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RESUMO

     O objetivo deste estudo foi avaliar fitoquimicamente e farmacologicamente, 
analisando-se a atividade antimicrobiana e antioxidante, assim como a toxicidade 
aguda, de duas plantas, o Rosmarinus officinalis L. e a Baccharis dracunculifolia DC., 
conhecidas popularmente como alecrim. Desenvolveu-se e avaliou-se também a 
estabilidade de formulações de gel-creme, para uso oral, contendo extrato e óleo 
essencial, em diferentes concentrações, das espécies citadas acima. Metodologia: 
Exemplares das plantas foram submetidos à secagem e analisados fitoquimicamente 
através de reações colorimétricas e de precipitação, sendo, em seguida, empregados 
no preparo de extratos glicólicos utilizando-se o método de percolação fracionada, 
tendo o propilenoglicol 70% como líquido extrator. O óleo essencial foi extraído da 
planta fresca através de arraste por vapor d’água (Clevenger) e analisado quanto a 
sua composição química por meio de cromatografia gasosa acoplada a 
espectrofotometria de massas. O ensaio de atividade antimicrobiana empregou 
método fotométrico, onde avaliou-se a turvação dos meios após tempo de contato da 
amostra (extratos a 5 e 10% e óleo essencial a 0,5 e 1%) com o microrganismo, 
seguido de plaqueamento de 1mL desta solução para contagem de unidades 
formadoras de colônias. Os microrganismos testados foram Staphylococcus aureus, 
Candida albicans e Streptococcus mutans por serem estes significantes em patologias 
bucais. Determinou-se a ação antioxidante dos extratos a 0,1% através da inibição da 
lipoperoxidação da membrana mitocondrial. No ensaio de toxicidade aguda 
acompanhou-se, durante 14 dias consecutivos, fatores como comportamento, 
consumo de água e alimento, assim como peso corpóreo, de grupos de camundongos 
submetidos à administração de uma dose única dos extratos a 5, 10 e 20%. Realizou-
se também o desenvolvimento de formulação de gel-creme, à qual incorporou-se 
concentrações de 5 e 10% de extrato glicólico e 0,5 e 1% de óleo essencial, 
separadamente, sendo as mesmas submetidas a estudo de estabilidade acelerado, 
avaliando-se características organolépticas, pH, viscosidade e separação de fases 
durante um período de três meses. Resultados e Discussões: ambas as espécies 
estudadas apresentaram compostos da classe dos taninos, flavonóides e óleo 
essencial. Com relação à composição química do óleo essencial, o Rosmarinus 
officinalis L., mostrou como componente majoritário a cânfora, já a Baccharis 
dracunculifolia DC., a principal substância presente foi o e-nerolidol. Pôde-se observar 
uma propriedade antimicrobiana mais elevada para a Baccharis, pois todas as 
concentrações testadas, tanto de óleo essencial como de extrato, atingiram resultados 
significativos, frente aos três microrganismos avaliados. A ação antioxidante das duas 
plantas foi semelhante, já que a absorbância média para a B. dracunculifolia DC. e 
para o R. officinalis L., foi igual a 0,165 e 0,164, respectivamente, sendo as mesmas 
praticamente iguais ao controle negativo, demonstrando, desta forma, uma atividade 
antioxidante extremamente significativa. Quanto à toxicidade aguda, nenhuma das 
amostras apresentou alterações significantes. O mesmo ocorreu no teste de 



estabilidade acelerado, mostrando que todas as formulações mantiveram-se estáveis 
pelo período de três meses.

Palavra-chave: Alecrim. Rosmarinus officinalis L.. Baccharis dracunculifolia DC. 
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate phytochemically and pharmacologically, 
analyzing the antimicrobial and antioxidant activity, as well as the acute toxicity of two 
plants, the Rosmarinus officinalis L. and the Baccharis dracunculifolia DC., popular 
known as rosemary. It was also developed and evaluated the two above mentioned 
species' stability of gel-cream formulas, for application in oral mucosis, containing 
extract and essential oil, in different concentration. Methodology: Plants samples were 
subject to drying and were phytochemically analyzed through colorimetric and 
precipitation reactions and then being used to prepare glycolic extracts, utilizing the 
fractionated percolation method, having the propylene glycol 70% as the extractor 
liquid. The essential oil was extracted from the fresh plant, using the Clevenger method 
and analyzed by its chemical composition through the gas chromatography in 
connection with spectrophotometry of masses. The analysis of antimicrobial activity 
used photometric method, in which it was evaluated the turvation after sample's 
(extracts at 5 and 10% and essential oil at 0.5 and 1%.) contact with the 
microorganism, followed by the pour plate technique of one ml of this solution for 
counting the units which create the colonies. The microorganisms tested were the 
Staphylococcus aureus, Candida albicans and the Streptococcus mutans to 
their significance in oral pathology. It was determined the antioxidant activity of the 
extracts at 0.1%, through the inhibition of the membrane mitochondrial 
lipoperoxidation.  In the analysis of the cute toxicity, it was observed, during 14 
consecutive days, factors such as behavior, water and food intake, as well as corporal 
weight of mice groups, subjects to the administration of only one dose of extract at 5, 
10 and 20%. A gel-cream was formulated, in which was incorporated 
concentrations of  5 and 10% glycolic extract and 0.5 and 1% of essential oil, 
separately, being the above mentioned concentrations subject to a study of the 
accelerated stability, evaluation its organolecptics, pH, viscosity and separation of 
phases during a period of three months. Results and discussions: both the species 
studied presented compositions of tannins class, flavonoids and essential oil. In 
regards to the chemical composition of the essential oil, Rosmarinus officinalis l., 
showed as a major component can, as Bacchus dracunculifolia DC., the main 
substance present was e-nerolidol. A higher antimicrobial property can be observed for 
Baccharis, as for all the tested concentrations including the essential oil as an extract, 
reached significant results compared with the three evaluated microorganisms. The 
antioxidant action of the two plants was similar as an average absorption for a B. 
dracunculifolia DC. and for R. officinalis L., were equal at .165 and .164, respectively, 
being practically equals control negative, demonstrating in this way an extreme 
significance in antioxidant activity. In regards to the acute toxicity, none of the samples 
presented alterations. The same occurred in the test of accelerated stability, showing 
that all the formulas maintained stable for a period of three months.



Palavra-chave: Rosemary. Rosmarinus officinalis L.. Baccharis dracunculifolia DC.
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1. INTRODUÇÃO

Grande parte dos conhecimentos que o homem obteve em relação ao uso 

medicinal de plantas foi conseguida através da própria experimentação, onde se 

conseguiu distinguir as espécies com propriedades terapêuticas, tóxicas e nutritivas.

O emprego de plantas medicinais, descrito há séculos, tem crescido 

constantemente e, atualmente, o mercado dos medicamentos fitoterápicos apresenta 

um desenvolvimento de cerca de 10% ao ano.

Embora em nosso país tenhamos uma vasta biodiversidade, e, portanto, um 

grande potencial para a criação de novos fitoterápicos, apenas 8% das espécies 

realmente foram avaliadas quanto ás suas atividades farmacológicas e toxicológicas. 

O surgimento de microrganismos resistentes aos antibióticos usuais, os efeitos 

adversos de drogas sintéticas, as inúmeras patologias desencadeadas por radicais 

livres, a ausência de alternativas para o tratamento de diversas doenças têm motivado 

as pesquisas de novos compostos de origem natural, assim como seus estudos de 

toxicidade e ação terapêutica.

Várias são as espécies com este potencial e, neste sentido, podemos citar o 

Rosmarinus officinalis L., conhecido popularmente como alecrim, com propriedades 

antioxidante e antimicrobiana comprovadas cientificamente, dentre inúmeras outras. 

Em contramão, raros são os relatos sobre a planta Baccharis dracunculifolia DC., 

alecrim-do-campo ou vassourinha, abordada, quase que unicamente, por ser a fonte de 

resina, para as abelhas, para a fabricação da própolis-verde, sendo este dotado de 

grande atividade contra muitos microrganismos.

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo 

farmacognóstico e farmacológico, analisando as atividades antimicrobianas e 

antioxidante, assim como a toxicidade aguda, comparativamente, entre as espécies 

Rosmarinus officinalis L. e Baccharis dracunculifolia DC.



16

1.1. Histórico das plantas medicinais

Tempos antes de o homem aprender a escrever ele já utilizava plantas com fins 

alimentares e também medicinais. Muitos de seus conhecimentos foram obtidos através 

da própria experimentação, por meio da qual se descobriu as espécies com 

propriedades nutritivas, medicamentosas e venenosas (PINTO, 2002).

A China é tida como o país com mais longa e ininterrupta tradição no uso de 

plantas. No livro “Cânone das Ervas”, de 2700 a.C., o imperador chinês Shen Hung já 

relatava o emprego de 252 espécies, em variadas patologias, muitas delas utilizadas 

até hoje (MENEZES, 2005).

Outro registro bastante antigo, de 1500 a.C., aproximadamente, é o documento 

egípcio Papiro de Ébers, no qual são descritas inúmeras plantas e mais de 800 

“receitas” das mesmas, destinadas tanto para o preparo de medicamentos quanto de 

cosméticos (PINTO, 2002).

Séculos à frente, surgiram mais dois grandes nomes: Dioscórides e Galeno. O 

primeiro, um médico grego, escreveu a obra “Matéria Médica”, referência para grande 

parte dos conhecimentos da medicina em todo o mundo. Neste compêndio, além das 

propriedades das espécies e das patologias para as quais serviam, também descrevia 

como escolher e conservar tais ervas. A beladona, por exemplo, continua sendo 

utilizada segundo a mesma propriedade já descrita há vinte séculos: antiespasmódica 

(CUNHA, 2006)

Galeno, por sua vez, considerado o “Pai da Farmácia”, pormenorizou em muitos 

de seus livros, a técnica de preparo de formulações contendo ativos de origem vegetal

(PINTO, 2002).

Já na Idade Média, conhecida como idade das trevas, o progresso científico foi 

dificultado pela Igreja católica, que não via com bons olhos a aprendizagem científica e 

tinham a doença como um castigo de Deus. Desta forma, a medicina, assim como o 

uso de plantas medicinais, restringiu-se ao interior dos mosteiros (CUNHA, 2006).
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No século XV, época do Renascimento, com a invenção da imprensa, houve 

uma maior difusão do conhecimento, além de um estímulo ao pensamento científico.  

Entretanto, com o advento da Revolução Industrial, o uso de plantas medicinais passou 

a ser ridicularizado e ultrapassado (MENEZES, 2005).

O surgimento de microrganismos resistentes aos antibióticos usuais, assim como 

efeitos adversos e toxicidade de drogas sintéticas e, a ausência de alternativas para o 

tratamento de diversas patologias, motivou o crescimento na utilização de plantas 

medicinais e de pesquisas de novos compostos a partir das mesmas. Além disso, o 

menor custo dos fitoterápicos também favorece o acesso da população a esses 

medicamentos (PISTELLI et al, 2005; VARGAS et al, 2004).

Em 1985, a Organização Mundial de Saúde (OMS) constatou que 80% da 

população mundial recorriam ao uso de plantas medicinais como tratamento primário à 

saúde (CALIXTO, 2000).

Cerca de 40% dos medicamentos disponíveis foram desenvolvidos direta ou 

indiretamente a partir de fontes naturais, sendo 25% deles a partir de plantas. Além 

disso, das 252 drogas consideradas básicas e essenciais pela OMS, 11% são 

originárias de plantas, assim como 60% dos antitumorais e antimicrobianos disponíveis 

no mercado, também derivam desta mesma fonte (BRASIL, 2006; CALIXTO, 2000).

Estima-se que o mercado global de fitoterápicos cresce 10% ao ano e acredita-

se que no ano de 2001 tenha sido alcançada a cifra de US$ 550 milhões, somente no 

Brasil (BRASIL, 2006).

Entretanto, mesmo verificando-se este crescimento e a grande biodiversidade 

que o Brasil possui, apenas 8% de nossas espécies foram pesquisadas quanto aos 

seus compostos bioativos e 1.100 espécies avaliadas em suas propriedades 

medicinais. Portanto, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca 

ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas e toxicológicas 

(BRASIL, 2006; Jr VEIGA e PINTO, 2005).

1.2. Toxicidade 
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Grande parte dos usuários de plantas medicinais acredita que o consumo das 

mesmas seja totalmente inofensivo, isto é, não resulta em nenhum efeito danoso à 

saúde; entretanto, este é um pensamento errôneo, visto que, assim como qualquer 

outra substância, possíveis efeitos adversos ou mesmo tóxicos podem ocorrer com a 

sua utilização (NORTON, 2001).

Aliás, não há por que, inicialmente, considerá-la inócua, uma vez que do reino 

vegetal são obtidas substâncias extremamente tóxicas, como por exemplo, a estricnina 

(a partir da Strychnos nux-vomica) e a digitoxina (Digitalis purpurea L. ou Digitalis lanata

Ehrh.) (SIMÕES et al, 2002).

Durante todo o processo de evolução, as plantas foram (e ainda são) 

constantemente ameaçadas por microrganismos patógenos ou não, vírus e outros 

animais. Como resposta, elas desenvolveram vários mecanismos de defesa, incluindo a 

síntese de substâncias químicas inibidoras da ação destes predadores, através de 

efeitos gastrintestinais, cardíacos, nervosos ou ainda irritantes ao contato (NORTON, 

2001).

Os efeitos adversos dos fitomedicamentos, possíveis adulterações e toxicidade, 

bem como a interação com outras drogas ocorrem regularmente, entretanto não são 

usualmente relatados. Visto não haver respeito aos limites de uso dos fitoterápicos, 

assim como a falta de informações sobre efeitos colaterais, o consumo de plantas 

medicinais, da maneira como tem sido feito, representa, cada vez mais, um risco à 

saúde humana (Jr VEIGA e PINTO, 2005).

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), cerca de duas mil pessoas são 

envenenadas por ano, por plantas, no Brasil, sendo 60% delas crianças com idade 

inferior a nove anos e, na maioria dos casos, com plantas ornamentais, dada sua 

aparência atraente. A incidência em adultos é decorrente do uso abusivo de plantas de 

propriedades já conhecidas (SINITOX, 2006)

Em 1998, este número apresentava-se ligeiramente reduzido, em torno de 1700, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (LOBATO, 2004).

Somente na região Sudeste, foram registrados 857 casos de intoxicação por 

plantas, sendo 477 deles no Estado de São Paulo, no ano de 2000 (SINITOX, 2006).
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Uma avaliação toxicológica de qualquer composto ou mesmo medicamento é de 

extrema importância, pois fornece informações a respeito da forma correta de emprego, 

bem como as medidas preventivas e curativas quando do seu uso inadequado (LARINI, 

1997).

Vários são os tipos de avaliação que podem ser efetuadas, dentre elas podemos 

citar o ensaio de toxicidade aguda, o qual consiste em uma análise estimativa e 

preliminar das propriedades tóxicas de uma substância ou um conjunto das mesmas, 

como por exemplo, em extrato fluído, uma tintura ou extrato seco de plantas medicinais, 

assim como do próprio fitoterápico. Através dele pode-se identificar os riscos para a 

saúde resultantes da exposição de curta duração por determinada via de administração. 

Por definição, “a toxicidade aguda é o efeito nefasto que se produz dentro de um curto 

período de tempo e que resulta da administração de uma dose única ou de várias 

doses de uma substância em um período de 24h” (BRITO, 1994).

1.3. Importância dos novos compostos antioxidantes e 

antimicrobianos

A descoberta de novos compostos com propriedades antioxidantes e 

antimicrobianas tem sido considerada de extrema importância nos dias atuais. Primeiro, 

em função dos processos oxidativos, ocasionados por radicais livres, serem os 

principais responsáveis por uma série de lesões, como por exemplo, nas respostas 

inflamatórias sistêmicas, septicemia, transplantes de órgãos, hepatites fulminantes e até 

mesmo, no próprio envelhecimento e, segundo, devido ao crescente aumento de 

microrganismos resistentes aos antibióticos disponíveis no mercado, além dos muitos 

possíveis efeitos colaterais dos mesmos (ANDRADE Jr. et al, 2005; SOARES, 2002; 

NETO et al, 2000).

Os radicais livres são, de maneira geral, moléculas que possuem oxigênio e 

apresentam um elétron não pareado em sua órbita externa, sendo, portanto, espécies 

extremamente reativas.  Essas moléculas podem ser geradas tanto por fontes 

endógenas (ação de enzimas como a oxidase, cicloxigenase, peroxidases entre outras; 

presença de metais de transição no interior das células e sistemas de transportes de 
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elétrons) como exógenas (poluição do ar, radiações, fumo). Considera-se como maior 

via biológica de formação destes radicais livres o transporte de elétrons associado às 

membranas mitocondriais. Na realidade, a maior parte do oxigênio envolvido na função 

respiratória efetuada por essas organelas é reduzida diretamente à água, e apenas de 

2 a 3% transformam-se nestas espécies reativas (ANDRADE Jr. et al, 2005; SOARES, 

2002). 

