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“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas”
Johann Goethe

RESUMO
WROBLEWSKA, K. B. Atividade antioxidante e fotoprotetora de bambus nativos do
Sudeste brasileiro. 2019. 172 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Os bambus nativos do Brasil, com exceção de seu uso como material de construção, têm
encontrado poucas aplicações devido à falta de conhecimento abrangente sobre sua composição
química e atividades biológicas. Neste projeto, foram pesquisados extratos etanólicos de colmos
e folhas de cinco espécies de bambu do Sudeste brasileiro: Aulonemia aristulata (Döll)
McClure., Chusquea bambusoides Rupr. Ex Döll, Chusquea capituliflora Trin. var. pubescens
McClure, Chusquea meyeriana Rupr. e Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus, para
avaliar sua atividade antioxidante, composição química, e atividade foto-protetora. O potencial
antioxidante das plantas foi avaliado através do método do sequestro do radical livre DPPH,
onde os extratos apresentaram valores de CI50 entre 137 e 260 µg/mL. O teor de compostos
fenólicos e flavonoides foi determinado através dos métodos com o reagente Folin-Ciocalteau
e AlCl3. O conteúdo de fenólicos totais variou de 43 a 87 µg equivalentes de ácido gálico por
mg de extrato seco. O extrato mais rico em flavonoides foi o de C. bambusoides, com 6,44 µg
equivalentes de quercetina por mg da amostra. A análise preliminar da composição química dos
extratos foi realizada por cromatografia em camada delgada, excluindo a presença de
flavonoides comuns nos bambus asiáticos. A eficácia de proteção solar e a foto-estabilidade in
vitro das formulações cosméticas com extratos de bambus (10%) e filtros solares comerciais foi
estimada por espectrofotometria de reflectância difusa com esfera de integração em placas de
polimetilmetacrilato. Os dados obtidos foram convertidos em fator de proteção solar (FPS)
antes e depois da irradiação, que variaram respectivamente entre 34,52 – 86,15 e 14,33 – 44,44.
A seguir, foi avaliada a citotoxicidade frente a uma linhagem de células epiteliais de retina
humana (RPE) do extrato mais promissor de colmos de M. pluriflora, sendo o mesmo
classificado como não-tóxico. O fracionamento desse extrato potencializou a ação antioxidante
e foto-protetora, aumentando a concentração das substâncias ativas no extrato selecionado.
Adicionalmente, foram realizados outros ensaios cromatográficos (CG-EM e CLAE), os quais
identificaram ácidos graxos, ácidos fenólicos e produtos característicos de decomposição de
ligninas como os compostos principais nas frações ativas. Uma amostra de formulação
cosmética com extrato de colmos M. pluriflora (5%) e com filtros solares foi enviada para
Instituto de Pesquisa IPClin, onde foram realizados testes de FPS e foto-irritação in vivo. A
média de FPS in vivo da formulação foi 23, enquanto, o FPS da formulação controle, 15. Devido
a sua abundância, o ácido p-cumárico, pode ser o principal responsável pela atividade
observada. O produto com o extrato não causou irritação da pele dos voluntários após a
irradiação. Os resultados indicam que as espécies de bambu do Brasil aumentam o FPS dos
filtros solares comerciais e são seguros para o uso externo, com potencial para a produção de
cosméticos fotoprotetores.

Palavras-chave: Fator de proteção solar, in vitro, in vivo, bambu, antioxidantes, fenólicos.

ABSTRACT
WROBLEWSKA, K. B. Antioxidant and photoprotective activity of native Brazilian
bamboo species. 2019. 172 p. PhD Thesis. Faculty of Pharmacy, University of Sao Paulo, Sao
Paulo, Brazil, 2019.
Differently of Asian species, the native Brazilian bamboo speciesare mostly used in the
construction industry, with no pharmaceutical applications described, as their chemical
composition and biological effects are unknown. In this project, we evaluated the chemical
composition, antioxidant and photoprotective activity of ethanolic extracts from five bamboos
from the South of Brazil: Aulonemia aristulata (Döll) McClure., Chusquea bambusoides Rupr.
Ex Döll, Chusquea capituliflora Trin. var. pubescens McClure, Chusquea meyeriana Rupr. and
Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus. DPPH radical scavenging activity assay was
used to estimate the antioxidant potencial of the plants, and the IC50 received varied between
137 and 260 µg/mL. Total phenolics and flavonoids contents were determined using FolinCiocalteau and AlCl3 reagents. The bamboo dry extracts showed between 43 - 87 µg gallic acid
equivalents and up to 7 µg of quercetin equivalents per mg of the sample. Preliminary analysis
of the chemical composition done by Thin Layer Chromatography in silica plates, indicated
that the most common flavonoids found in Asian species were not present in the Brazilian
bamboos. Photoprotective activity of the developed cosmetic formulations, containing
commercial solar filters and 10% of the extracts, was evaluated by diffuse transmittance with
an integrating sphere on PMMA plates. The samples presented Sun Protection Factor (SPF)
from 34 – 86 before to 14 – 44 after the irradiation, and a broad spectrum of action. The most
promising extract, M. pluriflora culms, was chosen for the second part of the project, which
involved further studies on its composition and in vivo photoprotective activity. The selected
extract had its cytotoxicity evaluated, to confirm its safety, against retinal pigmented epithelium
(RPE) cells. The extract was fractioned, and the fractions were evaluated for their total phenolic
and flavonoid contents. Fractions’ separation increased the quantity of the active compounds
and, consequently, their antioxidant and photoprotective effect. Additionally, Gas
Chromatography-Mass Spectrometry and High-Performance Liquid Chromatography analysis
of the fractions showed the presence of fatty acids, phenolic acids and products of lignin
decomposition as the main compounds. Due to its abundance, p-coumaric acid might be
responsible for the antioxidant activity and photoprotection of the bamboo extract. The
photoprotective formulation with 5% of the extract was sent to a clinical research center, IPClin,
to have their SPF in vivo and photosensitivity effect estimated on healthy volunteers. The in
vivo SPF was 23 for the extract formulation and 15 for the control with only commercial filters.
These results indicated that native bamboo species can be a source of natural photoprotective
substances, which would prevent the addition of high amount of synthetic solar filters, that can
easily degrade and cause skin allergies and irritation.

Key words: Sun Protection Factor (SPF), in vitro, in vivo, bamboo, antioxidants, phenolics.
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1.

Introdução e justificativa
Anualmente, no mundo inteiro, aumentam os casos de câncer da pele e a preocupação

da sociedade, dermatologistas e mercado de cosméticos com os danos da pele causados pela
radiação ultravioleta. O uso dos filtros solares sintéticos tradicionais é questionado por seus
efeitos adversos tais como alergias, irritação e fototoxicidade. A pouca estabilidade e o espectro
de ação reduzido induziram a adição de misturas de compostos artificiais diferentes nas
formulações cosméticas, cujas interações ainda não são conhecidas. Produtos naturais, como
extratos vegetais, desde sempre foram uma alternativa à medicina convencional fornecendo
agentes com diversas ações fisiológicas, relativamente seguras. Existe uma grande
heterogeneidade de dados na literatura confirmando o efeito fotoprotetor para as substâncias
fenólicas presentes em plantas, que em alguns casos, já estão sendo usados em cosméticos
direcionados à proteção solar. Os bambus constituem uma fonte abundante e sustentável de
material vegetal que pode providenciar esse tipo de compostos, satisfazendo a demanda do
mercado. O Brasil possui a maior diversidade de espécies de bambu nas Américas, porém, seu
uso se restringe como material de construção, diferentemente das espécies asiáticas que
possuem diversas aplicações na indústria cosmética e farmacêutica. Com esse objetivo, foi
pesquisado o potencial antioxidante e ação fotoprotetora para cinco espécies de bambu nativas
pertencentes aos gêneros: Chusquea Kunth, Aulonemia Goudot. e Merostachys Spreng.
1.1.

Papel das plantas na vida humana e medicina

A natureza sempre foi a fonte principal de “matérias primas” para os humanos. Os seres
humanos, ao longo da sua evolução, procuravam nela a resposta para todas as necessidades da
sobrevivência – comida, fogo, roupas, papel, materiais de construção, combustível e meios de
transporte, energia, óleos, resinas, café, chá e outras bebidas, repelentes, sabores, fragrâncias,
fertilizantes e medicamentos, e outros (ROBBINS, 1944). As plantas são consideradas como os
medicamentos mais accessíveis e baratos, e continuam ser o “primeiro socorro” em todos os
locais do mundo, especialmente naqueles que sofrem com a pobreza. Os primeiros textos
antigos que documentam o uso dos produtos naturais na medicina são de 2600 A.C. e tiveram
origem na Mesopotâmia (Oriente Médio). Os povos antigos desta região usavam os óleos de
Cedrus Trew spp., Cupressus L. spp. e Commiphora Jacq. spp., e Glycyrrhiza glabra L. e
Papaver somniferum L. para tratamento de infeções, tosse e inflamação. Embora, a medicina
do Egito antigo possa ser um pouco mais velha, os textos que relatam o uso de cerca 700
medicamentos (a maioria derivados de plantas) e explicam as suas diversas formas de aplicação
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são datados de 1500 A.C. (CRAGG; NEWMAN, 2005). A Medicina Chinesa, baseada nos
produtos derivados de plantas e animais tem sua origem estimada em pelo menos 2200 anos
atrás, com seus primeiros registros documentados no terceiro século A.C. (ENCYCLOPÆDIA
BRITANNICA, 2018). Já o sistema de medicina indiana, chamado de Ayurveda, com mais de
3000 anos de uso de tratamentos com ervas e óleos essenciais, tem seus os primeiros
documentos escritos datados do sexto século A.C. (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2018,
NARAYANASWAMY, 1981). Uma grande parte do conhecimento folclórico de plantas
medicinais foi resultado do uso por “tentativa e erro” dos seres humanos (DIAS; URBAN;
ROESSNER, 2012). Várias dessas espécies de uso na medicina popular, historicamente
famosas, ainda são empregadas, dentre elas destacamos: Rauwolfia serpentina (L.) Benth. ex
Kurz (anti-hipertensivo), Erythroxylum coca Lam. (anestésico, estimulante), Atropa belladonna
L. (antiespasmódico, antiasmático e anticolinérgico), Digitalis lanata Ehrh. (cardiotônico),
Catharanthus roseus (L.) G. Don (antitumoral) e Cinchona officinalis L. (antimalárico)
(ASLAM & AHMAD, 2016). Hoje em dia, sabe-se que as moléculas responsáveis pela ação
farmacológica das plantas são os compostos denominados de metabólitos secundários, ou
também denominados de metabólitos especiais. Esses metabólitos são compostos produzidos
em certos grupos de plantas, frequentemente sob condições específicas, tais como a adaptação
ao meio ambiente ou presença de perigos externos, tais como predadores, e são característicos
para cada espécie (DEWICK, 2002).
Esses produtos naturais continuam ter um papel importante no desenvolvimento de
novos fármacos para diversas aplicações terapêuticas. Compostos obtidos de microrganismos,
plantas e animais, constituem a fonte mais abundante de moléculas usadas na medicina. Antes
do descobrimento do processo chamado de high throughput screening (HTS) (triagem de alta
eficiência) e da era pós-genômica, 80% dos fármacos eram produzidos a partir de produtos
naturais ou inspirados nas suas estruturas moleculares, que servem como modelos de
substâncias sintéticas ou semissintéticas com uma ação fisiológica desejada (HARVEY, 2008).
Já no período pós-HTS, entre 1981 e 2014, 71 antibióticos (mais de metade do número total) e
38 antineoplásicos (21% do total de medicamentos anticancerígenos) registrados ainda eram
derivados de produtos naturais (NEWMAN; CRAGG, 2016). Somente ano 2017, nos Estados
Unidos, entre os medicamentos introduzidos no mercado para problemas de saúde atuais, que
também foram baseados em moléculas naturais, temos: ertugliflozina (SteglatroTM) contra
diabetes tipo 2; naldemedina (SymproicTM) - antagonista do receptor μ-opioide usado no
tratamento de constipação induzida por opioides e deflazacort (EmflazaTM) para distrofia
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muscular (TORRE; ALBERICIO, 2018). De acordo com análises estatísticas, os 90000
compostos que ocorrem na natureza constituem 40% dos potenciais fármacos, enquanto, os
milhões de moléculas sintéticas contribuem para os demais 60% (DAR et al., 2017).
Um dos problemas na medicina moderna, é busca por novos fotoprotetores naturais para
a prevenção do câncer de pele. As plantas, em sua evolução, desenvolveram vários métodos de
autoproteção contra a radiação solar, entre eles a produção de compostos fenólicos. A obtenção
desse tipo de compostos com capacidade fotoprotetora, de amplo espectro e alta eficácia, é o
foco das pesquisas atuais. Os bambus, ricos em ácidos fenólicos e flavonoides, e por serem as
plantas com o crescimento mais rápido do mundo (até 1 m por noite) (LIESE, 1987), são uma
fonte de produtos naturais promissora, abundante e aceitável ecologicamente.
1.2.

Bambus

1.2.1. Uso mundial e nacional
O bambu, “presente dos Deuses” (HIDALGO-LÓPEZ, 2003), desde os tempos antigos,
vem sendo usado no sudeste da Ásia como material de construção e como embalagem de
alimentos, protegendo contra a deterioração. Nessa região, a medicina tradicional emprega
também as folhas de bambu no tratamento de hipertensão, arteriosclerose, doença
cardiovascular, e certas formas de câncer (HONG et al., 2010). As propriedades terapêuticas
foram relacionadas principalmente com a atividade antioxidante dos bambus. Na China, um
produto derivado de folhas de bambu, chamado de antioxidante das folhas de bambu (inglês:
Antioxidant of Bamboo leaves - AOB), tem seu uso permitido pelo Ministério da Saúde local
como antioxidante em alimentos. Este preparado de bambu contém flavonoides, lactonas e
ácidos fenólicos, onde os compostos mais abundantes foram as flavonas C-glicosiladas, tais
como: orientina, homorientina, vitexina e isovitexina (ZHANG et al., 2005). Sal de bambu é
outro produto alimentar desta planta, obtido a partir do cozimento de sal marinho com colmos
de bambu, sendo usado também para fins medicinais. Este produto, abundante em minerais,
tem várias atividades biológicas confirmadas, entre elas: antitumoral, hepatoprotetora, antiinflamatória e antialérgica (ZHAO; KIM; PARK, 2013, YI et al., 2017, ZHAO et al., 2013, KIM
et al., 2012,). Adicionalmente, uma ação anti-inflamatória foi reportada nos casos de dermatite
atópica induzida em camundongos (YOOU et al., 2018). Além disso, na pele desses mamíferos
o produto teve efeito contra o envelhecimento causado pela radiação UVB (ZHAO et al., 2018).
Hoje em dia, existem aplicações para espécies asiáticas de bambu na produção de cosméticos
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(MEJÌA et al.,2009), porém, seu uso ainda é limitado e não abrange as espécies nativas das
Américas.
Na América Latina há cerca de 18 692 000 km2 plantados com bambu, o que corresponde
a 11 mil hectares cobertos com estas plantas (TAKAHASHI, 2006). O Brasil possui a maior
diversidade de bambus nas Américas (FILGUEIRAS; SANTOS-GONÇALVES, 2004). O
número das espécies brasileiras corresponde atualmente cerca de 17% das espécies conhecidas
mundialmente (FLORA DO BRASIL, 2020, SORENG et al. 2017). No País, o bambu tem uso
tradicional na produção de casas, barcos, ferramentas de agricultura, instrumentos musicais,
armas e outros (TAKAHASHI, 2006). Grande quantidade do bambu tem sido cultivada em
parques, jardins botânicos e institutos de pesquisa. Algumas espécies são usadas como fonte de
matéria-prima para a indústria de papel, na habitação, como as plantas ornamentais ou para
controle de erosão (FILGUEIRAS; SANTOS-GONÇALVES, 2004). Entretanto, as demais
aplicações espécies brasileiras, especificamente seu uso medicinal, ainda permanecem
desconhecidas. Nos últimos anos, o desenvolvimento socioeconômico e os benefícios
ambientais têm aumentando o interesse geral sobre essas espécies. Mesmo assim, a gestão,
transformação e seu uso na América Latina não atingem os níveis asiáticos (TAKAHASHI,
2006).
1.2.2. Taxonomia e distribuição
Os bambus são classificados dentro da família Poaceae, que são plantas conhecidas
comumente como gramíneas, sendo uma das maiores famílias das Angiospermas. Este grupo
corresponde a cerca de um quarto da população vegetal mundial (SODERSTROM;
CALDERON, 1974), contando com 11.500 espécies distribuídas em 786 gêneros. Atualmente,
é dividida em doze subfamílias (SORENG et al., 2017), entre elas Bambusoideae, que inclui os
bambus verdadeiros.
Bambus são espécies que compõem e diversificam os habitats florestais, podem se
adaptar e propagar em ambientes inóspitos, como topos de montanhas úmidas e frias, bem como
os secos e quentes (FILGUEIRAS; SANTOS-GONÇALVES, 2004) e ocorrem naturalmente
em todos os continentes, exceto na Europa (SODERSTROM; CALDERÓN, 1979). Essa
subfamília divide-se em três tribos: Arundinarieae (bambus lignificados temperados),
Bambuseae (bambus lignificados tropicais) e Olyreae (bambus herbáceos) (SORENG et al.,
2017). Seus indivíduos são encontrados entre as latitudes 46 ° N e 47 ° S e em alturas que
variam até 4300 metros do nível do mar (SODERSTROM; ELLIS, 1987). Bambuseae é
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dividida em 11 subtribos, dentre quais Arthrostylidiinae, Chusqueinae e Guaduinae são
endêmicas para as Américas (BURMAN; FILGUEIRAS, 1993, SORENG et al., 2017).
A abundância das espécies lenhosas de bambus da América do Sul pode ser visualizada
na Figura 1.
Figura 1. A mapa da riqueza de espécies de bambus lenhosos na América do Sul.

Fonte: BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2004.

Por causa da sua abundância, endemismo na região e falta de dados na literatura,
algumas espécies dos gêneros Aulonemia, Chusquea e Merostachys foram escolhidas como
alvo deste estudo.
1.2.2.1.

Aulonemia

Aulonemia Goudot tem seu nome derivado da latinização de duas palavras gregas:

: “tubo, flauta” e : “pastagem arborizada, clareira” ou “malha, filamento”, como
sugerido por outros pode ser traduzido como flauta dos campos. O gênero pertence à subtribo
Arthrostylidiinae e é composto de 38 espécies, dos quais a maioria está distribuída na América
Latina (QUATTROCCHI, 2006; SHIRASUNA, 2012). No Brasil, 13 espécies crescem, onde a
taxa do endemismo é muito alta (12 espécies). Os tipos de vegetações preferidos dessas espécies
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de bambu são, entre outros: campos de altitude, Cerrado, florestas e savana Amazônica
(FLORA DO BRASIL, 2020).
As espécies de Aulonemia se caracterizam pelas seguintes características:


Rizoma - curto, grosso, paquimorfo ou anfimorfos



Colmos - com várias folhas acima do meio, eretos ou junto com a vegetação



Ramos medianos - solitários e quase tão grandes quanto o colmo principal



Entrenós-cilíndricos, sólidos, glabros ou pilosos



Folhas - largas, lanceoladas ou ovadas

Na Figura 2 observa-se a ilustração das características principais das partes aéreas para
uma espécie de Aulonemia. Por outro lado, a distribuição dessas espécies no continente
americano pode ser vista na Figura 3.
Figura 2. Principais características morfológicas tendo como exemplo a ilustração botânica para
Aulonemia viscosa (Hitchc.) McClure.

A – panícula; B – espigueta; C - entrenós do colmo com uma folha única.
Fonte: POHL, 1980.
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Figura 3. Distribuição das espécies de Aulonemia Goudot no continente americano.

Fonte: BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2004.

1.2.2.2.

Chusquea

Chusquea Kunth, incluído na subtribo Chusqueinae, é considerado o gênero mais
abundante de bambus, com cerca de 200 espécies na América Central, América do Sul e Índia
Ocidental (CLARK, 1996, 1997). A maioria das espécies ocorre em três grandes áreas de
endemismo centradas no sudeste do Brasil, na Cordilheira dos Andes e na América Central
(SODERSTROM; JUDZIEWICZ; CLARK, 1988; CLARK, 1989, 1997).
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De acordo com FLORA DO BRASIL 2020, o Brasil possui 46 espécies de Chusquea,
42 endêmicas, distribuídas entre Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica.
Aspectos gerais das partes principais das espécies do gênero Chusquea:


Rizoma - paquimorfo, raramente leptomorfo e anfimorfo



Colmos - eretos, arqueados ou decumbentes



Entrenós - cilíndricos, sólidos, glabros, pilosos ou escabros



Ramos - presença de um ramo central dominante



Folhas - folhas do colmo distintas com as folhas dos ramos

As características mais relevantes das partes aéreas de Chusquea spp. são demostradas
na Figura 4, enquanto, a Figura 5 apresenta a distribuição deste gênero.
Figura 4. Ilustração com as características morfológicas de Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll.

A – colmo; B – inflorescência e folhas; C – espigueta; D – bainha do colmo: lâmina e lígula.
Fonte: POHL, 1980.

27
Figura 5. Distribuição das espécies de Chusquea Kunth nas Américas.

Fonte: BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2004.

1.2.2.3.

Merostachys

Merostachys Spreng. pertencente à subtribo Arthrostylidiinae e as suas espécies têm a
ocorrência na região entre México e Argentina em habitats florestais. O Centro e Sul do Brasil
constituem os centros de diversidade deste gênero (OHRNBERGER; GOERRINGS 1984,
JUDZIEWICZ et al. 1999, JUDZIEWICZ; CLARK, 2007), possuindo 46 espécies, entre quais,
44 são endêmicas (FLORA DO BRASIL, 2020).
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As características morfológicas principais das espécies deste gênero são:


Rizoma - pescoço curto (short-necked) ou raramente longo (long-necked), paquimorfo



Colmos - eretos na base



Entrenós - cilíndricos, glabros, pilosos ou velutinos



Ramos medianos - vários, sem ramo dominante



Inflorescência (panícula) - unilateral, densa, as espiguetas solitárias ou pareadas



Folhas - com fímbrias apicais livres ou unidas na base ou nulas
A Figura 6 mostra os aspectos morfológicos das partes aéreas para as espécies de

Merostachys e, a figura 7 ilustra a densidade delas nas Américas.
Figura 6. Principais características das partes aéreas das espécies de Merostachys Spreng.

A – ramo; B – um par de espiguetas; C – botão floral.
Fonte: POHL, 1980.
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Figura 7. Densidade de espécies de Merostachys Spreng. na América-latina.

Fonte: BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2004.

1.2.3. Atividades biológicas e composição química
1.2.3.1.

Espécies Asiáticas

As espécies asiáticas de bambu são aqueles para as quais se encontra a maioria dos
estudos sobre atividades biológicas. Uma das atividades mais reconhecida para essas plantas é
o potencial antioxidante (frequentemente avaliado como atividade antirradicalar) e, por
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consequência ação neuroprotetora, que foram atribuídas principalmente à presença de grande
quantidade de ácidos fenólicos e flavonoides (HU; ZHANG; KITTS, 2000, KWEON;
HWANG; SUNG, 2001, AKAO et al., 2004,

HONG et al. 2010, PANDE; KUMAR;

VARSHNEY, 2018, KIM et al., 2009). Outros efeitos biológicos, como anti-inflamatório,
antidiabético, hepatoprotetor e prebiótico foram relacionados com a presença de polissacarídeos
específicos (CHEN et al., 2018, HUANG et al., 2017, LIU et al., 2018, DING et al., 1998). A
presença de triterpenoides, como fridelina e lupeol (ZHANG et al, 2004) foi associada com a
atividade antitumoral e o efeito antifadiga observado in vivo em ratos (LU et al, 2010, ZHANG
et al., 2006), enquanto a ação antimicrobiana, antifúngica e antiparasitária foi justificada pela
presença de derivados de benzoquinona (NISHINA and UCHIBORI, 1991) ou sequiterpenos
(TAO et al., 2018). Além disso, foram ainda reportadas seguintes atividades biológicas para
essas plantas: anticonvulsivante (ZHANG et al., 2018), cicatrizante (WEDLER et al., 2014),
anti-hipertensiva (PARK e JHON, 2010) e hipomelanogênica (CHOI et al., 2018) as quais
também foram atribuídas aos compostos fenólicos. O Quadro 1 apresenta um resumo das
atividades biológicas descritas para os bambus asiáticos, incluindo nome das espécies, os
compostos isolados e mecanismo de ação dos mesmos.
Quadro 1. Atividades biológicas de bambus asiáticos (cont.).
Atividade
Anticonvulsiva

Antifadiga

Espécie de
bambu
Dendrocalam
us asper
(Schult. &
Schult. f.)
Backer ex K.
Heyne
Bambusa
tuldoides
Munro

Classe

Composto

Ácidos
fenólicos (A)

ácido phidróxibenzoico
(A)

Triterpenoides
(B)

lupenona (B),
friedelanona (B),
lupenol (B), αamirina (B),
oleanano (B)

Anti-inflamatória
e cicatrizante

Phyllostachys
edulis
(Carrière) J.
Houz.

