
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-Graduação em Fármacos e Medicamentos 

Área de Insumos Farmacêuticos  

 

 

Composição química e atividades biológicas de extratos de  

Guadua angustifolia Kunth   

 

 

 

 

 

Danielle Cristina Silva de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-Graduação em Fármacos e Medicamentos 

Área de Insumos Farmacêuticos  

 

 

Composição química e atividades biológicas de extratos de  

Guadua angustifolia Kunth   

 

 

 

 

 

Danielle Cristina Silva de Oliveira 

 

 

Versão corrigida da Dissertação conforme Resolução CoPGr 6018/2011 

 

 

 

Tese para obtenção do Título de Mestre 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Hrihorowitsch Moreno 

 

 

 

São Paulo 

2019



 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Danielle Cristina Silva De Oliveira 

 

  

 

Composição Química e Atividades Biológicas de Extratos de  

Guadua Angustifolia Kunth 

 

 

Comissão Julgadora 

 da 

 Dissertação para obtenção do Título de Mestre 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Roberto Hrihorowitsch Moreno 

Orientador/Presidente 

 

 

Prof.ª Dra. Patrícia Santos Lopes 

1º examinador 

 

 

Prof.ª Dra. Ivana Barbosa Suffredini 

2º examinador 

 

 

Prof. Dr. Marcelo José Pena Ferreira 

3º examinador 

 

 

 

 

São Paulo, 06 de março de 2020



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Ao Nikola Canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Ao Professor Dr. Paulo R. H. Moreno, pelo acolhimento, conhecimento transmitido, paciência 

e compreensão durante a realização deste trabalho.  

 

À Professora Dra. Maria Tereza Grombone-Guaratini do Instituto de Botânica, pela parceria 

e auxílio na parte da coleta do material vegetal. 

 

Aos caros Professores Dr. Marcelo José Pena Ferreira, Dra. Telma M. Kaneko, Dra. Maria 

Cláudia Marx Young, Dra. Silvia Berlanga de Moraes Barros, Dra Elfriede Marianne 

Bacchi, pelos ensinamentos e ajuda na realização dos testes.  

 

Aos meus pais Osmar e Eliana, ao meu irmão Marcelo, à minha avó Miriam, à toda minha 

família, pelo amor, apoio e compreensão nos momentos de ausência. 

 

Ao Walter pela presença, paciência e amor. 

 

Aos queridos: Kasia, Kamilla, Fabiana, Paulo, Marcos, Felipe, Agnieszka, Tomas, Rafael, 

Paola, Cynthia, Fabiola, Ki, Isabella, Carlos, João, Márcia, Ingrid, Joyce e outros 

companheiros não mencionados aqui, pelas amizades. 

 

Aos técnicos Roberto e Edgar, pela ajuda. 

 

À dona Rosa, pelo carinho e atenção. 

 

Ao David, pelas orientações. 

 

À todos que de alguma forma colaboraram para a realização deste trabalho. 

 

À Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, pelo suporte técnico-

científico e desenvolvimento humano, e à CAPES, pelo financiamento deste projeto. 

 

 



 
 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, D. C. S. Composição química e atividades biológicas de extratos de Guadua 

angustifolia Kunth. 2019. 98 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A maioria dos estudos com o gênero Guadua descreve suas características físicas e estão 

concentrados nas áreas de construção civil e engenharia de materiais. Neste contexto, objetivo 

do presente trabalho foi a caracterização dos compostos majoritários e avaliação das 

atividades biológicas de extratos e frações de Guadua angustifolia Kunth. coletada em Tatuí, 

Estado de São Paulo. A análise da composição do óleo essencial das folhas revelou que este é 

composto em sua maior parte por terpenos e apresenta hexa-hidrofarnesil acetona e Z-fitol 

como compostos majoritários. Os compostos fenólicos ácido p-cumárico e quercetina-3-O-

galactosideo foram identificados nas frações das folhas e colmos, além de 36 outros 

compostos como α-tocoferol, esqualeno, fitol e neofitadieno.  Os compostos fenólicos foram 

quantificados com teores semelhantes para os extratos brutos de folhas e colmos (35,9±1,23 e 

31,0±1,24 μg de EAG/mg, respectivamente). Dentre as frações, a clorofórmica dos colmos foi 

a que apresentou o maior teor (57,46±5,67μg de EAG/mg). Com relação aos flavonoides, o 

extrato bruto das folhas apresentou teor mais elevado que os colmos (1,57 ±0,03 e 0,37±0,2 

μg de EQ/mg, respectivamente), e a fração acetato de etila das folhas foi a que apresentou 

maior teor desses compostos (1,27±0,19 μg de EQ/mg). O óleo essencial, os extratos brutos e 

as frações não apresentaram atividade antimicrobiana importante, com valores de MIC > 500 

μg/mL para Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e 

Escherichia coli (ATCC 8739), Candida albicans (ATCC 10231) e Aspergillus brasiliensis 

(ATCC 16404). Os extratos brutos e frações não apresentam atividade intensa no ensaio da 

inibição da enzima tirosinase, com valores de CE50 acima de 1 mg/mL. Na avaliação da 

atividade antioxidante, os extratos brutos apresentaram atividade moderada, com valores 

CE50=360,6 ± 5,8 μg/mL para o extrato bruto das folhas e CE50=472,2±15,4 μg/mL para os 

colmos. A fração acetato de etila dos colmos apresentou a atividade mais intensa, CE50=135,5 

± 4,7 μg/mL. Informações a respeito do potencial farmacológico e composição química do 

gênero Guadua ainda são escassas. O presente trabalho contribuiu para fornecer uma análise 

química mais detalhada da espécie, o que pode servir de direcionamento para estudos futuros. 

