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1. RESUMO 

O aumento da resistência bacteriana enfraqueceu a eficácia dos antibióticos 

clássicos e, assim a pesquisa por novos medicamentos antibacterianos que possuam 

melhores mecanismos de ação tornam-se tarefas urgentes nos programas de 

pesquisa de doenças infecciosas. Flavonoides são metabólitos secundários de 

plantas, encontrados em sementes, frutos, cascas, raízes, flores e folhas. A 

sakuranetina, é uma flavanona encontrada em diversas espécies vegetais como a 

Baccharis retusa pertencente à família Asteraceae, planta originária do Brasil, 

Argentina, Colômbia, Chile e México, sendo utilizadas popularmente como anti-

inflamatório, antifúngico e antimicrobiano. Estudos comprovam que os íons metálicos 

possuem papel importante nos sistemas biológicos e, além disso, potencializam a 

eficácia de agentes antibacterianos, antiparasitários e antitumorais (NASO et al., 

2016). Um exemplo disso é a coordenação de íons metálicos a flavonoides que 

promove um aumento das propriedades farmacológicas destes compostos. 

Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados por espectroscopia no 

ultravioleta e infravermelho, análise elementar e ponto de fusão, complexos de Co(II) 

e Cu(II) contendo sakuranetina como ligante e avaliado a atividade antioxidante, e 

antibacteriana contra cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli desses 

novos compostos. 

 

2. INTRODUÇÃO   

 Os flavonoides são metabólitos secundários de plantas, sendo pigmentos 

naturais presentes em vegetais. Eles participam de funções como crescimento, 

desenvolvimento e defesa dos vegetais. São encontrados em sementes, frutos, 

cascas, raízes, flores e folhas das plantas. Mais de 8000 flavonoides diferentes já 

foram identificados (DORNAS et al., 2007; GATTUSO et al., 2007). A quantidade de 

flavonoides nas plantas é grande e variada devido à existência da forma O-glicosídica 

com diversos açúcares, tais como glucose, galactose, ramnose, arabinose, xilose e 

rutinose. A glicosilação aumenta a polaridade dos flavonoides e também sua 

solubilidade (PIRES, 2009). 



 

 

 Os flavonoides consistem em um núcleo fundamental flavano constituído de 

quinze átomos de carbono, arranjados em três anéis (C6-C3-C6), sendo 

preferencialmente dois anéis fenólicos substituídos (A e B) e um pirano (C), cadeia 

heterocíclica acoplado ao anel A. Os anéis A e B são hidroxilados e podem conter 

substituintes metoxílicos (DORNAS, et al., 2007). De acordo com modificações no 

anel C (pirano) central, os flavonoides podem formar várias classes estruturais 

diferentes incluindo flavonas, flavonóis, flavanonas, chalconas, isoflavonas, 

antocianidinas, flavan-3-ol, flavononol dentre outros (WU et. al., 2013). 

 A sakuranetina é uma flavanona aglicona, contendo uma hidroxila na posição 

5 (anel A) e uma na posição 4’ (anel C), e uma metoxila na posição 7 (anel A) (Fig. 1) 

 

 

Figura 1: Estrutura da sakura (5,4'-di-hidroxi-7-metoxi-flavanonanetina). 

 

 A sakuranetina é uma flavanona encontrada na Baccharis retusa (Asteraceae), 

planta encontrada exclusivamente nas américas (GRECCO, e.t al. 2012). A 

sakuranetina é um metabólito secundário mais relevantes desta planta devido as suas 

atividades biológicas, como anti-inflamatória, antimicrobiana, antimutagênica, 

antileishmanial e antitripansomal (MIYAZAWA et al., 2003; GRECCO et al, 2012). 

Estudos recentes descrevem a ação da sakuranetina como agente anti-inflamatório 

no tratamento de edemas pulmonares (RAMOS et al., 2016). 