Flavonas (C)

iso-orientina (C)

Antimicrobiana

Phyllostachys
heterocycla
var.
pubescens
(Pradelle)
Ohwi

Sesquiterpenos
(D); alcanos
lineares (E),
ácido graxos
(F)

cedrol (D);
tricosano (E);
ácido
hexadecanóico
(palmítico) (F)

Mecanismo de
ação
Inativação de canal
de potássio,
diminuição de
potencial da
membrana
neuronal
Modificação de
níveis nitrogênio
sérico, glicogênio
hepático e ácido
láctico no sangue
de ratos
Diminuição de
produção de
citocinas proinflamatórias,
indução de
angiogênese
Inibição de
crescimento de
bactérias Gramnegativas e Grampositivas
(mecanismo não
conhecido)

Referência
Zhang et al.,
2018

Zhang et al.,
2006

Wedler et
al., 2014

Tao et al.,
2018
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Atividade
Antioxidante

Antioxidante e
anti-hipertensiva

Antioxidante e
hipomelanogênica

Antitumoral

Espécie de
bambu
Phyllostachys
nigra var.
henonis
(Mitford)
Stapf ex
Rendle
Bambusa
nutans Wall.
ex Munro

Classe

Composto

Ácidos
fenólicos (A);
flavonas (C)

ácido
clorogênico (A),
ácido caféico
(A); derivado de
luteolina (C)

Flavonas (C);
flavonóis (G); e
ácidos
fenólicos (A)

vitexina (C),
isovitexina (C),
homo-orientina
(C), luteolina
(C), apigenina
(C), tricina (C);
quercetina (G),
rutina (G); ácido
caféico (A),
ácido p-cumárico
(A), ácido
ferúlico (A),
ácido sinápico
(A)
orientina (C),
iso-orientina (C),
vitexina (C),
derivado de
luteolina (C),
tricina (C)
catequina (H);
ácido p-cumárico
(A), ácido
caféico (A),
ácido
clorogênico (A),
ácido ferúlico
(A), ácido
siríngico (A)
Catequina (H);
ácido
clorogênico (A),
ácido caféico
(A), ácido pcumárico (A)

Phyllostachys
nigra (Lodd.
ex Lindl.)
Munro

Flavonas (C)

Phyllostachys
pubescens
(Pradelle)
Mazel ex J.
Houz.,
Phyllostachys
nigra (Lodd.
ex Lindl.)
Munro
Phyllostachys
nigra var.
henonis
(Mitford)
Stapf ex
Rendle

Catequinas (H);
ácidos
fenólicos (A)

Phyllostachys
nigra var.
henonis
(Mitford)
Stapf ex
Rendle

Triterpenoides
(B)

Catequinas (H);
ácidos
fenólicos (A)

Friedelina (B),
friedelinol (B),
lupenona (B),
lupenol (B)

Mecanismo de
ação
Atividade
antirradicalar e
inibição de
peroxidação
lipídica

Referência
Hu; Zhang;
Kitts, 2000

Atividade
sequestradora e
efeito quelante

Pande;
Kumar;
Varshney,
2018

Atividade redutora
de radicais livres

Kim et al.,
2009

Atividade
sequestradora,
inibição de
conversora de
angiotensina

Park e Jhon,
2010

Atividade
antirradicalar,
supressão de
tirosinase e outras
enzimas
participantes na
produção da
melanina
Supressão da
proliferação de
células
cancerígenas

Choi et al.,
2018

Lu et al.,
2010
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Atividade
Hepatoprotetora

Hipoglicemiante

Immunomoduladora,
anti-inflamatória,
anti-diabética,
prebiótica

Neuroprotetora

Espécie de
bambu
Indocalamus
tessellatus
(Munro)
Keng f.

Classe

Composto

Mecanismo de
ação
Diminuição do
malondialdeído,
aumento da
atividade da
superóxido
dismutase hepática

Referência

Polissacarídeos
(I)

(I) polímeros de
ácido
glicurônico,
fucose,
arabinose, xilose,
ramnose,
galactose,
manose, glicose

Phyllostachys
heterocycla
(Carrière) S.
Matsum.
Phyllostachys
pubescens
(Pradelle)
Mazel ex J.
Houz.

Polissacarídeos
(I)

Arabinogalactano
(I)

Inibição de
assimilação de
glicose

Liu et al.,
2018

Polissacarídeos
(I)

Hemicelulose (I)

Huang et
al., 2017;
Chen et al.,
2018

Phyllostachys
bambusoides
Siebold &
Zucc.
Phyllostachys
bambusoides
Siebold &
Zucc.,
Phyllostachys
pubescens
(Pradelle)
Mazel ex J.
Houz.,
Phyllostachys
nigra (Lodd.
ex Lindl.)
Munro

Ácidos
fenólicos (A)

derivados de
lignina (A)

formação de
hemolisina,
ativação de células
esplênicas e
função fagocítica;
integração da
barreira intestinal,
aumento de
metabolismo de
lipídeos e proteção
contra resistência à
insulina
Inibição de
caspase 3 e
apoptose celular

Ácidos
fenólicos (A)

fenol, furfurol, ocresol, o-xilenol,
guaiacol, siringol
e seus derivados
(produtos da
pirólise das
ligninas) (A)

Redução de
apoptose e
aumento da
viabilidade das
células neuronais,
efeito antiplasmático,
antagonismo aos
receptores NMDA

Hong et al.,
2010

Ding et al.,
1998

Akao et al.,
2004

As letras significam classe de metabólito secundário. A – ácidos fenólicos, B – triterpenoides, C – flavonas,
D – sesquiterpenos, E – alcano de cadeia linear, F – ácidos graxos, G – flavonóis, H – catechinas, I –
polissacarídeos

1.2.3.2.

Espécies nativas do Brasil

Apesar da importância para a dinâmica da floresta (DOS SANTOS; BUDKE;
MULLER, 2012), não existem muitas informações da composição química e atividades
biológicas das espécies de bambu brasileiras. Em alguns estudos, foi avaliado o potencial
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alelopático dos extratos aquosos dos colmos, folhas e rizomas de Chusquea meyeriana Rupr.
ex Döll, Chusquea heterophylla Nees, Merostachys magellanica Send. e Merostachys speciosa
Spreng.. Análise química preliminar dos extratos de folhas de C. meyeriana e M. magellanica
indicou a presença de ácido clorogênico, ferúlico e cafeico (GROMBONE-GUARATINI et al.,
2011). Em ensaio semelhante, Aulonemia aristulata (Döll) McClure inibiu a germinação das
sementes de alface devido à presença dos compostos fenólicos (GROMBONE-GUARATINI et
al., 2009). Efeito parecido foi observado para esse grupo de compostos em Merosthachys
riedeliana (JOSE et al., 2016). A. aristulata, C. meyeriana, M. magellanica e Merostachys
pluriflora Munro ex E.G. Camus e apresentaram certa atividade antioxidante, antimicrobiana e
antifúngica (ISSA, 2015, MORENO et al., 2011, TORRES et al., 2014, GAGLIANO;
FURLAN, 2015, GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINI; FURLAN, 2018). Entre os
compostos identificados nestas espécies podem ser destacados flavonoides: derivados de
orientina, vitexina, isovitexina, apigenina, luteolina e os ácidos benzóico, salicílico, phidroxibenzóico, vanílico, p-cumárico, siríngico, gálico, ferúlico e seus derivados
(GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINI; FURLAN, 2018, JOSE et al., 2016).
1.2.4. Biossíntese de compostos presentes em bambus
Os metabólitos mais frequentes em bambus são ácidos fenólicos, flavonoides e
triterpenos. Os compostos fenólicos tais como ácidos fenólicos e flavonoides são produzidos
pelas plantas pela via do ácido chiquímico, que dá origem aos aminoácidos aromáticos (Lfenilalanina, L- tirosina e L-triptofano), os quais via desaminação dão origem aos respectivos
ácidos. Por exemplo, L-fenilalanina através da eliminação de amônia, forma o ácido cinâmico
que por sua vez pode ser sofrer hidroxilações adicionais ou metoxilações dando origem ao ácido
p-cumárico, ácido cafeíco, ácido ferúlico e ácido sinápico (ácidos C6C3). Estes ácidos, seguinte,
podem ser reduzidos formando os álcoois cumarílico, coniferílico e sinapílico, que são o
começo da rota biossintética para os grandes polímeros de ligninas (figura 8). Alternativamente,
as substâncias como guaiacol e siringol são os produtos da degradação das ligninas.
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Figura 8. Biossíntese de lignina.

L-Phe – L-feniloalanina; L-Tyr – L-tirosina; PAL – phenylalanine ammonia lyase (ing.), fenilolanina amônialiase (port.); NADPH – nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; SAM – S-adenosilmetionina.

Fonte: DEWICK, 2002

A biossíntese de flavonoides é mais complexa pois envolve a incorporação de dois anéis
aromáticos na molécula. Além do anel aromático derivado do ácido chiquímico, os flavonoides
possuem outro anel criado pela condensação de 3 unidades de malonil coenzima A (malonilCoA), denominada via do acetato. Na figura 9 podemos ver a biossíntese de flavonoides e
ligninas nas plantas de forma esquemática.
Figura 9. Esquema simplificado para a biossíntese de ligninas e flavonoides.

Fonte: adaptado de BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 2015 (p. 349, 951).
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Malonil-CoA e acetilcoenzima A (acetil-CoA), são produtos do metabolismo primário e
também dão o começo para as cadeias de ácidos graxos tais como ácido palmítico (C16H32O2)
e alguns ácidos fenólicos simples pela reação de ciclização e enolização. Ácido produzido neste
processo é por exemplo ácido 6-metilsalicílico, que dá origem ao cresol. Acetil-CoA também é
o precursor do ácido mevalônico que forma as unidades de isopreno (C5), que iniciam a
produção de estruturas de sesqui- (C15) e triterpenos (C30). Os compostos mais comuns em
bambus estão desenhados nas figuras 10 – 12.
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Figura 10. Ácidos fenólicos presentes em bambus.
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Figura 11. Flavonoides presentes em bambus.
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Figura 12. Triterpenoides presentes em bambus.
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A presença de ligações duplas e anéis aromáticos nas estruturas dos compostos de
bambus confere a eles capacidade de absorção da radiação ultravioleta, e potencialmente uma
ação fotoprotetora, como por exemplo, o ácido ferúlico, que foi capaz de aumentar o fator de
proteção solar dos filtros sintéticos em 37% em um ensaio in vivo (PERES et al., 2018).
Adicionalmente, há uma patente de protetor solar que usa acilgliceróis substituídos por grupos
de ferulila ou cumarila de origem natural, e outra utilizando triterpenoides de bambu como
componente antioxidante (ZHANG et al. 2010, COMPTON et al. 2012). No mercado de filtros
solares, já apareceram os primeiros produtos, que contém extratos de bambus (por exemplo
produto da marca: Boo bamboo®), porém, a sua eficácia não foi comprovada cientificamente.
O emprego dessas espécies em formulações ainda necessita maiores estudos de suas
propriedades biológicas, entre outras – fator de proteção solar (FPS) in vitro e in vivo.
1.3.

Radiação solar

A radiação solar é uma radiação eletromagnética extremamente reativa, teve grande
impacto na evolução da vida na Terra como um fator mutagênico (HESSEN, 2008). Ela contém
todos os componentes do espectro eletromagnético, o qual é dividido em 7 bandas dependendo
do seu comprimento de onda, de 10-14 m até 104 m: radiação γ gama, raios X, radiação
ultravioleta (UV), luz visível, infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio (esquema na figura
13). Porém, mais da metade desta energia chega na superfície da terra como luz visível, e quase
todo o restante é composto pelo infravermelho próximo e radiação ultravioleta, a entrada dos
demais componentes na atmosfera é reduzida. Esta radiação é quantizada por fótons, capazes
de reagir com as células dos organismos terrestres (MATTS, 2006), e por causa disso, sempre
foi conhecida de seus efeitos distintos: saudáveis e nocivos aos seres vivos.
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Figura 13. Divisão da radiação eletromagnética.

γ – radiação gama; X – raios X; UV – radiação ultravioleta; Vis – radiação visível; IV – radiação infravermelha;
micro – micro-ondas; radio – ondas de rádio.

Parte dessa radiação é responsável por fornecer a energia necessária para a fotossíntese,
que ocorre nos organismos fotoautotróficos, aqueles que a usam para fixar o carbono
atmosférico, tais como, algas, plantas e cianobactérias. Dessa maneira, a luz solar cria a base
da cadeia alimentar e da a vida para os animais superiores, chamados de consumidores (figura
14).
Figura 14. Esquema de cadeia alimentar na Terra.

Fonte: modificado de: http://kiarats2.blogspot.com/2016/08/food-web-food-chain-black-rhino.html.
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A radiação UV é a parte mais estreita de toda faixa da radiação solar (aproximadamente:
entre 200 - 400 nm), mas é a região que reage mais com os organismos vivos. Ela é fundamental
para a formação da vitamina D dos vertebrados, que foi determinada como essencial para o a
fixação do cálcio no esqueleto desses animais terrestres (HOLICK; TIAN; ALLEN, 1995).
Além de sua participação na biossíntese da vitamina D, ela tem um efeito positivo em várias
doenças da pele como psoríase, vitiligo, dermatite atópica e esclerodermia localizada, inibe os
sintomas da esclerose múltipla e reduz a pressão de arterial através da indução da geração de
óxido nítrico. Adicionalmente, tem uma função crucial no ritmo circadiano e no bem-estar, o
que é relacionado a liberação de beta-endorfinas com ação antidepressiva (JUZENIENE;
MOAN, 2012, JUSSILA et al., 2016, HOLICK, 2016, ROSENTHAL et al., 1984).
Não há dúvida que a radiação UV é essencial para a vida de todos organismos, porém,
dados recentes sobre seus danos na saúde humana são preocupantes. Somente nos Estados
Unidos, mais de 3 milhões de pessoas foram tratados para o câncer de pele no ano 2012, e quase
100 mil novos casos da doença foram previstos para ano 2018 (American Cancer Society,
2018). Neste país, o custo anual do tratamento de câncer da pele é estimado em mais de U$ 8
billhões (GUY et al., 2015). No Brasil, estão registrados cada ano aproximadamente 180 mil
novos casos de câncer da pele (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2017). A tendência para
a ocorrência desta patologia de pele está crescendo (APALLA et al., 2017). A mudança do clima,
principalmente o aquecimento global, aumentando a densidade da irradiação UV (BHARATH;
TURNER, 2009) – o fator principal responsável por câncer de pele – torna a resolução deste
problema uma questão da maior importância.
1.3.1. Radiação UV
1.3.1.1.

Divisão e efeitos nas células

A radiação ultravioleta (UV) é dividida em três bandas, dependendo do seu
comprimento de onda: UVA, λ = 400 – 320 nm, UVB, λ = 320 – 290 nm e UVC, λ = 290 – 200
nm. UVA é seguinte dividida em UVA-2 (320 – 340 nm) e UVA-1 (340 – 400 nm). A radiação
UVA alcança a Terra quase inalterada, enquanto UVB e UVC são absorvidas em 90% ou mais
(UVC até 100%) pela camada de ozônio (DIFFEY, 2002, ROY, et al. 1998, HORNECK, 1995).
A banda UVA compreende 90 – 95% de toda radiação UV que atinge a terra e é
considerada como "fator de envelhecimento". Essa radiação penetra a pele humana chegando
até a derme, aproximadamente 1000 µm de profundidade. A exposição prolongada é um dos
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fatores responsáveis pela formação de tumores e carcinogênese. Ao contrário do UVC e UVB,
a radiação UVA produz baixa quantidade de dímeros de pirimidina e os seus efeitos
mutagênicos são causados principalmente pela indução de produção de espécies reativas de
oxigênio (Reactive Oxygen Species – ROS). ROS são divididos em dois grupos: radicais livres
e não-radicais. As moléculas que possuem um ou dois elétrons não pareados são radicais livres.
Um par de radicais que reage compartilhando os elétrons desemparelhados geram as formas
não radicalares. As ROS mais importantes são: ânion superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio
(H2O2) e radicais de hidroxila (•OH) e peroxila (ROO•). Estas formas altamente reativas,
criadas nas mitocôndrias ou peroxissomas, têm a função regulatória na sinalização das células,
porém, em desequilíbrio estimulam o estresse oxidativo, processos inflamatórios e o
enrugamento da pele (BACHELOR; BOWDEN, 2004, BIRBEN et al., 2012).
O UVB que constitui cerca de 5% da radiação UV solar e penetra a pele menos
profundamente do que UVA (160 –180 µm), atravessando a camada da epiderme, mas não
atinge o compartimento da derme. Sendo a radiação mais energética, é o fator principal
responsável pelos danos no DNA e câncer da pele – melanoma. Além dos efeitos mutagênicos,
o UVB também provoca estresse oxidativo, inflamação crônica e processos de envelhecimento
na pele (SAEWAN; JIMTAISONG, 2013, DIFFEY, 2002; ROY, et al. 1998; HORNECK,
1996).
Embora a faixa da luz da UVC normalmente não atinja a terra, estes comprimentos de
onda são fortemente mutagênicos. Essa radiação pode penetrar a pele a uma profundidade de
60 –80 µm e danificar gravemente as células da pele (PARK et al., 2013; DE GRUIJL; VAN
DER LEUN, 1994).
A figura 15 mostra a relação entre UVB e UVA junto com a radiação próxima ao
infravermelho, com comprimento de onda 760 – 1440 nm, qual também pode ter um impacto
em envelhecimento da pele (SCHROEDER; HAENDELER; KRUTMANN, 2008).
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Figura 15. Relação de penetração da pele humana de radiação dependendo do comprimento da onda.

Fonte: Polefka et al., 2012.

1.3.1.2.

Mecanismo de ação e interações com as moléculas biológicas

Existem dois tipos de interações da radiação eletromagnética com as biomoléculas:
diretas e indiretas. As interações diretas incluem a reação de absorção da radiação pelo DNA
que diretamente será responsável pelos danos mutagênicos. As interações indiretas ocorrem
quando outras moléculas, tais como melanina, DNA, ou proteínas absorvem a radiação UV e
dissipam a energia absorvida com a geração de ROS, porfirinas, NADPH oxidase, riboflavinas
e outras moléculas fotosensibilizadoras (BIRBEN et al., 2012, POLEFKA et al. 2012,
MATSUMURA ANANTHASWAMY, 2004). As transformações diretas induzidas pela
radiação UV na estrutura genética das células vêm pela formação de dímeros covalentes de
pares de DNA e RNA, tais como dímeros de ciclobutano pirimidina (CPDs) e dímeros de
pirimidina (6-4) pirimidinona (6-4 PPS). Estes compostos não são reconhecíveis pelas enzimas
de polimerase, enzimas envolvidas na prorrogação do DNA, sendo eliminadas do código
genético com o objetivo de permitir a replicação e transcrição dos ácidos nucleicos para manter
a sobrevivência das células, formando uma mutação nesse local (BRITT; MAY, 2003).
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O tempo de exposição à radiação UV é essencial para definir as potencias ações
fisiológicas. Após exposição aguda, podem ser destacados as seguintes reações em humanos:
queimadura solar, danos no DNA e supressão do sistema imunológico. A queimadura solar, ou
também denominada de eritema, em diferentes palavras vermelhidão de pele, é um dos
primeiros sinais da irradiação da pele. Pode ocorrer imediatamente em contato com o sol, mas
tem o seu pico entre 8 e 24 horas depois da exposição (SAUNDERS; DIFFEY, 1995). As
modificações histológicas como edema cutâneo e hiperplasia começam a ocorrer logo depois
da exposição, tendo seu pico após 24 – 48 horas (TEDESCO; MARTÍNEZ; GONZÁLEZ,
1997). O conjunto destes processos resulta na indução da proteína p53, que induz os
mecanismos de reparo de DNA e apoptose celular, e inibe a angiogênese. Numa exposição
crônica observa-se fotoenvelhecimento, danos no DNA, imunossupressão, mutações genéticas
e carcinogênese (MATSUMURA ANANTHASWAMY, 2004). Um mecanismo de defesa do
corpo humano contra radiação UV é a produção de melanina, um composto que absorve a
radiação UV e, por sua coloração, causa o bronzeamento da pele (MOHANIA et al., 2017).
A radiação solar causa os danos genéticos e processos inflamatórios semelhantes nas
plantas, porém, estes organismos vivos, em sua evolução, começaram a produzir uma série de
moléculas capazes de absorver os raios UV. Já a presença de pequenas quantidades de CPDs
induz nas plantas as modificações estruturais e a síntese de metabólitos secundários com
capacidade fotoprotetora: flavonoides, taninas e ligninas (ROZEMA et al. 1997; BASSMAN
2004). Como anotado anteriormente, o que confere esta atividade para estas moléculas são as
ligações duplas e anéis aromáticos. Por outro lado, para diminuir os efeitos malignos da
irradiação não filtrada, os compostos fenólicos são também, devido a suas capacidades
quelantes e redutoras, excelentes sequestradores de radicais livres e antioxidantes
(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2015). O que foi comprovado é, que as plantas são capazes
de aumentar a produção destes compostos com o aumento da intensidade da irradiação
(WATSON, 2014). As plantas cultivadas em locais altamente expostos aos raios UV, por
exemplo em baixas latitudes, produzem uma quantidade maior dos compostos fotoprotetores e
apresentam a melhor resistência à radiação, do que as plantas que crescem em ambientes menos
expostos (FROHNMEYER; STAIGER, 2003). Os compostos fenólicos são muito populares no
mercado farmacêutico de fitoterapia por causa de suas outras diversas ações, entre outras: antiinflamatória, antialérgica, antiviral e anticarcinogênica (NIJVELDT et al., 2001), o que
potencializa seu valor em uso medicinal.
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1.3.1.3.

Fotoproteção

Para prevenir as alterações danificadoras do DNA, câncer e envelhecimento da pele, a
proteção contra radiação solar é essencial no dia-dia de todos, especialmente nas pessoas mais
expostas a luz solar. A prevenção inclui diminuição a exposição ao sol (quando possível), uso
de roupa adequada e filtros solares (BALOGH et al., 2011).
Um bom protetor solar deve ter um amplo espectro de ação contra a radiação UV e a
absorver em várias regiões – tais como UVA como UVB. Os filtros solares costumam ser
separados em orgânicos ou inorgânicos. Os filtros orgânicos absorvem a radiação UV e têm
espectro de atividade estreito, enquanto os inorgânicos podem a absorver, refletir ou dispersar.
Os primeiros filtros orgânicos usados numa formulação fotoprotetora foram os ésteres salicilato
e cinamato de benzila, logo depois seguidos pelo salicilato de fenila e derivados de ácido paminobenzóico (PABA). Atualmente, a maioria deles não está sendo mais usada por causar
reações alérgicas e irritação na pele. As substâncias modernas do mesmo grupo, por exemplo,
Avobenzona® e Ecamsule® (ácido tereftalideno dicamforil sulfônico), filtro solar exclusivo da
marca L'Oréal, são conhecidos por serem instáveis, sofrendo rápida fotodegradação (ABID et
al., 2017), o que é lhes dá uma grande desvantagem. Filtros orgânicos, frequentemente, são
capazes de absorver uma faixa estreita faixa dos raios UV, e, por causa disso, usa-se misturas
de duas ou mais substâncias para aumentar sua eficácia. Infelizmente, algumas destas
combinações podem ser tóxicas para os tecidos humanos (BUTT; CHRISTENSEN, 2000).
Alguns exemplos de filtros orgânicos estão demostrados na figura 16.
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Figura 16. Filtros solares orgânicos.