Além disso, verificou-se que os extratos de G. angustifolia possuem potencial antioxidante 

moderado, tornando-os potencias agentes adjuvantes do sistema conservante de produtos 

alimentícios e/ou cosméticos.  

 

Palavras chave: Poaceae, Guadua angustifolia, bambu, antimicrobiana, antioxidante, 

atividade inibidora da tirosinase. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, D. C. S. Chemical composition and biological activities of extracts of Guadua 

angustifolia Kunth. 2019. 98 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

  

Most studies on the Guadua genus describe their physical characteristics and are concentrated 

in the areas of construction and materials engineering. In this context, the objective of the 

present work was the characterization of the major compounds and evaluation of the 

biological activities of extracts and fractions of Guadua angustifolia Kunth.collected in Tatuí, 

São Paulo state. Analysis of the composition of the essential oil of the leaves revealed that it 

is composed mostly of terpenes and hexahydro-farnesyl acetone and Z-phytol are the major 

compounds. Phenolic compounds p-coumaric acid and quercetin-3-O-galactoside were 

identified in leaf and stem fractions, as well as 36 other compounds such as α-tocopherol, 

squalene, phytol and neofitadiene. Phenolic compounds were quantified and crude leaf and 

stem extracts had similar contents (35.9 ± 1.23 and 31.0 ± 1.24 μg EAG / mg, respectively) 

and the chloroform fraction of the stems presented the highest content (57.46 ± 5.67μg EAG / 

mg). The crude leaf extract presented higher content of flavonoids than the stems (1.57 ± 0.03 

and 0.37 ± 0.2 μg of EQ / mg, respectively), and the ethyl acetate fraction of the leaves had 

the highest flavonoid content (1.27 ± 0.19 μg EQ / mg). Essential oil, crude extracts and 

fractions did not show significant antimicrobial activity, with MIC values> 500 μg / mL for 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) and 

Escherichia coli (ATCC 8739), Candida albicans (ATCC 10231) and Aspergillus brasiliensis 

(ATCC 16404). Crude extracts and fractions do not show intense activity in the tyrosinase 

inhibition assay, with EC50 values above 1 mg / mL. In the antioxidant activity evaluation, the 

crude extracts presented moderate activity, with EC50 values = 360.6 ± 5.8 μg / mL for the 

raw leaf extract and EC50 = 472.2 ± 15.4 μg / mL for the stems. The ethyl acetate fraction of 

the stems showed the most intense activity, EC50 = 135.5 ± 4.7 μg / mL. Information about 

the pharmacological potential and chemical composition of the genus Guadua is still scarce. 

The present work contributed to provide a more detailed chemical analysis of the species, 

which may serve as a guide for future studies. In addition, G. angustifolia extracts have been 

found to have moderate antioxidant potential, making them potential adjuvant agents in the 

preservative system of food and / or cosmetics. 

 

Keywords: Poaceae, Guadua angustifolia, bamboo, antimicrobial, antioxidant, tyrosinase 

inhibitory activity. 
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1.  Introdução 
 

O uso de plantas medicinais vem acompanhando a história dos seres humanos desde o 

período Paleolítico Médio, há 60.000 anos (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001). A 

utilização de plantas com finalidade curativa pode ser verificada nos antigos sistemas de 

medicina asiáticos, Ayurveda e Medicina Tradicional Chinesa, permanecendo até os dias 

atuais. Entre a grande variedade de plantas utilizadas na Medicina Chinesa, encontramos os 

bambus, que são aplicados no tratamento de diversas enfermidades, como febres, hipertensão, 

doenças cardiovasculares e em processos de desintoxicação (LU et al., 2005; 

PATWARDHAN et al., 2005; VAIRAPPAN et al., 2015; WRÓBLEWSKA et al., 2018). Os 

bambus vêm sendo utilizados na Ásia por mais de 5.000 anos, indicando que as populações 

dessa região sempre procuraram aplicações para essas plantas, sendo estimados mais de 4.000 

usos (SODERSTROM, 1985; HSIUNG, 1991). 

Os bambus são plantas versáteis que encontram utilidade em diversas áreas, desde 

construção civil, artesanato, agricultura, alimentação e até mesmo na indústria de papel, na 

Índia, por exemplo, os bambus são importante fonte de matéria prima para essa indústria 

(HSIUNG, 1991). Na Ásia, tornou-se popular o emprego dos colmos para embalar alimentos, 

pois se acreditava que os alimentos embalados com esse material eram preservados. Estudos 

científicos atuais demonstraram que os colmos possuem substâncias antimicrobianas, o que 

pode estar relacionado com essa capacidade de conservação (TAKAHASHI; MIZUI; 

MIYAZAWA, 2010). 

Diversos estudos já foram publicados a respeito das propriedades biológicas dos 

bambus, evidenciando atividade antioxidante (HU; ZHANG; KITTS, 2000), atividade 

antimicrobiana (FUJIMURA et al, 2005), atividade neuroprotetora (AKAO et al., 2004), 

capacidade de inibição da enzima tirosinase (ILHAM et al, 2008). Além disso, a composição 

química de algumas espécies já foi avaliada, indicando a presença de compostos como 

polifenóis, flavonoides (AFIFI; SHERVINGTON; DARWISH, 1997; ZHANG et al., 2005), 

antocianinas (FOSSEN et al., 2001), polissacarídeos (DING et al., 1998). O conhecimento da 

composição química pode influenciar na aplicação prática de uma espécie, como exemplo, um 

estudo sugeriu o uso das espécies Dendrocalamus asper (Schult f.) Backer ex Heyne e 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. no setor alimentício por serem boas fontes de amido 

e fibras (FELISBERTO et al., 2017). 