Com relação à resistência a antimicrobianos, verifica-se há décadas o aumento 

de microrganismos que não são mais suscetíveis aos antibióticos a que costumavam 

ser. Neste sentido, cepas resistentes à benzilpenicilina foram descobertas nos anos 40, 

assim como Staphylococcus aureus – meticilina resistentes nos anos 80, entre 

inúmeros outros casos (NETO et al, 2000). 

De modo geral, os microrganismos têm a habilidade genética de adquirir e de 

transmitir resistência às drogas utilizadas como agentes terapêuticos, o que, na 

realidade também pode ser considerado como conseqüência inevitável da atividade 

humana, ao impor novos tipos de pressão seletiva aos mesmos (LOGUERCIO et al, 

2005; NETO et al, 2000).

Para contornar este problema algumas atitudes podem ser tomadas, como o 

controle do uso de antibióticos, desenvolvimento de pesquisas para melhor 

compreensão dos mecanismos genéticos de resistência e a continuidade dos estudos 

para descoberta de novas drogas, tanto sintéticas como naturais. As de origem natural, 

por sua vez, possuem a vantagem de poderem ser desenvolvidas com uma rapidez 

relativamente maior do que as sintéticas, empregando-se ferramentas como a 

etnofarmacologia, e serem, também, mais econômicas (VARGAS et al, 2004).

Desta forma, desde 1977, a OMS tem estimulado o estudo de plantas, cujo uso 

popular aponta para propriedades medicinais, a fim de comprovar cientificamente os 

benefícios do consumo destas e de medicamentos fitoterápicos, assim como seus 

riscos quando utilizados indevidamente (LOGUERCIO et al, 2005).

1.4. Microbiota oral



21

A cavidade oral humana apresenta-se vastamente colonizada por uma série de 

microrganismos que nela encontram condições ideais de sobrevivência. Estima-se que 

este seja o habitat de cerca de 500 diferentes espécies bacterianas, sendo cem delas 

específicas desta região (AL-HEBSHI et al, 2006; BARROS et al, 1998).

Grande parte destes microrganismos não representa riscos à saúde, entretanto 

alguns deles são considerados patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Existem 

ainda as espécies oportunistas, isto é, as que constituem a microbiota usual da boca 

sem causar nenhum prejuízo ao indivíduo, mas que, em determinado momento, como 

por exemplo, uma deficiência do sistema imunológico, se aproveitam e passam a 

desencadear certas patologias.  Neste último caso, estão envolvidas em vários 

processos infecciosos sistêmicos como a endocardite, infecções respiratórias e até 

mesmo abscessos cerebrais (AL-HEBSHI et al, 2006; MARTINS et al, 2002b).

Os gêneros Staphylococcus ssp. e Candida ssp. podem ser considerados como 

microrganismos oportunistas, sendo as espécies Staphylococcus aureus (S. aureus) e 

Candida albicans (C. albicans) algumas das mais comumente encontradas e com 

elevada capacidade de adesão na mucosa oral (MONROY et al, 2005; MARTINS et al, 

2002b).

A levedura C. albicans está relacionada, juntamente com outros microrganismos, 

a processos inflamatórios da mucosa oral, como, por exemplo, a estomatite. Embora 

vários estudos já tenham sido realizados com plantas medicinais para avaliação de sua 

atividade contra este microrganismo, nenhum deles resultou em uma formulação 

eficiente para uso em humanos ou animais (DUARTE et al, 2005).

Além destes, temos também o Streptococcus mutans (S. mutans) principal 

agente causador da placa bacteriana e, consequentemente, da cárie dental. A placa 

dentária apresenta-se constituída por um agregado estruturado e não calcificado de 

microrganismos que permanecem aderidos à superfície do dente (GEBARA et al, 1996).

O S. mutans é o responsável, juntamente com o Streptococcus sobrinus, pela 

produção de enzimas denominadas glucosiltransferases (GTF), as quais catalisam a 

formação de glucanos solúveis e insolúveis em água, a partir de açúcares, 

principalmente, da sacarose. Estas substâncias sedimentam-se sobre os dentes, 

facilitando a adesão das bactérias sobre os mesmos, formando assim, uma barreira que 
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previne a difusão dos ácidos produzidos pelas mesmas, levando, então, ao surgimento 

da placa bacteriana (essencialmente, um biofilme). Desta forma, através da diminuição, 

ainda maior, do pH (acidificação), seguida pela fermentação de carboidratos que 

estejam disponíveis, há um aumento na probabilidade de desmineralização do esmalte 

do dente, possibilitando, assim, o estabelecimento da cárie e até mesmo de uma 

gengivite (ROMERO, 2005; LEITÃO et al, 2004; KOO et al, 2002; SIMÕES et al, 2002; 

KATSURA et al, 2001). 

Existem várias formas de controlar-se este processo, sendo uma delas a 

prevenção da proliferação bacteriana na superfície dental empregando-se agentes 

antimicrobianos, os quais podem agir inativando a glucosiltransferase, inibindo a 

adesão inicial ou o próprio crescimento do S. mutans (KATSURA et al, 2001; GEBARA 

et al, 1996).

1.5. Rosmarinus officinalis L.

              Figura 1: Planta Rosmarinus officinalis L. (REYNAUD, 2006)

A família Lamiaceae, à qual pertence à planta Rosmarinus officinalis L. (R. 

officinalis), ilustrado pela figura 1, compreende 150 gêneros com cerca de 2800 
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espécies distribuídas por todo o mundo, sendo muitas delas empregadas como plantas 

medicinais e também como condimentos (alfavaca, manjericão, hortelã-pimenta) ou 

flores ornamentais (PORTE, GODOY, 2001). 

O Alecrim, como é popularmente conhecido o Rosmarinus officinalis L., teve sua 

origem na região Mediterrânea. Devido à sua procedência, seu nome, em latim, 

significa “orvalho do mar” e, possivelmente, foi introduzido no Brasil pelos colonos. 

Encontra-se, atualmente, disseminado em vários países como: Itália, Iugoslávia, 

Espanha, Grécia, Turquia, França e Portugal; desenvolvendo-se muito bem em terrenos 

secos e expostos ao sol (PORTE e GODOY, 2001; PDR, 1998; COSTA, 1994; 

CORREA, 1984).

Apresenta como sinonímias vulgares os termos alecrim, rosmarino, rosmarinho, 

alecrim-de jardim, alecrim-de-cheiro; como sinonímia científica, Rosmarinus latifolius

Miller, R. angustifolius Miller e R. chilensis Molina, sendo denominado em outras línguas 

como Rosemary ou old man (inglês), rosmarin (alemão), encensoir (francês), rosmarino 

(italiano), romero ou rosmario (espanhol), entre outras denominações (MARTIN et al., 

2004; CORREA, 1984; OLIVEIRA e AKISUE, 1996).

1.5.1. Caracteres macroscópicos e microscópicos

Caracteriza-se como um arbusto perene, alcançando até 1m de altura, com 

folhas de 1,5 a 3,5cm de comprimento e 2 a 4 mm de largura, de aspecto lenhoso 

(devido à presença de numerosos pêlos ramificados), lineares a lanceoladas, opostas, 

com as margens inteiras enroladas para dentro, semelhante à pequenas agulhas, de 

sabor ligeiramente adstringente a amargo e odor aromático característico. Efetuando-se 

um corte transversal em uma de suas folhas, podemos observar microscopicamente, 

epiderme superior, com células muito pequenas, protegida por cutícula espessa e 

ondulada, a hipoderme, constituída por duas fileiras de células incolores, com paredes 

espessas, caniculadas, mais desenvolvidas na região dos feixes líbero-lenhosos, o 

parênquima clorofiliano em paliçada, dispondo-se em arco entre os feixes citados 

acima, o parênquima lacunoso e a epiderme inferior, constituída de células pequenas e 

com numerosos estomas, pêlos de proteção e glândulas. Quando reduzidas a pó 
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apresentam coloração verde-acinzentada a verde-amarelada. Suas flores variam do 

azul ao branco e estão dispostas em pequenos cachos nas axilas de brácteas ovado-

lanceoladas e caducas, com a corola e cálice bilabiados, persistente, tomentoso, com 

dois estames (BRITISH, 2005; MARTINS, 2002a.; COSTA, 1994; D’AMÉLIO, 1999; 

EVANS, 1991; OLIVEIRA e AKISUE, 1996).  

1.5.2. Constituição química e propriedades gerais 

O R. officinalis L foi primeiramente citado nos anos 116 – 27 a.C. e já desde a 

antiguidade tem sido muito utilizado pelos gregos e romanos em rituais religiosos, assim 

como condimento em diversos tipos de pratos, emprego que até hoje é disseminado 

(CORRÊA, 1984).

Há várias propriedades farmacológicas associadas ao alecrim, algumas 

comprovadas cientificamente outras somente mencionadas segundo crenças 

populares. Na medicina popular, por exemplo, é vastamente empregado, como 

digestivo, adstringente, diurético, diaforético, anti-séptico, carminativo, antiespasmódico, 

emenagogo, estimulante da circulação, antidepressor, antiparasitário e cicatrizante, 

entre outros usos. Aproveitando-se de sua propriedade cicatrizante, velhas parteiras 

européias costumavam polvilhar o pó das folhas dessa planta sobre o cordão umbilical 

de recém-nascidos (MAHMOUD et al, 2005; KABOUCHE et al., 2005; CUNHA et al, 

2003; PORTE e GODOY, 2001; D’AMÉLIO, 1999).

Relata-se, além das propriedades mencionadas acima, uma atividade diurética e 

antipirética de extratos fluídos de R. officinalis L., assim como seu efeito hepatoprotetor 

(MARTIN et al., 2004; HALOUI, 2000).

A atividade terapêutica desencadeada pelo alecrim, tal como de qualquer outra 

planta, dependerá do tipo de preparação utilizada (extrato, tintura ou óleo essencial, por 

exemplo), assim como de seu processo extrativo (percolação, maceração, 

hidrodestilação, prensagem etc), onde são fatores importantes: o tamanho das 

partículas da droga, a temperatura e pH da extração, o emprego ou não de agitação 

(SIMÕES et al., 2002; NORIEGA et al, 2005).
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Anteriormente à extração propriamente dita, parâmetros como órgão da planta, 

estágio de desenvolvimento da mesma, época da colheita, período do dia, processo de 

secagem, conservação entre inúmeros outros, devem ser levados em consideração, 

visto serem estes os principais determinantes da composição química do produto final 

obtido (SIMÕES et al, 2002).

 Em estudo realizado com o R. officinalis L., quanto ao teor de óleo essencial da 

planta coletada em três diferentes épocas do ano, verificou-se que no verão houve um 

maior rendimento da substância, ainda que todas as amostras tenham sido coletadas 

no mesmo período do dia. Acredita-se que em temperaturas mais altas exista um maior 

estímulo das glândulas em produzir o óleo essencial, visto haver uma superior perda do 

mesmo em função de sua volatilidade. Além disso, recomenda-se que a colheita da 

planta seja efetuada pela manhã, pois o óleo essencial obtido apresenta-se mais 

aromático do que nos horários mais quentes (SILVA, 2005). 

Quanto ao processo de secagem, por exemplo, foram analisadas três 

temperaturas de secagem do alecrim, 40, 60 e 80ºC em estufa com circulação forçada 

de ar, e foi constatado haver perdas de 24 a 49% de óleo essencial nas duas 

temperaturas mais elevadas. À 80ºC uma maior quantidade de substâncias foi afetada 

em relação ao rendimento, sendo elas: o mirceno, p-pineno, borneol, 1,8-cineol e 

cânfora, entre outras. À 60ºC, somente a cânfora apresentou alteração (CARDOSO et 

al, 2005; MELO et al, 2004). 

Em vista disto, torna-se difícil estabelecer uma constituição exata e constante da 

planta e até mesmo efetuar comparações entre diferentes resultados encontrados na 

literatura.

De qualquer forma, são várias as classes de substâncias que estão presentes no 

R. officinalis L e, sua presença ou ausência, e maior ou menor concentração, estão 

diretamente relacionadas aos fatores descritos acima.

Como principais componentes do alecrim, em geral, temos os compostos 

polifenólicos, incluindo-se neste grupo flavonóides, taninos, ácidos fenólicos, diterpenos 

e triterpenos fenólicos, sendo estes os responsáveis pelas muitas das atividades 

terapêuticas relatadas (MORENO, 2006; MAHMOUD, 2005; CUNHA et al, 2003; 

NAKATANI, 2000; NASCIMENTO, 2000).
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Nos extratos de R. officinalis L., portanto, na porção não volátil do mesmo, Duke 

(1992) e Bissset (1994) descreveram a presença de flavonóides, como a luteolina, a 

diosmina, a diosmetina e a apigenina, assim como seus correspondentes glicosídeos, o 

que pôde ser confirmado, anos mais tarde, por D’Amélio (1999), Nascimento et al., 

(2000), Cunha et al. (2003) e Oluwatuyi (2004), tendo este último isolado ainda, o 

composto 4, 7-dimetoxi-5-hidroxi-flavona, inédito até então (del BANO et al., 2004; 

PDR, 1998).

Relata-se, também, a existência de ácidos fenólicos derivados do ácido 

cinâmico, como o ácido caféico, ácido clorogênico e o ácido rosmarínico (éster do ácido 

caféico), sendo este último de maior importância farmacológica, relacionando-se às 

atividades antioxidante, antimicrobiana e antimutagênica (MORENO et al., 2006; 

OLUWATUYI et al, 2004; CUNHA et al, 2003; SOTELO-FÉLIX, 2002; PDR, 1998).

Há também pesquisas que indicam o emprego de tal substância como agente 

terapêutico no tratamento da Doença de Alzheimer, o que já pôde ter sido verificado, 

indiretamente, há anos, quando gregos empregavam o alecrim para “reforçar” a 

memória (MORENO et al., 2006; LOEEFLER, 2004; PORTE e GODOY, 2001).

A Farmacopéia Britânica estabelece que as folhas secas de alecrim contenham, 

no mínimo, 3% de derivados hidroxicinâmicos, expressados como ácido rosmarínico, 

cuja estrutura química encontra-se descrita logo abaixo na figura 2 (BRITISH, 2005).

Figura 2: Ácido Rosmarínico (BRITISH, 2005)

Além destes compostos, estão presentes, como mencionado anteriormente, os 

diterpenóides fenólicos: ácido carnósico e carnosol (os principais) e ainda o rosmanol, 

epirosmanol, isorosmanol, rosmaridifenol e rosmariquinona; também envolvidos na 

atividade antioxidante da planta. As figuras 3 e 4, descritas logo abaixo apresentam 
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suas respectivas estruturas químicas  (OLUWATUYI, KAATZ, GIBBONS, 2004; PORTE 

e GODOY, 2001; NAKATANI, 2000; PDR, 1998; BISSET, 1994).

                                       

     Figura 3: Carnosol (AXXORA, 2006)         Figura 4: Ácido carnósico (PDR, 1998)

Moreno et al (2006) avaliaram a atividade antioxidante, através do método DPPH 

(2, 2-difenil-2-picrilhidracil hidrato – substância geradora de radicais livres), de extratos 

de folhas e flores, separadamente e, ainda de diferentes frações de um extrato 

metanólico das folhas, contendo respectivamente, ácido rosmarínico, ácido carnósico e 

carnosol. Primeiramente, verificou-se que os extratos obtidos a partir das folhas do 

alecrim apresentaram maior conteúdo de ácido rosmarínico e ácido carnósico, quando 

em comparação com a extração das flores, fato também comprovado por Munné-Bosh 

e Alegre (2001). Dentre os compostos fracionados, o ácido carnósico foi o que 

apresentou maior atividade antioxidante, sendo também reconhecido como o composto 

com tal propriedade que se encontra em maior concentração na planta, podendo estar 

localizado nos cloroplastos e nas membranas intracelulares das folhas do alecrim 

(WELLWOOD e COLE, 2004; MUNNÉ-BOSCH e ALEGRE, 2001).

Acredita-se que a atividade desta substância, em inibir processos oxidativos, seja 

decorrente da presença de dois grupamentos hidroxilas em posição -orto nos carbonos 

11 e 12 (MUNNÉ-BOSCH e ALEGRE, 2001).