Os filtros inorgânicos agem como os bloqueadores físicos refletindo a radiação, e os
exemplos mais comuns são: dióxido de titânio e óxido de zinco. Estes, por outro lado, dão a
coloração (opaca ou branca) para as formulações cosméticas, o que limita ou as vezes impede
seu uso (CEFALI et al., 2016). Adicionalmente, as últimas pesquisas relatam, que estes óxidos
podem ainda originar as formas reativas de oxigênio, tais como radicais de hidroxila,
catalisando a oxidação do DNA (DUNFORD et al., 1997).
Os organismos vivos contêm vários cromóforos, ou seja, as substâncias que tem
capacidade de absorver a energia da luz UV, como ácidos nucléicos, proteínas (SVOBODOVÁ;
PSOTOVÁ; WALTEROVÁ, 2003), e outras moléculas específicas para esta defesa, como
melanina, nos humanos. No caso das plantas, são, entre outros, os compostos fenólicos, ácidos
fenólicos e flavonoides, que inspiraram a obtenção dos filtros solares sintéticos (POLONINI;
BRANDÃO; RAPOSO, 2014). Ácidos fenólicos, tais como derivados de ácido hidróxicinâmico, ácido p-cumárico, ferúlico e caféíco, por conter apenas um anel aromático, possuem
uma banda de absorção na região UV. A maioria deles, absorve a luz entre os comprimentos de
onda 280 e 320 nm (GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINI; FURLAN, 2018;
AMAROWICZ; WEIDNER, 2001) e, por causa disso, são atenuadores de UVB. Os flavonoides
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são as moléculas construídas por dois anéis de aromáticos (A e B) unidos por um anel
heterocíclico de pirano ou pirona (com uma ligação dupla) (C) no meio. Por causa da presença
dos dois cromóforos, eles apresentam duas bandas de absorção para a radiação UV: uma entre
240 e 285 nm, atribuída ao anel A, e outra entre 300 até 550 nm, correspondendo à ligação do
anel C com B (WATSON, 2014; VIHAKAS, 2014). Dependendo da conexão entre anel B e C,
estado de oxidação e grupos funcionais, são divididos em 6 subclasses: flavonas, flavonóis,
flavanonas, isoflavonas, flavanóis e antocianidinas (SAEWAN; JIMTAISONG, 2013),
conforme a figura 17.
Cada subclasse tem as propriedades diferentes referindo à absorbância da luz UV.
Flavonas, flavonóis e flavanóis absorvem em λ= 280 e 350 nm. Flavanonas e isoflavonas
possuem seus máximos de absorção, respectivamente, entre 280 – 290 e 236 – 262 nm.
Antocianidinas tem a segunda banda de absorção mais deslocada; entre 465 e 560 nm
(WATSON, 2014). Assim, seus espectros de absorção no UV são muito amplos e podem
providenciar a proteção contra UVA, UVB e UVC.
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Figura 17. Estrutura geral dos flavonoides.

Flavanona: R3 H, R4 CO; Flavanol: R3 OH, R4 H; Flavona:C2=C3, R3 H, R4 CO; Flavonol: C2=C3, R3 OH, R4
CO; Antocianidina O1=C2, C3=C4, R4 H ou OH + carga positiva em anel C; Isoflavona: migração de arila para
C3, R4 CO, R1 / R2 H ou OH.

Fonte: adaptado de STAFFORD, 1991.

Coeficiente molar (ε) é um parâmetro que descreve quanto a sustância absorve a
radiação em dado comprimento de onda. Na maioria dos casos, é um valor fixo, que depende
das características da molécula e do solvente (TOLBIN; PUSHKAREV; TOMILOVA, 2018).
De acordo com a lei de Lambert-Beer, a absorbância de uma substância é diretamente
proporcional ao seu ε, concentração e a distância percorrida pela luz no recipiente com amostra
conforme a equação 1.
Equação 1. Cálculo da absorbância.

𝐴(𝜆) = ε(λ) × 𝑐 × 𝑑
Onde, A = absorbância em comprimento de onda (λ) = X; ε = coeficiente molar em comprimento de
onda (λ) = X; c = concentração da amostra; d = distância percorrida pela luz.

A absorbância também está relacionada com a transmitância da luz, isto é a quantidade
de luz que consegue passar pela amostra sem ser absorvida. A relação entre esses dois efeitos
está representada abaixo (equação 2):
Equação 2. Relação entre absorbância (A) e transmitância (T).
−𝒍𝒐𝒈𝑻(𝝀) = 𝑨(𝝀)
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Por definição, a transmitância define o quanto da radiação incidente diminuiu após passar
por uma substância de acordo com equação 3.
Equação 3. Cálculo de transmitância.

𝑇(𝜆) =

𝐼𝑐(𝜆)
𝐼𝑐𝑜(𝜆)

Onde, T = transmitância; Ico = intensidade da luz depois de passar solvente puro; Ic = intensidade da luz
depois de passar o solvente com amostra.

Esses fatores são empregados na estimativa do valor do potencial fotoprotetor de uma
substância química em meio líquido ou na formulação, in vitro, antes de submeter as amostras
em ensaios com humanos (HERZOG; SCHULTHEISS; GIESINGER, 2018).
Os ácidos fenólicos têm o maior ε entre 310 e 325 nm, enquanto, os flavonoides têm o
coeficiente molar máx. em comprimentos de onda igual ou acima de 350 nm (AGATI;
TATTINI, 2010, TATTINI et al., 2004). A relação entre as estruturas de diferentes compostos
fenólicos de plantas e os valores para os seus λmax e ε estão apresentadas na figura 18.
Flavonoides são muito comuns no reino vegetal e dependendo da espécie, têm formas e
atividades diferentes, frequentemente ocorrendo como glicosídeos. Conforme a sua estrutura
molecular, elas têm mecanismo de ação diferente, e além de ser bloqueadores de radiação UV,
diminuem seus efeitos deletérios nas células. As revisões disponíveis na literatura (SAEWAN;
JIMTAISONG, 2013 AFAQ, 2011) explicam bem estas interações. Apigenina, como exemplo
de uma flavona, tem atividade antioxidante e antirradicalar. Ela protege as células contra
carcinogêneses induzida pelo UVA e UVB, e bloqueia a expressão de ciclo-oxigenase 2 (COX2) - fator inflamatório. Um representante mais potente de flavonóis, quercetina inibe os
processos oxidativos nas células, modulando a indução de enzimas tais como peroxidase e
redutase de glutationa, catalase e superóxido dismutase. Silimarina, uma mistura de duas
flavonolignanas diasteroisoméricos silibina A e silibina B, tem atividade antioxidante e
antimutagênica. Por outro lado, os isoflavonoides (como genisteina) são conhecidos pelo seu
efeito estrogênico e atividade contra enzima tirosina quinase inibindo a proliferação celular e
da angiogênese. Nas catequinas (flavanóis) predomina o efeito antioxidante e sequestrador de
radicais. Antocianinas, as moléculas capazes de absorver a radiação visível e responsáveis pelas
cores de flores de várias plantas, têm atividades anti-inflamatórias, antioxidante e protetoras
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contra danos de DNA. A antocianina delfinidina protege indiretamente contra os danos no DNA
melhorando a estabilidade genômica. Outros polifenóis têm atividade imunomoduladora
reduzindo a ativação do fator de transcrição NF-κB provocado pela radiação UV, ou inibem a
oxidação de proteínas e lipídeos. Um resumo de diversas atividades de flavonoides pode ser
encontrado no quadro 2.
Figura 18. Estruturas químicas de derivados de ácido hidroxicinâmico e flavonoides glicosilados e seus
valores de λmax e ε.

Fonte: Agati et al. 2013.
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Quadro 2. Diferentes flavonoides e suas propriedades antirradiação UV.
Flavonoide

Estrutura

Subclasse

Atividade

Proteção
UV
UVA,
UVB

Apigenina

Flavona

Anti-inflamatória,
sequestradora

Quercetina

Flavonol

Antioxidante

UVA,
UVC

Silimarina
(mistura de
dois isômeros
de silibinina:
A e B)

Flavanonol

Antioxidante, antiinflamatória

UVB

Genisteina

Isoflavona

Antioxidante,
anticancerígena

UVA,
UVB

Catechina

Flavanol

Sequestradora

UVB

Cianidina

Antocianidina

Antioxidante,
sequestradora

UVA,
UVB

Outros metabólitos fotoprotetores podem ser encontrados em óleos vegetais. γ-Orizanol,
um composto do óleo de farelo de arroz inibe a peroxidação lipídica causada pelos raios UV,
sendo usado em formulações fotoprotetoras (PATEL; NAIK, 2004). A mesma ação foi
confirmada para sesamol, um componente de óleo de gergelim que foi capaz de proteger os
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linfócitos do sangue humano contra o estresse oxidativo (PRASAD et al., 2005). O  – tocoferol
(vitamina E), presente entre outros no óleo de gérmen trigo (Triticum sativum var. vulgare
Hack.), tem papel importante contra fotoeritema, fotocarcinogênese e fotoenvelhecimento,
melhorando ao mesmo tempo o estado da pele reduzindo nível de colagenase, enzima que lisa
o colágeno (FRYER, 1993, KORAĆ; KHAMBHOLJA, 2011). Carotenoides, precursores de
vitamina A, como β e α-caroteno, e β-criptoxantina, responsáveis pela cor das frutas e legumes
como cenoura, abóbora, laranja e papaia, foram reconhecidos por seu efeito anti-inflamatório
contra prostaglandinas E2, antirradiação UV nos fibroblastos e aumento de dose mínima de
radiação causando o eritema

(DAYAN, 2008, ZUSSMAN; AHDOUT; KIM, 2010). Os

carotenoides, possuindo cadeias de carbono longas na sua estrutura absorvem principalmente a
luz visível, em torno de 455 nm (COCKELL; KNOWLAND, 1999). A figura 19 mostra
exemplos de outros compostos vegetais com atividade fotoprotetora.
Figura 19. Outros compostos derivados de plantas com atividade fotoprotetora.
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Além de substâncias isoladas, existem vários dados confirmando a atividade
fotoprotetora de extratos vegetais. Extrato de Punica granatum L. (romã) possuindo dois tipos
de polifenóis – taninas e antocianinas, exibe ação forte antioxidante, antitumoral e inibe as
moderações mutagênicas e processos inflamatórios induzidos pela radiação UV. Tratamento
tópico com extrato de Prunus amygdalus Batsch, popularmente conhecida como amendoeira,
reduziu peroxidação lipídica e aumentou o nível de glutationa (um antioxidante endógeno)
agindo contra o envelhecimento na pele dos ratos. Os polifenóis presentes no extrato foram
mais provavelmente as moléculas responsáveis pelo este efeito. Curcuminoides do extrato de
Curcuma longa L. têm impacto positivo nas células afetadas pela radiação UV inibindo a
expressão do TNF-a (factor de necrose tumoral). Entre vários outros, Ginkgo biloba L., Aloe
vera (L.) Burm. f. e Vaccinium myrtillus L. e própolis, substância resinosa produzida por
abelhas, demonstraram potencial antioxidante e fotoprotetor em ensaios in vivo (ABURJAI,
2019). Os extratos de plantas, ricos em diferentes moléculas atuando simultaneamente, podem
fornecer ação mais complexa contra a radiação UV. As plantas, absorvendo a luz UV e agindo
como antioxidantes são capazes de expandir o efeito fotoprotetor, melhorando a estabilidade
das formulações de filtros solares, protegendo a pele contra estresse celular e danos genéticos
causados pela parte da radiação não-filtrada (LIM; ARELLANO-MENDOZA; STENGEL,
2017, BADEA et al., 2015). Lembrando das desvantagens de filtros solares sintéticos, os
vegetais constituem uma alternativa promissora para o mercado de cosméticos voltados ao
efeito anti-UV e rejuvenescedor.
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2.

Objetivos
Devido à falta de informações sobre as propriedades biológicas e a composição química

das espécies de bambus nativas do Brasil, o objetivo principal deste projeto foi avaliar o
potencial antioxidante e fotoprotetor, in vitro e in vivo, além de comparar sua composição
química, para seguintes espécies: Aulonemia aristulata (Döll) McClure., Chusquea
bambusoides Rupr. ex Döll, Chusquea capituliflora Trin. var. pubescens McClure, Chusquea
meyeriana Rupr., Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus.
Objetivos específicos:


Determinação do potencial antioxidante de todos os extratos pela
inativação do radical livre DPPH.



Avaliação do teor de compostos fenólicos e flavonoides totais nos extratos
através dos reagentes de Folin-Ciocalteu e AlCl3.



Avaliação preliminar da composição química das espécies nativas por
Cromatografia em Camada Delgada (CCD), usando como padrões os
componentes majoritários encontrados nas espécies asiáticas.



Desenvolvimento de formulações fotoprotetoras contendo extratos de
bambus e filtros solares comerciais para determinação in vitro de seu
Fator de Proteção Solar (FPS) e fotoestabilidade e posterior seleção do
mais promissor para os ensaios in vivo.



Avaliação preliminar da segurança do extrato mais promissor através de
sua citotoxicidade frente a células epiteliais humanas (RPE).



Fracionamento líquido-líquido do extrato selecionado com uma série de
solventes de diferentes polaridades.



Determinação da capacidade sequestradora do radical DPPH, teor de
compostos fenólicos e flavonoides das frações.



Preparo de uma nova formulação com o extrato selecionado e as frações
com maior potencial antioxidante e concentração de fenólicos, com
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ajustes de concentração, segundo os resultados preliminares, para a
avaliação in vitro da eficácia fotoprotetora e fotoestabilidade das mesmas.


Análise da composição química do extrato selecionado e suas frações
através de Cromatografia de Camada Delgada (CCD), Cromatografia a
Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM) e Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE).



Avaliação in vivo do Fator de Proteção Solar (FPS) e fotoirritação das
formulações com o extrato escolhido.

O esquema de trabalho delineado para o desenvolvimento do projeto está representado
na figura 20.
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Figura 20. Plano do projeto.

Matéria prima
Extração
*Triagem:
 Teor de compostos fenólicos e
flavonoides
 CCD
 Atividade antirradicalar
 Preparo das formulações fotoprotetoras
(10%)
 FPS + fotoestabilidade in vitro

Extratos brutos

Triagem*

Extrato mais
ativo

Extratos
menos ativos

Fracionamento
líquido/líquido
Sem
estudos
adicionais

F. hexânica

F. clorofórmica

F. butanólica

F. acetato de etila

Testes químicos
e biológicos





Teor de compostos fenólicos e flavonoides
CCD
Atividade antirradicalar
Preparo das formulações fotoprotetoras
(0,1%)
 FPS + fotoestabilidade in vitro
 CG-MS
 CLAE

Extrato mais
ativo




Citotoxicidade
Preparo da
formulação
fotoprotetora (5%)

FPS + fotoirritação in
vivo
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3.

Metodologia

3.1.

Material Vegetal

As espécies de bambu foram coletadas em duas localidades distintas do estado de São
Paulo (Brasil). As folhas e colmos de Chusquea bambusoides Rupr. ex Döll e de Chusquea
capituliflora Trin. var. pubescens McClure foram coletados no Parque Natural Municipal das
Nascentes de Paranapiacaba, região da Mata Atlântica localizada em Paranapiacaba em Santo
André, (coordenadas 23°46’41’’S e 46°18’16’’W). O material vegetal de Aulonemia
aristulata (Döll) McClure Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus e Chusquea
meyeriana Rupr. foram obtidos no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na região sudeste
do município de São Paulo, entre os paralelos 23º38’08”S e 23º40’18”S e os meridianos
46º36’48”W e 46º38’00”W.
Todas as espécies foram identificadas pelo Dr. Tarcísio Filgueiras do Instituto de
Botânica de São Paulo, e os espécimes testemunha foram depositados no Herbário da mesma
instituição sob a seguinte numeração de acordo com ocorrência no texto: Shirasuna et al. 672
(SP), Shirasuna, RT & Suzuki, R. 1580 (SP), Vinha, D. s/n. 398161 (SP), Shirasuna, RT 2619
(SP), Grombone, MT s/n 412118 (SP). O Instituto de Botânica de São Paulo foi responsável
pelas permissões das coletas.
A Figuras 21 – 25 apresentam as fotografias das espécies coletadas.
Figura 21. Aulonemia aristulata (Döll) McClure.

Fonte: SHIRASUNA, 2012.
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Figura 22. Chusquea bambusoides Rupr. ex Döll.

Fonte: SHIRASUNA, 2012.
Figura 23. Chusquea capituliflora Trin. var. pubescens McClure.

Fonte: SHIRASUNA, 2012.
Figura 24. Chusquea meyeriana Rupr.

Fonte: SHIRASUNA, 2012.
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Figura 25. Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus.

Fonte: SHIRASUNA, 2012.

3.2.

Reagentes

O etanol usado na parte da extração do material vegetal foi adquirido da Synth®. A água
destilada usada na toda parte experimental foi obtida através da osmose resersa (OS10XLE,
GEHAKA). Os solventes, utilizados no fracionamento do extrato de colmos de M. pluriflora
(hexano, clorofórmio, acetato de etila, n-butanol) foram obtidos da Synth®. O sulfato de sódio
anidro grau p.a. foi fornecido por J.T. Baker. O metanol, acetato de etila e o éter usados nos
ensaios cromatográficos foram da marca LS Chemicals. Os demais solventes (ácido formico,
ácido acético glacial, n-butanol, clorofórmio, tertra-hidrofurano, tolueno) foram da marca
Merck. Os padrões de flavnoides foram adquiridos da Sigma Aldrich®. O metanol utilizado
para dissolução das amostras de ensaios químicos e biológicos foi da marca Synth®. Os
reagentes - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH), Folin-Ciocalteau e natural product
polyethylene glycol (NP-PEG) reagent também foram da Sigma Aldrich®. O cloreto de
alumínio utilizado no teste de teor dos flavonoides foi da marca Merck.
3.3.

Análises químicas

3.3.1. Extração das folhas e colmos de bambus
O material vegetal foi submetido à secagem em temperatura ambiente, protegido de
radiação solar. Para obtenção o pó, as folhas e os colmos foram triturados em moinho de facas,
tipo te-580 (Tecnal, Brasil). O material pulverizado de foi pesado e extraído com etanol 60%
em aparelho de Soxhlet no Instituto de Química da USP (extratos foram nomeados
respectivamente “IQ”) e com o mesmo solvente no extrator automático Dionex - ASE 300
(Accelerated Solvent Extractor) no laboratório de Fisiologia do Instituto de Botânica (“IB”)
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para avaliar a eficácia de dois tipos de equipamento de extração. Os extratos brutos preparados
em ambos institutos foram concentrados em evaporador rotatório (BÜCHI Rotavapor R-124),
liofilizados através de um liofilizador LABCONCO® e armazenados em temperatura de -20°C.

O rendimento de cada extrato foi calculado de acordo com a equação 4.
Equação 4. Rendimento da extração e do fracionamento

Rendimento (%) = (massa do extrato/massa do material) x 100

3.3.2. Fracionamento do extrato bruto de colmos de M. pluriflora
30 g do extrato de colmo de M. pluriflora foi solubilizado em 750 mL da solução de
10% de metanol. Depois da dissolução do extrato, a solução foi transferida para funil de
separação e foi adicionado 100 mL de hexano para começar o processo do fracionamento. A
fase orgânica foi coletada e, depois, a fase aquosa foi novamente extraída com 100 mL do
hexano. A segunda fase orgânica foi separada e misturada com primeira, sendo o processo
repetido até a exaustão. Ao final do processo, todas as fases orgânicas foram reunidas, secadas
com sulfato de sódio anidro e filtradas. O mesmo procedimento foi repetido para os demais
solventes, em ordem crescente de polaridade: clorofórmio, acetato de etila e n-butanol. Os
solventes foram eliminados das frações por evaporação sob a pressão reduzida. O rendimento
das frações foi calculado através da equação 1, usada anteriormente no caso dos extratos.

3.3.3. Determinação de compostos fenólicos totais dos extratos de folhas e colmos de
bambus e das frações de colmo de M. pluriflora
A quantidade de compostos fenólicos totais foi medida com o auxílio do reagente FolinCiocalteau de acordo com o método espectrofotométrico descrito por Ainsworth e Gillepsie
(2007), com algumas modificações. As amostras foram dissolvidas em solução de 80% de
metanol na concentração de 1 mg/mL. Soluções metanólicas de ácido gálico foram empregadas
na construção de curva de calibração. Em microplacas de 96 poços, foram adicionados: 20 µL
de amostra, 30 µL de água destilada, 50 µL do reagente Folin-Ciocalteau e 100 µL de solução
de carbonato de sódio (700 mmol/L). No lugar das amostras em branco foi acrescentado: 20 µL
de amostra, 80 µL de água destilada, 100 µL de solução de carbonato de sódio (700 mmol/L).
Depois de 2 horas da reação no escuro, as absorbâncias das amostras foram medidas em
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espectrofotômetro SpectraMax M4 com λ = 760 nm.
O conteúdo dos compostos fenólicos foi expresso em microgramas equivalentes de ácido
gálico (EAG) por miligrama de amostra (µg EAG/mg). As análises foram realizadas em
triplicada, e os resultados foram mostrados como média seguida do seu desvio padrão. As
absorbâncias das amostras em branco foram usadas nos cálculos para descartar as absorbâncias
internas das amostras.

A Figura 26 demonstra a mudança de cor da solução em teste possuindo compostos
fenólicos depois da adição do reagente Folin-Ciocalteau.
Figura 26. Mudança de cor das soluções em teste após adição do reagente Folin-Ciocalteau.

A
B

A – amostra teste; B – branco.

3.3.4. Determinação de flavonoides totais de extratos de folhas e colmos de bambus
e das frações de colmo de M. pluriflora
Os flavonoides totais dos extratos de folhas e colmos de bambus e das frações de colmo
da M. pluriflora foram quantificados através do método desenvolvido primeiramente pelos
pesquisadores Christ e Müller (1960) e adaptado em 1998 (WOISKY; SALATINO, 1998). O
ensaio utiliza cloreto de aluminio na detecção dos grupos funcionas de flavonoides e as medidas
são realizadas espectrofotométricamente em λ = 425 nm.
Os extratos brutos e as frações de colmo de M. pluriflora foram dissolvidos em solução
de metanol/água 80:20 (v/v) nas concentrações de 5,0 mg/mL. Quercetina foi empregada como
padrão, nas concentrações de 12 – 0,8 µg/mL (nos poços), para a construção da curva de
calibração.
Nas microplacas de 96 poços foram adicionados 20 µL das amostras/padrão e 210 µL
da solução de metanol 80%. A seguir, 20 µL da solução de cloreto de alumínio (2% m/V) foram
acrescentados e as soluções foram homogeneizadas em vortex (Thermolyne®). Após 30
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minutos de reação no escuro, as absorbâncias foram determinadas em λ = 425 nm, em
espectrofotômetro SpectraMax M4. As soluções em branco das amostras, contendo 20 µL da
amostra e 210 µL de metanol 80%, foram utilizadas para descartar as absorbâncias internas das
soluções. O teor de flavonoides foi expresso como microgramas equivalentes de quercetina por
miligrama de amostra (µg EQ/mg). Todas as amostras foram preparadas em triplicata e os
resultados apresentados como media seguida pelo deu desviõ padrão.
Na Figura 27 mostra a modificação da coloração após a complexação dos flavonoides
com AlCl3.
Figura 27. Identificação dos flavonóides através do AlCl3.

A
B
A - amostra teste; B - branco.

