernas e brandes de pré-concentração como o HS-

SPME. 

-Concluir que um dos sesquiterpenos da fração volátil, a substância 10, se trata de uma 

estrutura bicíclica hidroxilada com uma insaturação endocíclica e um grupo isopropenil a qual 

não se trata de um derivado cadinano.   

-Elucidar a estrutura química da substância 11, o sesquiterpeno acetato de bisabolila. 

-Obter dados consistentes para o estudo comparativo das razões 

sesquiterpeno/monoterpeno emitidas a partir das folhas de L. ericoides em HS-SPME. Os dados 

embasaram as avaliações da ritmicidade e do comportamento intraespecífico dos metabólitos 

secundários as quais foram delineadas como objeto do estudo.  

-Observar tendências de comportamento rítmicas, principalmente a nível circadiano. 

Ocorre durante o verão uma tendência de aumento relativo de porcentagens de sesquiterpenos 

na fração volátil, enquanto ao longo da noite a tendência é de queda nestes níveis. 
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-Observar tendências de variação intraplanta dos níveis de sesquiterpenos. 

Principalmente durante os períodos chuvosos as folhas mais jovens de botões florais e de 

capítulos florais tendem a apresentar porcentagens maiores de sesquiterpenos. 

-Constatar uma uniformidade do perfil químico a nível intraespecifio a partir da 

comparação dos resultados do estudo intraplanta dos dois campos de coleta visitados. 

Qualitativamente não há diferença entre os indivíduos.     

-Conduzir avaliações in vitro da capacidade inibitória do acetato de bisabolila sobre a 

produção de três citocinas e de óxido nítrico por macrófagos peritoneais isolados de ratos Wistar. 

-Observar variações estatisticamente significativas na liberação de TNF-α e IL-1β por 

macrófagos peritoneais de ratos Wistar in vitro. As células que foram previamente expostas ao 

acetato de bisabolila apresentaram níveis de liberação destas citocinas significativamente 

menores que as células estimuladas com LPS (controle). 

-Obter dados de bioatividade que corroboram a ação analgésica de preparados 

hidroalcoólicos das partes aéreas de L. ericoides que é atribuída pelos “erveiros” e “raizeiros” 

que vivem na região dos campos de coleta.  
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