Embora sua excelente atividade esteja comprovada, o ácido carnósico, 

apresenta instabilidade na presença de vários fatores ambientais como luz, água, altas 

temperaturas e oxigênio, quando então é oxidado, gerando o carnosol e, deste, 

rosmanol e epirosmanol (MORENO et al., 2006; PORTE e GODOY, 2001).
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Os compostos resultantes são também considerados efetivos, sendo o 

isorosmanol quatro vezes mais potente que o butilhidroxitolueno (BHT), um agente 

antioxidante sintético, e o carnosol, o dobro dele (NAKATANI, 2000). 

Tanto o butilhidroxitolueno quanto o butilhidroxianisol (BHA) atuam seqüestrando 

radicais livres e, assim sendo, deveriam funcionar como agentes antimutagênicos ou 

anticarcinogênicos. Entretanto, estudos mostram que os mesmos promovem a inibição 

da comunicação intercelular em culturas, o que seria um efeito característico de 

substâncias promotoras da carcinogênese (RAMALHO e JORGE, 2006; NAKATANI, 

2000; GOMES-CARNEIRO et al, 1997).

Este tema é ainda muito controverso, mas de qualquer forma, tendo em vista os 

indícios de problemas, que podem ser provocados pelo consumo destes aditivos 

sintéticos, pesquisas têm sido direcionadas para a descoberta de produtos naturais com 

tal atividade. 

Neste contexto, o alecrim torna-se uma alternativa interessante, tendo apenas 

como uma adversidade seu odor forte, o que muitas vezes prejudica a aceitabilidade 

sensorial do produto pelo consumidor. Para contornar este problema, há também a 

possibilidade de empregar-se isoladamente o carnosol, o qual se apresenta como uma 

lactona diterpênica inodora e insípida (PORTE e GODOY, 2001). 

Verifica-se também na literatura o efeito hepatoprotetor de extratos aquosos em 

casos de toxicidade induzida pelo fármaco azatioprina, estando esta atividade mais 

uma vez relacionada à ação antioxidante da planta, e, portanto aos flavonóides e outros 

compostos fenólicos, visto que a substância torna-se tóxica por induzir o estresse 

oxidativo e elevar os níveis de malondialdeído no fígado (AMIN e HAMZA, 2005; 

CUNHA et al, 2003). 

Fahin et al. (1999) avaliaram o mesmo efeito, entretanto, tendo como agente 

hepatotóxico o tetracloreto de carbono e concluíram haver uma potente ação protetora 

do fígado, sendo esta, superior, até mesmo, ao fármaco silimarina, conhecido e efetivo 

agente hepatoprotetor.

Com relação à atividade antimicrobiana, existem muitos estudos relacionados 

aos óleos essenciais, no entanto, poucas pesquisas envolvem os extratos. 
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Nascimento et al. (2000) testaram a propriedade de extratos de várias espécies 

de plantas, dentre elas o alecrim, contra uma ampla gama de microrganismos como, 

por exemplo: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 

Escherichia coli, dentre um total de catorze espécies, sendo algumas resistentes a 

antibióticos. Desta forma, pode-se verificar apenas a suscetibilidade das cepas de 

Bacillus subtilis e Candida albicans ao extrato etanólico de R. officinalis L..

Celiktas et al. (2005) estudaram a alteração da ação antimicrobiana de extratos 

metanólicos, obtidos a partir do alecrim coletado em quatro diferentes épocas do ano, 

frente aos mesmos microrganismos citados acima, entre outros, onde se concluiu que 

não houve efetividade contra praticamente nenhum deles, havendo somente uma baixa 

atividade contra o S. aureus. 

Em contramão, Moreno et al. (2006) comprovaram efeitos bacteriostáticos e 

bactericidas frente aos microrganismos E. coli, S. aureus, B. subtilis e ainda, atividade 

fungistática em relação à C. albicans, quando tratados com extratos com diferentes 

líquidos extratores: água, metanol e acetona. Dada a baixíssima atividade 

antimicrobiana do extrato aquoso, descartou-se, baseando-se nas estruturas químicas 

dos compostos, a possibilidade do ácido rosmarínico ser o responsável por tal 

propriedade, identificando o mesmo como sendo o ácido carnósico.

Além da porção não-volátil do alecrim, descrita anteriormente, temos também em 

sua composição o óleo essencial. Esta substância, de modo genérico, caracteriza-se 

como uma mistura complexa de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas 

e líquidas (SIMÕES et al, 2002). 

De acordo com a Farmacopéia Britânica (2005), o óleo essencial do R. officinalis

L. apresenta-se como um líquido de coloração amarelo-pálida a incolor e de odor 

característico. 

Os óleos voláteis são extraídos, principalmente através de hidrodestilação, 

podendo ainda ser obtidos por prensagem dos órgãos ou por meio de solventes 

apolares como o éter. Encontram-se em estruturas especializadas, majoritariamente, 

nas folhas e flores (CUNHA et al, 2003; SIMÕES et al, 2002). 

O limite aceitável para o rendimento de óleo essencial a partir de folhas do 

alecrim é de, no mínimo, 1,2 % (BRITISH, 2005; CUNHA et al, 2003).
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Quanto à sua composição química, Giordani et al (2004), através de 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa, determinaram como 

compostos majoritários o α-pineno (26,19%), o 1, 8-cineol (24,36%) e a cânfora 

(18,85%). Resultados semelhantes foram encontrados por Kabouche et al (2005), 

Lopez et al (2005), Porte e Godoy (2001), os quais também detectaram como principais 

compostos o 1,8 – cineol e a cânfora.  

Tognolini et al (2006) e Saccheti et al (2005), analisaram em maior concentração 

a verbenona (21,76%), a cânfora (14,6%), o acetato de bornila (12,3%), enquanto que o 

alfa-pineno, o 1, 8-cineol e o canfeno alcançaram teores não muito expressivos, 6,65; 

7,26; e 2,29%, respectivamente. 

Celiktas et al (2005) estudaram os óleos produzidos em três diferentes regiões 

da Turquia durante quatro períodos do ano e concluíram que nos locais de clima mais 

quente havia maior produção do composto 1,8 –cineol, menor fabricação de cânfora e 

verbenona, e quantidade semelhante quanto ao alfa-pineno, quando em comparação 

com o óleo obtido em clima frio. 

Outros compostos também presentes, em menor concentração, no óleo 

essencial de alecrim são: alfa-cimeno, linalol, alfa-terpineol, geraniol, limoneno entre 

outros (TOGNOLINI et al, 2006; SACCHETI et al, 2005; GIORDANI et al, 2004; PDR, 

1998).

Várias são as propriedades relacionadas ao óleo essencial do R. officinalis L. 

dentre as quais podemos citar, principalmente, o uso em fragrâncias, devido a seu forte 

odor aromático, a ação estimulante do sistema circulatório e nervoso e sua atividade 

antimicrobiana (SIMÕES et al, 2002; D’AMÉLIO, 1999).

A atividade nos dois sistemas mencionados acima está ligada à presença de 

cânfora no óleo essencial. Esta substância estimula centros medulares, especialmente 

os da respiração e circulação, via nervo olfatório, o que justifica seu emprego na 

recuperação de pessoas inconscientes, através de inalação. Além disso, a cânfora, 

quando aplicada externamente, promove a diminuição da temperatura local causando 

vasoconstrição, melhorando, desta forma, a circulação, sendo recomendada nos casos 

de reumatismo e dores musculares (CUNHA et al, 2003; PORTE e GODOY, 2001).
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Quanto à sua ação antimicrobiana, encontra-se na literatura uma série de 

estudos utilizando-se diferentes cargas e cepas microbianas, o que muitas vezes 

dificulta sua correlação.

Kabouche et al (2005) verificaram uma fraca atividade do óleo essencial, 

destilado no momento do ensaio, portanto, considerado “fresco”, contra Klebsiella 

pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa e nenhuma sensibilidade significativa por 

parte de cepas de Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, Salmonella typhimurium

entre outras. Os autores relacionaram estes resultados, até então, nunca obtidos, ao 

conteúdo da substância 2-etil-4, 5-dimetilfenol presente no óleo. 

Em contraposição, Celiktas et al (2005), analisando o óleo de diferentes 

localidades e climas, concluíram haver maior atividade antimicrobiana nas amostras 

contendo maior teor de cânfora e verbenona, portanto as de temperaturas mais 

amenas. Além disso, observaram uma suscetibilidade mais elevada dos 

microrganismos Enterococcus fecalis e Proteus vulgaris, havendo também efetividade 

contra Candida albicans, resultado este confirmado por Giordani et al (2004) e Hammer 

et al (1999), havendo, entretanto, diferenças muito significativas quanto ao valor de 

concentração mínima inibitória, 5,6 μg/ mL e 0,01g/ mL, e de cargas microbianas, 106 e 

104 unidades formadoras de colônias / mL (UFC / mL), respectivamente.

Estudos também descreveram a eficácia do óleo essencial de alecrim, não 

somente em relação à C. albicans, mas também contra a Saccharomyces cerevisiae, 

sendo sua potência semelhante ao óleo essencial do tomilho (Thymus vulgaris) tomado 

como agente antifúngico de referência (SACCHETI et al, 2005).

1.5.3. Indicações, formas de administração e posologia 

São variadas as formas de administração do R. officinalis L,  desde infusões até 

cremes e comprimidos, passando ainda, por preparações líquidas, banhos e extratos 

secos (BISSET, 1994; PDR, 1998) 

Externamente, o óleo ou a pomada, assim como outras formas semi-sólidas, 

contendo de 3 a 10% de óleo essencial, são muito utilizados em casos de reumatismos, 
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assim como, em banhos para estímulo da circulação (30 a 50g para 1 litro de água 

quente) (CUNHA et al, 2003; PDR, 1998; BISSET, 1994)

Nos casos de alopecia, emprega-se o extrato glicólico nas concentrações de 2 a 

6% em xampus, enquanto a tintura é utilizada entre 10 a 20% (BATISTUZZO et al, 

2002).

Internamente, pode-se preparar um vinho de alecrim (na proporção de 20mg da 

droga para 1 litro de vinho, devendo permanecer em repouso por 5 dias) ou utilizar-se a 

própria droga na terapia de desordens gastrintestinais (como estimulante das funções 

digestivas ou carminativo), na dosagem diária de 4 a 6 g (CUNHA et al, 2003; PDR, 

1998; BISSET, 1994).

No preparo de infusões, recomenda-se a adição de água fervente sobre 2g da 

droga (por xícara), em contato por 10 minutos, de 2 a 3 vezes ao dia. Para extratos 

secos (5:1), o consumo ideal diário é de 1 a 3 cápsulas com 300mg cada (CUNHA et al, 

2003).

1.5.4. Efeitos adversos e toxicidade

Dada sua atividade emenagoga, isto é, estimulante da menstruação, é contra-indicado 

durante a gravidez, podendo induzir o aborto em doses mais elevadas, e também em 

casos de doença inflamatória pélvica, assim como quando há excesso de sangramento 

durante a menstruação. Acredita-se que o mecanismo de ação esteja relacionado com 

os receptores adrenérgicos do útero (McGUFFIN et al, ano, PDR, 1998). 

Lemonica et al (1996) trataram ratos Wistar, diariamente, com um extrato aquoso 

de R. officinalis L. durante dois diferentes períodos da prenhez: pré-implantação e 

organogênico (onde ocorre a embriogênese, histogênese e morfogênese) e verificaram 

não haver problemas após a implantação do feto. Observaram, apenas, indícios de 

aumento na interrupção da gravidez no grupo tratado durante a fase de pré-

implantação, embora os valores encontrados não tenham sido considerados 

significativos. 

O óleo essencial do alecrim deve também ser evitado em indivíduos com 

pressão alta ou epilepsia, devido a seu conteúdo de cânfora (CRUZ, 2006).
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Quanto ao seu uso externo, foram relatados casos de dermatite de contato, tanto 

de origem ocupacional como durante o uso terapêutico. Também se descobriu a 

relação desta reação adversa com a exposição ao sol, indicando, assim, fotodermatite 

(ARMISÉN, RODRIGUEZ, VIDAL, 2003; PDR, 1998).

Portanto, quando empregado de maneira correta e dentro da faixa terapêutica, o 

alecrim não apresenta riscos à saúde.

1.6. Baccharis dracunculifolia DC.

Figura 5: Planta Baccharis dracunculifolia DC. (RADIOBRÁS, 2006)

A planta Baccharis dracunculifolia DC. (B. dracunculifolia), ilustrada na figura 8, 

pertence à família Asteraceae e seu gênero, Baccharis, é constituído por mais de 500 

espécies, possuindo algumas sem importância econômica, as quais podem até mesmo 

apresentar toxicidade a animais como o gado e outras, como é o caso da B. 

dracunculifolia DC., que são eficientes hospedeiras de insetos herbívoros e 

polinizadores, já que permanecem verdes e floridas durante o ano todo, e possuem 

potencial para recuperação de áreas degradadas (GOMES, FERNANDES, 2002; 

ARDUIN, 2000; BASTOS, OLIVEIRA, 1998).
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Está distribuída, principalmente, nas regiões sudoeste ao sul do Brasil, 

estendendo-se até a Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, sendo comum em cerrados 

e pastagens abandonadas. Popularmente, é conhecida pelo nome de alecrim, alecrim-

do-campo, alecrim-de-vassoura, vassourinha, entre outros, apresentando as sinonímias 

científicas B. bracteata Hook, B. leptospermoides DC., B. tandilensis Spreng 

(SALATINO et al, 2005; BUDEL et al., 2004; KUMAZAWA et al, 2003; BASTOS, 

OLIVEIRA, 1998). 

Poucos são os relatos sobre esta planta, e os que a descrevem, normalmente a 

relacionam com a própolis-verde. Esta substância é produzida pelas abelhas através do 

emprego de um tipo de resina, cuja principal origem botânica, em algumas regiões do 

Brasil como São Paulo e Minas Gerais, é a espécie B. dracunculifolia DC. (SALATINO 

et al, 2005; SHIMAZAWA et al, 2005; SFORCIN et al, 2005; KUMAZAWA et al, 2003). 

Desta forma, dada as várias atividades biológicas desencadeadas pela própolis-

verde como, por exemplo, antioxidante, antitumoral, antiinflamatória, antiviral e 

antimicrobiana, tem crescido o interesse em conhecer melhor a constituição química do 

alecrim-do-campo e avaliar-se, também, suas propriedades terapêuticas (PARK et al,

2004; VARGAS et al, 2004). 

1.6.1. Caracteres macroscópicos e microscópicos

A B. dracunculifolia DC. é um arbusto perene, alcançando de 2 a 3m de altura 

que apresenta folhas simples, alternas, sésseis, uninérveas, membranáceas e 

anfiestomáticas, medindo de 1 a 2cm de comprimento e 3 a 4mm de espessura. 

Possuem nervura central saliente na face abaxial, coloração verde-claro, tricomas 

glandulares bisseriados e os tectores, geralmente, longos. Esses tricomas, por sua vez, 

apresentam abundante secreção de óleos essenciais e são freqüentes em folhas 

jovens, mas raros nas adultas (TEIXEIRA et al., 2005; BUDEL et al., 2004; ARDUIN, 

2000; OLIVEIRA, BASTOS, 1998).

Os feixes vasculares são colaterais, e, freqüentemente, fibras pericíclicas e 

cavidades esquizógenas estão presentes abaixo do floema. O caule possui aspecto 

lenhoso e mede cerca de 2m de altura e 5mm de diâmetro, sendo constituído de 
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epiderme unisseriada com tricomas, tectores (unicelulares) e glandulares 

(pluricelulares). Verificam-se também, inclusões de oxalato de cálcio, na forma de 

octaedros de diferentes tamanhos, nas células da medula e ainda, um revestimento 

epicuticular (ARDUIN, 2000; BUDEL et al., 2004).

1.6.2. Constituição química e propriedades gerais

Poucos são os artigos abordando a constituição química da espécie B. 

dracunculifolia DC., entretanto mais escassos ainda são os estudos quanto à atividades 

biológicas propriamente ditas.

Quanto aos seus componentes, verifica-se nesta espécie a presença de vários 

compostos polifenólicos como flavonóides, taninos, ácidos fenólicos (ESPÍRITO-SANTO

et al, 1999; PARK et al, 2005; SALATINO et al, 2005; PARK et al, 2004).

Extratos etanólicos a partir da resina de folhas recém brotadas, não-

desenvolvidas e desenvolvidas da B. dracunculifolia DC. apresentaram perfis 

semelhantes, qualitativamente,  quanto aos compostos fenólicos, dentre eles os 

flavonóides, quando analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

Entretanto, quantitativamente, verificou-se que os extratos de folhas não desenvolvidas 

possuíam uma concentração menor destas substâncias, quando comparado às folhas 

novas. Como composto principal dos extratos, com exceção do obtido a partir das 

folhas desenvolvidas, encontrou-se a artepilina C (derivada do ácido cinâmico), 

conhecida por sua propriedade antimicrobiana, antioxidante e antitumoral. Nos extratos 

de folhas já desenvolvidas não se detectou a artepilina C, como item majoritário, o 

ácido cinâmico ou o canferol (PARK et al, 2005; SALATINO et al, 2005; PARK et al, 

2004). 