3.3.5. Análise dos perfis cromatográficos por cromatografia em camada delgada
A análise preliminar da composição química dos extratos brutos obtidos através do
aparelho de Soxhlet (IQ) e das frações de colmo de M. pluriflora foi realizada por CCD. Para
todas as análises, a fase estacionária empregada foi placas de sílica gel 60 F254 (Merck). As
amostras dissolvidas em metanol na concentração de 5 mg/mL para aplicação nas placas
cromatográficas. No caso dos extratos, os seguintes sistemas de solventes foram utilizados
como eluente: sitema 1 (S1) acetato de etila, ácido fórmico, ácido acético glacial e água
(100:11:11:26; v/v/v) e sistema 2 (S2) butanol, ácido acético glacial e água (3:1:1; v/v/v)
(HARBORNE; MABRY, 1982). Orientina, iso-orientina, vitexina, umbeliferona, rutina, ácido
clorogênico, ácido gálico e ácido ferúlico a 10% (m/v) em metanol (ZHANG; DING, 1996)
foram usadas como substâncias de referência. Os sistemas de solvente e os padrões usados para
a análise no caso das frações de colmos de M. pluriflora estão apresentados no quadro 3.
As placas foram visualizadas em luz UV 366 nm e 254 nm. A detecção dos compostos
fenólicos nas placas com os extratos de bambus diferentes foi adicionalmente realizada por
nebulização com reagente cromático NP (solução 1% de difenil borato de 2-amino etila em
metanol) com visualização sob luz UV 366 nm (WAGNER; BLADT, 2001). A identificação
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dos compostos detectados foi efetuada pela comparação dos fatores de retenção (Rf), cores e
tamanhos das manchas de substâncias diferentes. Os fatores de retenção foram calculados de
acordo com equação 5.
Quadro 3. Sistemas de eluente e padrões utilizados em cromatografia em camada delgada com placas
de sílica gel 60F254 para as frações de colmo de M. pluriflora.
Fração

Sistema

Padrões

Hexânica

tolueno/etér (1:1)

Cumarina, umbeliferona

Clorofórmica

clorofórmio/metanol (9:1)

Quercetina, ácido clorogênico,
ácido ferúlico, ácido gálico,
ácido cinâmico

Acetato de etila

clorofórmio/metanol (9:1)

Quercetina, ácido clorogênico,
ácido ferúlico, ácido gálico,
ácido cinâmico

Butanólica

tetra-hidrofurano/tolueno/ácido

Quercetina, orientina, iso-

fórmico/água destilada (16:8:2:1)

orientina, vitexina, isovitexina

Equação 5. Fator de retenção calculado para as amostras submetidas a cromatografia em camada
delgada

𝑅𝑓 =

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

3.3.6. Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas de frações de colmo
de M. pluriflora
As frações clorofórmica, acetato de etila e hexânica de M. pluriflora foram analisadas
em cromatografo a gás Agilent (série 6890), acoplado ao espectrômetro de massas, com sistema
quadrupolo (Agilent 5973 Network Mass Selective Detector) de energia de ionizaçãode 70eV
no Instituto de Botânica de São Paulo. A coluna capilar utilizada foi DB-5 (30m x 0,25mm de
diâmetro interno, com 0,25μm de espessura), nas seguintes condições: temperatura inicial de
100°C e gradiente de temperatura do forno de 10°C/min até 290°C. A temperatura final foi
mantida por tempo de 15 minutos. Hélio foi utilizado como gás de arraste a uma pressão de 80
kpa e velocidade linear de 1 ml/min.
As amostras foram dissolvidas em metanol (1 mg/mL), e o volume de injeção com
divisão de fluxo-split/splitless foi 1µL. O índice de retenção de linear (IR) foi calculado
utilizando uma série homóloga de n-alcanos (C8-C40) submetidas às mesmas condições de
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análise cromatográfica das amostras. O índice retenção linear foi calculado de acordo com Dool
e Kratz (1963) e está mostrado na equação 6.
A identificação dos compostos voláteis foi realizada através da comparação entre o
índice de retenção e o cromatograma obtidos com os padrões de bibliotecas instaladas no
equipamento (Wiley) e por comparação com espectros de massas registrados em banco de
dados como NIST 08 (National Institute of Standars and Technology) e outros dados da
literatura citadas, tais como livro do Adams (2007).
Equação 6. Índice de retenção linear empregado nos cálculos.

𝐼𝑅 = 100Z +

100[( TR ) − (TR )]
(TR ) − (TR )

X - composto de interesse; Z - número de átomos de carbono do alcano com tempo de retenção anterior ao
tempo de retenção de X; TRX - tempo de retenção do composto X; TRZ - tempo de retenção de Z; TRZ+1 tempo de retenção do alcano com tempo de retenção posterior ao tempo de retenção de X.

3.3.7. Cromatografia líquida de alta eficiência de frações de colmo de M. pluriflora
Para as análises das frações de M. pluriflora em CLAE, foram usados solventes grau
HPLC, da marca T. J. Baker. As análises foram feitas em um cromatógrafo Agilent 1260 com
detector de espectro ultravioleta por fotodiodos com célula de fluxo de 60 mm. Como fase
estacionária foi utilizada uma coluna Zorbax Eclipse plus de fase reversa C18 (4,6 x 150 mm)
3,5 µm de diâmetro de partícula e um fluxo de 1,0 mL por minuto. O sistema de eluição das
amostras foi elaborado de acordo com a polaridade das mesmas. Desta forma, para a fração
clorofórmica, foi empregado como sistema de eluição em modo gradiente, começando com uma
mistura de 90% de H2O acidificada com 0,1% de ácido acético e 10% de acetonitrila (ACN),
até 25% de ACN em 10 minutos (de 10 a 30 minutos), atingindo 50% de ACN em 30 minutos
(de 30 a 50 minutos), atingindo 100% de ACN, o qual foi mantido por mais dez minutos (50 a
60 minutos). Por outro lado, para a fração em acetato de etila, o sistema de eluição em modo
gradiente foi iniciado com uma mistura de 90% de H2O acidificada com 0,1% de ácido acético
e 10% de acetonitrila (ACN) até 6 minutos, até 7 minutos, 10 a 15% de ACN de 7 a 22 minutos,
15% de ACN de 22 a 23 minutos, 15 a 20% de ACN de 23 a 33 minutos, 20% de ACN de 33 a
34 minutos, 20 a 25% de ACN de 34 a 44 minutos, 25% de ACN de 44 a 54 minutos, 25 a 50%
de ACN, 54 a 60 minutos e 50 a 100% de ACN. Para separações foi utilizada uma coluna Zorbax
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eclipse plus LC-18 de fase reversa C18 (25cm x 10mm), com partículas de diâmetro de 5µm e
um fluxo de 4,176 mL por minuto. O sistema de eluição empregado em modo gradiente,
iniciado por uma mistura de 75% de H2O acidificada com 0,1% de ácido acético e 25% de
acetonitrila (ACN) por 2 minutos, de 2 a 7 minutos atingindo 50% de ACN, de 7 a 25 minutos,
atingindo 90% de ACN, de 25 a 26 minutos, 100% de ACN, o qual foi mantido por mais um
minuto.
3.4.

Análises biológicas

3.4.1. Atividade antirradicalar dos extratos de bambus e das frações de colmo de M.
pluriflora
O potencial antioxidante dos extratos de folhas e colmos de bambus e das frações de
colmo de M. pluriflora foi determinado por um método comum do sequestro do radical 2,2difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995).
Para esta finalidade, os extratos e as frações foram dissolvidas em metanol puro no banho
de ultrasom (THORNTON T14). Após a solubilização, a partir da solução estoque, foram
preparadas as diluições de diferentes concentrações com objetivo de desenvolver uma curva de
inibição da atividade do radical para cada amostra. Todos os tubos foram homogeneizados antes
do ensaio. As amostras foram transferidas para os poços em 50 µL e acrescidas com 150µL da
solução metanólica de DPPH (200 µmol/L). O controle foi preparado usando 50µL de metanol
e 150µL de radical DPPH. No lugar do controle em branco foi adicionado 200µL de metanol
puro, e no branco da amostra: 50 µL da amostra + 150 µL do DPPH. O experimento foi
preparado em triplicata. Quercetina, dissolvida em metanol, foi usada como substância de
referência (padrão). Depois da reação na ausência de luz durante 30 minutos, a absorbância das
amostras foi avaliada no leitor de microplacas SpectraMax M4, com λ = 515 nm. O cálculo de
inibição percentual do radical DPPH foi efetuado de acordo com equação 7.
Equação 7. Cálculo da inibição do radical livre DPPH.
Inibição (%) do DPPH =

(Abs c − Abs cb) − (Abs a − Abs ab)
x 100
(Abs c − Abs cb)

Absc = absorbância do controle (da solução de DPPH); Abscb = absorbância do controle em branco (solução pura
de metanol); Absa = absorbância da amostra (amostra de bambu com a solução de DPPH); Absab = absorbância
da amostra em branco (amostra de bambu sem reagente).
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Os resultados foram expressos como Concentração Efetiva (CE50), concentração
necessária para eliminação do radical livre DPPH em 50%, e obtidos através das curvas de
regressão linear desenvolvidas anteriormente para todas as amostras.
A Figura 28 apresenta o gradiente das concentrações das amostras de bambu com o
radical nos poços de microplaca.
Figura 28. Gradiente da atividade antirradicalar na presença do reagente DPPH com diminuição da
concentração das amostras de bambu.

-[]
Concentração da
amostra

+[]

3.4.2. Citotoxicidade do extrato bruto de colmos de M. pluriflora
O ensaio quantitativo, colorimétrico de atividade citotóxica com uso do MTT (brometo
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio) (MOSMANN, 1983) do extrato bruto de
colmo da M. pluriflora foi desenvolvido no Laboratório de Farmacologia de Produtos Naturais
Marinhos (LAFARMAR) da Universidade de São Paulo.
O extrato seco em quantidade de 10 mg foi dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO) em
duas soluções de estoque: 1 e 10 mg/mL. A avividade das amostras foi avaliada usando três
típos de células diferentes - duas carcenogênicas: HCT-116 (adenocarcinoma de cólon) e MCF7 (adenocarcinoma de mama), e uma não carcenogênica: RPE (células humanas de epitélio da
retina). As linhas de células foram cultivadas no meio de RPMI 1640 (HCT – 116) e DMEM
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Glutamax (RPE e MCF-7) com 10% de soro fetal bovino (v/v), 2 mM da glutamina, 100 U/mL
da penicillina e 100 μg/mL de streptomicina. As condições foram mantidos em 37° e sob 5%
CO2 na atmosfera.
As células foram acrescentadas às microplacas de 96 poços e cultivadas por 24 horas
antes da triagem. Depois deste periodo, 1µL da amostra com extrato de bambu foi incorporado
em duplicata (duas soluções de 5 e 50 µL no poço) e seguinte, as placas foram incubadas por
72 horas. Controle negativo foi a solução do DMSO e controle positivo do teste foi a
doxorrubicina (5 μM). Três horas antes do fim da incubação, foi adicionado 150 μL do reagente
de MTT aos todos os poços (5 mg/mL) com propósito de determinação da viabilidade das
células em função do potencial redox (reagente colorimétrico). Após três horas da reação a
resposta foi gravada por meio do equipamento Multiskan FC multiplate reader (Fisher
Scientific) com comprimento de onda = 595 nm.
Os resultados foram expressos como a percentagem da inibição de crescimento das
células em duas concetraçoões: 5 e 50 µg/mL. O resultado do controle positivo (doxorrubicina)
foi calculado como CE50 – a concentração inibitória necessária para impedir 50% do
crescimento das células.

3.5.

Análises de formulações cosméticas

3.5.1. Preparo das formulações fotoprotetoras com amostras de bambus
As formulações com extratos brutos de bambus e as frações de colmo de M. pluriflora
foram preparadas com uso do Aristofex® AVC (PharmaSpecial), um polímero sintético que
promove a formação de gel com capacidade emulsificante. As formulações desenvolvidas com
este produto permitiram a adição de substâncias menos polares como filtros solares e o
conservante utilizado (BHT). No experimento, foram empregados os seguintes filtros solares Avobenzona (filtro UVA), p-metoxicinamato de octila e octil-dimetil PABA (filtros UVB) nas
concentrações permitidas pela legislação vigente (3,0 %, 7,5% e 8,0% (m/m), respectivamente).
Quadro 4 apresenta as matérias-primas usadas no preparo das formulações fotoprotetoras com
amostras de bambu.
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Quadro 4. Matérias-primas utilizadas no desenvolvimento das formulações cosméticas.
Ingrediente cosmético*
Co-Polímero do Ácido
Sulfônico Acriloildimetiltaurato
e Vinilpirrolidona
BHT
Metoxidibenzoilmetano de
butila
Etilhexil dimetil PABA

Metoxicinamato de octila

Paraffinum Liquidum
Fenoxietanol (e)
metilparabeno (e)
etilparabeno (e)
propilparabeno (e)
butilparabeno
Propileno glicol

Nome comercial ou
químico**
Aristoflex® AVC

2,6-bis (1,1-dimetiletil) -4metilfenol
Avobenzona
Octil dimetil PABA /
2-etilhexil 4- (dimetilamino)
benzoato
p-metoxicinamato de
octila / (RS) -2-etil-hexil (2E) 3- (4-metoxifenil) prop-2enoato
Óleo mineral
Phenonip® /
2- fenoxietanol +
Metil 4-hidroxibenzoato+
Etil 4-hidroxibenzoato+
Propil 4-hidroxibenzoato+
Butil 4-hidroxibenzoato
Propilenoglicol/ Propano-1,2diol

Fornecedor
PharmaSpecial®

Vital®
All Chemistry®
Deg®

Volp®

Volp®
PharmaSpecial®

All Chemistry®

* Nomenclatura conforme INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
**Nomenclatura inglês conforme IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

No total, foram preparadas 15 formulações fotoprotetoras, dez com extratos de bambus
de espécies diferentes na concentração de 10% (m/m): F1 - F10, uma de controle contendo
somente os filtros solares - F11, duas com extrato de colmo de M. pluriflora nas concentrações
5,0 e 2,5% (F12 e F13) e duas com frações clorofórmica e de acetato de etila de colmo de M.
pluriflora na concentração 0,1% (F14 e F15). Quadro 5 representa a denominaçao e composição
geral das formulações.
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Quadro 5. As formulações fotoprotetoras F1 - F15 desenvolvidas no ensaio contendo os diferentes
extratos ou frações de bambu e os filtros solares.
N

Espécie de bambu

Extrato/Fração

Filtros
solares*

F1

A. aristulata

Etanólico de colmo

+

(10%)
F2

Etanólico de folha

+

(10%)
F3

C. bambusoides

Etanólico de colmo

+

(10%)
F4

Etanólico de folha

+

(10%)
F5

C. capituliflora

Etanólico de colmo

+

(10%)
F6

Etanólico de folha

+

(10%)
F7

C. meyeriana

Etanólico de colmo

+

(10%)
F8

Etanólico de folha

+

(10%)
F9

M. pluriflora

Etanólico de colmo

+

(10%)
F10

Etanólico de folha

+

(10%)
F11 (controle)
F12
F13
F14
F15

M. pluriflora

-

+

Etanólico de colmo
(5%)
Etanólico de colmo
(2,5%)
Clorofórmica de
colmo (0,1%)
Acetato de etila de
colmo (0,1%)

+
+
+
+

- - não incluído; + - incluídos.

As matérias-primas empregadas no preparo das formulações para a presente análise em
escala laboratorial, junto com sua finalidade e as concentrações (m/m) usadas são incluídas nos
quadros 6 e 7.
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Quadro 6. Composição das formulações contendo os filtros solares e as amostras de bambu (F1-F10 e
F12-F15).
Fase

Oleosa

Composição
BHT
Avobenzona
Octil dimetil PABA

Função
Antioxidante
Filtro solar UVA
Filtro solar UVB

%*
0,1
3,0
8,0

p-Metoxicinamato de octila

Filtro solar UVB

7,5

Óleo mineral

Emoliente e umectante,
solvente

5,0

Arystoflex
Extrato
Fração
Propilenoglicol
Phenonip
Água

Aquosa

Formação de gel
Substância ativa
Emoliente e umectante
Conservante
Veículo

5,0
10,0/5,0/2,5/
0,1
5,0
0,75
q.s.

*% m/m

Quadro 7. Composição da formulação de controle (F11), contendo apenas os filtros solares.
Fase

Oleosa

Aquosa

Composição
BHT
Avobenzona
Octil dimetil PABA

Função
Antioxidante
Filtro solar UVA
Filtro solar UVB

%*
0,1
3
8

p-Metoxicinamato de octila

Filtro solar UVB

7,5

Óleo mineral

Emoliente e umectante,
solvente

5

Arystoflex
Propilenoglicol

Formação de gel
Emoliente e umectante

5
5

Phenonip

Conservante

0,75

Água

Veículo

q.s.

*% m/m

3.5.1.1.

Método de obtenção das formulações fotoprotetoras de extratos de folhas
e colmos de bambus (10, 5 e 2,5%) e controle

Primeiramente, foi realizada a solubilização dos compostos hidrofóbicos, em um
béquer, reunindo os filtros solares, BHT e o óleo mineral, sob aquecimento a 70 °C com
agitação manual com auxílio de bastão de vidro, até a obtenção de uma solução. Após a
solubilização, permitiu-se o resfriamento da mistura até temperatura ambiente. Após, foi
efetuado o preparo dos extratos para adição na fase aquosa. Com esta finalidade, a quantidade
do extrato seco de bambu adequada foi pesada e triturada em almofariz, na sequencia foram
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adicionados 50% do volume total de água e toda a massa de propilenoglicol e misturados até a
obtenção de uma suspensão estável. Essa mistura contendo o extrato foi transferida para um
béquer com toda a massa de Arystoflex. O volume restante de água foi utilizado para limpar o
almofariz com a suspensão de extrato e mesclado com os demais ingredientes da fase aquosa.
Finalmente, o conteúdo das duas fases foi misturado, adicionando fase oleosa na fase aquosa
por partes, e o Phenonip® foi acrescentado por último. Todos os componentes da futura
formulação foram submetidos à agitação mecânica (agitador mecânico IKA RW 20) com
velocidade de 1000 rpm. A agitação foi mantida por cinco minutos ou até que as formulações
se tornassem homogêneas.

As formulações de controle com filtros solares foram preparadas em modo semelhante,
excluíndo o passo da dissolução e dispersão do extrato de bambu no almofariz. Em vez disso,
a água destilada foi adicionada, enquanto, as proporçãos dos demais ingredientes continuaram
a ser as mesmas.
3.5.1.2.

Método de obtenção das formulações fotoprotetoras com as frações de
colmos de M. pluriflora (0,1%)

As formulações com as frações de M. pluriflora (clorofórmica e acetato de etila) foram
preparadas em modo semelhante, porém no etapa da dissolução das formulações, o
propilenoglicol foi adicionado primeiro, somente depois foi adicionada a água. Para facilitar a
dissolução das frações, as soluções com propilenoglicol foram submetidas ao banho de ultrasom
com aquecimento (Cristofoli, LAB1000). Após o resfriamento, foi adicionado Aristoflex e o
resto da água. A fase oleosa foi mesclada devagar com a fase aquosa, e a solução final foi
misturada com o conservante e homogenizada através da agitação mecânica com velocidade de
1000 rpm.
3.5.1.3.

Método de obtenção das formulações fotoprotetoras para os ensaios in
vivo

Na última parte do projeto, a formulação com extrato de colmo de M. pluriflora, na
concetração de 5%, e a formulação de controle foram preparadas em maior quantidade com
objetivo de submeter as amostras aos ensaios in vivo. O modo de preparo foi semelhante, pórem
as formulações foram preparadas manualmente sem uso do agitador mecânico, adicionando aos
poucos a fase oleosa à fase aquosa, sob agitação com bastão de vidro constante em um béquer.
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3.5.2. Ensaios in vitro
3.5.2.1.

Eficácia fotoprotetora

A eficácia fotoprotetora in vitro foi determinada com espectrofotômetro de reflectância
difusa com esfera de integração (Labsphere® UV Transmittance Analyzer-2000S). Durante este
processo, as quantidades adequadas de formulações de bambus foram pesadas e aplicadas
uniformemente na forma de filme (1,3 mg/cm2) na superfície de placas de polimetilmetacrilato
(PMMA - HD Helioplate® 6 HelioScreen), as quais são internacionalmente usadas como
substrato para mimetizar a característica de rugosidade da superfície de epiderme humana
(COSMETICS EUROPE, 2011; UNITED STATES, 2011).
Depois da secagem por 20 minutos, as transmitâncias das placas foram medidas pelo
programa de UV-2000® com comprimentos de onda entre 290 e 400 nm e taxa de progressão
de 1,0 nm. Os valores foram medidos em 9 lugares diferentes da placa, e os dados recebidos
foram automaticamente convertidos automaticamente pelo equipamento em valores de fator de
proteção solar (FPS) e comprimento de onda crítico (λc) usando as equações 8 e 9
(COSMETICS EUROPE, 2011; DIFFEY, 2002; SPRINGSTEEN et al, 1999; UNITED
STATES, 2011). Uma placa de PMMA com glicerina foi usada como amostra em branco. As
placas com formulação F11, somente de filtros solares foram usadas como controle.
Equação 8. Fator de proteção solar (FPS) in vitro.

𝐹𝑃𝑆 =

∫
∫

𝐸𝜆𝑆𝜆𝑑𝜆
𝐸𝜆𝑆𝜆𝑇𝜆𝑑𝜆

Eλ = eficácia eritematógena espectral; Sλ = irradiância solar espectral; Tλ = transmitância espectral da amostra;
dλ = gama dos comprimentos de onda.

Equação 9. Comprimento de onda crítico in vitro.
𝒄𝝀

𝟒𝟎𝟎 𝒏𝒎

𝑨(𝝀)𝒅𝝀 = 𝟎. 𝟗
𝟐𝟗𝟎 𝒏𝒎

𝑨(𝝀)𝒅𝝀
𝟐𝟗𝟎 𝒏𝒎

A (λ) = absorbância espectral da amostra; d (λ) = gama dos comprimentos de onda

3.5.2.2.

Fotoestabilidade

O ensaio da fotoestabilidade baseou nas mesmas condições como avaliação da eficácia
de proteção solar, com o passo adicional de irradiação das placas com formulações com
uma dose fixa de luz solar artificial (580,08 W/m2 - 2088 J/m2) em uma câmara por 1 hora
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na temperatura de 35°C (UNITED STATES, 2011).
Como anteriormente, os resultados da transmitância das amostras depois da irradiação
foram medidos pelo programa UV-2000® no intervalo de comprimento de onda de 290 a
400 nm e a taxa de progressão de 1,0 nm. Nove medidas da transmitância foram gravadas
para cada placa (DIFFEY, 2002; SPRINGSTEEN et al, 1999; UNITED STATES, 2011).
O coeficiente de variação para os valores obtidos individualmente foi monitorado e as análises
foram conduzidas em triplicata.
3.5.3. Ensaios in vivo
3.5.3.1.

Aspectos legais e éticos

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em função da realização dos ensaios
in vivo e ex vivo com voluntários humanos (número de parecer: 2.528.318). Os testes foram
realizados em acordo com a Legislação Brasileira vigente, baseada na Resolução Normativa
196/96 e Resolução 466/12 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE), após a obtenção da
aprovação do CEP (anexo A), regulamentado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). Para cada voluntário que expressou a vontade de participar nesta pesquisa, foram
fornecidas as informações e esclarecimentos necessários referentes (objetivos, possíveis riscos
ou desconforto). O consentimento foi recebido por meio da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (anexos B e C), mantendo-se o anonimato do voluntário e
garantindo a possibilidade de sua saída do estudo em qualquer momento.
Os indivíduos foram pré-selecionados por meio da identificação do fototipo da pele
como mencionado antes, e pela faixa etária. A seleção dos participantes foi conduzida pelo
médico dermatologista qualificado através do questionário e exames clínicos. A exclusão do
grupo de estudo foi automática nas seguintes condições: gravidez ou lactação, terapia
potencialmente fotossensibilizante, administração de medicamentos anti-inflamatórios,
patologias dermatológicas em geral, irregularidades superficiais da pele, participação prévia em
estudos de eficácia fotoprotetora ocorrido no intervalo inferior a três meses e histórico de
ocorrência de efeitos adversos após exposição solar. Todos os criterios de exclusão estão
listados na página seguinte.
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Criterios de exclusão dos voluntários:


Marcas cutâneas na área experimental que interfiram na avaliação de possíveis reações
cutâneas (distúrbios da pigmentação, malformações vasculares, cicatrizes, aumento de
pilosidade, efélides e nevus em grande quantidade, queimaduras solares);



Dermatoses ativas (local e disseminada) que possam interferir nos resultados do estudo;



Gestantes ou lactantes;



Antecedentes de reações alérgicas, irritação ou ou sensações de desconforto intensas a
produtos de uso tópico: cosméticos e medicamentos;



Participantes com histórico de alergia ao material utilizado no estudo;



Antecedentes de atopia;



Antecedentes de patologias agravadas ou desencadeadas pela radiação ultravioleta;



Portadores de imunodeficiências;



Transplantados renais, cardíacos ou hepáticos;



Exposição solar intensa ou a sessão de bronzeamento até 15 dias antes da avaliação
inicial;



Previsão de exposição solar intensa ou a sessão de bronzeamento, durante o período de
condução do estudo;



Previsão de tomar banho de mar, piscina ou sauna durante o estudo;



Participantes que praticam esportes aquáticos;



Uso dos seguintes medicamentos de uso tópico sistêmico: imunossupressores, antihistamínicos, anti-inflamatórios não hormonais, e corticoides até duas semanas antes da
seleção;



Tratamento com vitamina A ácida e/ou seus derivados via oral ou tópica até 1 mês antes
do início do estudo;



Previsão de vacinação durante a realização do estudo ou até 03 semanas antes do estudo;



Estar participando de outro estudo;



Qualquer condição não mencionada acima que, na opinião do investigador, possa
comprometer a avaliação do estudo;



Histórico de ausência de aderência ou de indisposição em aderir ao protocolo de estudo;



Profissionais diretamente envolvidos na realização do presente protocolo e seus
familiares.
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3.5.3.2.