A Ásia é o maior polo de concentração de espécies, junto com a Oceania, somando 

mais de 1.000 espécies (BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2003). Dentro do continente 
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americano, o Brasil é o país que possui o maior número de espécies em seu território, 

contando com 50 gêneros e 254 espécies (BYSTRIAKOVA; KAPOS; LYSENKO, 2004; 

PARMA et al., 2016). 

Dentre as espécies nativas do continente americano, temos os bambus gigantes, 

pertencentes ao gênero Guadua Kunth, que competem em tamanho e utilidade com as 

espécies gigantes asiáticas (JUDZIEWICZ; CLARK, 1991). Contudo, os estudos a respeito 

dessas espécies são direcionados majoritariamente para suas propriedades físicas e mecânicas, 

com aplicação na engenharia civil e de materiais. Considerando o alto potencial de uso para 

Guadua spp., os estudos sobre atividades biológicas e composição química dessas espécies 

podem ser usados como base para a geração de novas aplicações para essas plantas. 

 

1.1.1 Bambus: aspectos botânicos 
 

A família das gramíneas (Poaceae) é responsável por 31-43% da cobertura vegetal do 

planeta Terra. Esta família está dividida em 12 subfamílias e compreende espécies como 

arroz, aveia, trigo e os bambus. Os bambus são as maiores gramíneas do mundo e estão 

inseridos na subfamília Bambusoideae (LONDOÑO, 1992; GIBSON, 2009). O grupo 

representa a maior variedade de espécies entre as gramíneas, possuindo uma extensa 

diversidade de formas e tamanhos. Além disso, são consideradas as espécies mais basais dessa 

família, pois apresentam estruturas que não são mais encontradas em espécies mais derivadas 

(SODERSTROM; CALDERON, 1979). 

Bambusoideae encontra-se ainda dividida em três tribos: Arundinarieae (bambus 

lenhosos de clima temperado), Bambuseae (bambus lenhosos de clima tropical) e Olyreae 

(bambus herbáceos), as quais somam 1.680 espécies distribuídas em 127 gêneros, sendo ainda 

novas espécies identificadas e descritas (CLARK; OLIVEIRA, 2018).  

Várias características diferenciam bambus lenhosos dos bambus herbáceos, mas de 

maneira simplificada, podem ser citados os colmos, que são ricos em lignina e rígidos nos 

bambus lenhosos, enquanto bambus herbáceos são bem menos lignificados e podem ser 

quebrados com as mãos (HAUBTICH, 1981; CLARK; LONDOÑO; RUIZ-SANCHEZ, 

2015). 

Bambus possuem uma grande variedade morfológica, com colmos de poucos 

centímetros em bambus herbáceos a colmos com até 25 metros de altura e 20 centímetros de 

diâmetro em bambus lenhosos gigantes (HSIUNG, 1991). O colmo é o eixo aéreo que emerge 

do solo, partindo do rizoma, é subdividido em nós e entrenós. O rizoma é o eixo subterrâneo 
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que dá sustentação a planta. Estas estruturas podem ser visualizadas na Figura 1, que 

exemplifica a morfologia de um bambu lenhoso. Além das estruturas acima citadas, os 

bambus ainda possuem outras estruturas como as folhas caulinares, inflorescências, frutos e 

flores. Embora as flores sejam a unidade básica utilizada para descrição e classificação 

taxonômica, nos bambus, todas suas estruturas são utilizadas, pois, seu o ciclo de floração é 

longo, com intervalos que podem variar de 10 a 120 anos (LONDOÑO, 1992). 

 

Figura 1. Ilustração com identificação das partes de um bambu lenhoso. 

 

Fonte: adaptada de Song et al. (2016). 

 

 Os bambus encontram-se distribuídos das regiões tropicais até as regiões temperadas, 

do nível do mar até 4.000 metros de altitude. Fatores como temperatura e umidade 

influenciam sua distribuição no mundo e as condições encontradas no sudeste da Ásia, 

América Central e regiões costeiras, como calor e chuva, favorecem seu crescimento. Ao que 

tudo indica, bambus não crescem em regiões cujo clima apresenta temperaturas médias abaixo 

de 10°C e precipitação anual menor que 800 mm (HSIUNG, 1991). 
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1.1.2 Bambus: propriedades biológicas 

 

O reino vegetal é uma fonte muito rica de novas moléculas, as quais podem ser 

utilizadas para fins medicinais. Somente uma pequena parcela desse reino foi explorada, por 

isso a pesquisa por produtos naturais biologicamente ativos é promissora (FABRICANT; 

FARNSWORTH, 2001). Na literatura, podemos encontrar diversos estudos a respeito das 

atividades biológicas para espécies da subfamília Bambusoideae.  

A atividade antimicrobiana de espécies de bambu foi avaliada frente a diversos micro-

organismos, apresentando valores de concentração inibitória mínima (CIM) de 10 a 50.000 

μg/mL. Os extratos clorofórmicos dos colmos de Phyllostachys heterocycla var. pubescens 

(Pradelle) Ohwi apresentaram os maiores valores de CIM, com 50.000 μg/mL para 

Pseudomonas aeruginosa, 10.000 μg/mL para Escherichia coli e Salmonella typhimurium e 

2.000 μg/mL para Staphylococcus aureus (VALENTINO et al., 2015). Um composto isolado 

dessa espécie, 2,6-dimetóxi-p-benzoquinona (figura 2), foi avaliado frente aos mesmos micro-

organismos e apresentou valores de CIM inferiores ao extrato, 800 μg/mL para P. aeruginosa, 

400 μg/mL para E. coli e S. typhimurium e 200 μg/mL para S. aureus (NISHINA et al., 1991). 