Um outro composto fenólico encontrado no alecrim-do-campo são os taninos e, 

acredita-se que sua concentração na planta seja modificada durante o crescimento, 

períodos reprodutivo e vegetativo, assim como, a disponibilidade de água e nutrientes, 

visto que tais fatores influenciam no balanço carbono-nitrogênio na planta (ESPÍRITO-

SANTO et al, 1999).
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Espírito-Santo et al (1999) verificaram que a produção dos taninos, nesta 

espécie, ocorre durante todo o ano, sendo mais pronunciada no período de dezembro a 

abril, sem possuir relação com a temperatura, mas sim com a disponibilidade de água e 

luz, maiores nesta época do ano. 

Dado o fato do alecrim-do-campo ser uma das principais origens botânicas da 

própolis-verde, como já mencionado anteriormente, vários autores relacionam a 

composição química desta substância com a da planta lhe deu origem (ALENCAR et al, 

2005; KUMAZAWA et al, 2003). 

Kumazawa et al (2003) analisando amostras de extratos etanólicos de folhas 

jovens B. dracunculifolia DC. e do própolis concluíram que ambos possuem composição 

química semelhante: a artepilina C, ácido caféico, o ácido 4, 5-dicafeoilquínico e 3, 4-

dicafeoilquínico, ácido clorogênico, (substâncias com potencial antioxidante), 6-

metoxicanferol dentre outros.

Assim como Park et al (2004, 2005) e Alencar et al (2005), Kumazawa et al

(2003) também identificaram como componente principal a artepilina C.

Também se constatou a presença de substâncias como a apigenina (uma 

flavona), o ácido ferrúlico, o ácido cumárico e o ácido cinâmico (os três últimos, ácidos 

fenólicos) (ALENCAR et al, 2005).

Nagatani et al (2002), por sua vez, identificaram derivados de lignina e de 

sesquiterpenos.

Quanto ao óleo essencial do alecrim-do-campo, Arduin (2000), descreveu como 

constituintes principais o nerolidol (sendo o majoritário), α e β-pinenos, -cadineno e 

limoneno. Já Loaysa et al (1995) verificaram como componente majoritário o β-pineno 

(17,23%), seguido pelo -cadineno (12,97%), limoneno (4,17%), T-cadinol (3,86%) entre 

outros.

Informações como indicações de uso, formas de administração, posologia, 

efeitos adversos e toxicidade não foram encontrados em literatura.

1.7. Gel-creme e estudo de estabilidade
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O gel-creme, caracteriza-se por ser uma forma farmacêutica semi-sólida, 

constituída, basicamente, pela união, em diferentes proporções de um gel e uma 

emulsão.

As emulsões são sistemas heterogêneos constituídos por um líquido 

imiscível intimamente disperso num outro líquido sob a forma de gotículas, sendo a 

união destas fases dependente da adição de um agente emulsificante, assim como 

do emprego de aquecimento e agitação no processo de emulsificação (PRISTA, 

1995; ANSEL, 2000; LACHMAN, 2001). 

Os géis, por sua vez, são colóides nos quais a interação do líquido com 

partículas muito finas induz o aumento da viscosidade, tornando-se uma massa com 

partículas organizadas no meio de dispersão. Esses colóides formam uma rede com 

natureza elástica e gelatinosa (PRISTA, 1995).

 De modo geral, uma formulação deve apresentar características estáveis ao 

longo do tempo. A fim de avaliar estas características deve-se submeter às formulações 

desenvolvidas a um estudo de estabilidade, o qual fornecerá indicações sobre o 

comportamento do produto, em determinado intervalo de tempo, frente a condições 

ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término de sua 

validade (ANVISA, 2004; RIBEIRO, 1996).

Desta forma, através do perfil de estabilidade é possível avaliar seu desempenho, 

segurança e eficácia, além de sua aceitação pelo consumidor (ANVISA, 2004; 

RIBEIRO, 1996).
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2. OBJETIVO

Avaliar química e farmacologicamente duas espécies conhecidas, popularmente, 

como alecrim, o Rosmarinus officinalis L. e Baccharis dracunculifolia DC. 

Objetivos específicos

- Estudar fitoquimicamente as duas espécies de plantas.

- Estudar a atividade antimicrobiana (microbiota oral) e antioxidante dos extratos e óleos 

essenciais das espécies citadas acima.

- Avaliar a toxicidade aguda dos extratos glicólicos.

- Desenvolver uma formulação gel-creme contendo diferentes concentrações de 

extratos e óleos essenciais, assim como realizar o estudo de estabilidade acelerado das 

mesmas.
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3. MÉTODO

3.1. Coleta e processamento das plantas (R. officinalis L. e B. 

dracunculifolia DC.)

A planta fresca B. dracunculifolia DC. foi coletada em um sítio à cerca de 5 km 

(localização por GPS: 760m, S 23º29.840’) da Rodovia Mogi Dutra, na cidade de Mogi 

das Cruzes. O Rosmarinus officinalis L., por sua vez, foi comprado na Quitanda Cheiro 

Verde, localizada no Mercado Municipal da mesma cidade. Ambos foram coletados nos 

meses de julho a setembro durante o período da manhã (informações estas também 

confirmadas pelo fornecedor do R officinalis L.), sendo recolhidas somente folhas e 

flores.

Exemplares das duas plantas foram depositados no Herbário Mogiense da 

Universidade de Mogi das Cruzes.

Parte do material foi submetido à secagem à sombra, em temperatura ambiente, 

ao abrigo da luz solar e da chuva, para posterior avaliação farmacognóstica e preparo 

dos extratos. Para a obtenção dos óleos essenciais foi utilizado o restante do material, 

ainda fresco.

3.2. Análise dos metabólitos secundários das drogas vegetais

3.2.1. Taninos (COSTA, 2000, WADT, 2000)

Solução Extrativa (sol.extrativa)
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Ferveu-se cerca de 2g da folha seca pulverizada com 10 mL de água, por 5 

minutos. Filtrou-se a solução através de algodão, completando-se, em seguida, seu 

volume final (10 mL) com água fria. 

Reações de identificação

Reação com a gelatina (COSTA, 2000)

Em um tubo de ensaio adicionou-se 1 mL da sol. extrativa e 1 gota de ácido 

clorídrico 1N. Acrescentou-se, gota a gota, a solução de gelatina 2,5% e verificou-se a 

formação de precipitado.

Reação com acetato de chumbo 10% (COSTA, 2000)

Em um tubo de ensaio colocou-se 5 mL da sol. extrativa, adicionando-se a ele 10 

mL de ácido acético 10% e 10 mL de acetato de chumbo 10%. Verificou-se a formação 

de precipitado e ou turvação, indicando-se assim, a presença de galotaninos. Efetuou-

se o mesmo ensaio sem a adição de ácido acético.

Reação com acetato de cobre 3% (WADT, 2000)

Em um tubo de ensaio colocou-se 5 mL de sol. extrativa, adicionando-se a ele 2 

a 3 gotas de uma solução de acetato de cobre 3%. Observou-se a formação de 

precipitado e ou turvação.

Reação com cloreto férrico 2% (COSTA, 2000; WADT, 2000)

Em um tubo de ensaio colocou-se 1 mL da solução extrativa, 10 mL de água e 1 

gota de solução de cloreto férrico 2%. Verificou-se a coloração final. A presença de 

taninos pirogálicos torna a solução azul à violeta, enquanto que, os pirocatéquicos a 

colorem de verde a castanho.

3.2.2. Flavonóides (COSTA, 2000)

Solução extrativa
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Ferveu-se 0,2g da folha seca pulverizada, em banho-maria, por cerca de 2 

minutos, com 5 mL de metanol. Resfriou-se a solução, filtrou-se através de papel de 

filtro pregueado e evaporou-se, em banho-maria, até sua secura. Lavou-se o resíduo 

com um pouco de clorofórmio, o qual foi descartado. O processo foi realizado por quatro 

vezes, obtendo-se assim, quatro resíduos separadamente, os quais foram empregados 

em reações distintas.

Reações

Reação de Shinoda ou da cianidina

Dissolveu-se o resíduo em 5 mL de álcool 60º, acrescentou-se 1 mL de ácido 

clorídrico concentrado e 0,1g de pequenos fragmentos de magnésio metálico. 

Observou-se o desenvolvimento de coloração vermelha, rósea ou castanha.

Reação com cloreto férrico

Dissolveu-se o resíduo com alguns mL de álcool etílico. Adicionou-se 1 gota da 

solução de cloreto férrico 4,5%. Observou-se a coloração final (verde para flavonas e 

isoflavonas, verde-castanha para flavonóis e flavanonas, amarela para chalconas)

Reação com cloreto de alumínio 5%

Dissolveu-se o resíduo, referente à extração genérica acima, em um pouco de 

água. Adicionou-se 2 gotas desta solução, em ambos os lados de um papel de filtro 

previamente dividido em duas partes distintas. Sobre somente um dos lados, 

acrescentou-se 2 gotas de cloreto de alumínio 2% (em álcool etílico 95º). Aguardou-se 

a secagem do papel e observou-se, sob luz ultravioleta de ondas longas (366nm), a 

intensificação de fluorescência na região de contato do extrato com o reativo, bem 

como a mudança ou intensificação da coloração amarelo-esverdeada.

Reação com hidróxidos alcalinos

Dissolveu-se o resíduo em 1 mL de hidróxido de sódio 1N, observando-se a 

coloração final obtida, caracterizando-se reação positiva para flavonóides; a cor 

amarela.
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3.2.3. Saponinas (COSTA, 2000, WADT, 2000)

Ferveu-se 0,5g da folha seca pulverizada em 100 mL de água por 2 a 3 minutos. 

A solução obtida foi filtrada através de papel de filtro e resfriada, completando-se, em 

seguida, seu volume inicial.

Utilizando-se oito tubos de ensaio, adicionou-se ao primeiro e segundo deles 5 

mL do extrato anteriormente obtido. Ao segundo e demais tubos, até o oitavo, 

acrescentou-se 5 mL de água. Foi retirada uma alíquota de 5  mL do tubo 2, a qual foi 

repassada para o tubo 3, assim, sucessivamente, até o oitavo, desprezando-se 5 mL 

deste último. 

Todos os tubos foram agitados, ao mesmo tempo, por 15 segundos, sendo então 

deixados em repouso por mais 15 segundos. Mediu-se, quando visualizada, a altura da 

espuma persistente.

3.2.4. Alcalóides (COSTA, 2000)

Cerca de 1g da folha seca foi pulverizada e levada à fervura com 15 mL de ácido 

clorídrico 1%. Filtrou-se o sobrenadante por algodão, recebendo o filtrado em funil de 

separação. Alcalinizou-se o filtrado com solução de hidróxido de amônia 10%, 

seguindo-se a agitação da solução com 15 mL de clorofórmio. Aguardou-se a 

separação das fases e retirou-se a fase clorofórmica colocando-a em uma cápsula de 

porcelana. Procedeu-se à evaporação, em banho-maria, do extrato clorofórmico, 

obtendo-se, por fim, um resíduo. Redissolveu-se este resíduo, triturando-o, com o 

auxílio de um bastão de vidro, com 12 mL de ácido clorídrico 1%. A solução final foi 

dividida em três tubos de ensaio, onde adicionou-se, respectivamente, 3 gotas dos 

reativos de Draggendorf, Mayer e Bertrand. Observou-se, em seguida, a formação de 

precipitado. 

3.2.5. Antraquinonas (COSTA, 2000, WADT, 2000)

Reação de Borntraeger
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Ferveu-se 0,2g da folha seca com 10 mL de ácido sulfúrico 2N por cerca de 2 

minutos. Resfriou-se a solução e filtrou-se através de papel de filtro, recolhendo-se o 

filtrado em um funil de separação. Ao funil, adicionou-se 10 mL de éter etílico, agitou-se 

e aguardou-se sua decantação, separando-se a camada etérea para um tubo de 

ensaio. Acrescentou-se ao tubo 2 mL de hidróxido de sódio 2N, agitou-se e aguardou-

se, novamente, a separação de fases. Observou-se a coloração obtida nas duas fases, 

sendo características positivas para a presença de antraquinonas, o aparecimento de 

coloração vermelha intensa na fase aquosa e ausência de coloração na fase etérea.

Pesquisa de antraquinonas livres

Agitou-se 0,3g da folha seca pulverizada com 5 mL de éter. Decantou-se a 

solução e transferiu-se o líquido sobrenadante para um tubo de ensaio. Repetiu-se o 

procedimento, juntou-se os solventes separados em um mesmo tubo. A este extrato 

etéreo, adicionou-se cerca de 1 mL de hidróxido de amônia 10%. Agitou-se e observou-

se a formação de  coloração rósea ou vermelha (COSTA, 1994).

3.2.6. Cardiotônicos (COSTA, 2000; WADT, 2000)

Solução extrativa

Ferveu-se cerca de 2g da folha seca com 20 mL de álcool etílico 50% e 10 mL de 

acetato de chumbo 10%, por 2 minutos.Centrifugou-se e resfriou-se a solução 

resultante. Ao líquido decantado, adicionou-se 15 mL de clorofórmio e procedeu-se a 

agitação. Repetiu-se o procedimento mais uma vez. A fim de destruir a emulsão 

formada, centrifugou-se  novamente. Retirou-se, em seguida, a fase clorofórmica, 

agitando-a com quantidade suficiente (qs) de sulfato de sódio anidro e filtrando-a 

através de algodão. 

Reação de Liebermann-Burchard (identificação do núcleo esteroidal)

Concentrou-se 3 mL do extrato até secura, em banho-maria, seguindo-se a 

adição ao resíduo de 1 mL de uma mistura recém-preparada de 50 mL de anidrido 

acético e 1 mL de ácido sulfúrico concentrado. Aguardou-se 5 minutos e observou-se a 
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coloração na zona de contato, caracterizando reação positiva com o surgimento das 

cores castanho e verde.

Reação Salkowiski (identificação do anel lactônico pentagonal)

Concentrou-se 5 mL do extrato secura. Ao mesmo, adicionou-se 1 mL de 

clorofórmio e 1 mL de ácido sulfúrico R, sem agitação. Observou-se a coloração na 

zona de contato, caracterizando reação positiva com o surgimento das cores rosa ou 

amarela.

Reação de Baljet (identificação do anel lactônico pentagonal)

Evaporou-se 3 mL da solução extrativa. Adicionou-se 7 a 8 gotas de solução de 

ácido pícrico a 0,5% e 2 gotas de hidróxido de amônio 1N. Observou-se o aparecimento 

de cor alaranjada intensa na solução final.

Reação de Kedde (identificação do anel lactônico pentagonal)

Evaporou-se, em banho-maria, 6  mL do extrato concentrado até secura. 

Adicionou-se ao resíduo 2 mL de álcool etílico 50º, 2 mL de água, 2 mL do reativo de 

Kedde (solução de ácido dinitrobenzóico 2%) e 2 mL de hidróxido de potássio 1N. 

Aguardou-se 5 minutos e observou-se a coloração final, caracterizando reação positiva 

com o surgimento das cores castanho-avermelhado ou vermelho violeta.

Reação de Keller-Kiliani (identificação de 2 desoxiaçúcares)

Evaporou-se, em banho-maria, 5  mL do extrato concentrado até secura. 

Adicionou-se 1 mL de ácido acético concentrado e 2 gotas de cloreto férrico 2%, assim 

como 1 mL de ácido sulfúrico concentrado, sem agitação. Observou-se a coloração na 

zona de contato e na porção superior, caracterizando reação positiva com o surgimento 

das cores castanho-avermelhada e azul-esverdeada, respectivamente.

3.2.7. Óleos essenciais (COSTA, 1994, WADT, 2000)
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Triturou-se cerca de 2g da folha seca com quantidade de éter suficiente para 

umedecê-la. Foi adicionado 1 gota desse extrato em papel de filtro e aguardou-se a 

evaporação do éter. Por fim, verificou-se a formação de mancha oleosa, assim como 

odor característico.

3.3. Preparo dos extratos fluídos

Para obtenção dos extratos glicólicos, de ambas as espécies, utilizou-se o 

método de Percolação Fracionada, empregando como solvente uma solução contendo 

70% de propilenoglicol e 30% de água destilada (FARMACOPÉIA, 1959).