 Os íons metálicos além de possuírem um papel importante nos sistemas 

biológicos, também potencializam a eficácia de agentes antibacterianos, 

antiparasitários e antitumorais (ALCÂNTARA et al., 2015; KHOSRAVI e MANSOURI-

TORSHIZI, 2017). Estudos demonstraram que a coordenação do metal com o 

flavonoide aumenta significativamente as propriedades farmacológicas desta classe 

de compostos (NASO et al., 2016). Nosso grupo, nos últimos dez anos, estudou o 
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efeito dos íons como Zn (II) e Cu (II) nas propriedades farmacológicas dos flavonoides. 

Os resultados demonstraram que os complexos de rutina com zinco (II), por exemplo, 

apresentaram maior atividade antioxidante e atividades antitumorais, além de menor 

toxicidade in vivo (ratinhos BALB / c) em comparação com a rutina livre (IKEDA et al., 

2015). 

 Tendo em vista a necessidade de buscar novos antibióticos para tratamento de 

bactérias e outros microrganismos resistentes, neste projeto sintetizou-se e 

caracterizou-se, por técnicas espectroscopias e químicas, complexos de Co(II) e 

Cu(II) contendo sakuranetina e a avaliação do potencial antibacteriano contra cepas 

de Staphylococcus aureus (ATCC6538) e Escherichia coli (ATCC9637) e sua 

atividade antioxidante pelo método DPPH.   

 

3. OBJETIVOS 

 Neste trabalho tem-se como objetivo obter complexos de Co(II) e Cu(II) 

contendo sakuranetina, caracterizar e avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano 

dos novos complexos. 

Objetivos específicos: 

1 - Sintetizar e isolar complexos de Co(II) e Cu (II) contendo sakuranetina e 

caracterizar por espectroscopia no UV-VIS, infravermelho, análise elementar e ponto 

de fusão. 

3- Avaliar a atividade antioxidante utilizando o método de DPPH. 

4- Avaliar a atividade antimicrobiana contra cepas de Staphylococcus aureus 

(ATCC6538) e Escherichia coli (ATCC9637). 

 

4. METODOLOGIA 

 

Material 

Para a realização do projeto foram utilizados os sais [Cu(CH3COO)2].H2O, 

[Co(CH3COO)2].H2O, DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) adquiridos da Sigma Aldrich. 

Todos os solventes orgânicos grau de pureza PA. Na extração e purificação da 

sakuranetina utilizou-se folhas e galhos finos de Baccharis retusa que foram coletados 

pelo grupo da prof.(a) Simone Grecco. 

 



 

 

Síntese dos complexos de sakuranetina de Cu (II) e Co (II)  

Em um erlenmeyer foi solubilizado 0,1000 g (0,023 mol) de  sakuranetina em 15 

mL de metanol (CH3OH) e, em um segundo  erlenmeyer solubilizou-se o acetato de 

cobre ou de cobalto em 15 ml de metanol (CH3OH). Após completa solubilização da 

sakuranetina adicionou-se à solução 800 μl de metóxido de sódio (MeONa) para 

desprotonação. Em seguida adicionou-se lentamente a solução de acetato de cobre 

na solução de sakuranetina e agitou-se por 30 min. Após esse período a solução foi 

resfriada a 5ºC por 24 hs, filtrada a vácuo e seca a TA, e transferida para um recipiente 

âmbar devidamente rotulado.  

 

Teste de atividade antimicrobiana 

 

Para a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) dos compostos 

obtidos, foram seguidas as normas padronizadas pelo Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI, 2014). Inoculadas no caldo Mueller Hinton e distribuídas a 

200 μL/poço em placas de micro titulação de 96 poços. As CIM foram determinadas 

por diluição do composto de teste em caldo de MH. O caldo bacteriano foi incubado 

durante 20hs a 37°C e a inibição do crescimento bacteriano foi examinada 

visualmente. O crescimento bacteriano em cada poço foi medido a 600nm utilizando 

um espectrofotômetro de leitor de Elisa. Para os compostos testados, foi determinada 

a CIM (menor concentração para inibir 90% da concentração bacteriana contra as 

cepas Staphylococcus aureus (ATCC6538) e Escherichia coli (ATCC9637). 