Avaliação do fator de proteção solar

No ensaio de FPS in vivo foram submetidas a formulação de extrato de M. pluriflora em
5% (F12) e a formulação de controle (F11). O teste foi realizado no Instituto de Pesquisa Clínica
Integrada (IPclin), na rua Leonardo Cavalcante, 314 em Jundiaí, SP. Utilizou-se o protocolo
baseado na norma da International Standard Organization (ISO), número 24444:2010 (2010).
Para a participação no estudo, foram convidados 10 voluntários de ambos sexos, na idade entre
18 até 70 anos, de fototipo I a III de acordo com classificação de Fitzpatrick (quadro 8). Os
voluntários compareceram no Instituto durante dois dias, 4 horas no primeiro dia e meia hora
no segundo dia. No primeiro dia, foi efeituada uma avaliação clínica da pele dos voluntários
por médico dermatologista, com posterior aplicação das duas formulações fotoprotetoras (F11
e F12) nas suas costas numa aréa pre-definida de 35 cm2 (2 mg / cm2). O padrão interno, P2
(quadro 9), foi utilizado como substância de referência interna de acordo com as recomendações
da mesma legislação. Após a secagem, a aréa marcada foi exposta a uma fonte emissora de luz
-lâmpada de arco de xenônio de 300 W (Multiport 601, Solar Light Co Inc), reproduzindo a
radiação solar por um tempo calculado de acordo com valor de mínima dose eritematogênica
(MED) de cada voluntário e do FPS in vitro das formulações. Os sinais de vermelhidão, eu seja
eritema, foram determinados depois de um período de 16-24 horas após a exposição a
irradiação (pico de eritema) através de um exame dermato lógico.
Quadro 8. Fototipos de pele segundo Fitzpatrick TB 1986.
Coloração

Tipo

Queimadura

Bronzeamento

Branca

I

Sim

Não

Branca

II

Sim

Mínimo

Branca

III

Sim

Sim

Branca/Morena clara

IV

Não

Sim

Morena

V

Não

Sim

Escura

VI

Não

Sim
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Quadro 9. Composição do padrão interno, P2, usado no ensaio de avaliação de fator de proteção solar
in vivo.
Fase
1

Ingrediente

Nome IUPAC

% (m/m)

Lanolina

-

4,5

Manteiga de cacau (Theobroma

-

2,0

cacao L.)
Monostearato de glicerol

2,3-di-hidroxipropila

3,0

octadecanoato
Ácido esteárico

ácido octodecanóico

2,0

Octil dimetil PABA

2-etilhexil 4- (dimetilamino)

7,0

benzoato
benzofenona-3

(2-hidroxi-4-metoxifenil)

- 3,0

fenilmetanona
2

Água

-

Sorbitol (líquido, 70%)

(2S,3R,4R,5R)-Hexano-

71,6
5,0

1,2,3,4,5,6-hexol

3

Triethanolamine

2,2',2''-Nitrilotri(etan-1-ol)

1,0

Metilparabeno

Metil 4-hidroxibenzoato

0,3

Propilparabeno

Propil 4-hidroxibenzoato

0,1

Álcool benzílico

Fenilmetanol

0,5

- : não incluído

Para estimar o FPS in vivo das formulações foi calculada a mínima dose eritematogênica
(MED) na pele dos voluntários com aplicados produtos em comparação com a pele
desprotegida. Com este objetivo, a exposição à luz ultravioleta foi aumentada em progressão
geométrica, sendo cada exposição graduada com aumento de 12% em relação à anterior. O fator
FPS in vivo foi assim calculado através da equação 10.
Equação 10. Fator de proteção solar (FPS) in vivo.

𝐹𝑃𝑆 =

𝑀𝐸𝐷
𝑀𝐸𝐷

ã

O valor recebido para cada participante foi FPS médio com adequado desvio padrão.
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3.5.3.3.

Potencial fotoirritante e fotossensibilizante

A avaliação do potencial fotoirritante e fotossensibilizante (modificado de KLIGMAN;
WOODING, 1967), das mesmas formulações (F11 e F12) também foi realizado no Instituto de
IPClin, como no caso do ensaio anterior. Foram selecionados 30 voluntários de ambos os sexos,
com idade entre 18 e 65 anos, e fototipo I a IV. O ensaio de fotoirritação e fotossensibilização
cutânea teve duração de 5 semanas, as primeiras duas semanas foram classificadas como fase
de indução, 2 semanas seguintes como fase de descanso e a última semana como a fase de
desafio. Os participantes compareceram no instituto nas terça-e quinta- feiras por
aproximadamente 30 minutos.
As duas formulações (F11 e F12) foram aplicadas sobre apósitos semi-oclusivos de
tamanho de 5 cm2. A água destilada foi utilizada como controle do ensaio. Os apósitos foram
colocados nas costas dos participantes e permaneceram na pele durante 48 horas. Seguine, foi
realizada e irradiação da região afetada com UVA com dose de 4 J/cm2. Utilizou-se Simulador
Solar (ProLumina) com lâmpadas de radiação ultravioleta (Phillips) de 100 Watts. A intensidade
de radiação da lâmpada foi de 10 mW/cm2, e o tempo de exposição: 6 min 40 s, o que
corresponde uma hora de exposição solar, ao meio dia de um dia ensolarado de verão. Após a
irradiação, o médico dermatologista responsável avaliou os sinais clínicos e sensações de
descomforto junto com a intensidade delas nos volúntários. Finalmente, os apósitos foram
trocados, mantendo sempre a mesma localização ao longo de todo o teste.
A aplicação, a exposição à fonte de irradiação com avaliação médica dos possíveis
reações de fotoirritação acumulada foi repetida em dias estabelecidos. Após do período da fase
de indução (duas semanas), houve um período de repouso de duas semanas (fase de descanso),
enquando nenhuma visita dos voluntários ocorreu no instituto.

Na última semana, os participantes retomaram ao instituto para a aplicação final das
formulações em área virgem das costas. Depois de 48 horas, foi realizada a irradiação da pele
com mesma dose de luz ultravioleta como anteriormente, e seguinte a avaliação médica dos
sinais de fotossensibilização.
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3.6.

Análise estatística dos ensaios

Todas as análises estatisticas foram efetuadas no programa Minitab® 17. Os resultados
recebidos nos ensaios químicos e biológicos para todas as espécies de bambus pesquisadas,
dependendo do tipo de extração e da parte da planta (1.3.5, 1.3.6, 1.4.1), foram avaliados pelo
teste de Anova General Linear Model com comparação de Tukey. Os dados obtidos nas mesmas
avaliações somente para as frações de M. pluliflora foram tratados por teste Anova One-Way
com comparação de Tukey. Os resultados de fator de proteção solar (FPS) e comprimento de
onda crítico (λc) das formulações cosméticas com amostras de bambus antes e depois da
irradiação foram comparados com teste de t-Student pareado. Os mesmos valores, foram
adicionalmente comparados independente através do Anova One-Way com teste de Tukey, com
objetivo de identificar o produto mais eficaz. Os resulados recebidos no ensaio de atividade
fotoprotetora in vivo para a formulação com extrato de M. pluriflora (5%) e a controle foram
comparados por meio do teste de equivalência.
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4.

Resultados e Discussão

4.1.

Triagem das espécies nativas de bambu

4.1.1. Análises químicas
4.1.1.1.

Rendimentos dos extratos

Compostos fenólicos e glicosídeos de flavonoides são os principais metabólitos
secundários em espécies de bambu, sendo reconhecidos por suas atividades antioxidante e
de absorção da radiação UV. Estes compostos são extraídos habitualmente com água,
álcoois ou as misturas dos dois. Entretanto, as maiores quantidades de álcool na mistura de
solventes providenciam a melhor eficácia do processo extrativo, aumentando a quantidade
desses compostos (MACWAN; PATEL; KALIA, 2010). Para o caso dos bambus, em
estudos anteriores, a maior quantidade de fenóis e flavonoides foi obtida usando
especificamente soluções aquosas de etanol invés de água pura ou as misturas de metanol
(NAGAI et al., 2009). A proporção de etanol empregada no solvente extrator, no caso de
bambus, pode variar, mas a faixa mais comum é de 50 até 70% (XU et al., 2017),
justificando a escolha de etanol 60% como no presente estudo.
Para a obtenção dos extratos, foram comparados 2 métodos, com aparelho de Soxhlet
(IQ) e com extrator automático (IB). As massas do material vegetal empregado e dos
extratos secos obtidos e seus respectivos rendimentos expressos em % (m/m), para todas as
espécies de bambu em cada método de extração, encontram-se nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Massa do material vegetal, massa e rendimentos obtidos para os extratos etanólicos 60% de
bambus por extração em aparelho Soxhlet (extratos IQ).
Nome de bambu

Massa do material[g]

Massa do extrato [g]

Rendimento [%]

A. aristulata

43,09

4,33

10,1

C. bambusoides

37,93

5,37

14,2

C. capituliflora

44,59

9,88

22,2

C. meyeriana

38,16

5,40

14,2

M. pluriflora

44,45

6,19

13,9

A. aristulata

50,47

4,98

9,9

C. bambusoides

60,72

7,38

12,2

C. capituliflora

58,20

4,97

8,6

C. meyeriana

60,28

4,70

7,8

M. pluriflora

62,67

4,74

7,6

Folhas

Colmos

Tabela 2. Massa do material vegetal, massa e rendimentos obtidos para os extratos etanólicos 60% de
bambus por extrator automático Dionex-ASE 300 (extratos IB).
Nome de bambu

Massa do material [g]

Massa do extrato [g]

Rendimento [%]

Folhas
A. aristulata

39,04

2,64

6,8

C. bambusoides

48,51

4,58

9,4

C. capituliflora

37,55

5,77

15,4

C. meyeriana

40,40

2,79

6,9

M. pluriflora

49,92

2,89

5,8

A. aristulata

73,92

4,22

5,7

C. bambusoides

81,86

7,88

9,6

C. capituliflora

46,56

3,42

7,4

C. meyeriana

74,80

4,20

5,6

M. pluriflora

84,56

3,68

4,4

Colmos

De acordo com os resultados obtidos o método de extração que forneceu os maiores
rendimentos foi com o aparelho de Soxhlet, tanto para as folhas como para os colmos. Nesse
método convencional, para as folhas, a espécie, que apresentou o maior rendimento foi C.
capituliflora (22,2%) e o menor A. aristulata (10,1%). O maior rendimento de colmos foi
observado no caso de extrato de C. bambusoides (12,2%), e o menor de M. pluriflora (7,6%).
No caso dos extratos obtidos com o aparelho ASE, os rendimentos foram menores, tanto para
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as folhas (5,8 – 15,4%), como para os colmos (4,4 – 9,6%). O menor rendimento nesse método
foi para M. pluriflora, enquanto, as espécies C. bambusoides e C. capituliflora, apresentaram o
maior rendimento, semelhante aos resultados com o aparelho de Soxhlet. O tipo de extração
teve impacto nos valores de rendimentos obtidos, o que pode ser devido aos diferentes tempos
e temperaturas empregados no processo de extração (XU et al., 2017). Contudo, para o caso de
compostos fenólicos, as temperaturas mais altas empregados no aparelho de Soxhlet não iriam
afetar a qualitativamente os extratos obtidos, pois estes compostos são estáveis com
temperaturas de extração de até 200°C (CHENG et al., 2014). Os rendimentos obtidos para os
bambus brasileiros foram parecidos com aqueles relatados para as espécies de asiáticas, como,
por exemplo, o extrato metanólico das folhas de Bambusa textilis McClure, que teve um
rendimento de 16% (WANG et al., 2012).
4.1.1.2.

Determinação de compostos fenólicos totais

O conteúdo dos compostos fenólicos dos extratos de bambu foi obtido pelo método
espectrofotométrico com uso do reagente de Folin-Ciocalteau. Este método não é seletivo para
os compostos fenólicos, reagindo em modo semelhante com outras substâncias com
propriedades redutoras, como algumas formas de nitrogênio (IKAWA et al., 2003). Mesmo
assim, continua a ser o método mais comum, especialmente na identificação destes
componentes, por permitir a avaliação e comparação rápida dos resultados entre espécies
diferentes. Os valores da quantificação foram expressos em microgramas equivalentes de ácido
gálico (EAG) por miligrama de extrato seco, e para esta finalidade foi desenvolvida uma curva
de calibração com ácido gálico, a qual pode ser vista abaixo (Figura 29). O teor de compostos
fenólicos totais encontrados nos extratos de folhas e colmos das cinco espécies alvo estão
listadas na Tabela 3.
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Figura 29. Curva de calibração de ácido gálico utilizada na determinação da concentração de
substâncias fenólicas nas amostras de bambus.
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Tabela 3. Conteúdo dos compostos fenólicos nos extratos de bambus usando a metodologia de FolinCiocalteau, expressos em µg equivalentes de ácido gálico (EAG) por mg de amostra (média ± desvio
padrão).
Espécie
IQ
IB
Folhas

EAG (µg/mg)
49,54 ± 0,74d,e,f,g

26,07 ± 1,01j

C. bambusoides

59,53 ± 4,83c

50,31 ± 1,27d,e,f,g

C. capituliflora

57,00 ± 4,49c,d

73,40 ± 1,00b

C. meyeriana

71,03 ± 3,61b

43,48 ± 3,82g,h,i

M. pluriflora

47,34 ± 0,62e,f,g

53,52 ± 3,47c,d,e,f

A. aristulata

55,02 ± 0,47c,d,e

36,59 ± 1,01i

C. bambusoides

43,64 ± 2,24g,h,i

24,40 ± 2,46j

C. capituliflora

46,31 ± 0,95f,g

38,12 ± 2,87h,i

C. meyeriana

87,81 ± 2,14a

45,02 ± 2,65g,h

M. pluriflora

54,40 ± 2,30c,d,e

46,11 ± 1,30f,g

A. aristulata

Colmos

IQ – extratos preparados através do aparelho de Soxhlet no Instituto de Química; IB – extratos preparados através
do aparelho de ASE no Instituto de Botânica.
As letras minúsculas (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) apresentam as diferenças significativas de acordo com Anova One-Way e
comparação de Tukey. Os valores que não dividem as letras iguais são diferentes.
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A maior quantidade de compostos fenólicos foi obtida para o extrato IQ de colmos de
C. meyeriana (87,81 ± 2,14 µg EAG/mg de extrato). Para a mesma espécie, o extrato IB
apresentou um teor quase duas vezes menor (45,02 ± 2,65 µg EAG/mg). Logo depois, C.
meyeriana e C. capituliflora demonstraram os melhores valores nas folhas, respectivamente,
71,03 ± 3,61 (extrato IQ) e 73,40 ± 1,00 µg EAG/mg de amostra (extrato IB). Os menores
resultados foram obtidos para A. aristulata e C. bambusoides, entre 24,40 – 59,53 µg EAG/mg.
De acordo com os testes estatísticos, concluiu-se que os extratos preparados no aparelho de
Soxhlet (IQ) tiveram os maiores teores de fenólicos totais do que aqueles preparados pelo outro
método (IB), porém, não foi relatada uma diferença significativa entre os resultados de colmos
e folhas. As espécies asiáticas parecem ter uma quantidade menor de compostos fenólicos do
que as espécies brasileiras. Por exemplo, Bambusa arundinacea (Retz.) Willd., apresentou 14,6
µg EAG/mg de planta, teor menor a qualquer um dos bambus aqui descritos (MACWAN;
PATEL; KALIA, 2010). Semelhante, outras espécies, Schizostachyum lumampao (Blanco)
Merr. e Sasa senanensis Rehd, apresentaram menos de 1 µg EAG em 1 mg de extrato seco, para
os extratos metanólicos e aquosos (TONGCO; AGUDA; RAZAL, 2014; KHATUN et al.,
2013). O último exemplo, é um outro indicativo de que o etanol é um solvente mais adequado
para extração destas substâncias, como discutido anteriormente. Alta quantidade de compostos
fenólicos é um fator promissor, que pode futuramente ter impacto positivo na ação antioxidante
e fotoprotetora dos extratos.

4.1.1.3.

Determinação do teor de flavonoides

A presença dos flavonoides nos extratos de bambu, foi avaliada através do método
quantitativo, colorimétrico, empregando AlCl3 como reagente quelante dos grupos hidroxílicos
destes componentes. O teor de flavonoides totais foi expresso em microgramas equivalentes de
quercetina por miligrama de extrato seco (µg EQ/mg), e com este objetivo, foi preparada a
curva de calibração do padrão (Figura 30). Os valores do conteúdo de flavonoides calculados a
partir desta curva estão mostrados na Tabela 4.
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Figura 30. Curva de calibração de quercetina utilizada para a determinação dos flavonoides nos extratos
brutos das folhas e colmos dos bambus.
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Tabela 4. Conteúdo de flavonoides totais determinados através do método com AlCl3 expressos em µg
equivalentes de quercetina (EQ) por mg de amostra (média ± desvio padrão) para os extratos de folhas
e colmos de cinco espécies de bambu.
Espécie

IQ

IB

Folhas
A. aristulata

EQ (µg/mg)
3,65 ± 0,40

e,f,g,h,i

3,32 ± 0,70g,h,i,j

C. bambusoides

6,44 ± 0,25b

8,41 ± 0,30a

C. capituliflora

3,87 ± 0,31e,f,g,h

3,37 ± 0,42f,g,h,i,j

C. meyeriana

5,93 ± 0,27b,c

8,73 ± 0,97a

M. pluriflora

4,08 ± 0,04e,f,g

5,82 ± 0,47b,c,d

3,16 ± 0,38g,h,i,j

3,62 ± 0,48e,f,g,h,i

C. bambusoides

2,22 ± 0,25j

2,40 ± 0,55i,j

C. capituliflora

4,83 ± 0,25c,d,e

3,48 ± 0,25f,g,h,i,j

C. meyeriana

4,01 ± 0,33e,f,g,h

2,73 ± 0,20h,i,j

M. pluriflora

4,60 ± 0,16d,e,f

4,31 ± 0,19e,f,g

Colmos
A. aristulata

IQ – extratos preparados através do aparelho de Soxhlet no Instituto de Química; IB – extratos preparados através
do aparelho de ASE no Instituto de Botânica.
As letras minúsculas (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) apresentam as diferenças significativas de acordo com Anova One-Way e
comparação de Tukey. Os valores que não dividem as letras iguais são diferentes.
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Os valores obtidos neste ensaio variam entre 2,22 e 8,73 µg EQ/mg por miligrama de
amostra. O maior valor para os colmos foi para o extrato de C. capituliflora (IQ), 4,83 µg
EQ/mg, enquanto nas folhas os extratos (IB) de C. meyeriana e C. bambusoides atingiram
valores acima de 8 µg EQ/mg. De acordo com os testes estatísticos, observa-se uma diferença
significativa entre os resultados para os extratos de colmos e folhas (maior teor), mas não foi
confirmada uma diferença entre os extratos IB e IQ. O teor de flavonoides encontrado para os
extratos de colmos de bambus, foi um pouco menor do que para os extratos de folhas de espécies
de Phyllostachys, que variou entre 17,79 e 25,56 µg equivalentes de rutina (ER) em 1 mg de
amostra. Por outro lado, os brotos e cascas de colmos destas espécies tinham apenas 1,94 – 4,09
µg ER/mg e 1,29 – 6,33 µg ER/mg, respectivamente (LI et al., 2013). Em contrapartida, nas
folhas de outras espécies asiáticas, S. senanensis e S. lumampao, a quantidade de flavonoides
foi menor do que nas nossas espécies (TONGCO; AGUDA; RAZAL, 2014; KHATUN et al.,
2013). A única espécie desta região, que teve o valor de flavonoides próximo aos bambus aqui
pesquisados, foi a B. arundinacea. As frações aquosa, metanólica e butanólica dela atingiram
os valores de EQ entre 2,54 e 6,71 µg/mg (MACWAN; PATEL; KALIA, 2010). O conteudo de
flavonoides pode ser influenciado pelas variações sazonais relacionadas a diferente intensidade
de radiação UV (NI et al., 2012), o que pode explicar a variabilidade entre as espécies aqui
citadas. A presença destes compostos nos extratos de bambus aumenta o valor das futuras
formulações cosméticas, pois, estes metabólitos além de ter a capacidade de absorção de
radiação UV, podem gerar efeitos antioxidante, anti-inflamatório, antienvelhetimento e proteger
as células da pele contra os danos mutagênicos.

4.1.1.4.

Comparação da composição química dos extratos brutos por
cromatografia em camada delgada

A cromatografia em camada delgada é um método preliminar de separação,
identificação, quantificação e isolamento de compostos químicos em diversos meios. Neste
trabalho, ela foi usada para comparar a composição química das espécies nativas do Brasil com
as espécies asiáticas. As placas cromatográficas desenvolvidas para as amostras pesquisadas e
os padrões (flavonoides e ácidos fenólicos comuns em bambus asiáticos) podem ser vistas nas
figuras 4 a 7. As cromatografias foram elaboradas para folhas e colmos em dois sistemas de
eluentes distintos, e a placas foram visualizadas em luz UV (254 e 360 nm) e após a nebulização
com reagente NP.
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A identificação da composição química dos extratos brutos de plantas é uma tarefa
bastante desafiadora, pois estes são misturas de diversas moléculas desconhecidas,
frequentemente em concentrações baixas. As placas cromatográficas dos extratos brutos das
espécies apresentaram uma quantidade muito elevada de manchas, ou seja, os extratos têm a
uma grande diversidade de compostos. A presença de flavonoides e outras substâncias com
capacidade de absorver a radiação UV, como ácidos fenólicos, cumarinas e antocianinas, pode
ser vista na placa de CCD nos dois comprimentos de onda da luz UV aqui usadas (366 e 254
nm). As manchas destes compostos, dependendo da estrutura molecular exata, têm a cor azul,
verde, amarela, laranja ou vermelha. Os flavonoides, depois da nebulização com reagente NPPEG apresentam uma coloração que varia de laranja, laranja avermelhada a amarela esverdeada,
sendo melhor visualizados no comprimento de onda 365 nm, enquanto as cumarinas apresentam
coloração verde a verde azulada (PASCUAL et al., 2002).
Os extratos de folhas desenvolvidos nos sistemas 1 e 2, depois da nebulização com
reagente NP, apresentaram várias manchas amarelas e verde azuladas (figuras 31 e 32), o que
pode significar a presença de flavonoides e cumarinas. Algumas das manchas amarelas da placa
1, com fator de retenção, Rf = 0,78 foram parecidas com a da vitexina, o que podia indicar a
presença deste composto nas folhas de C. meyeriana e M. pluriflora. Porém, no sistema 2 (placa
2, Fig. 4), este flavonoide teve a migração diferente, semelhante somente à mancha amarela
grande de M. pluriflora (Rf ≈ 0,80). Nos dois sistemas de eluente, para as folhas de C.
bambusoides, C. capituliflora e C. meyeriana foram observadas várias manchas amarelas com
Rf entre 0,60 e 0,70, e todos os extratos tinham manchas amareladas grandes começando com
Rf = 0,47 (sistema 1) e Rf = 0,40 (sistema 2), quais não correspondiam a nenhum dos padrões
empregados. Manchas azuis apareceram com Rf = 0,60, nas folhas de M. pluriflora e A.
aristulata no sistema 1, e em todas as espécies com Rf ≈ 0,15 – 0,10, visíveis no sistema 2.
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Figura 31. Cromatoplaca dos extratos brutos de folhas, dissolvidos em metanol. Eluente: acetato de
etila, ácido fórmico, ácido acético glacial e água (100:11:11:26). Visualização: luz UV 366 nm (I), 254
nm (II), e 366 nm após a nebulização com reagente NP (III).

I

II

Rf = 0,78
Rf = 0,70 - 0,60

III

Rf = 0,47

Rf = 0,15 - 0,10

A – Chusquea bambusoides; B – Chusquea capituliflora; C – Chusquea meyeriana; D – Merostachys pluriflora;
E – Aulonemia aristulata; 1 – umbeliferona; 2 – vitexina; 3 – iso-orientina; 4 – orientina; 5 – rutina; 6 – ácido
clorogênico; 7 – ácido fenólico; 8 – ácido gálico.
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Figura 32. Cromatoplaca dos extratos brutos de folhas de bambus, dissolvidos em metanol. Eluente:
butanol, ácido acético glacial e água (3:1:1). Visualização: luz UV 366 nm (I), 254 nm (II), e 366 nm
depois da pulverização com reagente NP (III).