3.4. Obtenção dos Óleos Essenciais

Submeteu-se ao processo de hidrodestilação, em aparelho de Clevenger para 

arraste dos óleos essenciais, as porções frescas (flores e folhas) das plantas estudadas 

(FARMACOPÉIA, 1988).

3.4.1. Perfil fitoquímico dos óleos essenciais

Encaminhou-se amostras do óleo essencial do R. officinalis L. e da Baccharis 

dracunculifolia DC. ao Laboratório de Química da Universidade do Rio Grande do Sul 

para execução das análises qualitativa e quantitativa dos constituintes químicos 

presentes nos mesmos,  através da técnica de cromatografia gasosa (CG) e 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG – EM), 

respectivamente. Utilizou-se 1μL das amostras. Realizou-se a cromatografia gasosa em 

um cromatógrafo Shimadzu CG-17A com detector de ionização de chama, equipado 

com o programa Shimadzu CG 10, usando a coluna capilar de sílica DB-5 (30m x 0.25 

mm x 0.25 m) sendo as temperaturas do injetor e detector de 220oC e 250oC, 

respectivamente. Programou-se a temperatura do forno da coluna de 60o-300oC à 

3oC/min empregando-se hélio como gás de arraste (1mL/min) em todas as análises. 
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Determinou-se a composição percentual através da integração automática da área dos 

picos obtidos por CG correspondente aos componentes químicos.

A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG – EM) foi 

realizada em um sistema CG capilar Shimadzu – EM quadrupólo (QP 5000) operando a 

70 elétron-volts (70 eV) nas mesmas condições descritas anteriormente para a CG. 

Identificou-se as substâncias por comparação dos índices de retenção de Kovats, 

determinados relativamente ao tempo de retenção de uma série de n-alcanos, e do 

espectro de massas com uma base de dados contendo padrões comparativos 

freqüentemente encontrados em óleos voláteis (ADAMS, 1995; JENNINGS, 

SHIBAMOTO, 1980).

3.5. Atividade antimicrobiana dos extratos e óleos essenciais

Microrganismos: Staphylococcus aureus (American Type Cultura Collection - ATCC 

6538), Candida albicans (ATCC 10231), Streptococcus mutans (isolado a partir de 

mucosa oral pelo Núcleo de Ciências Ambientais – NCA - da Universidade de Mogi das 

Cruzes) (AL-HEBSHI et al, 2006; MONROY et al, 2005; CICCONE et al, 2004;

MEILLER et al, 2001; GEBARA et al, 1996)

OBS: todas as soluções, meios de cultura e vidrarias empregados no teste foram 

previamente esterilizados a 121ºC , 1 atm por 20 minutos.

3.5.1. Padronização dos microrganismos

A partir de culturas-estoque, os microrganismos foram repicados em estrias, na 

superfície do meio inclinado Agar Triptona Soja (TSA), para as bactérias e em Agar 

Batata Dextrose (BDA), para a levedura, sendo então incubados, a 37ºC por 24h e 48h 

respectivamente. A massa celular, resultante do crescimento, foi recolhida em cerca de 

5 mL de solução salina estéril. A partir da suspensão original de cada microrganismo 

foram feitas diluições sucessivas (10-1 a 10-7), também em solução fisiológica estéril, 
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sendo as três últimas plaqueadas, em duplicata, através da técnica de semeadura em 

profundidade. As placas foram incubadas37ºC por 24h (para bactérias) e 48h (para 

levedura) e então submetidas à contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) 

(UNITED, 2004; WADT, 2000).

3.5.2. Preparo das amostras

Testou-se os extratos e óleos em diferentes concentrações (5 e 10% para 

extratos e 0,5 e 1% para os óleos essenciais), sendo empregado como diluentes: 

solução salina 0,9% (no caso dos extratos) e solução salina 0,9% + 0,5% tween 20 (no 

caso dos óleos essenciais).

3.5.3. Avaliação da atividade antimicrobiana 

3.5.3.1.   Método A

Realizou-se este ensaio baseando-se na metodologia de Wadt (2000) com 

algumas modificações. 

Em tubo de ensaio de 50 mL, adicionou-se 1 mL da cultura microbiana, de carga 

equivalente a 105 UFC/ mL (MEILLER et al, 2001), 1  mL da amostra a ser testada 

(extratos a 5 e 10% e óleos essenciais a 0,5 e 1%), deixando-os em contato, por 10 

minutos. Após este período, adicionou-se 8  mL do meio de cultura Caldo Triptona Soja 

(TSB), agitou-se os tubos e retirou-se alíquota de 1 mL para plaqueamento por 

semeadura em profundidade, empregando-se meio de cultura TSA para bactérias e, 

BDA para levedura. Após incubação dos tubos e placas, a 37C, por 24h (para 

bactérias) e 48h (para levedura), realizou-se a leitura da turbidez, 

espectrofotometricamente, em 500 nm, e a contagem de unidades formadoras de 

colônias (UFC) visualmente. Empregou-se como “branco” as respectivas amostras em 

meio de cultura TSB, sem a adição de microrganismos.

Efetuou-se todo o teste em triplicata para os tubos e duplicata para as placas. 

Executou-se o teste três vezes. Para o controle positivo, reproduziu-se o ensaio 
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substituindo-se a amostra por 1 mL de solução salina e como controle negativo, 

somente o meio de cultura estéril.

A fim de descartar-se a interferência dos solventes utilizados no preparo dos 

extratos e solubilização dos óleos essenciais, realizaram-se dois testes, 

separadamente, empregando-se como amostra o propilenoglicol 70% e o tween 20 a 

0,5% (HAMMER et al, 1999).

Para comprovar a eficiência do tempo de contato entre a amostra e o 

microrganismo (10 minutos) reproduziu-se o ensaio de modo semelhante, modificando-

se, somente, a adição do microrganismo, efetuando-se a mesma subseqüentemente à 

adição do meio de cultura TSB. 

3.5.3.2. Método B

O método B de avaliação da atividade antimicrobiana das amostras baseou-se 

no ensaio de difusão em ágar.

Efetuou-se a camada base com 25mL de meio de cultura TSA, para as bactérias 

e BDA, para a levedura, em placas de Petri de 150mm de diâmetro. Após solidificação, 

adicionou-se 10mL do mesmo meio sólido citado anteriormente, previamente inoculado 

com o microrganismo em teste (carga 105 UFC/ mL). Decorrido o tempo de solidificação 

desta segunda camada, perfurou-se na mesma 5 “poços” de cerca de 4mm de 

diâmetro.

Aplicou-se 0,2mL das amostras, preparadas conforme item 4.5.2.,  mantendo-as, 

posteriormente, em temperatura ambiente por aproximadamente 120 minutos, a fim de 

promover a difusão das amostras antes do desenvolvimento dos microrganismos.

Incubou-se as placas a 37ºC, por 24h, para bactérias e, 48h para a levedura. 

Decorrido o tempo de incubação realizou-se a leitura e medida do halo de inibição, 

utilizando-se um paquímetro, visualizados a olho nu. 

Além das diferentes concentrações de extratos e dos óleos essenciais, de ambas 

as espécies estudadas, efetuou-se o teste também com o veículo dos extratos, 

propilenoglicol 70% e com o Tween 0,05%, utilizado na diluição dos óleos.

Realizou-se o ensaio em triplicata (UTYARNA, 2003).
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3.6.  Atividade antioxidante

Determinou-se a atividade antioxidante dos extratos, na concentração de 0,1%, 

como inibição da lipoperoxidação da membrana mitocondrial, esta, por sua vez,

avaliada pela formação de malondialdeído (MDA). Incubou-se a suspensão mitocondrial 

(1,0 mg de proteína), juntamente com a amostra, em um meio contendo cloreto de 

potássio 130 mmol/L e HEPES-KOH 10 mmol/L, pH 7,4 a 30ºC, adicionado de 

succinato de potássio 5 mmol/L, rotenona 2,5 mol/L, (NH4)2Fe(SO4)2 50 mol/L e 

citrato de sódio 2 mmol/L (substratos para a suspensão mitocondrial), por 30 minutos, a 

37ºC (volume final de 1,0  mL). Para determinação do MDA, adicionou-se 1,0  mL de 

ácido tiobaritúrico (TBA) 1 % (m/v) (preparado em hidróxido de sódio 50 mmol/L), 0,1  

mL de hidróxido de sódio 10 mol/L e 0,5  mL de ácido fosfórico 20 % (v/v), seguido por 

incubação durante 20 minutos, a 85ºC. Extraiu-se o complexo MDA-TBA com 2,0  mL 

de n-butanol, determinou-se a absorbância, espectrofometricamente em 532 nm e 

calculou-se a quantidade de MDA formada utilizando-se =1,56x105 M-1. Realizou-se o 

experimento em triplicata utilizando-se diferentes preparações mitocondriais e usando-

se Fe2+/citrato como agente indutor da lipoperoxidação. Efetuou-se, paralelamente, um 

ensaio controle, incubando-se a suspensão mitocondrial com o volume utilizado do 

veículo dos extratos, o propilenoglicol 70%, na ausência de ferro. (BUEGE, 1978; 

SILVA et al, 1999).

3.7. Toxicidade aguda

OBS: Conforme anexo 1, o ensaio de toxicidade aguda passou por aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo animais.
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Testaram-se três concentrações crescentes dos extratos de Baccharis 

dracunculifolia DC. e do Rosmarinus officinalis L. (5, 10 e 20%). Realizou-se o mesmo 

ensaio empregando-se controles negativos: solução salina 0,9% e propilenoglicol 70% 

(veículo dos extratos).

 Empregaram-se oito grupos de dez camundongos cada, com peso em torno de 

20g (espécie Swiss, provenientes do Biotério da Universidade de Mogi das 

Cruzes), sendo estes divididos em duas caixas, contendo cinco machos em uma 

e cinco fêmeas em outra.

 Diluiu-se as amostras nas concentrações acima mencionadas, em solução salina 

e administrou-se aos animais, em uma única dose, na proporção de 1 mL por 

100g de peso.

 A partir da administração, observaram-se, durante um período de 14 dias 

consecutivos (inicialmente aos primeiros 30, 60, 120, 240 e 360 minutos e, 

depois, a cada 24h), parâmetros como comportamento geral (incluindo letargia, 

piloereção, dor entre outros), consumo de alimentos e de água.

 Decorrido o período supracitado, sacrificou-se os animais através de 

deslocamento cervical (BRITO, 1994).

3.8. Desenvolvimento da Formulação de Gel-Creme

3.8.1. Formulação Gel-Creme (OLIVEIRA, 2005)

Tabela 1: Componentes da formulação creme lanette® e gel de carbopol 940.

Creme Lanette (35%) Gel de Carbopol 940 (65%)

Lanette N® (FO)..........................14%                 Carbopol 940® ......................1,5%

Phenonip® (FA)........................0,5%   Phenonip®..............................0,5%

BHT (FO)................................0,05%   BHT ......................................0,05%
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EDTA (FA)................................0,1%   EDTA......................................0,1%

Água destilada (FA)..............85,35% Trietanolamina................qs pH ~ 7,0

Água destilada...................qsp 100%

* FA – fase aquosa           FO – fase oleosa

3.8.2. Farmacotécnica da formulação

A formulação foi preparada em três etapas distintas, a saber:

1º - Preparo do Creme Lanette N®.

Preparou-se a emulsão através do método clássico de fabricação de emulsões, 

onde são aquecidos em torno de 70ºC, separadamente, fase aquosa e oleosa. Depois 

de atingida a temperatura desejada, verteu-se a fase oleosa sobre a aquosa, sob 

agitação constante e não vigorosa (a fim de evitar a aeração do creme), até a formação 

da emulsão.

2º - Preparo de Gel de Carbopol®.

Em recipiente de inox, adicionou-se a água e os demais componentes, com 

exceção do Carbopol 940®. Homogeneizou-se através de agitação com bastão. 

Adicionou-se, lentamente e sem agitação, o Carbopol 940 sobre a superfície da água, 

deixando a mistura em repouso por cerca de 24h para hidratação do polímero. Passado 

este período procedeu-se a agitação da solução e corrigiu-se seu pH em torno de 7,0, 

empregando-se trietanolamina. 

3º - Preparo Gel-Creme

A emulsão foi adicionada sobre o gel, aos poucos e sob agitação com espátula 

de inox, na proporção de 35% (creme) e 65% (gel). 

4º - Incorporação dos ativos
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Foram incorporadas duas concentrações de extrato, 5 e 10%, e óleo essencial, 

0,5 e 1%, ao gel-creme desenvolvido, através da simples adição dos mesmos e 

homogeneização com espátula de inox. 

3.8.3. Estudo de Estabilidade Acelerado

Realizou-se o estudo de estabilidade acelerado das seguintes formulações:

- Gel-creme com extrato de R. officinalis L. 5%

- Gel-creme com extrato de R. officinalis L. 10%

- Gel-creme com óleo essencial de R. officinalis L. 0,5%

- Gel-creme com óleo essencial de R. officinalis L. 1%

- Gel-creme com extrato de B. dracunculifolia DC. 5%

- Gel-creme com extrato de B. dracunculifolia DC. 10%

- Gel-creme com óleo essencial de B. dracunculifolia DC. 0,5%

- Gel-creme com óleo essencial de B. dracunculifolia DC. 1%

- Gel-creme (base sem incorporação de ativos)

Foram retiradas amostras de 100g cada do gel-creme e das formulações com 

extrato, e 20g cada para as que continham óleo essencial, sendo estas acondicionadas 

em potes plásticos brancos e armazenadas, em duplicata, sob diferentes condições de 

temperatura: estufa (50 + 2ºC), geladeira (5 + 2ºC) e temperatura ambiente (25 + 2ºC). 

Como padrão, manteve-se uma amostra de cada formulação em temperatura ambiente.

Efetuou-se o estudo durante um período de seis meses, durante o qual realizou-se 

análises físico-químicas e microbiológicas.

Os testes físico-químicos (pH, viscosidade, centrifugação, características 

organolépticas) foram realizados logo após o preparo da formulação (tempo 0), com 

24h, 7, 15, 30, 60 e 90dias. 

Todos os testes foram realizados após as amostras atingirem a temperatura 

ambiente (ANVISA, 2004).
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3.8.3.1. Análises físico-químicas

3.8.3.1.1. Características organolépticas

Avaliaram-se os aspectos cor e odor das formulações, através do método visual 

e diretamente pelo olfato, respectivamente, comparando-se com as amostras-padrão 

(ANVISA, 2004).

3.8.3.1.2. Determinação de pH  

Diluiu-se as amostras a 10% e, posteriormente, efetuou-se a determinação 

potenciométrica, empregando-se um pHmetro (FARMACOPÉIA, 1977).

3.8.3.1.3. Avaliação da Viscosidade

Avaliou-se a viscosidade utilizando-se o Viscosímetro de Brookfield. Para tanto, 

estabeleceu-se fusos e velocidades adequados e quantidade suficiente de amostra 

(RIBEIRO, 1996; BABY, 2004)

3.8.3.1.4. Centrifugação

Submeteu-se as amostras (3g) à centrifugação, por 10 minutos à 3000 rpm, e em 

seguida, avaliou-se as mesmas visualmente, de forma a identificar separação de fases, 

coalescência entre outras características de instabilidade da formulação. Expressaram-

se os resultados conforme descrição no item 4.8.3.1.1. Características organolépticas

(BABY, 2004).

3.9. Tratamento dos dados (análise estatística)



54

Submeteram-se os dados de atividade antimicrobiana dos extratos e óleos 

essenciais, assim como os do ensaio de Toxicidade aguda à análise pelo Teste 

estatístico ANOVA empregando-se  5% e, quando necessário, ao teste de Tukey.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Análise Farmacognóstica

A análise fitoquímica dos constituintes da droga pode ser realizada de diversas 

maneiras como, por exemplo, através de reações cromáticas e de precipitação, e tem 

por objetivo determinar as classes de compostos químicos que constituem a mesma. 

Desta forma, é possível também relacionar estes componentes com as atividades 

biológicas desempenhadas pela planta.

Após avaliação fitoquímica do R. officinalis L. (alecrim) e da B. dracunculifolia DC. 

(alecrim-do-campo), como descrito nas tabelas 2, 3 e 4, pôde-se verificar que ambas 

possuem composição semelhante, apresentando as classes de compostos: taninos, 

flavonóides e óleo essencial.

Identificou-se os taninos, por meio de reações gerais que caracterizam o grupo 

como um todo, como a reação com a gelatina, baseada na propriedade de precipitação 

de proteínas por estas substâncias e, também, por ensaios que identificam 

grupamentos químicos isoladamente (taninos hidrolisáveis e condensados), sendo o 

caso das reações com acetato de chumbo e cloreto férrico, esta última menos 

específica por apresentar resultado positivo com outros compostos polifenólicos 

(SIMÕES et al, 2002).