Contudo, o óleo essencial das folhas de P. heterocycla var. pubescens exibiu uma atividade 

mais potente que o extrato e o composto isolado. O óleo essencial foi capaz de inibir o 

crescimento de S. aureus e E. coli na concentração de 31,76 μg/mL. Esse resultado é similar 

ao apresentado por óleos essenciais de outras espécies como P. kwangsiensis W.Y. Hsiung, 

Q.H. Dai & J.K. Liu. e P. heterocycla fo gracilis (W.Y. Hsiung ex Houz.) T.P. Yi, que 

apresentaram CIM de 31,76 μg/mL frente a E. coli e CIM variando de 22,23 a 45,24 μg/mL 

frente a S. aureus (JIN; YUAN; ZHANG, 2011). 

 

Figura 2. Estrutura química da 2,6-dimetóxi-p-benzoquinona, composto isolado de Phyllostachys heterocycla 

var. pubescens (Pradelle) Ohwi. 

 
 

O método da supressão do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) é uma das 

metodologias que podem ser utilizadas para avaliar a capacidade antioxidante de substâncias. 

O resultado desse ensaio pode ser dado como CE50, que é a concentração necessária de 
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amostra para suprimir 50% desse radical livre (WRÓBLEWSKA et al., 2018). Assim como 

observado para a atividade antimicrobiana, a variação dos resultados para a atividade 

antioxidante dos bambus foi grande, com valores de CE50 entre 5.300 μg/mL até 2,85 μg/mL. 

Os extratos aquosos dos brotos de P. nigra (Lodd. Ex Lindl) Munro e P. pubescens 

apresentaram os maiores valores, CE50= 5.300 e 4.700 μg/mL respectivamente (PARK; 

JHON, 2010). Extratos etanólicos de M. pluriflora ex. C. G Camus apresentaram valores 

intermediários, com CE50= 181,9 μg/mL para os colmos e CE50=119,5 μg/mL para as folhas 

(GAGLIANO; GROMBONE-GUARATINE; FURLAN, 2018). Valores menores foram 

observados em alguns compostos isolados da espécie Sasa borealis (Hack) Makino & Shibata 

como iso-orientina (CE50=9,5 μg/mL), iso-orientina 2-O-α-L-ramnosídeo (CE50=34,5 μg/mL) 

e apigenina 6-C-β-D-xilopiranosil-8-C-β-D-glucopiranosídeo (CE50=161,5 μg/mL), (PARK et 

al., 2007) (figura 3) e outros isolados da espécie P. edulis (Carrière) J. Houz., ácido 3-O-(3’-

metilcafeil)-quínico (CE50=16 μg/mL), ácido 5-O-cafeoil-4-metilquínico (CE50=8,8 μg/mL) e 

ácido 3-O-cafeoil-1-metil quínico (CE50=6,9 μg/mL) (KWEON; HWANG; SUNG, 2001) 

(figura 4). Valores ainda menores de CE50 e, consequentemente, maior atividade, foram 

observados nos óleos essenciais de P. heterocycla cv. Pubescens (CE50=2,85 μg/mL) (JIN; 

YUAN; ZHANG, 2011), Pseudosasa amabilis McClure (CE50=5,29 μg/mL) e Indocalamus 

litifolius (Keng) McClure (CE50=4,99 μg/mL) (HU et al., 2011).  

 
Figura 3. Estruturas químicas de iso-orientina (a), iso-orientina 2-O-α-L-ramnosídeo (b), e apigenina 6-C-β-D-

xilopiranosil-8-C-β-D-glucopiranosídeo (c), compostos isolados de Sasa borealis (Hack.) Makino & Shibata. 
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Figura 4. Estruturas químicas do ácido 3-O-(3'-metil-cafeoil)-quínico (a), ácido  5-O-cafeoil-4-metilquínico (b), 

ácido 3-O-cafeoil-1-metilquínico (c), compostos isolados de Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.  

 
 

A enzima tirosinase está envolvida na biossíntese de melanina (figura 5) e por isso, 

substâncias com a capacidade de inibir esta enzima são interessantes em produtos para o 

tratamento de hiperpigmentação cutânea (JIANYOU et al., 2014; CHOI et al, 2018). O extrato 

aquoso de aparas de bambus WEBS (Water-phase extract from bamboo shavings), que pode 

ser das espécies Bambusa tuldoides Munro, Sinocalamus beecheyana var. pubescens P.F. Li 

ou P. nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf) Stapf ex Rendle, e possui em sua composição 

flavonoides, antraquinonas e ácidos fenólicos, foi avaliado quanto a sua capacidade em inibir 

a enzima tirosinase. O extrato WEBS apresentou CI50 (concentração necessária de amostra 

para apresentar 50% de inibição enzimática) com valor de 6 mg/mL. Esse valor foi superior 

ao obtido para o controle positivo arbutina (CI50=0,35 mg/mL), um produto natural utilizado 

no tratamento de distúrbios pigmentares no Japão (JIANYOU et al., 2014). Por outro lado, a 

fração acetato de etila da espécie P. nigra var. henonis, que possui em sua composição 

catequina, ácido clorogênico, ácido caféico e ácido p-cumárico (figura 6), apresentou CI50 

inferior ao da artbutina, 0,243 mg/mL (CHOI et al., 2018). Pirocatetol e hidroquinona (figura 

6), compostos isolados do produto obtido da condensação do vapor gerado pela pirólise de P. 

nigra var. henonis, chamado de “Bambusae caulis in Liquamen” (BCL), apresentaram 

atividade anti-tirosinase e foram capazes de inibir a produção de melanina em células de 

melanoma B16-F10 (PARK; LEE, 2012).   
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Figura 5. Biossíntese da melanina. 