I

II

Rf = 0,78
Rf = 0,70 - 0,60

III

Rf = 0,40

Rf = 0,04

A – Chusquea bambusoides; B – Chusquea capituliflora; C – Chusquea meyeriana; D – Merostachys pluriflora;
E – Aulonemia aristulata; 1 – orientina; 2- umbeliferona; 3 – vitexina; 4 – iso-orientina; 5 – rutina; 6 – ácido
clorogênico; 7 – ácido fenólico; 8 – ácido gálico.
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A comparação das manchas nas placas de CCD dos extratos de colmos de todas as
espécies de bambu com as substâncias referência também não indicou a presença de nenhum
dos padrões usados, nos dois sistemas de eluentes. No sistema 1 representado na figura 33, em
todas as amostras, foi possível ver uma mesma substância com Rf = 0,85 de cor amarela. Os
colmos de C. bambusoides, C. meyeriana, M. pluriflora e A. aristulata adicionalmente,
exibiram uma substância de cor azul com Rf = 0,58. As manchas amarelas com Rf = 0,28
apareceram nas faixas para de C. capituliflora, C. meyeriana e M. pluriflora, e as manchas azuis
com Rf = 0,15 – 0,05 no caso de C. bambusoides e A. aristulata. Com o sistema 2 (figura 34),
observou-se uma separação menos efetiva dos compostos. Neste sistema, as amostras de colmos
mostraram as manchas amarelas com Rf = 0,79, mais visível para C. capituliflora e A.
aristulata. Nas espécies A. aristulata e C. meyeriana foram observadas manchas azuis
semelhantes com Rf = 0,57, enquanto, todos os colmos, exceto os de M. pluriflora, ainda
exibiram uma mancha azul forte com Rf = 0,03.
Os resultados indicaram que as espécies nativas pesquisadas podem ter uma composição
química semelhante entre elas, porém, não se observou a presença de nenhum composto típico
para as espécies asiáticas (ZHANG et al., 2005). Mesmo assim, a característica das placas
obtidas sugere a presença de compostos, que pertencem aos mesmos grupos de metabólitos,
sendo os compostos fenólicos, que constituem o foco deste projeto.
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Figura 33. Cromatoplaca dos extratos brutos de colmos de bambus, dissolvidos em metanol. Sistema 1:
acetato de etila, ácido fórmico, ácido acético glacial e água (100:11:11:26). Visualização: luz UV 366
nm (I), 254 nm (II), e 366 nm após nebulização com reagente NP (III).

I

II

Rf = 0,85

Rf = 0,58

III

Rf = 0,28
Rf = 0,15 – 0,05

A – Chusquea bambusoides; B – Chusquea capituliflora; C – Chusquea meyeriana; D – Merostachys pluriflora;
E – Aulonemia aristulata; 1 – umbeliferona; 2 – vitexina; 3 – iso-orientina; 4 – orientina; 5 – rutina; 6 – ácido
clorogênico; 7 – ácido fenólico; 8 – ácido gálico.
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Figura 34. Cromatoplaca dos extratos brutos de colmos de bambus, dissolvidos em metanol. Sistema 2:
butanol, ácido acético glacial e água (3:1:1). Visualização: luz UV 366 nm (I), 254 nm (II), e 366 nm
depois da pulverização com reagente NP (III).

I

II

Rf = 0,79
Rf = 0,57

III

Rf = 0,03

A – Chusquea bambusoides; B – Chusquea capituliflora; C – Chusquea meyeriana; D – Merostachys pluriflora;
E – Aulonemia aristulata; 1 – rutina; 2 – orientina; 3 – umbeliferona; 4 – vitexina; 5 – iso-orientina; 6 – ácido
clorogênico; 7 – ácido fenólico; 8 – ácido gálico.
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4.1.2. Análises biológicas
4.1.2.1.

Atividade antirradicalar

Existem vários métodos de avaliação do potencial antioxidante nos extratos de plantas.
A maioria dos métodos preliminares (in vitro) está baseada nas reações de redução da substância
oxidante tal como um radical ou um íon de carga maior com antioxidante. Frequentemente,
durante estas reações ocorre uma mudança da coloração (que envolve a troca de absorção da
radiação) da solução de amostra, qual é facilmente detectada por espectroscopia UV-Visível.
Os principais testes usados no caso de extratos de bambus são sequestro do radical DPPH,
ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico) ou redução de ferro (FRAP, ing.
Ferric Reducing Antioxidant Power), dos quais, o primeiro é o mais comum. Os valores de CE50
permitem a comparação rápida entre as amostras de origem diferente e triagens, como neste
projeto.
Tabela 5. Valores de CE50 de sequestro do radical livre DPPH dos extratos de bambus expressos em
µg/mL (média ± desvio padrão).
Espécie
Folhas

IQ

IB
CE50 (µg/mL)

260,17±42,14b

393,65±15,07a

C. bambusoides

218,16±34,56b,c,d,e

239,50±11,65b,c

C. capituliflora

137,55±15,62e

148,12±3,8d,e

C. meyeriana

205,48±38,14b,c,d,e

245,60±10,22b,c

M. pluriflora

222,52±20,05b,c,d

218,58±10,80b,c,d,e

205,68±31,22b,c,d,e

248,26±15,69b,c

C. bambusoides

236,59±42,22b,c

374,96±41,21a

C. capituliflora

244,36±50,30b,c

260,65±11,73b

C. meyeriana

168,18±21,79c,d,e

239,71±20,14b,c

M. pluriflora

174,17±12,88c,d,e

243,03±10,07b,c

A. aristulata

Colmos
A. aristulata

IQ - extratos preparados através do aparelho de Soxhlet no Instituto de Química; IB - extratos preparados através
do extrator automático ASE-300 no Instituto de Botânica.
As letras minúsculas (a,b,c,d,e) identificam as diferenças significativas entre os resultados no teste Anova OneWay com análise comparativa de Tukey. Os valores que não dividem a mesma letra são diferentes.

Como pode ser observado na tabela 5, os valores de CE50 obtidos dos extratos variavam
entre 137,55 µg/mL e 393,65 µg/mL. Os melhores resultados de folhas foram para de C.
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capituliflora, que demonstrou alta atividade nos ambos tipos de extratos, IQ e IB (135,55 –
148,22 µg/mL, respectivamente). As folhas de A. aristulata (extrato IB) caracterizaram-se com
o menor potencial antirradicalar. A maior atividade redutora do DPPH nos extratos de colmos
foi obtida para as amostras de C. meyeriana e M. pluriflora, nos extratos preparados em
aparelho de Soxhlet – 168,18 e 174,17 µg/mL. Os extratos destas espécies, obtidos através do
ASE-300 apresentaram valores de CE50 maiores: 239,71 e 243,03 µg/mL, e o que foi
confirmado pelo teste estatístico (GLM), indicando que este método de extração foi responsável
pela menor atividade sequestradora. Por outro lado, mesmo observando as diferenças entre os
resultados para as folhas e os colmos, estas, não foram significativas. Na literatura, relata-se
uma grande variabilidade dos valores de CE50 do sequestro do DPPH entre as diversas partes
da planta. Por exemplo, os brotos de bambus asiáticos Phyllostachys pubescens (Pradelle)
Mazele x. J. Houz e Phyllostachys nigra (Lodd. Ex. Lindl.) Munro., usados como alimento
funcional, apresentaram CE50 = 400 – 5300 µg/mL (PARK e JHON, 2010). Já os extratos de
folhas e colmos da segunda espécie demonstraram valores menores, mais próximos das espécies
aqui descritas, 88,50 – 353,80 µg/mL (TANAKA et al., 2014). O extrato de folhas de outro
bambu asiático, Sasa borealis (Hack.) Makino & Shibata, expressou atividade sequestradora de
DPPH ainda melhor, para inibir 50% do radical, precisou-se somente 51,00 µg/mL da sua fração
butanólica. Uma maior atividade pode ser vista para os óleos essenciais ou as substâncias
isoladas de bambus, as quais, são mais eficazes que extratos ou frações (KWEON; HWANG;
SUNG, 2001; PARK et al., 2007; JIN; YUAN; ZHANG, 2011; HU et al., 2011). A
relativamente boa atividade antirradicalar para os extratos de bambus pode ser associada ao
grande número de compostos fenólicos diferentes, quais, futuramente podem também
providenciar um efeito positivo na ação fotoprotetora e outras ações biológicas desejadas.
4.1.3. Análises de formulações cosméticas
4.1.3.1.

Preparo das formulações fotoprotetoras

Como os extratos IQ apresentaram melhores resultados de atividade sequestradora do
radical DPPH e de fenólicos totais, eles foram selecionados para os testes de proteção solar. As
formulações preparadas com os filtros solares e amostras de bambus apresentaram
características diferentes de acordo com a tabela 6.
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Tabela 6. Características organolépticas das formulações com os filtros solares e extratos de bambus
(F1-F10) e o controle (F11) (cont.).
N

Composição

Aspecto

Características
organolépticas

F1

AVO+MCO+ODP+EB
(A. aristulata colmo)

Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração marrom e
odor característico de
ervas
Emulsão homogênea, de
coloração marrom e
odor característico de
ervas

F2

AVO+MCO+ODP+EB
(A. aristulata folha)

F3

AVO+MCO+ODP+EB
(C. bambusoides colmo)

Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração amarelada e
odor característico de
ervas

F4

AVO+MCO+ODP+EB
(C. bambusoides folha)

Emulsão homogênea, de
coloração verde escura
e odor característico de
ervas

F5

AVO+MCO+ODP+EB
(C. capituliflora colmo)

F6

AVO+MCO+ODP+EB
(C. capituliflora folha)

Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração amarelada e
odor característico de
ervas
Emulsão homogênea, de
coloração verde e odor
característico de ervas

F7

AVO+MCO+ODP+EB
(C. merostachys colmo)

Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração amarelada e
odor característico de
ervas

F8

AVO+MCO+ODP+EB
(C. merostachys folha)

Emulsão homogênea, de
coloração marrom e
odor característico de
ervas

F9

AVO+MCO+ODP+EB
(M. pluriflora colmo)

Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração amarela e
odor característico de
ervas
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N
F10

F11
(controle)

Composição
AVO+MCO+ODP+EB
(M. pluriflora folha)

AVO+MCO+ODP

Aspecto

Características
organolépticas
Emulsão parcialmente
homogênea, de
coloração marromlaranja e odor
característico de ervas
Emulsão homogênea, de
coloração amarela clara
e odor característico de
base

AVO – Avobenzona (3%); MOC - p-metoxicinamato de octila (7,5%); ODP - octil dimetil PABA (8%); EB extrato bruto de bambu (10%).

Todas as formulações fotoprotetoras obtidas com os extratos brutos e os filtros solares
se apresentaram como pouco estáveis. Os emulgéis formados tiveram uma pequena separação
de parte da fase oleosa imediatamente após o preparo, ou até 2-3 horas depois. Isto pode indicar
alguma reação entre os ingredientes das fases e compostos químicos nos extratos. A maioria das
formulações contendo os extratos de folhas demonstraram melhor aspecto visual, sendo mais
homogêneas do que as com extratos de colmos. Todas apresentaram coloração diferente,
suavemente amareladas ou esverdeadas, porém, muito distintas da formulação controle
(branca). A cor forte, pode ser o resultado da incorporação de uma concentração grande do
extrato (10%). O odor das formulações com os extratos foi agradável, com notas herbais. Os
problemas observados durante a formação dos emulgéis (dificuldades na parte de adição dos
extratos à fase aquosa e seguinte separação de fases), pode ser relacionada com as propriedades
químicas e físicas diferentes dos compostos presentes nos extratos, ou de sua concentração
elevada.
4.1.3.2.

Eficácia fotoprotetora e fotoestabilidade in vitro das formulações

O fator de proteção solar (FPS) é um parâmetro principal para expressar a eficácia de
um produto fotoprotetor. Tradicionalmente, avaliação do valor de FPS envolve estudos in vivo,
pois ele define o aumento da dose necessária de irradiação para produzir eritema na pele na
presença do filtro solar, em comparação com a pele não protegida (EBRAHIMZADEH et al.,
2014). Recentemente, um teste in vitro baseado na medida de transmitância da irradiação em
placas de PMMA, através da espectroscopia de reflectância difusa, confirmou uma boa
correlação com o método in vivo (JUNIOR; KOLLIAS; COLE, 2014). Este mesmo métdo in
vitro foi utilizado para avaliar o potencial anti-UV das formulações contendo os extratos de
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bambus (F-1-F10) e do controle (F11). A tabela 7 apresenta os valores estimados de FPS e
comprimento de onda crítico antes e depois da irradiação.
Tabela 7. Fator de proteção solar (FPS, média ±desvio padrão) e comprimento de onda crítico (λc) das
formulações F1-F11 antes e após irradiação.
N

FPS

λc [nm]

Pré-irradiação

Pós-irradiação

Pré-irradiação

Pós-irradiação

F1

86,15 ± 40,81a,b

32,30 ± 15,55a,b,c

380,33 ± 0,49e

378,00 ± 0,91c,d

F2

61,41 ± 37,36a,b,c

22,04 ± 12,16c,d,e

381,56 ± 0,61b

379,56 ± 0,51b

F3

34,52 ± 10,39c,d

14,33 ± 4,17d,e

380,61 ± 0,70c,d,e

377,94 ± 0,73d

F4

36,61 ± 10,68c,d

35,22 ± 13,48a,b

381,39 ± 0,61b,c,d

379,89 ± 1,18a,b

F5

78,22 ± 53,15a,b

44,44 ± 37,31a,b

381,22 ± 1,52b,c,d,e

379,00 ± 1,88b,c

F6

61,59 ± 35,99a,b,c

25,93 ± 11,86b,c,d

383,22 ± 0,55a

380,72 ± 0,46a

F7

84,37 ± 40,98a,b

28,78 ± 20,12a,b,c,d

382,11 ± 1,13b

379,28 ± 0,67b

F8

51,41 ± 25,84b,c

20,41 ± 13,53c,d,e

381,44 ± 0,51b,c,d

379,44 ± 0,51b

F9

83,19 ± 41,11a,b

41,33 ± 24,91a,b

380,56 ± 0,85d,e

378,94 ± 1,11b,c,d

F10

61,48 ± 32,26a,b,c

41,00 ± 27,33a,b

381,5 ± 0,92b,c

379,78 ± 0,55a,b

13,00 ± 2,50d

6,00 ± 1,6e

381,5 ± 0,62b,c

379,5 ± 0,71b

F11
(controle)

F1 - f. de colmo de A. aristulata; F2 - f. de folha de A. aristulata; F3 - f. de colmo de C. bambusoides; F4 - f. de
folha de C. bambusoides; F5 - f. de colmo de C. capituliflora; F6 - f. de folha de C. capituliflora; F7 - f. de colmo
de C. meyeriana; F8 - f. de folha de C. meyeriana; F9 - f. de colmo de M. pluriflora; F10 - f. de folha de M.
pluriflora; F11 - f. dos filtros solares sem extrato de bambu (controle).
As letras minúsculas (a,b,c,d,e) identificam as diferenças significativas entre os resultados no teste Anova OneWay com análise comparativa de Tukey. Os valores da mesma coluna que não dividem a mesma letra são
diferentes.

Conforme a Food and Drug Administration, um protetor solar eficaz deve possuir um
FPS igual ou superior a 15, enquanto, que de acordo com Resolução da Diretoria ColegiadaRDC N° 30 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012). o valor mínimo
aceito seria 6. Neste experimento, incluímos três filtros solares comuns (Avobenzona, octil
dimetil PABA e p-metoxicinamato de octila) para obter um amplo espectro de proteção com as
formulações. Como todos eles são considerados instáveis (SERPONE et al., 2002; PARIS et
al., 2009), o teste possibilizou verificar a estabilidade das amostras após a adição dos extratos
de bambus. Um gel desenvolvido com extrato de bambu (em 10%), sem adição dos filtros, foi
incluído na pré-triagem, porém, por não ter apresentado um valor considerado efetivo (FPS <
6), os testes sem a adição dos filtros sintéticos não foram continuados (os resultados não
incluídos podem ser encontrados em apêndice, página 147).
As formulações os extratos e filtros solares apresentaram valores de FPS antes da

100
irradiação entre 34,52 (F3) e 86,15 (F1), sendo mais ativas do que a formulação controle (F11),
a qual teve um valor de FPS = 13,00. O FPS da formulação controle utilizado no ensaio foi
determinado em paralelo através de um simulador de FPS on-line, no site BASF Sunscreen
Simulator (basf.com) e atingiu o valor 15, o que pode comprovar, que o método é bastante
confiável. As formulações com colmos tiveram os melhores resultados (F1, F5, F7, F9). O
desvio padrão observado foi elevado, o que pode ser o resultado da má dissolução dos extratos
secos, ou ao aspecto não-homogêneo para as fases nessas formulações. Mesmo assim, os testes
estatísticos confirmaram a diferença significativa entre os valores de FPS das amostras com
extratos daquele do controle. De acordo com os testes Anova One-Way e comparação de Tukey,
apenas as formulações F3 e F4 (com extratos de C. bambusoides) foram iguais ao controle. O
FPS diminuiu significativamente após a irradiação, inclusive para o controle, contudo, a
eficácia para maioria das amostras continuou boa (FPS > 15). As formulações mais estáveis
foram F4, F10 e F5. A amostra F4 foi a única cujo valor de FPS não mudou depois da irradiação,
o que foi confirmado pelo teste t-pareado.
O comprimento de onda crítico (λc) é o comprimento de onda para o qual a área sob a
curva integrada de densidade ótica é igual a 90% da área integrada entre 290,0 e 400,0 nm
(ANVISA, 2012). Este parâmetro é um indicativo de um amplo espectro de ação do filtro solar,
e o valor mínimo de λc deveria ser 370 nm. De acordo com esta classificação, todas as
formulações desenvolvidas neste ensaio foram de amplo espectro, o que não mudou depois da
irradiação.
A figura 35 representa as curvas de absorbância da radiação entre 300 e 440 nm para as
formulações desenvolvidas com os extratos (F1-F10) e o controle (F11) antes e após a
irradiação.
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Figura 35. Absorbância das formulações F1-F11 após antes (A) e depois (B) da irradiação.

F1 - f. de colmo de A. aristulata; F2 - f. de folha de A. aristulata; F3 - f. de colmo de C. bambusoides; F4 - f. de
folha de C. bambusoides; F5 - f. de colmo de C. capituliflora; F6 - f. de folha de C. capituliflora; F7 - f. de colmo
de C. meyeriana; F8 - f. de folha de C. meyeriana; F9 - f. de colmo de M. pluriflora; F10 - f. de folha de M.
pluriflora; F11 - f. dos filtros solares sem extrato de bambu 1 (controle).

A determinação do FPS in vitro sempre se baseia na medida da transmitância ou
absorbância da radiação na faixa UVA e UVB de um produto fotoprotetor. As equações usadas
para este objetivo podem variar dependendo do método usado, também como o suporte para a
amostra. Os suportes mais comuns são as placas, como no caso das formulações – de PMMA
ou PVC (policloreto de polivinila) e membranas que imitam a pele, ou células de quartzo,
utilizadas para soluções tais como extratos vegetais. Testes in vitro não fornecem um resultado
igual ao in vivo, porém, são insubstituíveis em triagens e estimativas preliminares, permitindo
a diminuição dos custos e principalmente, exclusão da irradiação de seres vivos nesta etapa da
pesquisa.
Infelizmente, a falta de padronização nos métodos de avaliação do FPS in vitro, causada
pela diferente composição dos filtros usados, tipo do espectrofotômetro utilizado, diversas
características das formulações e substratos empregados, dificulta a comparação dos resultados
entre ensaios diferentes. Em um estudo, onde foram utilizadas as placas de quartzo para os
cálculos de FPS de extratos de diferentes plantas, alguns dos flavonoides isolados e o filtro solar
metoxicinamato de octila (MOC), todos na concentração 0,2 mg/mL, apresentaram FPS entre
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5,40 e 40,00. O resultado mais alto foi para o padrão (MOC), seguido por sakuranetina, um
flavonoide de Lippia microphylla Cham., uma planta endêmica do Brasil da família
Verbenaceae, que teve FPS 38,27, semelhante ao do padrão. O extrato bruto da planta teve um
FPS 30% mais baixo (26,82), sugerindo que os metabólitos isolados podem ter um efeito melhor
que o dos extratos (NUNES et al., 2018). Os extratos de espécies do mesmo gênero foram
incorporados em formulações fotoprotetoras na concentração de 10% (sem adição dos filtros
solares) através da metodologia com as placas de PMMA, atingindo os valores de FPS entre
2,3 e 7,6 (POLONINI; BRANDÃO; RAPOSO, 2014). Semelhantemente, em um ensaio,
desenvolvido na Polônia, com a mesma tecnologia de reflectância difusa com esfera de
integração com as placas de PMMA, para estimar o FPS e λc das frações de acetato de etila
(10%) de Helichrysum arenarium (L.) Moench, Crataegus monogyna Jacq. e Sambucus nigra
L., isoladamente e em combinações. As leituras das absorbâncias das placas com formulações
apresentaram os seguintes valores de FPS: H. arenarium – 6,80, C. monogyna – 6,00 e
Sambucus nigra – 9,88, que diminuiram um pouco depois da irradiação. Os valores de λc
obtidos definiram aquelas formulações como de amplo espectro de ação (JARZYCKA et al.,
2013). Os resultados obtidos aqui com as formulações contendo somente extratos de bambu e
aqueles com outras espécies vegetais indicam que para se obter altos valores de FPS ainda é
necessária a adição de filtros sintéticos
Existem outras plantas nativas que tiveram seu FPS avaliado por meio de medida de
absorbância direta de suas soluções em células de quartzo, por exemplo Dalbergia
ecastaphyllum (L.) Taub. (Fabaceae) (MORAIS et al., 2018) e Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.)
DC. (Melastomataceae) (COSTA et al., 2015). Apesar de provável superestimação dos
resultados e menor correlação com os ensaios in vivo, o método serve para definir as tendências
entre as amostras pesquisadas, como no caso da D. ecastaphyllum - os valores de FPS variam
dependendo do lugar da coleta, o que terá grande influência na escolha do futuro fonte da
matéria prima.
Como na pesquisa acima, outros estudos tratam da capacidade de aumentar a ação antiUV dos filtros solares por adição de substâncias derivadas de plantas. Uma formulação
cosmética desenvolvida com dois filtros solares sintéticos e um flavonoide (hesperidina),
incorporados em nanopartículas de lipídeos com óleos de Amaranthus cruentus L. e Cucurbita
spp, demostrou maior proteção contra a radiação solar, o que permite a diminuição de
quantidade dos filtros sintéticos (LACATUSU et al., 2018). Efeito semelhante foi observado no
caso da rutina, onde o acréscimo da substância (em 0,1%, m/m) aumentou a eficácia da
benzofenona-3 em 27% (OLIVEIRA et al., 2015). O mesmo composto demostrou a ter
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influência positiva na fotoestabilidade dos filtros avobenzona e p-metoxicinamato de octila
(PINTO, 2014). Estas modificações no conteúdo dos futuros fotoprotetores pode prevenir as
irritações causadas por produtos de fotodegradação dos filtros sintéticos.
Como pode ser concluído, a adição às amostras de ativos vegetais, tais como extratos
ou substâncias isoladas deles, tem um grande impacto no valor de FPS do produto final. Além
de aumentar o valor deste este parâmetro, eles providenciam maior espectro de ação e
estabilidade onde foram incorporados, o que resulta em vantagens. A diminuição da quantidade
dessas substâncias potencialmente irritantes, pode gerar formulações mais seguras para uso
comercial. Adicionalmente, os compostos fenólicos que fornecem este efeito, podem
simultaneamente inibir os danos causados pela radiação UV não filtrada, agir contra os
processos inflamatórios induzidos por ela a longo prazo e ter ação inibidora na produção de
enzima tirosinase, qual é responsável pelo processo de melanogênese (bronzeamento)
(CHANG, 2009).
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4.2.

Análises adicionais com o extrato de colmos de M. pluriflora

Devido aos bons resultados obtidos para sequestro de radicais DPPH, valor de FPS e o
aumento da estabilidade das formulações com o extrato de colmos de M. pluriflora, e também
a grande disponibilidade do material vegetal, o mesmo foi escolhido para dar continuidade aos
estudos. As análises complementares incluíram: fracionamento, avaliação da composição
química e atividade antioxidante das frações, FPS in vitro das formulações com extrato e as
frações nas concentrações ajustada, teste de citotoxicidade do extrato, e por último,
determinação do FPS e fotoirritação in vivo da formulação com extrato bruto na concentração
corrigida.
4.2.1. Análises químicas das frações
4.2.1.1.