 

Teste de atividade antioxidante 

 

O método utilizado na avaliação da atividade antioxidante foi o DPPH (2,2-difenil-

1-picril-hidrazil), onde o radical livre (DPPH) é capturado por antioxidantes ocorrendo 

um decréscimo na absorbância do radical em 515nm (PEREIRA ET AL., 2007).  Foi 

usado uma solução estoque de 4x10-4 g/mL e a concentrações variaram de 40 a 400 

µM e uma solução de DPPH (60 µM). Foi usado como controle positivo a rutina. 

 

 



 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Os complexos sakuranetina Co(II) (SkCo) e sakuranetina Cu(II) (SkCu) obtidos, de 

acordo com a metodologia apresentada, foram caracterizados por ponto de fusão 

análise elementar (Quadro1) e espectrofotometria no ultravioleta (UV) (Gráfico 1) e 

infravermelho.   

De acordo com os dados de análise elementar (Quadro1), no complexo 

encontra-se    uma proporção de 1:1 de sakuranetina:ion metálico. 

Os espectros no UV dos complexos SkCu e SkCo, quando comparados com o 

espectro da sakuranetina (Gráfico 1), mostraram deslocamento da banda em 290nm 

para 288nm e 298nm, respectivamente. Esse deslocamento sugere a coordenação 

dos íons Cu (II) e Co (II) como mostrado na Figura 1.  

Os espectros no infravermelho de SkCu e SkCo, no estado sólido, também 

mostraram deslocamento da banda CO para 1613 e 1599 cm-1 (SkCu e SkCo, 

respectivamente) quando comparado com o espectro da sakuranetina (1660 cm-1), 

indicando coordenação dos íons metálicos nas posições 4 e 5 dos anéis conjugados 

da sakuranetina (Figura 1). 

Os compostos foram testados quanto a atividade antioxidante e antimicrobiana. 

O complexo SkCu foi único que apresentou atividade antioxidante, com um EC50 de 

260 µM, nas concentrações estudadas.  

Os dados de CIM dos compostos (Quadro 2) mostraram que o único complexo 

que apresentou maior atividade antimicrobiana que a sakuranetina foi a SkCu contra 

S. aureus, mostrando que o íon Cu (II) potencializou a atividade antimicrobiana da 

sakuranetina contra S. aureus. 

  



 

 

6. RESULTADOS 

 

Quadro 1 - Ponto de fusão (PF), coloração e fórmula molecular mínima dos 

compostos Sakuranetina, SkCu e SkCo). 

 

Compostos  PF (ºC) Coloração Massa 

Molar 

Análise elementar 

%C (exp) e  %H (exp) 

Fórmula Molecular 

Mínima 

Sakuranetina  140  Verde claro 286.27 ------------- C16H14O5 

SkCu 260 Verde escuro 384.85 50,54(51,10) e 4,5(4,8) CuC16H13O5(H2O)2 

SkCo 220  Amarelo  380,22 49,93(50,10) e 4,4(4,8)  CoC16H13O5(H2O)2 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Gráfico 1 – (Espectro UV de complexos de Sakuranetina, SkCu e SkCo) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 1 – Estrutura proposta para os novos compostos de Sakuranetina  

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Quadro 2: Concentração Inibitória Mínima de Sakuranetina, SkCu e SkCo  

Compostos  

 

E. coli (µM) S. aureus (µM) 

Sakuranetina 179 168 

SkCu 199 141 

SkCo 175 253 

Fonte: Acervo pessoal 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo revelou a formação de dois novos complexos skCu e SkCo, 

onde o complexo contendo Cu(II) (SkCu) melhorou a atividade antibacteriana contra 

a cepa S. aureus e a atividade antioxidante da Sakuranetina. 
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