 
Fonte: Rocha, Moreira (2007). 

 

Figura 6. Estruturas químicas dos compostos presentes em Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis 

(Mitf) Stapf ex Rendle, catequina (a), ácido clorogênico (b), ácido cafeico (c), ácido p-cumárico (d) e no seu 

produto obtido da condensação do vapor gerado pela pirólise, chamado “Bambusae caulis in Liquamen” (BCL), 

pirocatecol (e) e hidroquinona (f). 
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Os bambus apresentam outras atividades biológicas além das mencionadas acima. O 

produto BCL, além de apresentar atividade frente a células de melanoma e anti-tirosinase, 

também atua como imunorregulador, hipoglicemiante, hipolipemiante, hipotensivo e 

antibacteriano (PARK; LEE, 2012). O extrato das aparas da espécie Bambusa tuldoides 

Munro apresentou atividade anti-fadiga no ensaio da natação em camundongos BALB/c. Os 

compostos apontados como responsáveis por esta atividade foram os triterpenoides lup-

20(29)-en-3-ona, friedelan-3-ona, lup-20(29)en-3-ol, α-amirina e olean-12-eno (figura 7) 

(ZHANG et al., 2006). 
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Figura 7. Estruturas químicas de lup-20(29)-en-3-ona (a), friedelan-3-ona (b), lup-20(29)en-3-ol (c), α-amirina 

(d), olean-12-eno (e), isolados do extrato de Bambusa tuldoides Munro. 

 
 

Os produtos obtidos da condensação do vapor gerado pela pirólise de P. pubescens e 

P. nigra apresentaram efeito anti-apoptótico e se mostraram úteis para o tratamento de lesão 

isquêmica. P. pubescens e P. nigra reduziram a apoptose em neurônios corticais expostos a N-

metil-D-aspartato (NMDA) e o produto de P. nigra também apresentou atividade anti-

plasmina. Guaiacol e siringol foram os compostos majoritários dos pirolisados de P. 

pubescens e P. nigra, respectivamente (figura 8) (HONG et al., 2010). 
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Figura 8 - Estruturas químicas de guaicol (a) e siringol (b), substâncias isoladas dos pirolisados de Phyllostachys 

pubescens e Phyllostachys nigra, respectivamente. 

 

 

Assim, é possível observar que os bambus de origem asiática concentram o maior 

número de estudos com relação a atividades biológicas e composição química. Essas espécies 

são ricas em compostos fenólicos e possuem variadas atividades biológicas. Considerando o 

grande potencial das espécies asiáticas, as espécies americanas, dando ênfase nas encontradas 

em território brasileiro, tornam-se candidatas promissoras na pesquisa por novos produtos 

naturais biologicamente ativos. 

 

1.2 Guadua Kunth 

 

O gênero Guadua foi descrito por Kunth em 1822, após concluir que novos bambus 

americanos inicialmente identificados como pertencentes ao gênero Bambusa Schreb., 

possuíam características suficientes para formar um novo gênero (SODERSTROM; 

LONDOÑO, 1987). A presença de folhas caulinares triangulares com bordas contínuas ou 

quase contínuas e uma faixa de tricomas curtos e brancos acima e abaixo das linhas que 

demarcam os nós (Figura 9) são algumas das características que diferenciam Guadua de 

outros gêneros (LONDOÑO, 1992).  

Este gênero, endêmico da América, compreende 33 espécies (CLARK; OLIVEIRA, 

2018) espalhadas desde o México (22°55’N) até a Argentina (30°S), do nível do mar até 

2.200 metros de altitude (LONDOÑO, 1998). O Brasil conta com 19 espécies identificadas 

em seu território, sendo 5 delas endêmicas (DRUMOND; WIEDMAN, 2017), popularmente 

conhecidas como tabocas ou taquaras. As Guaduas não são adaptadas a temperaturas abaixo 

de 0°C e maior parte delas cresce em áreas com precipitação anual superior a 1.200 mm 

(LONDOÑO, 1998).  
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Figura 9. Colmos de Guadua angustifolia Kunth com destaque para faixa de tricomas nos nós. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As Guaduas são os maiores bambus lenhosos do Novo Mundo, motivo pelo qual se 

destacam de outros gêneros nativos (MARULANDA; MÁRQUEZ; LONDOÑO, 2002). Além 

de contribuir como importante agente de manutenção do ambiente, preservando o solo contra 

os efeitos da erosão (UBIDIA, 1986), as características físicas desses bambus conferem a eles 

grande importância social, econômica e cultural. G. incana Londoño e G. chaparensis 

Londoño & Zurita são espécies encontradas em regiões de floresta tropical e utilizadas pelas 

populações locais para construção rural, como currais e cercas e na condução de água 

(LONDOÑO; ZURITA, 2008). Durante o século XIX, na Colômbia, foram desenvolvidas 

técnicas de construção civil utilizando G. angustifolia Kunth (CASTRO, 1985). No Equador, 

achados arqueológicos evidenciam o uso das Guaduas também para a construção de casas e 

templos. O uso desses bambus se estende até períodos mais recentes da história, servindo 

como matéria prima para manufatura de objetos de uso diário e habitação (UBIDIA, 1986). 