Rendimentos

O extrato bruto dos colmos da M. pluriflora foi fracionado com solventes de polaridade
crescente, para verificar qual dos grupos de metabólitos seriam os responsáveis pelos efeitos
antioxidante e fotoprotetor. O rendimento das frações obtidas está mostrado na tabela 8.
Tabela 8. Massa do material seco, da fração e o rendimento calculado de partição do extrato de colmo
da M. pluriflora.
Fração

Massa do extrato [g]

Massa da fração [g]

Rendimento [%]

0,16

0,53

2,45

8,17

Acetato de etila

0,63

2,10

Butanólica

0,44

1,47

Hexânica
Clorofórmica

30

A partição com solventes de diferente polaridade permite o isolamento de grupos de
compostos segundo um gradiente de solubilidade. Em hexano, são extraídos compostos menos
polares tais como: ácidos graxos, ceras e clorofila. Por outro lado, clorofórmio e acetato de etila
normalmente separam flavonas, flavonóis e flavonoides monoglicosilados. Os flavonoides die poliglicolisados ficam no resíduo aquoso ou na fração mais polar – butanólica (CANNELL,
1998). No fracionamento dos colmos de M. pluriflora, a fração clorofórmica foi a que forneceu
o maior rendimento, indicando ser mais rica em compostos como agliconas flavonoídicas ou
ácidos fenólicos. Em um estudo anterior, o extrato de colmos da mesma espécie apresentou o
rendimento melhor (GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINI; FURLAN, 2018). Neste caso,
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a fração mais abundante foi em acetato de etila (15,36%). Na sequência, a fração de
diclorometano demonstrou 7,91% de rendimento, e a hexânica, somente 0,52%. O que pode ter
tido impacto na composição diferente entre os dois extratos foi a época da coleta do material
ou diferente método de extração empregado (maceração). Embora com rendimentos menores
(0,02 – 0,35%), mas com a distribuição dos compostos semelhante, foram vistos com outra
espécie do mesmo gênero, M. riedeliana, porém, para o extrato de folhas (JOSE et al., 2016).
Apoclada simplex, outra espécie nativa, exibiu o fracionamento com rendimento das frações de
colmo entre 0,6 – 21,7%, indicando uma composição diferente (o maior valor foi para a fração
butanólica) (ISSA, 2015). Uma distribuição de metabólitos diferenciada foi observada também
para as espécies asiáticas (KWEON; HWANG; SUNG, 2001). As proporções diferentes entre
os rendimentos das frações destas espécies, sugerem, que a composição química deles pode
incluir os componentes de mesmas classes de metabólitos, porém, distribuídas em modo
diferente. O fracionamento possibilitou a concentração de compostos do mesmo grupo em cada
fração, o que pode aumentar a ação biológica esperada delas.
4.2.1.2. Teor de fenólicos totais
A distribuição dos compostos fenólicos nas frações do extrato de colmos de M.
pluriflora foi analisada pelo mesmo método colorimétrico usado na triagem. Os resultados
expressos em equivalentes de ácido gálico estão apresentados na tabela 9.
Tabela 9. Teor dos compostos fenólicos das frações de colmo de M. pluriflora avaliado por meio do
método com reagente de Folin-Ciocalteau. Os resultados expressos em microgramas equivalentes de
ácido gálico (EAG) por miligrama de extrato seco (média ± desvio padrão).
Fração

EAG (µg/mg)

Hexânica

19,00 ± 0,89a

Clorofórmica

145,00± 2,17b

Acetato de etila

138,54± 3,19c

Butanólica

90,25± 2,09d

As letras minúsculas (a,b,c,d) apresentam as diferenças significativas de acordo com Anova One-Way e
comparação de Tukey. Os valores que não dividem a mesma letra são diferentes.

De acordo com a tabela 10, as frações clorofórmica e de acetato de etila se caracterizaram
com a maior quantidade dos compostos fenólicos o que pode indicar também uma maior
concentração de flavonoides (CANNEL, 1998). Apesar da diferença estatística, essas duas
frações apresentaram teores semelhantes 145,00 µg e 138,54 EAG/mg de planta,
respectivamente. A fração hexânica apresentou o menor conteúdo de substâncias nessa classe
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(19,0 µg EAG/mg) confirmando ser composta principalmente por moléculas lipofílicas. Em
uma outra espécie nativa do mesmo gênero, M. riedeliana, o fracionamento do extrato de
colmos apresentou uma distribuição de fenólicos totais semelhante tendo as maiores
concentrações nas frações diclorometano e acetato de etila (JOSE, 2016). Estas frações, por
serem mais ricas em moléculas com potencial efeito antioxidante e bloqueador de UV,
provavelmente serão mais ativas no ensaio de atividade antirradicalar e fotoprotetora.
4.2.1.3. Teor de flavonoides
O conteúdo dos flavonoides nas frações de colmos de M. pluriflora foi estimado em
modo igual daquele empregado durante a triagem dos extratos brutos. Os valores obtidos para
cada uma delas pode ser visto na tabela 10.
Tabela 10. Teor de flavonoides nas frações de colmos de M. pluriflora avaliado através do método com
AlCl3. Os resultados expressos em microgramas equivalentes de quercetina (EQ) por miligrama de
extrato seco.
Fração

EQ (µg/mg)

Hexano

NA

Clorofórmio

9,10 ± 0,49a

Acetato de etila

7,36± 0,17a

n-Butanol

5,46 ±0,23b

As letras minúsculas (a,b) apresentam as diferenças significativas de acordo com Anova One-Way e comparação
de Tukey. Os valores que não dividem a mesma letra são diferentes.

Como anteriormente observado para os compostos fenólicos totais, a fração
clorofórmica apresentou a maior quantidade de flavonoides (9,10 µg EQ/mg), seguida por
fração de acetato de etila (7,36 µg EQ/mg). Os mesmos não foram detectados na fração em
hexano. Apoclada simplex e M. riedeliana, outras espécies brasileiras, apresentaram uma
concentração de flavonoides totais semelhantes nas suas frações de colmos. Os resultados
variam entre 5,11 - 7,99 µg EQ/mg para as frações da A. simplex (ISSA, 2015) e 3,77 – 5,99 µg
EQ/mg para as frações da M. riedeliana (JOSE, 2016). Os dois ensaios quantitativos indicaram
maior quantidade de compostos com estrutura fenólica, tais como flavonoides, nas frações de
clorofórmio e acetato de etila. Assim, essas duas frações serão empregadas em formulações
cosméticas para determinar a sua ação no fator de proteção solar (FPS) e estabilidade dos filtros
solares comerciais.
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4.2.1.4.Cromatografia em camada delgada
A CCD das frações de M. pluriflora foi avaliada de acordo com a metodologia
desenvolvida para os extratos. Os sistemas de eluente e padrões utilizados nesta análise foram
descritos anteriormente na seção 3.3.5. As figuras 36 – 38 mostram as placas das frações sob a
visualização em luz UV 366 e 254 nm.
Na figura 36 pode der observado que a fração hexânica contém um composto majoritário
com Rf = 0,77, que absorve a luz UV em comprimento de onda = 366 nm emitindo uma
fluorescência azul (1), igual às cumarinas. Outros compostos, ocorrem em quantidades menores
e demostram a fluorescência vermelha no λ = 366 nm (Rf = 0,8). Os padrões, cumarina e
umbeliferona apresentaram migração diferente daquela para os compostos presentes na fração,
sendo excluídos como os potenciais componentes da fração. Por outro lado, a fluorescência de
cor semelhante aos padrões na fração pode indicar a presença de compostos da mesma classe
nesta fração.
Figura 36. Perfil cromatográfico da fração hexânica de colmo da M. pluriflora em visualização sob
luz UV 366 nm (1) e 254 nm (2) com sistema usado: tolueno/éter 1:1.

2

1
Rf = 0,8
Rf = 0,77

A B C

A B C

A – fração hexânica; B – cumarina; C – umbeliferona.

A figura 37 ilustra a separação obtida para as frações clorofórmica e acetato de etila.
Estas frações têm os perfís cromatográficos semelhantes, indicando a composição química
parecida. As duas frações apresentaram as manchas mais visível com fator de retenção entre
0,67 e 0,77, porém, apresentaram também os pontos menores com Rf = 0,5 e 0,03. Uma mancha
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semelhante, com Rf = 0,5, foi identificada para a quercetina, e os Rfs baixos para alguns dos
ácidos fenólicos: clorogênico e gálico, o que pode indicar a presença destes compostos ou de
seus derivados nestas frações.
Figura 37. Perfil cromatográfico da fração clorofórmica e de acetato de etila de colmo da M. pluriflora
em vizualização sob luz UV 366 nm (1) e 254 nm (2) com sistema usado clorofórmio/metanol 9:1.

1

2

Rf = 0,67 - 0,77
Rf = 0,5

Rf = 0,03

A B C D E FG

A B C D E F G

A – fração clorofórmica; B – fração de acetato de etila; C – quercetina; D – ácido clorogênico; E – ácido ferúlico;
F – ácido gálico; G – ácido cinâmico.

A fração butanólica (figura 38) não apresentou uma separação eficiente no sistema
usado. As manchas escuras, mais visíveis em 254 nm, tinham Rf = 0,71 e 0,57. A quercetina
apresentou uma pequena mancha com Rf = 0,71, da forma parecida com a mancha mais alta
observada na fração, o que pode ser um indicativo de que ela está presente na fração. Os demais
padrões, orientina, iso-orientina, vitexina e isovitexina, exibindo fatores de retenção diferentes,
não foram identificados.
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Figura 38. Perfil cromatográfico da fração butanólica de colmo da M. pluriflora em vizualização sob
luz UV 366 nm (1) e 254 nm (2) com sistema usado: tetrahidrotolueno/tolueno/ácido fórmico ácido
fórmico/água 16:8:2:1.

1

2

Rf = 0,71
Rf = 0,57

A B C D E F

A B C D E F

A – fração butanólica; B – quercetina; C – orientina; D – iso-orientina; E – vitexina; F – isovitexina.

A cromatografia em camada delgada permitiu a identificação de um composto principal
na fração hexânica, possivelmente da classe de cumarinas, ou algum outro composto fenólico
mais conjugado. As placas elaboradas para as demais frações, possibilitaram detectar a provável
presença de alguns flavonoides (quercetina) e ácidos fenólicos e/ou seus derivados deles. As
moléculas incluídas na composição química das amostras, foram capazes de absorver a luz UV
nos comprimentos de onda utilizadas nesta análise, porém, com o fator de retenção diferente da
maioria dos padrões. Isto pode significar, que estes compostos não ocorrem no extrato de colmo
de M. pluriflora, ou ocorrem em concentração muito baixa. Por outro lado, o extrato pode
possuir diferentes ácidos fenólicos, tal como: ácido benzóico, salicílico, p-hidroxibenzóico,
isovanílico, cumárico e caféico, quais já foram detectados em duas espécies desse gênero, M.
riedeliana (TORRES et al., 2014) e M. magellanica (GROMBONE-GUARATINI et al., 2011).
4.2.1.5.Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas
Para complementar os dados da composição química do colmo de M. pluriflora, as
frações menos polares (hexânica, clorofórmica e acetato de etila) foram submetidas a CG-EM.
As condições desta análise estão descritas sob a referente parte da metodologia. Os
cromatogramas obtidos estão representados nas figuras 39 – 41. A identificação dos compostos
detectados foi efetuada através de comparação dos picos obtidos, e as características deles
(índices de retenção e espectros de massas) com referências fornecidas na literatura (ADAMS,
2007) e bases de dados disponíveis on-line.
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Figura 39. Cromatograma obtido para a fração hexânica de colmo de M. pluriflora através de
Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.

No primeiro cromatograma (figura 39), da fração hexânica, pode ser observada a
presença pelo menos 23 substâncias diferentes. Algumas substâncias foram excluídas da
identificação, classificados como artefatos, entre elas os derivados de ftalato. Nessa fração foi
possível identificar 17 compostos, listados na da fração conforme a tabela 11. O composto
majoritário, que apresentou uma abundância de 31,81%, eluindo com tempo de retenção (TR)
de 10,46 min, foi identificado como o ácido hexadecanóico. Outros compostos nessa fração
com abundância entre 7,51 e 9,93% foram identificados respectivamente como ácido linoleico,
e seu éster etílico, ácido 9-octadecenóico e o hexadecanoato de etila.
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Tabela 11. Composição química da fração hexânica de colmo da M. pluriflora através da cromatografia
a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.
N

Composto identificado

TR

%

IRcalc.

IRlit.

1.

Ácido mirístico

9,03

1,43

1753

1776

2.

1-Octadeceno

9,28

1,05

1787

1793

3.

Miristato de isopropila

9,49

1,01

1817

1829

4.

Neofitadieno

9,59

1,65

1832

1844

5.

6,10,14-Trimetilo-2-pentadecanona

9,63

0,81

1838

1846

6.

Ácido pentadecanóico

9,74

2,43

1855

1869

7.

(Z)-1,3-Fitadieno

9,87

1,08

1878

1871

8

Ácido hexadecanóico

10,46

31,81

1962

1960

9.

Hexadecanoato de etila

10,65

9,93

1990

1993

10. Heptadecnoato de etila

11,10

1,23

2059

2077

11. Étil heptadecanoato de etila

11,29

1,73

2089

2089

12. Ácido linoleico

11,57

8,32

2135

2133

13. Ácido 9-octadecenóico

11,62

9,73

2139

2144

14. Oleato de etila

11,75

7,51

2164

2171

15. Linoleato de etila

11,78

4,81

2178

2177

16. Octadecanoato de etila

11,93

2,33

2189

2196

17. Ácido beénico

12,56

1,57

2288

2470

TR – tempo de retenção expresso em minutos; IRcalc. – índice de retenção calculado; IRlit. – índice de retenção de
acordo com literatura (ADAMS, 2007) e bases de dados: NIST e PubChem.

Os compostos identificados nesta fração são principalmente ácidos graxos, e seus
ésteres, cetonas e hidrocarbonetos. Compostos diferentes, como por exemplo os diterpenos
neofitadieno e 1,3-fitadieno são produtos de desidratação do fitol, um componente da clorofila,
que tem várias atividades biológicas (BLUMER; THOMAS, 1965; ISLAM et al., 2018).
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Figura 40. Cromatograma obtido para a fração clorofórmica de colmo de M. pluriflora através da
Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.

O cromatograma na figura 40 apresenta a composição química da fração clorofórmica,
onde foram detectadas pelo menos 25 substâncias, porém, aproximadamente a metade deles
não foi possível identificar devido à co-eluição ou falta de correspondência nas bases de dados.
A tabela 12 mostra os compostos identificados nesta fração. O composto majoritário (17,75%)
apresentou TR = 8,97 min, sendo identificado como álcool coniferílico, um dos precursores de
lignina (DEWICK, 2002). Os outros compostos mais abundantes também foram identificados
como precursores ou produtos de oxidação da lignina: álcool trans-sinapílico (9,72%, TR =
10,71 min), sinrigaldeído (6,08%, TR = 8,32 min), 3-hidróxi-benzaldeído (5,40%, TR = 5,94
min), aldeído sinápico (4,52%, TR = 10,65 min) e vanilina (4,17%, TR = 6,31 min) (PINTO;
COSTA; RODRIGUES, 2013). Os sesquiterpenos identificados nesta fração, copaeno,
cadineno, curcumeno ocorreram em quantidades menores, entre 2,96 – 3,66%. Além dos
derivados de lignina e sesquiterpenos, foi identificada uma pequena porção de compostos
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graxos: miristato de isopropila e ácido hexadecanóico (3,37 e 2,51%). Um dos compostos
menos abundantes (1,98%), foi identificado o vomifoliol, um derivado de ciclohexeno
(HAMMAMI et al., 2004), que tem importância como regulador da abertura e fechamento dos
estômatos (os poros das plantas) (COKE; STUART; WHITTLE, 1975).
Tabela 12. Composição química da fração clorofórmica de colmo da M. pluriflora através da
cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.
N

Composto identificado

TR

(%)

IRcalc

IRlit.

1.

3-Hidróxi-benzaldeído

5,94

5,40

1375

1262

2.

α-Copaeno

6,17

2,96

1405

1376

3.

Vanilina

6,31

4,17

1420

1394

4.

Curcumeno

6,98

3,28

1493

1480

5.

γ –Cadineno

7,31

3,66

1534

1513

6.

Siringaldeído

8,35

6,08

1665

1657

7.

Acetosiringona

8,87

1,66

1734

1744

8.

Álcool coniferílico

8,97

17,75

1746

1744

9.

Vomifoliol

9,36

1,98

1797

1802

10.

Miristato de isopropila

9,49

3,37

1817

1829

11.

Ácido hexadecanóico

10,43

2,51

1958

1959

12.

Aldeído sinápico

10,65

4,52

1990

1915

13.

Álcool trans-sinapílico

10,71

9,72

1999

1928

TR – tempo de retenção expresso em minutos; IRcalc. – índice de retenção calculado; IRlit. – índice de retenção de
acordo com literatura (ADAMS, 2007) e bases de dados: NIST e PubChem.

Na figura 41 está apresentado o cromatograma da fração de acetato de etila. Esta fração
apresentou uma composição muito complexa, contendo pelo menos 44 picos. Dentre eles, com
as bases de dados disponíveis, foi possível identificar apenas 17 compostos, conforme
apresentado na tabela 13.
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Figura 41. Cromatograma obtido para a fração de acetato de etila de colmo de M. pluriflora através da
Cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.
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Tabela 13. Composição química da fração de acetato de etila de colmo da M. pluriflora através da
cromatografia a gás acoplada a espectrômetro de massas em coluna capilar DB-5.
N

Composto identificado

TR

(%)

IRcalc

IRlit.

1.

2,3-Dihidrobenzofurano

4,76

21,41

1227

1219

2.

Guaiacol

5,59

1,39

1329

1309

3.

4-Hidróxi-benzaldeído

5,94

2,97

1375

1358

4.

Vanilina

6,31

1,39

1420

1403

5.

Isoeugenol

6,72

1,00

1465

1403

6.

2-Metóxi-4-propilfenol (di-hidro eugenol)

6,77

0,95

1470

1406

7.

Hexadecano

7,83

0,46

1599

1600

8.

3,5-Dimetóxi-4-hidroxil-benzaldeído

8,35

1,22

1664

1657

9.

Álcool coniferilíco

8,97

8,08

1745

1734

10.

1-Octadeceno

9,28

3,51

1798

1792

11.

Octadecano

9,33

1,33

1793

1800

12.

Hexadecanoato de metila

10,20

2,15

1923

1921

13.

Ácido hexadecanóico

10,43

3,60

1958

1960

14.

Eicosano

10,66

4,54

1991

1988

15.

Álcool trans-sinapílico

10,71

4,89

1999

2034

16.

Ácido octadecanóico

11,74

0,83

2159

2164

17.

1-Heneicosanol

11,94

2,38

2198

2380

TR – tempo de retenção expresso em minutos; IRcalc. – índice de retenção calculado; IRlit. – índice de retenção de
acordo com literatura (ADAMS, 2007) e bases de dados: NIST e PubChem.

Nessa fração, a substância majoritária foi 2,3-di-hidrobenzofurano (21,41%). A segunda
mais abundante foi o álcool coniferílico (8,08%), também detectado na fração clorofórmica.
Aqui também foram encontrados os produtos de oxidação de ligninas: vanilina (1,39%), álcool
trans-sinapílico (4,89%), 4-hidróxi-benzaldeído (2,97%) e dimetóxi-4-hidróxi-benzaldeído
(1,22%). Nessa fração também foi encontrado guaiacol (1,39%), outro composto deste grupo
conhecido pela sua atividade antisséptica (LIU et al., 2018), identificado anteriormente para P.
nigra (HONG et al., 2010). Adicionalmente, foi confirmada a presença dos derivados do
eugenol, com reconhecida atividade antimicrobiana (NIELSEN et al., 2018), isoeugenol (1%)
e di-hidroeugenol (0,95%).
Os componentes da lignina são compostos muito comuns em bambus, pois estas plantas
têm aproximadamente 20 – 25 % deste polímero (LIESE, 1987). Ácidos benzoico, siríngico,
vanílico e outros derivados de ácido p-cumárico foram os responsáveis pelo efeito alelopático
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provocado por outra espécie do mesmo gênero, M. riedeliana (JOSE, 2016). Ácidos graxos,
classificados como metabólitos primários estão presentes em todo reino vegetal e animal,
porém, os ácidos graxos insaturados (tal como ácido linoleico) são característicos para membros
do primeiro e saturados para os do segundo (DEWICK, 2002). As estruturas derivadas do
isopreno (C5), como monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20) são os
principais componentes dos óleos essenciais em plantas. No perfil cromatográfico de M.
pluriflora encontra-se várias substâncias, que já foram detectadas nas espécies nativas e
asiáticas. Os mais comuns e abundantes compostos dos bambus das duas regiões são ácidos
fenólicos e sesquiterpenos (ISSA, 2015; JOSE, 2016; HU et al. 2011; JIN; YUAN; ZHANG,
2012; PARK; JHON, 2010). Contudo, nas espécies brasileiras não foi detectada a presença dos
triterpenos, que são importantes nas plantas da segunda região (ZHANG et al., 2006; LU et al.,
2010).
4.2.1.6.

Cromatografia líquida de alta eficiência

As frações, mais ricas em fenólicos e flavonoides, acetato de etila e clorofórmica, foram
analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse experimento o detector de UV era
de arranjo de fotodiodos, o qual permite a classificação dos compostos dependendo dos
cromóforos presentes na molécula do produto natural. Por exemplo, como apresentado
anteriormente, os flavonoides possuem duas bandas de absorção de UV diferentes, a primeira
tem o seu máximo em comprimento de onda de 240 – 285 nm e a segunda em mais de 300 nm
(WATSON, 2014). Em busca dos metabólitos dessa classe, e também ácidos fenólicos que
apresentam a absorção em 310 – 320 nm, na identificação usou-se os dados de DAD em λ =
280 nm (cromatograma A) e λ = 352 nm (cromatograma B). A identificação da composição
química foi efetuada através de comparação os tempos de retenção e espectros de absorbância
obtidos para cada composto com as mesmas características dos padrões. Os padrões neste caso
foram os flavonoides e ácidos fenólicos mais comuns em outros bambus.
Os cromatogramas e os dados de DAD obtidos para os picos maiores das amostras estão
demostrados nas figuras 42 – 45.

117
Figura 42. Cromatogramas obtidos para a fração de acetato de etila dos colmos de M. pluriflora através
de cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa C18 em 280 (A) e 352 nm (B).

Figura 43. Espectro de absorção na região do UV para os compostos majoritários registrados no
cromatograma em 280 nm para a f. acetato de etila dos colmos de M. pluriflora através da CLAE em
fase reversa C18.
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Figura 44. Cromatograma obtido para a fração clorofórmica dos colmos de M. pluriflora através de
cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa C18 em 280 (A) e 352 nm (B).
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Figura 45. Espectro de absorção na região do UV para os compostos majoritários registrados no
cromatograma em 280 nm para a f. clorofórmica dos colmos de M. pluriflora através da CLAE em fase
reversa C18.