A reação com o acetato de chumbo levou à identificação de taninos pirogálicos e 

condensados no R. officinalis L. e na B. dracunculifolia DC.. Este ensaio foi efetuado 

inicialmente com a adição de ácido acético diluído, em função deste reagente conservar 
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dissolvidos, na solução, os taninos condensados, possibilitando-se a identificação dos 

galotaninos (pirogálicos) pela formação de precipitado (COSTA, 2000). Um segundo 

teste compreendeu a adição de um agente oxidante, no caso, o cloreto férrico, devido 

aos taninos serem compostos facilmente oxidáveis. A alteração de coloração para 

verde a castanho confirmou, em ambas as plantas, a existência de pirocatéquicos 

(taninos condensados). Uma hipótese para a não confirmação dos galotaninos 

(hidrolisáveis) na reação anterior poderia ser sua concentração na amostra, talvez, 

inferior a dos taninos condensados.

A precipitação que ocorre em quase todos os ensaios de pesquisa destes 

compostos pode ser explicada pela oxidação e polimerização destas substâncias, 

tornando-as menos solúveis na água (COSTA, 2000).

Os resultados encontrados para a Baccharis dracunculifolia DC. mostram-se de 

acordo com Espírito-Santo et al (1999) os quais identificaram taninos na constituição da 

planta e também relacionaram sua concentração com uma maior disponibilidade de 

água e nutrientes, assim como, sua produção mais acentuada nos meses de dezembro 

a abril pela maior incidência de luz e maior teor de umidade, características do clima de 

Belo Horizonte nesta época do ano. 

Embora as amostras estudadas no presente trabalho não tenham sido analisadas 

quantitativamente com relação aos taninos, acredita-se que o fato das mesmas terem 

sido adquiridas entre julho e setembro, não alterou significativamente o teor destes 

compostos fenólicos devido à região de coleta, Mogi das Cruzes, apresentar um clima 

extremamente úmido durante praticamente todo o ano.

Quanto ao R. officinalis L., apenas Cunha et al (2003), dentre os vários estudos 

sobre o alecrim, mencionou a presença de taninos. 

Os flavonóides, por sua vez, podem, assim como os taninos, serem caracterizados 

por algumas reações cromáticas como a da cianidina (ou Shinoda), com hidróxidos 

alcalinos, cloreto férrico e de alumínio (COSTA, 2000).

Os ensaios foram conduzidos, baseados na presença de hidroxilas fenólicas 

nestes compostos, as quais explicam várias propriedades como solubilidade em 

hidróxidos alcalinos e conseqüente surgimento de coloração amarela; redução dos 

derivados flavônicos, através da adição de ácido e magnésio metálico e também no 
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aparecimento de fluorescência intensa de tonalidade amarelada, quando em contato 

com cloreto de alumínio, sob luz ultravioleta (COSTA, 2000).

Conforme verificou-se e, de acordo com Oluwatuyi et al (2004), Cunha et al

(2003), D’Amélio (1999), Bisset (1994), Duke (1992) os flavonóides presentes no 

alecrim, em sua maioria, pertencem à classe das flavonas, como, por exemplo, a 

apigenina, luteolina e a diosmina. 

Alencar et al (2005) também descreveu as flavonas no alecrim-do-campo, assim 

como Park et al (2004) encontrou o canferol (um flavonol). 

As demais classes de compostos pesquisadas não foram encontradas no R. 

officinalis L. e na B. dracunculifolia DC..

Tabela 2: Análise farmacognóstica de taninos nas drogas vegetais R. officinalis L. e B. 

dracunculifolia DC.

Tipo de ensaio
R. officinalis L.

B. dracunculifolia 

DC.

Acetato de chumbo 10% (com ácido 

acético)
+  (precipitado) +  (precipitado)

Acetato de chumbo 10% (sem ácido 

acético)
+  (precipitado) +  (precipitado)

Acetato de cobre 3% +  (precipitado) +  (precipitado)

Cloreto férrico 2% +  (verde) +  (castanho)

Gelatina 2,5% +  (precipitado) +  (precipitado)

Índice:  + presença          - ausência

Tabela 3: Análise farmacognóstica de flavonóides nas drogas vegetais R. officinalis L. e 

B. dracunculifolia DC.

Tipo de ensaio R. officinalis L. B. dracunculifolia DC.
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Reação de Shinoda ou cianidina +  (castanha) +  (rósea)

Reação com cloreto férrico 4,5% +  (verde) +  (verde)

Cloreto de alumínio 5% +

(fluorescência 

amarela intensa)

+

(fluorescência amarela 

intensa)

Hidróxidos alcalinos + (amarelo) + (amarelo)

Índice:  + presença          - ausência

Tabela 4: Análise farmacognóstica de óleo essencial nas drogas vegetais R. officinalis

L. e B. dracunculifolia DC.

Tipo de ensaio R. officinalis 

L.

B. dracunculifolia 

DC.

Extração com éter (mancha e odor) + +

 Índice:  + presença          - ausência

4.2. Perfil fitoquímico dos óleos essenciais

Os óleos essenciais são misturas extremamente complexas de substâncias 

lipofílicas, em geral odoríferas e líquidas. A produção destas substâncias nas plantas 

está geralmente associada à presença de estruturas secretoras especializadas, tais 

como tricomas glandulares, como é o caso do R. officinalis L., ductos de óleos ou 

resinas, que contêm grande variedade de terpenos, considerados os sítios primários de 

acúmulos desse material. 

Embora saibamos que a composição química dos óleos essenciais é determinada 

geneticamente, assim como específica para determinado órgão da planta e 
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característica para seu estágio de desenvolvimento, outros fatores, como as condições 

ambientais (temperatura, exposição ao sol, umidade relativa) em que ocorre o cultivo e 

mesmo a coleta, podem alterar significativamente o resultado final. De modo geral, 

apresentam em sua constituição, principalmente compostos terpênicos, como os 

monoterpenos, os sesquiterpenos e seus derivados, sendo os primeiros os mais 

freqüentes (TROMBETTA et al, 2005; BREHM-STECHER, JOHNSON, 2003; SIMÕES 

et al, 2002). 

Segundo Trombetta et al (2005), acredita-se, que os monoterpenos possuam 

atividade antimicrobiana por desencadearem efeitos tóxicos na estrutura e na função 

das membranas das células dos microrganismos, como, por exemplo, alterações na 

fluidez e permeabilidade e interação com componentes internos da célula, ações estas, 

explicadas, principalmente, pelo caráter lipofílico destas substâncias.

Para avaliarmos a composição química dos óleos voláteis das duas espécies 

estudadas, empregamos a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

(CG – EM), onde pudemos identificar as substâncias presentes, como pode ser visto na 

tabela 5 e figuras 6 e 7, através da comparação dos tempos de retenção e do espectro 

de massas das mesmas com uma base de dados contendo padrões comparativos 

freqüentemente encontrados em óleos voláteis (ADAMS, 1995; JENNINGS, 

SHIBAMOTO, 1980).

No R. officinalis L. foram identificadas vinte diferentes substâncias, a maioria de 

origem monoterpênica. 

Como componente majoritário, encontramos os monoterpenos cânfora (32,4%), 

seguida pelo 1,8-cineol (17,6%), o mirceno (10,3%) e o alfa-pineno (9,2%), resultados 

semelhantes aos descritos por Kabouche et al (2005), Lopez et al (2005), Porte e 

Godoy (2001) e Giordani et al (2004).

Segundo Limberger et al (2001) várias são as atividades biológicas relacionadas 

à substância 1,8-cineol (ou eucaliptol) entre elas a broncodilatadora, sedativa, 

antiinflamatória e analgésica. Já o composto alfa-pineno apresenta propriedades 

antiinflamatória, expectorante e antimicrobiana.

Atti-Santos et al (2005), analisando 19 amostras de óleo essencial de alecrim, 

encontrou como compostos principais o alfa-pineno (40,55 a 45,10%), o 1,8-cineol 



59

(17,40 a 19,35%), canfeno (4,73 a 6,06%) e verbenona (2,32 a 3,86%), sendo que, em 

relação à concentração, apenas o 1,8-cineol e a verbenona estão em concordância com 

o encontrado no presente trabalho.

Considerando também o clima frio (nos meses de julho a setembro) da região, 

onde foram obtidas as amostras, de acordo com Celiktas et al (2005), deveríamos ter 

encontrado valores altos de cânfora e verbenona e mais baixos de 1,8-cineol, o que não 

se verificou completamente na prática. 

Já Tognolini et al (2006) e Saccheti et al (2005) verificaram um teor mais 

expressivo de verbenona no alecrim estudado, entretanto, encontramos 4,7% deste 

composto.

Ao contrário do R. officinalis L., a B. dracunculifolia DC. apresentou em sua 

composição, principalmente, estruturas sesquiterpênicas (quinze dos vinte e cinco itens 

identificados), estando em predominância o e-nerolidol (33,35%), em acordo com 

Arduin (2000) e Ferracini et al (1995). 

Ferracini et al (1995), também verificou haver uma maior razão entre os 

constituintes monoterpênicos / sesquiterpênicos em épocas do ano com maior índice de 

chuvas, o que justificaria a maior quantidade de sesquiterpenos na amostra avaliada 

em nosso estudo, visto a mesma ter sido coletada em uma época do ano onde não há 

uma incidência de chuvas muito elevada.

Em concentrações menores, também foram detectados o biciclogermacreno 

(6,18%), o β-pineno (7,3% - um monoterpeno) e o espatulenol (6,08%), o limoneno 

(5,57%) e o -cariofileno (5,51%) dentre outros. O -cariofileno é conhecido por sua 

propriedade antiinflamatória.

Arduin (2000) e Loaysa et al (1995), também descreveram a presença de  α e β-

pinenos, e limoneno (monoterpenos) e -cadineno (sesquiterpeno), sendo, nos estudos 

de Loyasa, o β-pineno o composto majoritário. No presente estudo, esta substância foi

caracterizada como o monoterpeno em maior concentração, mas não como majoritário.

Tabela 5: Perfil fitoquímico do óleo essencial de R. officinalis L. e B. dracunculifolia DC. 

obtido por Cromatografia Gasosa.
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R. officinalis L. B. dracunculifolia DC.

Composto % Composto %

Alfa-pineno 9,2 Alfa-pineno 2,29

Beta-pineno 4,7 Beta-pineno 7,3

Mirceno 10,3 Mirceno 0,68

Limoneno 3,0 Limoneno 5,57

Beta-cariofileno 4,3 Beta-cariofileno 5,51

Alfa-terpineno 0,3 Não identificado 0,3

Orto-cimeno 0,7 Beta-elemeno 0,9

Alfa-fencheno 3,8 Tricicleno 0,55

1, 8-cineol 17,6 Aromadendreno 0,97

Gama-terpineno 1,1 Alfa-humuleno 1,31

Terpinoleno 0,6 Beta-santaleno 1,32

Linalol 0,9 Não identificado 1,06

Não identificado 0,1 Germacreno D 5,21

Não identificado 0,4 Biciclogermacreno 6,18

Cânfora 32,4 Alfa-muuroleno 1,03

Não identificado Traços Gama-cardineno 0,85

Borneol 1,1 Delta-cardineno 4,06

n-nonanol 0,2 Cadina-1, 4 – dieno 1,55
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Terpinen-4-ol 0,8 e-nerolidol 33,35

Alfa-terpineol 1,5 Não identificado 0,37

Verbenona 4,7 Espatulenol 6,08

Acetato de isobornila 1,2
Oxido de 

cariofileno
3,44

Alfa-humuleno 0,8 Globulol 1,44

Não identificado 0,1 Epi-globulol 0,13

Oxido de humuleno 

I
1,42

Alfa-muurolol 2,15

Cubenol 0,34

Não identificado 3,46

Eudesma-(4), 7-

dien-1-beta-ol
0,66

Figura 6: Cromatograma do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. obtido por 

Cromatografia Gasosa. Picos: (1) Alfa-pineno, 7,269; (2) Alfa-fencheno, 7,769; (3) Beta-pineno, 

8,779; (4) Mirceno, 9,322; (5) Alfa-terpineno, 10,346; (6) Orto-cimeno, 10,359; (7) Limoneno, 
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10,862; (8) 1,8-cineol, 10,95; (9) Gama-terpineno, 12,142; (10) Terpinoleno, 13,449; (11) Linalol, 

14,02; (12) não identificado, 13,133; (13) não identificado, 15,059; (14) Cânfora, 15,98; (15) não 

identificado, 16,092; (16) Borneol, 17,005; (17) N-nonanol, 17,319; (18) Terpinen-4-ol, 17,533; 

(19) Alfa-terpineol, 18,173; (20) Verbenona, 18,97; (21) Acetato de isobornila, 22,491; (22) Beta-

cariofileno, 28,438; (23) não identificado, 29,1; (24) Alfa-humuleno, 29,879.

Figura 7: Cromatograma do óleo essencial de Baccharis dracunculifolia DC. obtido por 

Cromatografia Gasosa. Picos: (1) Tricicleno, 7,242; (2) Alfa-pineno, 7,292; (3) Beta-pineno, 

8,806; (4) Mirceno, 9,348; (5) Limoneno, 10,873; (6) não identificado, 15,947; (7) Beta-elemeno, 

27,26; (8) Beta-cariofileno, 28,427; (9) Aromadendreno, 29,257; (10) Alfa-humuleno, 29,868; 

(11) Beta-santaleno, 30,166; (12) não identificado, 30,865; (13) Germacreno D, 31,684; (14) 

Biciclogermacreno, 31,684; (15) Alfa-muuroleno, 31,831; (16) Gama-cardineno, 32,385; (17) 

Delta-cardineno, 32,773; (18) Cadina-1,4-dieno, 33,221; (19) E-nerolidol, 34,458; (20) não 

identificado, 34,75; (21) Espatulenol, 34,978; (22) Óxido de cariofileno, 35,245; (23) Globulol, 

35,55; (24) Epi-globulo, 35,65; (25) Óxido de humuleno I, 35,979; (26) Alfa-muurolo, 37,463; 

(27) Cubenol, 37,621; (28) não identificado, 37,95; (29) Eudesma-(4),7-dien-1-beta-ol, 39,138.

4.3. Atividade antimicrobiana

Dado o constante surgimento de novos microrganismos resistentes a 

antimicrobianos, torna-se imprescindível tomar algumas medidas para contornar tal 

problema como, por exemplo, uma política de uso racional destas substâncias, estudo 

dos mecanismos genéticos de resistência e, principalmente, o desenvolvimento 

contínuo e a pesquisa de novas moléculas com esta propriedade, tanto de origem 

vegetal quanto as sintéticas. Empregando-se ferramentas como a etnofarmacologia, 
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este processo de desenvolvimento torna-se ainda relativamente mais rápido e com um 

menor custo. 

Com esta finalidade, a propriedade antimicrobiana das plantas R. officinalis L. e 

Baccharis dracunculifolia DC. foi avaliada. A escolha dos microrganismos foi baseada 

nas cepas que estão em maior evidência, do ponto de vista patológico, na mucosa oral, 

como, por exemplo, os microrganismos oportunistas S. aureus e C. albicans e, ainda o 

S. mutans, este último intimamente relacionado à formação de placa bacteriana e cárie 

dental (AL-HEBSHI et al, 2006; MONROY et al, 2005; CICCONE et al, 2004).

Embora existam inúmeros trabalhos avaliando a propriedade antimicrobiana de 

plantas medicinais, muitas são as dificuldades em conseguir relacioná-los e chegar-se a 

uma conclusão, pois além dos diversos métodos disponíveis, há também fatores 

diferenciais como, por exemplo, crescimento e carga microbiana, solubilidade dos 

extratos e óleos essenciais nos meios de cultura, uso e quantidade de agentes 

emulsificantes, entre outros.

No presente trabalho, avaliamos a atividade antimicrobiana por meio de dois 

ensaios, primeiramente o método fotométrico, isto é a leitura da turbidez do meio onde 

se encontram em contato microrganismo e amostra e, secundariamente, após o tempo 

de contato, a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC).  Empregamos 

ambos, pois o teste fotométrico, embora de resposta rápida, sem efeitos de difusão e 

de fácil operação, mede apenas a massa celular e não o número de células, não sendo, 

portanto, quantitativo (PINTO, KANEKO, 2000).

Segundo Avancini et al (2000) a concentração mínima inibitória (CMI) de uma 

substância pode ser definida como a menor concentração onde não se visualiza 

crescimento microbiano (ausência de turvação), assim como, a concentração 

bactericida mínima (CBM) é também a menor concentração (plaqueada a partir dos 

tubos de CMI sem turvação) com ausência de desenvolvimento do microrganismo em 

placa. 