 

1.2.1 Guadua angustifolia Kunth 

G. angustifolia foi descrita pela primeira em 1806 como Bambusa guadua Humboldt e 

Bonpland. Após reconhecer que os bambus americanos pertenciam a um gênero distinto de 

Bambusa, em 1822 Kunth alterou o nome da espécie para G. angustifolia (SODERSTROM; 



26 
 

LONDOÑO, 1987).  A espécie é nativa da Colômbia, Equador e Venezuela e foi introduzida 

em outros países da América do Sul e Central, região sul dos Estados Unidos da América, 

Europa e Ásia (MARULANDA; MÁRQUEZ; LONDOÑO, 2002). A sua principal 

característica são os colmos lenhosos, resistentes e ocos, com paredes grossas ou estreitas, que 

se apresentam eretos ou ligeiramente curvados; sua altura varia entre 7 e 30 m e seu diâmetro, 

entre 5 a 20 cm; possui rizomas simpodiais bem desenvolvidos. Suas condições ótimas de 

crescimento são 0-1.500 metros de altitude, variação térmica entre 20-26°C, umidade relativa 

do ar de ± 80% e níveis de chuva variando entre 1.300-4.000 mm. Os locais de ocorrência 

preferidos são margens de rios e terrenos com solos argilosos (LONDOÑO, 1998). 

Após o aparecimento dos brotos, os colmos de G. angustifolia atingem sua altura 

máxima em 6-7 meses, e a maturidade total dos colmos é atingida de 4 a 6 anos. Possui um 

crescimento rápido, característico dos bambus, e pode chegar a crescer até 21 cm por dia 

(LONDOÑO et al, 2002). 

G. angustifolia é de grande utilidade para as comunidades nativas e rurais, devido às 

características físicas que apresenta, sendo um material de construção ideal, com a vantagem 

de casas erguidas com esse material serem também resistentes a abalos sísmicos (LONDONO 

et al., 2002). Além do importante papel que desempenham no dia-a-dia das populações das 

regiões onde é encontrada, G. angustifolia contribui também com o próprio meio ambiente, 

agindo na conservação do solo, prevenindo a erosão, e protegendo a fauna e a flora 

(LONDOÑO, 1998). 

 
Figura 10. Colmos, galhos e folhas de Guadua angustifolia Kunth. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Em virtude da sua utilização na construção civil, os colmos de G. angustifolia tiveram 

a sua resistência frente ao fogo analisada. Os parâmetros utilizados foram capacidade de 

ignição, propagação de chama, taxa de carbonização e variação da resistência com a 

temperatura. Os colmos, tanto na sua forma arredondada in natura como na forma de 

compensado laminar, apresentaram maior resistência que compensados de madeira (Pinus 

radiata D. Don), conferindo a essa espécie segurança no uso como material para construção 

de estruturas e acabamentos internos (MENA et al., 2012). Além desse trabalho, existem 

diversos outros estudos a respeito das propriedades físicas e mecânicas (GHAVAMI; 

MARINHO, 2005; OSORIO et al., 2005; VELÁSQUEZ; SARAZ; RESTREPO, 2005; 

SARAZ; BEDOYA; GALEANO, 2008; CORREAL; ARBELÁEZ, 2010; LUNA; LOZANO; 

TEKEUCHI, 2014).  

Brito e colaboradores (1987), avaliaram a possibilidade do uso de diversas espécies de 

bambu para a produção de carvão vegetal. G. angustifolia apresentou um dos melhores 

rendimentos ao lado de Bambusa vulgaris cv vittata (Rivière & C. Rivière) McClure, levando 

a conclusão de que ambos os bambus podem ser empregados como matéria-prima para a 

produção de carvão vegetal.  

Em relação às atividades biológicas, o número de estudos é escasso.  Em um deles, foi 

proposta a obtenção do vinagre de Guadua. O vinagre de bambus é amplamente utilizado na 

China e no Japão, com aplicações que vão desde cuidados com a saúde e medicina tradicional, 

até agricultura e proteção do meio ambiente. Este vinagre é obtido a partir da condensação do 

vapor gerado nos estágios preliminares da produção do carvão de bambu (SULAIMAN et al., 

2005). Assim, o vinagre de G. angustifolia foi avaliado para atividade antimicrobiana frente à 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, concluindo-se que este tem potencial para 

ser utilizado em formulações antissépticas (GALLÓN; TORRES; CABRERA, 2011). Em 

outro estudo, foi avaliado o potencial do vinagre de Guadua para uso alimentício. Concluiu-se 

que o vinagre não apresentou toxicidade após o refino (processo que visou eliminar 

compostos tóxicos) e que pode ser incorporado em formulações alimentícias que se tornam 

uma fonte de antioxidantes naturais. Compostos como siringol (figura 8) e p-guaiacol (figura 

11) foram identificados neste vinagre (ECHAVARRÍA; YEPES; TORRES, 2012). 
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Figura 11.  Estrutura química de p-guaiacol, composto isolado do vinagre de Guadua angustifolia Kunth. 

 
          

Na Colômbia, as folhas de G. angustifolia são um tipo de resíduo da agroindústria. 

Buscou-se uma alternativa para a utilização dessas folhas avaliando-se o extrato etanólico das 

mesmas. Em sua composição, foram identificados aminoácidos, triterpenóides, esteroides, 

flavonoides e compostos fenólicos e o extrato apresentou atividade antioxidante, que pode ser 

útil em aplicações cosméticas (ALVAREZ; CABRERA; CONTRERAS, 2015).   