Como pode ser visto nas figuras 42 e 44, a maioria dos compostos das frações absorveu
a luz UV em λ=280, o que significa, que os flavonoides ocorrem nesta espécie em menor
quantidade. Os dados de UV apresentam os picos mais intensos com máximo de absorbância
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entre comprimento de onda 280 – 320 nm. Somente para algumas moléculas (os picos com TR
= 15,917 e 20,637 da fração clorofórmica) parecem absorver a radiação em comprimento de
onda maior. Estes resultados indicam que os ácidos fenólicos são os constituintes principais
destas frações. A comparação com os cromatogramas obtidos para os padrões, foi possível
confirmar a presença de somente um composto. O pico mais intenso na fração de acetato de
etila, com TR = 10,123 minutos, foi identificado como ácido p-cumárico. Uma outra substância
da mesma fração, apresentou um pico menor, com TR = 7,923, pode ser um derivado desse
ácido, pois apresenta um espetro de absorção no UV muito parecido. As substâncias com TR =
35,146 e 37,326, e um composto da fração clorofórmica com TR = 14,420, cujos os espectros
também foram apresentados (figuras 43 e 45), também podem ser derivados de um ácido
fenólico. A aparência dos espectros deles é muito próxima ao espectro do ácido ferúlico ou
clorogênico. Os picos com TR = 6,528 e 7,406 da segunda fração, que apresentaram um máximo
de absorção em 320 nm, podem ser derivados de um ácido hidróxi-cinâmico, tal como ácido
sinápico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico ou ácido caféico (AMAROWICZ; WEIDNER,
2001). Por outro lado, o pico com TR = 7,674, possuindo uma banda de absorção característica,
tem aspecto de ser um derivado de ácido hidróxi-benzóico, como ácido vanílico ou siríngico.
Os demais picos (TR = 15,917 e 20,637), foram os únicos componentes com absorção em mais
de 330 nm, e por isso, eles podem ser pré-identificados como flavonas, por exemplo, derivados
de apigenina ou vitexina, detectados para esta espécie anteriormente por Gagliano, GromboneGuaratini e Furlan (2018).
Esta análise das frações de colmos de M. pluriflora, permitiu conferir a presença de
vários ácidos fenólicos, já encontradas nas espécies asiáticas (HOYWEGHEN et al., 2012;
PARK, JHON, 2010; ZHAO et al. 2019). Contudo, não foi possível confirmar a presença dos
flavonoides tão comuns nas espécies dessa região – orientina, rutina e tricina (ZHAO et al.,
2019; ZHANG et al., 2005). Mesmo assim, pode ser concluído, que a composição dos bambus
asiáticos e brasileiros, enquanto se trata sobre os compostos fenólicos, é parecida. Isto pode
indicar que as espécies nativas do Brasil terão as mesmas ações biológicas associadas com estes
metabólitos.
Junto com a conclusão deste trabalho, os picos isolados através este ensaio, serão
submetidos a ressonância magnética no Central Analítica do Instituto de Química da USP para
finalizar com precisão a parte da identificação dos principais compostos de M. pluriflora.
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4.2.2. Análises biológicas
4.2.2.1.

Atividade sequestradora das frações

O potencial antioxidante das frações do colmo de M. pluriflora foi avaliado através do
ensaio de sequestro do radical livre DPPH de acordo com a metodologia usada no caso dos
extratos brutos, na parte da triagem. Os resultados estão apresentados na tabela 14.
Tabela 14. Potencial antioxidante das frações de colmo da M. pluriflora estimado através do método
espectrofotométrico de sequestro do radical livre DPPH.
Fração

CE50 (µg/mL)

Hexânica

NA

Clorofórmica

68,07 ± 0,62b

Acetato de etila

64,75 ± 1,14b

Butanólica

89,31 ± 2,12a

CE50 – concentração efetiva para inibir 50% da formação do radical
As letras minúsculas (a,b) apresentam as diferenças significativas de acordo com Anova One-Way e comparação
de Tukey. Os valores que não dividem a mesma letra são diferentes.

A fração que tinha a maior atividade foi a fração de acetato de etila, a concentração
efetiva para inibir 50% do radical para esta fração foi 64,75 µg/mL. Fração clorofórmica atingiu
quase o mesmo valor, 68,07 µg/mL (de acordo com o teste estatístico, não houve a diferença).
A fração butanólica exibiu o potencial antioxidante menor (89,31 µg/mL). Não foi possível
calcular a CE50 para a fração hexânica, pois nas concentrações usadas (até 200 µg/mL), esta
fração não mostrou a inibição maior de 18%. As frações clorofórmica e de acetato de etila
demostraram as atividades maiores, provavelmente devido à presença dos compostos fenólicos,
solúveis nelas (CANNEL, 1998). Os grupos de hidroxilas livres destas moléculas são
responsáveis pelo sequestro dos radicais como ROS. O mecanismo de ação se baseia na doação
do átomo de hidrogênio e um elétron para os grupos funcionais dos radicais, estabilizando as
estruturas deles (KUMAR; PANDEY, 2013). A fração butanólica, sendo a fração mais polar,
pode conter alguns compostos fenólicos, mas a ação deles será mais fraca por que suas
hidroxilas podem estar na forma de glicosídeos ou metoxiladas. A fração hexânica não exibiu
atividade antioxidante por conter as substâncias apolares, pouco reativas, como ácidos graxos.
Num estudo anterior, os colmos da A. simplex mostraram os valores de CE50 para o DPPH um
pouco mais baixos que os de M. pluriflora, entre 24,02 µg/mL e 64,55 µg/mL, porém, neste
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caso a fração clorofórmica foi a fração mais potente (ISSA, 2015). Da mesma maneira, as
frações de colmos da M. riedeliana, tiveram a maior atividade sequestradora, mostrando as
CE50 de até 37 µg/mL (JOSE, 2016). Curiosamente, a mesma espécie, em outro ensaio
(GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINI; FURLAN, 2018), exibiu atividade menor frente a
este radical. Por outro lado, os extratos brutos dos colmos (181,92 µg/mL) tiveram maior
potencial sequestrador do que suas frações (a fração mais ativa, de acetato de etila – 244,85
µg/mL). Esse tipo de resultado não é muito comum para a atividade antirradicalar, pois quando
se fraciona um extrato, os compostos fenólicos acabam se concentando em uma das frações.
Um produto antioxidante de folhas de P. nigra var. henonis, obtido por extração, concentração
e filtração da fração hidro-etanólica, rico em ácidos fenólicos, é famoso na Ásia por sua forte
atividade sequestradora in vivo e in vitro. Este produto, além de capacidade de inativar os
radicais livres, demonstrou um efeito positivo nas enzimas antioxidantes em organismos vivos,
superóxido dismutase e glutationa peroxidase, diminuindo a peroxidação dos lipídios e
protegendo as células contra danos no DNA. Os compostos que foram identificadas como
responsáveis pela esta ação são flavonas C-glicosiladas e o ácido p-cumárico (ZHANG et al.,
2007). No caso da M. pluriflora, provavelmente o ácido p-cumárico e outros ácidos fenólicos
contribuiram para a boa atividade antioxidante. De acordo com Cos et al. (2006), um extrato
que possui uma CE50 de 100 µg/mL nos testes biológicos in vitro é considerado promissor, e é
recomendada a submisão para os testes in vivo. O bambu nativo aqui pesquisado, de acordo
com esta classificação, é uma fonte importante de potencias agentes antioxidantes, os quais
podem atribuir para ação fotoprotetora, reagindo conta estresse celular causado por radiação
UV.
4.2.2.2.

Citotoxicidade

Os extratos de bambus, como produtos alimentares, são geralmente considerados
seguros em uso oral (LU et al., 2005), por isso, não é esperado efeito citotóxico deles,
especialmente em uso tópico. Mesmo assim, para garantir um certo nível de segurança antes de
submeter as amostras de formulações fotoprotetoras contendo o extrato aos ensaios in vivo, foi
feita uma avalição preliminar de sua citotoxicidade, usando o método com MTT, muito
empregado nos testes de atividade antimutagênica. Nesse ensaio foi avaliado o efeito do extrato
no crescimento de

três linhagens celulares diferentes: dois de adenocarcinomas, e um não

carcinogênico de células epiteliais da retina. Os resultados obtidos para as três linhagens estão
apresentados na tabela 15.
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Tabela 15. Efeito citotóxico do extrato bruto de colmos de M. pluriflora frente a três linhagens de células
humanas. Resultados expressos em percentagem de inibição do crescimento.
Inibição de crescimento [%]
5 µg/mL

50 µg/mL

Células

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

HCT-116

12,24

4,06

17,67

4,08

MCF-7

0

0

4,06

2,14

RPE

0

0

0

0

HCT-116 - células de adenocarcinoma de cólon; MCF- células de adenocarcinoma de mama; RPE-7 – células
epiteliais da retina.

Como pode ser visto na tabela 15, o extrato não inibiu o crescimento das células
utilizadas no teste em mais do que 17,67%. A maiores toxicidades somente foram observadas
contra as células carcinogênicas, 14,34 e 17,67%, e nas maiores concentrações (50,0 µg/mL).
A menor concentração (5 µg/mL) foi capaz apenas promover alguma inibição para as células
de adenocarcinoma de cólon. Em triagens na busca de extratos com efeito citotóxico, somente
são considerados ativos aqueles que conseguem inibir o crescimento celular em 50% (CE50) em
concentrações abaixo de 20 μg/mL (CORDELL; KINGHORN; PEZZUTO, 1993). Como as
células epiteliais normais não foram sensíveis ao extrato, mesmo na concentração mais elevada,
significa que o extrato é seguro para as células humanas não-carcinogênicas. Até agora, não
existem dados na literatura sobre a atividade citotóxica de extratos de bambu brasileiros.
Contudo, existem as referências dessa atividade a para algumas espécies asiáticas. Um
flavonoide isolado das folhas de Sasa senanesis Rehder, tricina, apresentou atividade citotóxica
contra células carcinogênicas (carcinoma de células escamosas orais e de leucemia
promielocítica) inibindo 50% do seu crescimento na concentração de 43,0 – 78,3 μg/mL. Por
outro lado, alguns derivados de luteolina, no mesmo teste, não demonstraram este efeito, mas,
pelo contrário, exibiram uma ação protetora contra os danos induzidos por raios UV
(MATSUTA et al., 2011). Os compostos que são conhecidos pelo seu efeito tóxico frente às
células tumorais, são os triterpenóides tais como friedelina (LU et al., 2010). A falta de atividade
citotóxica no caso dos bambus nativos do Brasil pode sugerir ausência destes compostos na sua
composição química.
Os resultados da análise preliminar de citotoxicidade para os colmos de M. pluriflora
não sinalizou um risco potencial para a irritação da pele quando de sua utilização em
formulações para o estudo in vivo.

124
4.2.3. Análises de formulações cosméticas
4.2.3.1.

Eficácia fotoprotetora e fotoestabilidade in vitro das formulações
fotorotetoras de extratos e frações em concentrações ajustadas

As formulações com extrato e as frações mais ativas e ricas em compostos fenólicos
(clorofórmica e acetato de etila) dos colmos de M. pluriflora tiveram suas concentrações
ajustadas para estimar o FPS e fotoestabilidade. Preparou-se duas formulações com extrato
bruto nas concentrações de 5 e 2,5% (F12, F13), e as duas frações na concentração de 0,1%
(F14, F15). Os emulgéis obtidos foram observados como sistemas cosméticos estáveis e
homogêneos, diferentemente das formulações elaboradas anteriormente para os extratos em
maior concentração. As formulações obtidas, representadas na figura 46, apresentaram
coloração clara (um pouco mais escuras no caso das formulações com extratos brutos) com
odor agradável. A aparência das formulações foi muito melhor comparando com as formulações
da triagem, com extratos brutos na concentração maior (10%). Os emulgéis formados não
mudaram as suas características visuais depois de 1 hora, 24 ou 168 horas (1 semana).
Figura 46. Aspectos visuais das formulações desenvolvidas de colmo de M. pluriflora nas
concentrações ajustadas.

F12

F13

F14

F15

F12 – f. com extrato de colmo em 5%; F13 – f. com extrato de colmo em 2,5%; F14 – f. com fração clorofórmica
em 0,1¨%; F15 – f. com fração acetato de etila em 0,1%.

O fator de proteção solar e comprimento de onda crítico das formulações antes e depois
da irradiação com luz UV artificial estão incluídos na tabela 16.
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Tabela 16. Fator de proteção solar (FPS) e comprimento de onda crítico (λc) das formulações
desenvolvidas com extrato bruto e frações de colmo de M. pluriflora antes e depois da irradiação (media
± desviõ padrão).
Antes da irradiação
N

Depois da irradiação

FPS

λc

FPS

λc

F12

46,75 ± 6,31a

380,86 ± 0,62a

24,25 ± 3,19a

378,81 ± 0,98a

F13

38,94 ± 6,81b

379,50 ± 0,52b

12,38 ± 2,03b

377,38 ± 0,50b

F14

28,19 ± 5,09c

380,56 ± 0,51a

6,63 ± 0,81d

378,63 ± 0,89a

F15

47,94 ± 9,5a

380,38 ± 0,81a

10,25 ± 1,88c

378,00 ± 1,21a,b

F11 (controle)

11,69 ± 1,45d

380,44 ± 0,73a

3,81 ± 0,75e

377,25 ± 1,77b

F12 – f. com os filtros solares e 5% de extrato; F13 – f. com os filtros solares e 2,5% de extrato; F14 – f. com os
filtros solares e 0,1% de fração clorofórmica; F15 – f. com os filtros solares e 0,1% de fração acetato de etila; F11
– f. somente com os filtros solares (controle).
As letras minúsculas (a,b,c,d,e) identificam as diferenças significativas entre os resultados no teste Anova OneWay com análise comparativa de Tukey. Os valores da mesma coluna que não dividem a mesma letra, são
diferentes.

Como pode ser observado, comprimento de onda crítico não mudou com diminuição da
concentração das amostras de bambu. Independente dos resultados do teste estatístico, todas as
amostras demonstraram amplo espectro de fotoproteção antes e depois da irradiação. A
formulação que teve a maior FPS antes da irradiação foi F15 (47,94), com 0,1% da fração de
acetato de etila e F12 (46,75), com 5% de extrato bruto. F14, com 0,1% da fração clorofórmica
teve o menor valor de FPS das amostras de bambu, porém, todas elas eram mais eficazes do
que o controle. Os valores de FPS diminuíram significamente depois da irradiação indicando
que as formulações não são completamente fotoestáveis.
Até o momento, apenas um relato sobre atividade fotoprotetora dos bambus nativos do
Brasil foi encontrada, para as espécies A. simplex e M. riedeliana. Os valores de FPS das
formulações elaboradas com os filtros e uma fração de bambu antes e depois da irradiação
variam entre 58,7 - 72,9 (antes) e 41,4 - 51,7 (depois), respectivamente. O comprimento de
onda crítico nos dois casos era grande: 385,3 e 374,2 para a segunda espécie (JOSE, 2016).
Mesmo com variações, as formulações tinham amplo espectro de ação, também depois da
irradiação.
Uso de formulações cosméticas para melhorar aspectos visuais da pele é muito comum
desde os tempos antigos. A palavra “cosméticos“ vem de uma palavra grega “kosmētikós“ dos
anos 1595-1605 e significa adorno (DICTIONARY.COM, LLC, 2019). Os cosméticos têm uma
função de cuidar, proteger ou limpar os órgãos externos do corpo, e assim, os protetores solares
pertencem a esta classe de produtos. As substâncias da origem natural tais como óleos e óleos
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essenciais sempre constituíam a base destes produtos e são frequentemente utilizadas até hoje.
Os derivados de plantas, principalmente compostos fenólicos, possuem várias ações biológicas,
atividade antioxidante, anti-inflamatória, anti-mutagênica, anti-rugas ou antienvelhecimento,
entre outras. Estes efeitos são resultados de diversas reações – eliminação dos radicais livre,
inibição das citocinas pro-inflamatórias, modificações na produção das enzimas como por
exemplo, colagenase (KORAĆ; KHAMBHOLJA, 2011). A capacidade dos fenólicos em
absorver a radiação UV, é muito conhecida, porém, nem todas as plantas têm seu FPS
determinado. Além disso, no caso de várias plantas; Commiphora mukul (Hook. Ex Stocks)
Engl., Ocinum basilicum L., Peumus boldus Molina, Coffea arábica L., O. sativa); o FPS é
baixo (menos de 6), o que significa que elas sozinhas não podem fornecer uma proteção solar
eficiente (RADICE et al., 2016). Filtros solares orgânicos, por outro lado, são conhecidos por
causar reações adversas não desejadas tópicas, como alergias, ou sistémicas. Para o benzona 3,
um composto estrogênico, foi reportada sua presença na urina e no plasma humana até vários
dias depois da aplicação (KUNISUE et al., 2013). Os filtros, depois de serem fotodegradados
ou metabolizados, sendo tóxicos para vida marinha e diversos microrganismos, constituem um
dano para o meio-ambiente (SÁNCHES-QUILES; TOVAR-SÁNCHEZ, 2015).
De acordo com os resultados obtidos, as formulações caracterizaram-se com uma boa
atividade fotoprotetora aumentando o FPS dos filtros solares incorporados. A ação observada
provavelmente é relacionada com a presença de ácidos fenólicos presentes nas frações de
bambu M. pluriflora. Estes ácidos, além de absorver a radiação solar tem vários efeitos
biológicos, sugerindo, que as formulações podem ter um efeito positivo nos ensaios
fotoprotetores in vivo.
4.2.3.2.

Eficácia fotoprotetora e fotossensibilidade in vivo das formulações
fotoprotetoras com 5% do extrato

Formulação F12 com extrato bruto de M. pluriflora, uma das duas mais ativas no ensaio
anterior, foi preparada em maior quantidade e enviada para o centro de IPClin para os testes de
FPS e fotoirritação in vivo. Os resultados de FPS obtidos estão demonstrados na tabela 17.
Referindo ao estudo de fotossensibilidade causada pelas amostras, de acordo com relatório
recebido do Centro de pesquisa, não foram detectadas reações adversas nas áreas de aplicação
do produto e do controle e nenhum participante mencionou sensação de desconforto ao produto
ou ao controle.
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Tabela 17. Fator de proteção solar (FPS) in vivo das formulações: F12, com 5% de extrato de colmo de
M. pluriflora, F11, o controle, e P2, o padrão interno.
FPS in vivo
F11

N

F12

1

17,58

15,00

20,39

2

32,99

17,07

23,21

3

25,68

15,10

23,35

4

17,81

13,36

12,52

5

17,81

13,36

15,97

6

25,81

17,01

15,99

7

22,81

17,11

16,04

8

22,76

13,39

16,01

9

22,41

16,81

17,93

10

25,81

17,01

20,65

23,15±4,54

15,52±1,59

Média

P2

18,21±3,38

O método internacional 24444:2010 desenvolvido pela ISO é único método
mundialmente comum e aceito na avaliação de FPS in vivo de formulações fotoprotetoras. Ele
não é adequado para os testes iniciais por razões éticas que envolvem uso de voluntários
saudáveis, mas no caso dos bambus não se esperava nenhum efeito indesejados, que
potencialmente iriam induzir quaisquer danos de pele. De acordo com Buso et al. (2017), não
existe um filtro solar natural aprovado pelas comissões internacionais. Adicionalmente, os
compostos naturais que estão sendo empregados nas formulações fotoprotetoras, não foram
testados de modo válido. A maioria dos dados disponíveis na literatura trata sobre atividades in
vitro ou in vivo associadas com proteção solar como ação antioxidante ou antimutagênica na
pele.
De acordo com teste de equivalência, o extrato de colmos de M. pluriflora a 5% garantiu
o maior FPS dos filtros solares incorporados. O FPS da formulação, na presença do produto
bioativo aumentou de 15 até 23, ou seja em 65%. Em um ensaio encontrado usando a mesma
metodologia, foi pesquisada ação anti-UV de uma formulação com extrato etanólico e aquoso
das folhas de Bauhinia microstachya var. massambabensis Vaz na concentração de 1% (m/m).
A emulsão desenvolvida incluiu três filtros solares – benzofenona 3, metoxicinamato de octila
e octocrileno, cada um em 5%, dando um valor total de 15%. Semelhante ao nosso estudo, a
adição do extrato aumentou o FPS dos filtros (de 13 até 18), mas o produto sozinho não teve
efeito fotoprotetor (MANSUR et al., 2016). Já para uma outra espécie Garcinia brasiliensis
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Mart., a atividade fotoprotetora do extrato foi estimada através de medidas do impacto do
extrato em processos inflamatórios causados pela radiação UV. G. brasiliensis demonstrou
efeito positivo aumentando o nível de glutationa reduzida e diminuindo as citocinas e a
atividade de peroxidases endógenas (FIGUEIREDO et al., 2014). Recentemente foi relatado,
que a glutationa por possuir grupo sulfidrila (SH) pode prevenir a fotodegradação da
avobenzona como doador de prótons (GOVINDU et al., 2019). Consequentemente, as
substâncias vegetais com capacidades redutoras, tais como ácidos fenólicos podem ser
responsáveis por aumento do FPS dos filtros. Como foi observado por PERES et al. (2018),
ácido ferúlico foi capaz de aumentar o FPS in vivo de uma formulação fotoprotetora contendo
dois filtros solares potentes (bis-etil hexiloxifenol metoxifeniltriazina e etil-hexiltriazona) em
37%. Ao mesmo tempo, o ácido p-cumárico encontrado no extrato de M. pluriflora é um
inibidor da enzima glutationa peroxidase (ZHANG et al., 2007), o que pode resultar em uma
ação antioxidante e estabilizadora para os filtros.
Este ensaio inovador providenciou um FPS in vivo, pela primeira vez, de uma
formulação com extrato de colmos de bambu a 5%. O extrato aumentou o valor da proteção
solar dos filtros utilizados em 65%. O extrato é promissor em uma função denominada de agente
impulsionador (de “booster” em inglês). Esse efeito pode ser explicado por conter ácidos
fenólicos na sua composição, os quais podem adicionalmente proporcionar diversas outras
ações biológicas em conjunto com sua ação fotoprotetora, por exemplo potencial atividade
antioxidante e antimutagênica. Adicionalmente, a diminuição da quantidade dos filtros
sintéticos para se obter altos valores de FPS pode levar ao desenvolvimento de uma formulação
mais segura e benéfica para os seres humanos e o meio ambiente.
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5.

Conclusões
Neste projeto, foram pesquisadas as ações biológicas e composição química dos bambus

nativos do Brasil. Para tanto, foram desenvolvidas formulações cosméticas com os extratos
brutos das plantas e três filtros solares comerciais, com objetivo de obter o fator de proteção
solar (FPS in vitro). As cinco espécies alvo demonstraram uma atividade sequestradora de
radical DPPH satisfátoria e aumentaram o FPS dos filtros solares sintéticos, indicando boa
atividade fotoprotetora e amplo espectro de ação contra a radiação UV. Com relação à
composição química, todas as amostras caracterizaram-se pela grande quantidade de compostos
fenólicos. Os testes qualitativos de cromatografia não indicaram a presença dos flavonoides
característicos para as espécies asiáticas. Devido aos resultados obtidos na fase de triagem, o
extrato dos colmos de Merostachys pluriflora foi selecionado para os testes adicionais, entre
outros, fracionamento, citotoxicidade, ações biólogicas das frações e para os ensaios in vivo de
atividade fotoprotetora e ação fotoirritante. O extrato dos colmos dessa espécie foi classificado
como não foi tóxico frente às células humanas não-carcinogênicas RPE. As frações do extrato
demonstraram maior concentração de compostos ativos, o que melhorou o seu potencial
antioxidante. As formulações cosméticas com o extrato e as frações, em concentrações menores
que na triagem, exibiram bom aspecto visual. O nível de fotoproteção se manteve elevado. A
análise por CG-Massas e CLAE permitiram identificar ácidos fenólicos, ácidos graxos,
sesquiterpenos e produtos de degradação de lignina como os compostos principais. Os testes in
vivo das formulações cosméticas confirmaram a capacidade dos extratos em aumentar o FPS
dos filtros orgânicos e não causaram a irritação da pele dos voluntários, mesmo depois da
irradiação. O ácido p-cumárico, pela sua quantidade alta nas frações, pode ser o principal
metabólito responsável pelas atividades biológicas de M. pluriflora. Os extratos de bambus
nativos foram considerados como promissores inibidores do estresse celular e absorventes da
radiação ultravioleta, e, consequentemente, agentes interessantes para a incorporação em
formulações fotoprotetoras industriais.
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APÊNDICE – Resultados não incluídos na tese
Comparação da atividade dos extratos de bambu na formulação sem adição dos filtros solares:
“Gel” – formulação base, sem filtos solares e composto bioativo,
“Gel Bambu” – formulação base com extrato de bambu em 10% (folha de C. capitulifrola),
“Gel Bambu Filtros” – formulação base com filtros solares e extrato de f. de C. capituliflora,
“Gel filtros” – formulação base com filtros solares, sem adição do composto bioativo.
Interval Plot of SPF vs type
95% CI for the Mean
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Tukey Pairwise
Informações do agrupamento com teste de Tukey com 95% de nível de confiança.
tipo
Gel Bambu+Filtros
Gel Filtros
Gel Bambu
Gel

N
9
9
9
9

Média Agrupamento
28.22 A
14.444
B
3.667
C
1.000
C

As médias que não dividem a mesma letra são estatisticamente diferentes.
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ANEXO A – Parecer substanciado para a Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de São Paulo
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o ensaio de
fotoproteção (FPS) in vivo
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e esclarecido para o ensaio de
fotoirritação in vivo
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