Partindo-se deste princípio, consideraram-se as amostras com baixo valor de 

absorbância, seguidas de uma alta contagem de UFC como indicativo de uma possível 

atividade bacteriostática ou fungistática, visto ter ocorrido uma inibição inicial no 

crescimento do microrganismo, com posterior regeneração e desenvolvimento, quando 
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transferido para um meio de cultura novo, com nutrientes e condições favoráveis (ver 

tabelas 6, 7 e 8).

Desta forma, pôde-se observar que o extrato de B. dracunculifolia DC., a 5 e 

10%, assim como o óleo essencial a 0,5 e 1%, apresentaram, quanto ao ensaio 

fotométrico, ação significativa (P<0,05) contra os três microrganismos testados.

O extrato de R. officinalis L., por sua vez, mostrou efetividade (P<0,05) frente ao 

S. aureus e S. mutans, apenas na concentração de 10%. O óleo essencial à 1% 

apresentou atividade em relação aos três microrganismos testados, entretanto a 0,5%  

somente o S. aureus e a C. albicans foram susceptíveis.

As substâncias relacionadas anteriomente, nas concentrações testadas, não 

mostraram atividade bactericida, porém todas elas promoveram a redução de um a dois 

ciclos logarítmicos de crescimento microbiano, à exceção do extrato da B. 

dracunculifolia DC. 10%, responsável pela diminuição em três ciclos logarítmicos de 

reprodução de S. aureus.

Estas pequenas reduções sugerem que, em maiores concentrações, os extratos 

e óleos essenciais das duas plantas estudadas, possam apresentar atividade 

bactericida, podendo, conforme sua potência, até mesmo serem empregados como 

agentes desinfetantes ou anti-sépticos, substâncias estas que requerem uma redução 

de cinco a seis ciclos logarítmicos.

O resultado obtido para o óleo essencial do alecrim mostra-se semelhante ao 

que foi descrito por Hammer et al (1999), embora, este, tenha determinado a 

concentração mínima inibitória deste óleo (1%), em teste empregando a mesma 

levedura e o S. aureus (carga de 104 UFC / mL). Já Kabouche et al (2005) considerou 

que a mesma substância não apresenta atividade contra esta bactéria, entretanto, 

empregou no estudo o dobro da carga de microrganismo (108 UFC / mL) e a 

concentração de apenas 0,01% do óleo essencial, impossibilitando, desta forma, uma 

correta relação entre os trabalhos.

Alguns autores relacionam a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais à 

presença de substâncias com núcleos aromáticos e grupos funcionais polares, os 

quais, possivelmente sensibilizam a bicamada lipídica das células dos microrganismos, 

levando à alteração da atividade dos canais de cálcio, com conseqüente aumento na 
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permeabilidade e liberação dos constituintes intracelulares vitais ou então, por serem 

compostos muito reativos, formam pontes de hidrogênio com sítios ativos de enzimas, 

inativando-as (PORTE, GODOY, 2001).

Os valores encontrados nos controles realizados, controle positivo (microrganismo 

+ meio de cultura), controle dos solventes (propilenoglicol 70% + microrganismo + meio 

de cultura), empregados como veículo dos extratos, e solução de tween 20 (tween 20 

0,5 % + microrganismo + meio de cultura), utilizada para aumentar a solubilidade dos 

óleos essenciais no teste (HAMMER et al, 1999), com exceção do ensaio frente ao S. 

aureus, não diferiram (P>0,05) significativamente entre si, o que nos indicou não haver 

atividade antimicrobiana contra a C. albicans e o S. mutans. Já frente ao S. aureus, o 

propilenoglicol a 70% demonstrou ligeira ação antibacteriana, quando da avaliação da 

turbidez, embora, pela contagem de UFC/mL tenha sido semelhante ao controle 

positivo. Por outro lado, segundo Rowe et al (2003), o solvente propilenoglicol, possui 

propriedade conservante e, portanto, antimicrobiana, nas concentrações de 15 a 30%, o 

que, portanto, não pôde ser comprovado nos ensaios desenvolvidos no presente 

trabalho.

Desta forma, para poder-se confirmar uma real propriedade bactericida ou 

fungicida, testes com concentrações maiores das amostras devem ser realizados.

Tabela 6: Absorbância e contagem média (UFC / mL) de diferentes concentrações de 

extrato e óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. e B. dracunculifolia DC. frente a 

bactéria S. aureus.

R. officinalis L. B. dracunculifolia DC.
Amostra

Absorbância UFC / mL Absorbância UFC / mL

Extrato 5% 1,310 > 6,5 . 104 1,120 > 6,5 . 104

Extrato 10% 0,536 2,59 . 104 0 6 . 102

Óleo Essencial 0,5% 0,265 3,05 . 104 0,066 2,04 . 104

Óleo Essencial 1% 0 1,37 . 104 0,057 2,08 . 104

Controle positivo (meio+105 UFC/mL*) 1,534 > 6,5 . 104 1,534 > 6,5 . 104

Controle negativo (meio estéril) 0 0 0 0
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Tween 0,5% 1,451 > 6,5 . 104 1,451 > 6,5 . 104

Propilenoglicol 70% 1,378 > 6,5 . 104 1,378 > 6,5 . 104

* carga microbiana

Tabela 7: Absorbância e contagem UFC / mL de diferentes concentrações de extrato e 

óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. e B. dracunculifolia DC. frente a bactéria S. 

mutans.

R. officinalis L. B. dracunculifolia DC.
Amostra

Absorbância UFC / mL Absorbância UFC / mL

Extrato 5% 1,153 4,83 . 104 0,883 8,03 . 103

Extrato 10% 0,786 3,91 . 104 0,435 2,64 . 103

Óleo Essencial 0,5% 1,375 4,87 . 104 1,016 3,04 . 104

Óleo Essencial 1% 0,935 7,10 . 103 0,833 1,27 . 104

Controle positivo (meio+105 UFC/mL*) 1,611 > 6,5 . 104 1,611 > 6,5 . 104

Controle negativo (meio estéril) 0 0 0 0

Tween 0,5% 1,673 > 6,5 . 104 1,673 > 6,5 . 104

Propilenoglicol 70% 1,526 > 6,5 . 104 1,526 > 6,5 . 104

         * carga microbiana

Tabela 8: Absorbância e contagem UFC / mL de diferentes concentrações de extrato e 

óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. e B. dracunculifolia DC. frente a levedura 

Candida albicans.

R. officinalis L. B. dracunculifolia DC.
Amostra

Absorbância UFC / mL Absorbância UFC / mL

Extrato 5% 1,103 > 6,5 . 104 0,756 3,95 . 104

Extrato 10% 1,064 > 6,5 . 104 0,622 4,80 . 103

Óleo Essencial 0,5% 0,479 > 6,5 . 104 0,610 7,71 . 103

Óleo Essencial 1% 0 4,84 . 104 0,485 2,01 . 103

Controle positivo (meio+105 UFC/mL*) 0,956 > 6,5 . 104 0,956 > 6,5 . 104
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Controle negativo (meio estéril) 0 0 0 0

Tween 0,5% 0,912 > 6,5 . 104 0,912 > 6,5 . 104

Propilenoglicol 70% 0,901 > 6,5 . 104 0,901 > 6,5 . 104

4.4. Atividade antioxidante

Inúmeras doenças degenerativas, como câncer, esclerose múltipla e o próprio 

processo de envelhecimento estão relacionados com a ação de radicais livres formados 

em nosso organismo, assim sendo, a descoberta de novos compostos ou substâncias 

que apresentem atividade antioxidante é considerada de extrema importância e 

necessária para avanços no tratamento ou cura de tais processos e patologias. Além 

disso, substâncias antioxidantes também possuem um papel significante na área de 

alimentos, visto inibirem os processos oxidativos que levam a alteração de sabores e 

odores destes produtos. 

Para avaliação do potencial antioxidante dos extratos de B. dracunculifolia DC. e 

R. officinalis L. empregamos uma suspensão mitocondrial, extraída de ratos, visto ser 

esta organela uma produtora, constante, de radicais livres, e avaliamos o grau de 

lipoperoxidação através da formação de malondialdeído (MDA), um dos principais 

compostos gerados durante o processo oxidativo (BUEGE, 1978; SILVA et al, 1999).

O MDA formado foi então quantificado através de sua reação com o ácido 2-

tiobarbitúrico (TBA), onde resultou em um complexo de coloração avermelhada, o qual 

absorve em comprimento de onda entre 532 e 535 nm. Para viabilizar esta reação e a 

fim de aumentar sua sensibilidade e velocidade, empregamos um meio ácido e 

temperatura elevada (85ºC) (BUEGE, 1978; SILVA et al, 1999).

Tanto o extrato de alecrim quanto o do alecrim-do-campo foram capazes de inibir 

completamente a lipoperoxidação induzida por Fe2+/citrato em mitocôndrias isoladas, na 

concentração de 0,1% (P<0,05). A inibição foi semelhante para ambos os extratos que 

reduziram os níveis de MDA na presença de ferro aos níveis do controle. 

Tais resultados comprovam o que já havia sido verificado por Moreno et al (2006) 

o qual encontraram uma potente atividade antioxidante de extratos (solventes metanol e 
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acetona) de alecrim, através do método do 2,2-difenil-2-picrihidracil hidrato (DPPH). 

Acredita-se que esta ação seja desencadeada, principalmente, pela substância ácido 

carnósico e, secundariamente, pelo ácido rosmarínico, presentes em maior 

concentração nas folhas do alecrim, as quais, possivelmente, estão no extrato glicólico, 

considerada a polaridade semelhante dos solventes. Outros compostos, também 

presentes no alecrim, possivelmente responsáveis por esta propriedade foram descritos 

por Nakatani (2000), Porte e Godoy (2001) e Moreno et al. (2006) e são eles carnosol, 

rosmanol e epirosmanol.

Em ensaio preliminar (dados não descritos no trabalho), onde empregamos uma 

concentração dez vezes maior de extrato, 1%, obtivemos resultados contrastantes, visto 

haver uma ação potencializadora do processo oxidativo, tanto no R. officinalis L. quanto 

na B. dracunculifolia DC. e não mais, antioxidante. Este fato demonstrou haver um 

possível efeito pró-oxidante em concentrações mais elevadas já mencionado para 

outras substâncias como o alfa-tocoferol (RAMALHO, JORGE, 2006). 

Leal e Meireles (2001) também verificaram a atividade pró-oxidante em 

quantidades mais elevadas de extrato (não citadas no trabalho), assim como em 

extratos de gengibre.

Figura 8: Atividade antioxidante dos extratos de R. officinalis L. e Baccharis 

dracunculifolia DC., onde (-) suspensão mitocondrial; (+) suspensão mitocondrial + Fe+2 

/ citrato; ER 0,1% - extrato R. officinalis L. 0,1% + suspensão mitocondrial + Fe+2 / 
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citrato; EB 0,1% - extrato Baccharis dracunculifolia DC. 0,1% + suspensão mitocondrial 

+ Fe+2 / citrato.

Análise estatística

Amostra Média (absorbância) Desvio Padrão

Controle negativo (suspensão mitocondrial) 0,171 0,002

Controle positivo (suspensão mitocondrial + Fe+2 / citrato) 0,352 0,03

Suspensão mitocondrial + Fe+2 / citrato + Extrato R. 

officinalis L. 0,1%
0,164 0,001

suspensão mitocondrial + Fe+2 / citrato + Extrato B. 

dracunculifolia DC. 0,1%
0,165 0,002

O controle positivo (suspensão mitocondrial + indutor de oxidação) apresentou 

P<0,001 quando comparado ao controle negativo (suspensão mitocondrial); ao 

tratamento com extrato de R. officinalis L. e extrato de B. dracunculifolia DC. 0,1%.

Os ensaios com os extratos, entre si, apresentaram P>0,05, assim  como os 

mesmos frente ao controle negativo.

4.5. Toxicidade Aguda

4.5.1.Peso 

Neste trabalho não se avaliou a toxicidade aguda dos óleos essenciais, de ambas 

as espécies estudadas, em função da necessidade de emprego de grande quantidade 

de amostra no ensaio. 

Embora não se encontre na literatura informações a respeito da toxicidade aguda 

dos extratos glicólicos de R. officinalis L. e B. dracunculifolia DC., pôde-se verificar que 

os animais, tanto o grupo de fêmeas quanto o de machos (ver tabelas 9 e 10), 

submetidos ao tratamento com os extratos nas concentrações de 5, 10 e 20%, não 

sofreram alterações significativas (P>0,05) em relação ao peso corpóreo quando 

comparados ao grupo controle, ao qual administrou-se solução fisiológica. 
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Além disso, analisou-se também a toxicidade do solvente empregado na obtenção 

dos extratos, propilenoglicol 70%, onde se observou comportamento semelhante 

(P>0,05) ao demonstrado pelos próprios extratos. 

Tabela 9: Variação de peso médio dos animais machos durante o período de 14 dias 

consecutivos.

Grupos
Dias

SF Propil EB 5% EB 10% EB 20% ER 5% ER 10% ER 20%

1º 0,58 0,90 -0,50 0,14 -0,63 -0,63 -0,83 -0,35

2º 0,36 -0,21 -0,02 -0,17 0,17 0,56 0,15 0,21

3º 0,13 0,18 0,13 0,48 0,18 0,49 0,13 0,16

4º 0,42 0,41 -0,24 0,14 -0,04 0,41 0,20 -0,18

5º -0,24 -0,24 0,10 -0,05 0,68 -0,18 0,07 0,22

6º -0,62 -0,31 -0,39 -1,09 -0,16 0,24 0,16 0,14

7º 0,31 -0,09 0,25 0,89 -0,33 -0,07 -0,05 -0,14

8º -0,52 -0,46 -0,22 -0,62 0,08 0,14 -0,10 0,26

9º -0,10 0,38 0,43 0,09 0,44 -1,02 0,24 -0,06

10º -0,15 -0,53 -0,25 -0,05 -0,02 0,29 0,22 0,27

11º -0,18 0,05 -0,07 -0,05 0,08 0,50 0,32 0,53

12º 0,32 0,38 0,14 0,37 0,66 -0,39 0,06 0,30

13º 0,07 0,12 0,21 -0,14 -0,24 -0,08 0,30 0,20

14º 0,13 0,17 0,23 -0,33 -0,07 0,22 -0,20 -0,07

Média 0,04 0,05 -0,01 -0,03 0,06 0,03 0,05 0,11

σ 0,35 0,39 0,27 0,47 0,36 0,46 0,29 0,23

* SF – solução fisiológica; Propil – propilenoglicol 70%; EB – extrato B. dracunculifolia DC.; ER –    extrato R. 

officinalis L.; σ – desvio padrão.

Análise estatística

As comparações entre todos os grupos apresentaram P>0,05.

Tabela 10: Variação de peso médio dos animais fêmeas durante o período de 14 dias 

consecutivos.
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Grupos
Dias

SF Propil EB 5% EB 10% EB 20% ER 5% ER 10% ER 20%

1º -0,02 0,11 0,20 0,01 0,31 0,02 0,21 -0,12

2º 0,29 0,05 0,05 -0,22 -0,45 -0,12 0,00 -0,33

3º 0,02 0,15 -0,39 0,01 -0,10 -0,24 -0,03 -0,15

4º -0,46 -0,54 -0,45 -0,28 -0,29 -0,10 -0,16 -0,17

5º -0,38 0,36 0,53 -0,04 0,53 0,04 0,11 0,62

6º 0,18 -1,02 -0,20 -0,41 0,42 0,08 -0,04 0,05

7º 0,30 0,37 0,15 -0,18 0,02 0,22 0,42 0,16

8º -0,43 -0,27 -0,55 -0,35 -0,11 -0,20 -0,21 0,05

9º 0,18 0,32 0,41 0,90 0,32 0,47 0,53 -0,23

10º -0,53 0,00 -0,36 -0,69 0,16 0,11 0,23 0,64

11º 0,41 -0,10 0,05 -0,05 0,18 0,20 0,19 0,58

12º 0,16 0,33 0,26 0,30 0,21 0,51 0,20 -0,12

13º 0,17 -0,03 0,41 0,39 0,19 0,14 0,03 0,19

14º -0,23 -0,26 0,34 0,63 0,14 0,24 -0,04 0,23

Média -0,02 -0,04 0,03 0,001 0,11 0,10 0,10 0,10

σ 0,32 0,39 0,36 0,43 0,27 0,22 0,21 0,32

* SF – solução fisiológica; Propil – propilenoglicol 70%; EB – extrato B. dracunculifolia DC.; ER –    extrato R. 

officinalis L.; σ – desvio padrão.