As características físicas de G. angustifolia fazem com que esta espécie seja utilizada 

como matéria-prima na construção civil em países da América do Sul. Com isso, são 

numerosos os estudos evidenciando suas características físicas e mecânicas, e pouco se sabe 

sobre suas atividades biológicas. Portanto, estudos que avaliem também essas atividades são 

importantes para agregar valor a esta espécie. 
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OBJETIVOS 
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2 . Objetivos 

 

Devido à falta de estudos sobre as espécies de bambus americanos, o objetivo 

principal deste projeto é avaliação da composição química e das atividades biológicas de 

extratos e frações das folhas e colmos de Guadua angustifolia Kunth, buscando novas 

aplicações econômicas para essa espécie. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Análise da composição do óleo essencial por Cromatografia a Gás acoplada a 

Espectrômetro de Massas; 

 Análise dos perfis químicos dos extratos e frações por Cromatografia em Camada 

Delgada, Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas e Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência; 

 Quantificação dos compostos fenólicos e flavonoides presentes nos extratos brutos e 

frações; 

 Determinação do potencial antioxidante dos extratos, frações e óleo essencial 

utilizando o método de supressão do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila 

(DPPH); 

 Avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extratos brutos e frações pelo 

método da microdiluição, frente a modelos de bactérias Gram-positivas, Gram-

negativas e fungos; 

 Avaliação da atividade inibitória da tirosinase dos extratos brutos e frações, visando 

aplicação em formulações cosméticas para o tratamento de hiperpigmentação cutânea; 
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3.    Metodologia 

 

3.1 Material vegetal 

 

As folhas e colmos de Guadua angustifolia Kunth (figura 12) foram coletados no dia 

11 de abril de 2017 na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD) de Tatuí -SP, Brasil 

(23° 17' 4.000" S 47° 53' 58.000" W) vinculada a Agência Paulista de Tecnologia de 

Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O material vegetal 

recolhido foi então identificado pelo Dr. Tarcisio Filgueiras do Instituto de Botânica de São 

Paulo (São Paulo, SP, Brasil). Uma amostra testemunha foi depositada no Herbário dessa 

mesma instituição sob o número Moreno 600. 

 

Figura 12. Colmos e folhas de Guadua angustifolia Kunth coletados em Tatuí (SP, Brasil) 

 
         

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.2 Análises químicas 

 

3.2.1 Extração do óleo essencial 

 

O óleo essencial foi obtido a partir das folhas do material vegetal seco à sombra por 15 

dias. As folhas foram separadas dos galhos, fragmentadas com auxílio de tesoura e a extração 

foi realizada através do processo de destilação por arraste a vapor (ANVISA, 2010). Em balão 

de fundo redondo com capacidade de 3000 mL, foram acondicionadas as folhas e água 
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destilada (1500 mL). Após 3 horas de extração, o óleo essencial foi recolhido do frasco 

florentino do equipamento e secado sobre sulfato de sódio anidro. Esse processo foi repetido 3 

vezes utilizando um total de 355,58 g de folhas. Finalmente, o óleo foi pesado para 

determinação do rendimento. O óleo essencial foi armazenado em freezer (-25°C) até sua 

utilização nas análises. O rendimento da extração foi calculado de acordo com a equação 1: 

 

Equação 1. Rendimento do óleo essencial 

           ( )  
(                       )

(                         )
                    

 

3.2.2 Obtenção dos extratos brutos 

  

 O material vegetal foi separado em folhas e colmos (incluindo os galhos) e submetido 

à secagem em estufa de circulação de ar forçada à temperatura de 40ºC. Após a secagem, o 

material foi moído em moinho de facas até a obtenção de um pó fino (figura 13).  

 

Figura 13.  Aspecto visual do pó obtido a partir da moagem dos colmos (A) e folhas (B). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O pó das folhas (462,65 g) e dos colmos (506,74 g) foi pesado e a extração foi feita, 

separadamente, em Soxhlet com etanol a 60%. Os extratos obtidos são considerados extratos 

brutos. A concentração dos extratos foi feita em evaporador rotatório (BÜCHI Rotavapor R-

124) e após concentração, foram liofilizados (Thermo Fisher Scientific – Modulyo D Freeze 

Dryer) e armazenados em freezer a -20ºC. O rendimento da extração foi calculado após a 

liofilização, de acordo com a equação 2: 

 

Equação 2. Rendimento dos extratos brutos 

             ( )  
(                )

(                         )
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3.2.3 Fracionamento dos extratos brutos 

 

Os extratos brutos foram submetidos à extração sólido-líquido com solventes de 

polaridades crescentes (hexano, clorofórmio, acetato de etila e n-butanol).  A separação foi 

realizada através de agitação eletromagnética (IKA®, modelo C-MAG HS 10) a temperatura 

ambiente utilizando o total de 400 mL de cada solvente para cada 5g de extrato bruto (100 mL 

de solvente por vez, durante 15 minutos). À medida que os solventes foram trocados, cada 

fração orgânica foi filtrada para posterior secagem em evaporador rotatório. As oito frações 

obtidas a partir dos extratos brutos foram completamente secas em chapa de aquecimento a 

60°C e armazenadas em frascos de vidro em dessecador sob vácuo. 

 

3.2.4 Determinação de compostos fenólicos totais 

 

Os compostos fenólicos foram quantificados de acordo com o método 

espectrofotométrico descrito por Ainsworth e Gillepsie (2007) com algumas modificações, 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteau. 