Análise estatística

As comparações entre todos os grupos apresentaram P>0,05.

4.5.2. Consumo de Água e Alimento

Com relação ao consumo diário de alimentos (ração) e água (ver tabela 11), 

verificou-se não haver qualquer tipo de alteração significativa dos grupos tratados com 

os extratos, nas diferentes concentrações, quando comparados ao grupo controle 

(solução salina) (P>0,05). O grupo tratado com o propilenoglicol também não 

apresentou resultados discrepantes dos demais (P>0,05).
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Tabela 11: Variação média do consumo de água e alimento dos diferentes grupos 

empregados no estudo de Toxicidade Aguda.

Grupos Sexo

Média 

Variação Consumo 

de água (mL)

Média

Média

Variação Consumo 

de Alimento (g)

σ

M 0,38 9,46 3,96 5,14Solução fisiológica

F 1,15 5,83 0,99 6,08

M 0,77 9,09 1,11 4,50Extrato R. officinalis L. 5%

F 0,38 6,91 -0,62 5,52

M 0,38 7,21 3,35 5,58Extrato R. officinalis L. 10%

F 0 5,40 0,06 3,42

M 0,77 7,60 0,36 4,26Extrato R. officinalis L. 20%

F 0,77 7,86 -0,36 4,44

M 0,77 8,86 1,71 5,89Extrato B. dracunculifolia DC. 

5% F 0,38 5,94 1,11 5,58

M 0,38 10,10 3,60 5,53Extrato B. dracunculifolia DC. 

10% F 0 5,40 -0,05 5,71

M 0,38 5,58 2,13 4,91Extrato B. dracunculifolia DC. 

20% F 0,38 8,53 0,68 4,89

M 0,38 13,30 0,42 4,03Propilenoglicol 70%

F 0,38 9,89 0,12 4,69

* M – macho; F – fêmea; σ – desvio padrão.

Análise estatística

As comparações entre todos os grupos, tanto relativas ao consumo de alimentos 

quanto ao de água, apresentaram P>0,05.

4.5.3. Comportamento geral

Não houve alterações comportamentais dos animais durante o decorrer do ensaio, 

sendo apenas observado uma ligeira letargia e piloereção, em algumas das cobaias, 

incluindo as que receberam solução salina (grupo controle), nas primeiras horas 

subseqüentes à aplicação, havendo completa recuperação em menos de cinco horas.
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4.6. Estudo de Estabilidade Acelerado

4.6.1. Análises físico-químicas

4.6.1.1. Determinação de pH

Pôde-se observar através do tempo zero das tabelas abaixo, que as adições 

dos extratos à base tornaram a mesma ligeiramente mais ácida, tanto para amostras 

contendo o alecrim quanto para as que continham o alecrim-do-campo. Tal fato é 

justificado pelo pH dos próprios extratos, 5,35 para o R. officinalis L. e 5,30 para a B. 

dracunculifolia DC.

Já os óleos essenciais das duas espécies, mesmo apresentando caráter 

levemente ácido (em torno de 5,0), não foram capazes de provocar grande alteração no 

pH da base em função da pequena quantidade dos mesmos incorporada a ela (0,5 e 

1%).

As amostras contendo extratos, na concentração de 5 e 10%, de ambas as 

plantas (ver tabelas 13 e 14, figuras 10 e 12), não apresentaram alterações 

significativas (P>0,05) quanto ao valor de pH observados em diferentes condições de 

armazenamento, durante todo o período de estudo (90 dias), assim como a base gel-

creme (ver tabela 12 e figura 9), sem incorporação de nenhum ativo.

As que possuíam óleo essencial de alecrim e alecrim-do-campo, nas duas 

concentrações testadas (ver tabelas 13 e 14, figuras 11 e 13), mostraram uma 

diminuição significativa de pH (P<0,05) quando comparados o armazenamento em 

estufa com o de ambiente e geladeira, sendo mais pronunciada a diferença entre as 

amostras conservadas em estufa frente às armazenadas em geladeira (P<0,01). Isto 

pode ter ocorrido em função da maior degradação dos óleos essenciais em 

temperaturas mais elevadas, dada sua volatilidade.

Tabela 12: Análise da variação de pH das amostras de gel-creme acondicionadas em 

temperatura ambiente, geladeira e estufa, durante o período de 90 dias.

Amostra Local pH
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0 24h 7d 15d 30d 60d 90d Média σ

Geladeira 6,70 6,68 6,73 6,79 6,76 6,72 6,71 6,79 0,10

Ambiente 6,70 6,78 6,78 6,74 6,66 6,63 6,62 6,73 0,04Gel-creme

Estufa 6,70 6,68 6,75 6,75 6,83 6,93 6,92 6,73 0,07

* d – dias; σ – desvio padrão

Figura 9: Variação de pH das amostras de gel-creme acondicionadas em temperatura 

ambiente, geladeira e estufa, durante o período de 90 dias.

Tabela 13: Análise da variação de pH das amostras de gel-creme contendo extrato ou 

óleo essencial de R. officinalis L., em diferentes concentrações, acondicionadas em 

temperatura ambiente, geladeira e estufa, durante o período de 90 dias.

pHAmostra Local
0 24h 7d 15d 30d 60d 90d Média σ

Geladeira 6,41 6,37 6,55 6,54 6,55 6,61 6,44 6,50 0,09

Ambiente 6,41 6,41 6,44 6,45 6,52 6,66 6,62 6,50 0,10

GC + E. R. officinalis 

L. 5%

Estufa 6,41 6,53 6,61 6,44 6,39 6,27 6,09 6,39 0,17

Geladeira 6,20 6,16 6,39 6,29 6,40 6,47 6,35 6,32 0,11GC + E. R. officinalis 

L. 10%
Ambiente 6,20 6,26 6,33 6,42 6,45 6,54 6,23 6,16 0,22
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Estufa 6,20 6,27 6,42 6,29 6,14 6,02 5,75 6,35 0,13

Geladeira 6,71 6,74 6,78 6,74 6,86 6,81 6,76 6,77 0,05

Ambiente 6,71 6,76 6,76 6,73 6,68 6,61 6,68 6,70 0,05

GC + OE. R. 

officinalis L. 0,5%

Estufa 6,71 6,69 6,66 6,60 6,04 5,81 5,70 6,32 0,45

Geladeira 6,92 6,86 6,69 6,75 6,81 6,85 6,76 6,81 0,08

Ambiente 6,92 6,70 6,73 6,73 6,66 6,59 6,70 6,72 0,10

GC + OE. R. 

officinalis L. 1%

Estufa 6,92 6,59 6,52 6,54 6,33 6,21 6,19 6,48 0,25

* d – dias; E – extrato; OE – óleo essencial; σ – desvio padrão

Figura 10: Variação de pH das amostras de gel-creme contendo extrato de R. officinalis

L. a 5 e 10%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e estufa, durante o 

período de 90 dias.
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Figura 11: Variação de pH das amostras de gel-creme contendo óleo essencial de R. 

officinalis L. a 0,5 e 1%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e estufa, 

durante o período de 90 dias.

Tabela 14: Análise da variação de pH das amostras de gel-creme contendo extrato ou 

óleo essencial de B. dracunculifolia DC., em diferentes concentrações, acondicionadas 

em temperatura ambiente, geladeira e estufa, durante o período de 90 dias.

pHAmostra Local
0 24h 7d 15d 30d 60d 90d Média σ

Geladeira 6,61 6,34 6,56 6,49 6,56 6,64 6,31 6,50 0,13

Ambiente 6,61 6,35 6,43 6,49 6,57 6,67 6,42 6,51 0,11

GC + E. B. 

dracunculifolia DC.

5%

Estufa 6,61 6,54 6,52 6,41 6,17 6,11 6,09 6,35 0,22

Geladeira 6,21 6,18 6,38 6,25 6,32 6,34 6,12 6,26 0,09

Ambiente 6,21 6,18 6,24 6,27 6,31 6,37 6,09 6,24 0,09

GC + E. B. 

dracunculifolia DC.

10%

Estufa 6,21 6,22 6,27 6,15 6,05 5,87 5,67 6,11 0,14

GC + OE. B. Geladeira 6,85 6,82 6,75 6,66 6,80 6,91 6,83 6,80 0,08
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Ambiente 6,85 6,81 6,77 6,74 6,73 6,66 6,74 6,70 0,08
dracunculifolia DC.

0,5%

Estufa 6,85 6,62 6,62 6,55 6,40 6,23 6,20 6,50 0,23

Geladeira 6,73 6,73 6,78 6,73 6,80 6,82 6,74 6,76 0,04

Ambiente 6,73 6,78 6,77 6,76 6,68 6,61 6,59 6,70 0,08

GC + OE. B. 

dracunculifolia DC.

1%

Estufa 6,73 6,61 6,57 6,51 6,28 6,00 5,91 6,37 0,32

* d – dias; E – extrato; OE – óleo essencial; σ – desvio padrão

Figura 12: Variação de pH das amostras de gel-creme contendo extrato de B. 

dracunculifolia DC., a 5 e 10%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e 

estufa, durante o período de 90 dias.
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Figura 13: Variação de pH das amostras de gel-creme contendo óleo essencial de B. 

dracunculifolia DC., a 0,5 e 1%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e 

estufa, durante o período de 90 dias.

4.6.1.2. Centrifugação

Todas as amostras avaliadas, quanto aos aspectos visuais de instabilidade, como 

por exemplo, separação de fases e coalescência, permaneceram íntegras durante o 

período de três meses do estudo de estabilidade.

4.6.1.3. Características organolépticas

As amostras contendo óleo essencial, das duas espécies estudadas, não 

apresentaram nenhuma alteração quanto à cor durante o período de 90dias do estudo 

de estabilidade acelerado. Notou-se apenas uma sensível perda de odor nas amostras 

armazenadas em estufa, após 30 dias, o que seria justificável pela própria propriedade 

volátil dos óleos essenciais.

Com relação à base contendo os extratos, novamente tanto o alecrim quanto o 

alecrim-do-campo comportaram-se de modo semelhante, sendo que as amostras 

mantidas em estufa mostraram, após 60dias, uma intensificação em sua coloração 

(maior para a concentração de 10% de extrato). Esta alteração, embora não seja 
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possível identificá-la, pode ser decorrente da degradação de substâncias presentes na 

formulação, como as matérias-primas da base ou dos constituintes do próprio extrato. 

Estas reações são aceleradas em temperaturas mais elevadas, daí sua melhor 

observação nas amostras conservadas em estufa (50ºC).

Tabela 15: Características organolépticas das amostras-padrão de gel-creme (GC) 

contendo diferentes concentrações de extratos (ext.) e óleos essenciais (OE) do R. 

officinalis L. e da B. dracunculifolia DC. 

Amostras Cor Odor

Gel-creme (GC) Branco, translúcido,

sem partículas visíveis.

Característico

GC + extrato R. officinalis L. 5% Amarelo-claro, opaco Característico

GC + extrato R. officinalis L. 10% Pardo, opaco Característico

GC + Óleo essencial R. officinalis L. 0,5%
Branco, translúcido

Característico

(+ intenso que o extrato)

GC + Óleo essencial R. officinalis L. 1%
Branco, translúcido

Característico

(+ intenso que o extrato)

GC + extrato B. dracunculifolia DC. 5% Amarelo-claro, opaco Característico

GC + extrato B. dracunculifolia DC. 10% Pardo, opaco Característico

GC + Óleo essecial B. dracunculifolia DC. 0,5%
Branco, translúcido

Característico

(+ intenso que o extrato)

GC + Óleo essencial B. dracunculifolia DC. 1%
Branco, translúcido

Característico

(+ intenso que o extrato)

4.6.1.4. Análise da viscosidade
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Dado o baixo rendimento durante o processo de obtenção do óleo essencial, 

tanto da B. dracunculifolia DC. quanto do R. officinalis L., diminuiu-se a quantidade das 

amostras que continham tais substâncias destinadas ao estudo de estabilidade, 

impossibilitando, desta forma, a avaliação da viscosidade através do viscosímetro de 

Brookfield. Assim sendo, as amostras de gel-creme incorporadas com óleo essencial a 

0,5 e 1% (de ambas as espécies estudadas) foram analisadas apenas visualmente 

quanto ao parâmetro de viscosidade, mantendo-se, após os 90 dias, sem alterações.

Quanto às amostras que continham o extrato das plantas a 5 e 10%, verificou-se, 

conforme pode ser observado na tabela 16, variações durante o início do ensaio e o 

término do mesmo, entretanto, nenhuma destas alterações foi considerada significativa 

(P>0,05). Além disso, as variações observadas (ver tabela 16), embora pareçam 

elevadas, visualmente, são imperceptíveis para o consumidor leigo, como por exemplo, 

valores entre 113000cps e 101000cps, observados na amostra de gel-creme (base) 

acondicionada em geladeira. 

As figuras 14,15 e 16, facilitam a visualização do comportamento semelhante das 

amostras em diferentes condições de armazenamento (estufa, geladeira e temperatura 

ambiente). Comparando-se os valores iniciais de viscosidade, por exemplo, pôde-se 

observar que os mesmos decaíram conforme o aumento da concentração de extrato, 

fato este justificado pela maior quantidade de líquido (extrato) incorporado à base (gel-

creme). 
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Figura 14: Variação de viscosidade das amostras de gel-creme acondicionadas em 

temperatura ambiente, geladeira e estufa, durante o período de 90 dias.

Figura 15: Variação de viscosidade das amostras de gel-creme com extrato de B. 

dracunculifolia DC., 5 e 10%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e 

estufa, durante o período de 90 dias.



82

Figura 16: Variação de viscosidade das amostras de gel-creme com extrato de R. 

officinalis L., 5 e 10%, acondicionadas em temperatura ambiente, geladeira e estufa, 

durante o período de 90 dias.
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Os diversos ensaios desenvolvidos no presente trabalho permitiram-nos concluir:

a. Fitoquimicamente, ambas as espécies estudadas, Rosmarinus officinalis 

L. e Baccharis dracunculifolia DC. são constituídas por substâncias das 

classes dos taninos, flavonóides e óleo essencial.

b. O óleo essencial do R. officinalis L. apresenta-se rico em compostos 

monoterpênicos, sendo a cânfora seu elemento majoritário. Já a porção 

volátil da B. dracunculifolia DC., ao contrário do alecrim, é formada 

principalmente por substâncias sesquiterpênicas, tendo em maior 

concentração o e-nerolidol.

c. Quanto à atividade antimicrobiana, de modo geral, tanto o extrato quanto 

o óleo essencial do alecrim-do-campo, frente aos microrganismos S. 

aureus, C. albicans e S. mutans, mostraram atividade superior quando 

comparados ao alecrim.

d. Em relação à atividade antioxidante, os extratos das duas espécies, na 

concentração de 0,1%, apresentaram ação extremamente significativa, 

pois inibiram completamente a lipoperoxidação induzida por Fe+2 / citrato, 

em mitocôndrias. Por outro lado, notou-se uma atividade pró-oxidante 

quando em doses superiores (1%).

e. Os extratos das duas espécies estudadas, nas concentrações de 5, 10 e 

20%, não apresentaram toxicidade. 

f. As formulações de gel-creme incorporadas com os extratos de ambas as 

plantas, nas concentrações de 5 e 10% mantiveram-se estáveis durante o 

estudo de estabilidade acelerado, quanto a aspectos físicos, como 

características organolépticas e físico-químicos, por exemplo, pH, 

viscosidade e separação de fases. Já as formulações acrescidas de óleo 

essencial a 0,5 e 1%, apresentaram diminuição significativa no pH quando 

conservadas em temperatura elevada (estufa).
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Mesmo tendo-se realizado inúmeros ensaios com a espécies R. officinalis L. e B. 

dracunculifolia DC. no presente trabalho, alguns experimentos não puderam ser 

efetuados, muitas vezes por falta de equipamentos ou mesmo tempo hábil.

Como sugestão, de modo a obter resultados ainda mais conclusivos, poderia ser 

efetuada uma caracterização dos compostos pertencentes aos extratos, assim como foi 

feito nos óleos essenciais, de forma a conseguir-se identificar a(s) substância(s) 

responsáveis pelos efeitos (antioxidantes e antimicrobianos) observados até então. 

Analisar a variação sazonal dos constituintes de interesse presentes nas 

espécies abordadas.

Realizar uma curva dose-resposta também para as atividades farmacológicas 

observadas, podendo-se determinar a CMI e a CBM. 

Extrair uma maior quantidade de óleo essencial de forma a possibilitar a 

execução de ensaios de toxicidade aguda e estudos de estabilidade mais completos.

Avaliar as atividades antioxidante e antimicrobiana, assim como o nível de 

toxicidade das formulações onde se adicionou os extratos e óleos essenciais.
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