Os extratos brutos e frações das folhas e colmos foram dissolvidos em metanol:água 

80:20 (v/v) na concentração de 5 mg/mL. Ácido Gálico (Sigma Aldrich®) foi utilizado para a 

construção da curva de calibração, nas concentrações finais de 1,25 a 30 μg/mL em 

metanol:água 80:20 (v/v). Como reagente adicional, foi preparada também uma solução de 

carbonato de sódio (Na2CO3) a 700 mmol/L em água destilada. 

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços e as amostras (extratos 

brutos, frações e padrão) e reagentes foram distribuídos da seguinte forma: 

 Amostra: 20 µL da amostra, 30 µL de H2O destilada, 50 µL do reagente de Folin-

Ciocalteau e 100 µL de solução de carbonato de sódio. 

 Branco da amostra: 20 µL da amostra, 80 µL de H2O destilada e 100 µL da solução de 

carbonato de sódio. 

 Controle: 20 µL de metanol 80%, 30 µL de H2O destilada, 50 µL do reagente de 

Folin-Ciocalteu e 100 µL de solução carbonato de sódio. 

 Branco do controle: 20 µL de metanol 80%, 80 µL de H2O destilada e 100 µL de 

solução carbonato de sódio. 

Após 2 horas de reação no escuro com a microplaca coberta com folha de alumínio, as 

absorbâncias foram determinadas em espectrofotômetro (Synergy™ HT Multi-Detection 

Microplate Reader – Biotek) em λ = 760 nm. A mudança de coloração do reagente na 

presença de compostos fenólicos pode ser observada na figura a seguir. 
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Figura 14. Mudança de cor do reagente Folin-Ciocalteau na presença de compostos fenólicos. Amostra (A) e 

branco da amostra (B). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O conteúdo dos compostos fenólicos foi expresso em microgramas equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por miligrama de amostra (μg EAG/mg). Este valor foi calculado a partir 

da equação gerada pela curva de calibração. As análises foram realizadas em triplicada, e os 

resultados mostrados como média seguida do seu desvio padrão.  

 

3.2.5 Determinação de flavonoides 

 

Os flavonoides foram quantificados de acordo com o método espectrofotométrico 

descrito por Woisky e Salatino (1998) com algumas modificações, utilizando cloreto de 

alumínio (AlCl3) como agente complexante.  

 Os extratos brutos e frações das folhas e colmos foram dissolvidos em metanol:água 

80:20 (v/v) na concentração de 5 mg/mL. Quercetina (Sigma Aldrich®) foi utilizada para a 

construção da curva de calibração, nas concentrações finais de 0,1562 a 10 μg/mL em 

metanol:água 80:20 (v/v). Cloreto de alumínio foi utilizado na concentração de 2% em 

metanol:água 80:20 (v/v).  

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços e as amostras (extratos 

brutos, frações e padrão) e reagentes foram distribuídos da seguinte forma: 

 Amostra: 20 µL da amostra, 160 µL da solução de metanol 80% e 20 µL da solução de 

AlCl3.  

 Branco da amostra: 20 µL da amostra e 180 µL de metanol 80%. 

 Controle: 180 µL de metanol 80% e e20 µL da solução de AlCl3. 

 Branco do controle: 200 µL de metanol 80%. 

Após 30 minutos de reação no escuro com a microplaca coberta com folha de 

alumínio, as absorbâncias foram determinadas em espectrofotômetro (Synergy™ HT Multi-

DetectionMicroplate Reader – Biotek) em λ = 425 nm. A mudança de coloração após a 

complexação dos flavonoides com AlCl3 pode ser observada na figura a seguir. 

A B 
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Figura 15.  Coloração observada na presença de flavonoides na amostra. Amostra (A) e branco da amostra (B). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O conteúdo de flavonoides totais foi expresso em microgramas equivalentes de 

quercetina (EQ) por miligrama de amostra (μg EQ/mg). Este valor foi calculado a partir da 

equação gerada pela curva de calibração. As análises foram realizadas em triplicada, e os 

resultados mostrados como média seguida do seu desvio padrão.  

 

3.2.6 Análise dos extratos brutos e frações por Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD) 
 

A análise preliminar cromatográfica dos extratos brutos e das frações foi obtida por 

Cromatografia em Camada Delgada, utilizando o revelador NP/PEG (Natural products-

polyethylene glycol reagent) (WAGNER; BLADT, 2001) para pesquisa de flavonoides. 

Foram utilizadas cromatoplacas de alumínio com sílica gel 60 F254 (Merck®) como 

fase estacionária. As placas foram eluídas no seguinte sistema de solventes: 

clorofórmio:metanol:ácido fórmico (94,5:05:0,5, v/v). 

Os extratos brutos e frações das folhas e colmos foram dissolvidos em metanol na 

concentração de 10 mg/mL. Quercetina foi utilizado como substância de referência, também 

dissolvido em metanol, na concentração de 1 mg/mL. Adicionou-se às cromatoplacas, 

aproximadamente, 10 μL de cada extrato e fração e 5 μL da substância de referência.  

Após desenvolvimento das cromatografias, as placas foram nebulizadas com o 

revelador e observadas sob luz UV-Vis em comprimentos de onda (λ) de 366 e 254 nm. 

 

3.2.7 Análise do óleo essencial e frações por Cromatografia a Gás acoplada a 

Espectrômetro de Massas (CG-EM) 
 

As análises do óleo essencial e das frações (hexano, clorofórmio e acetato de etila) de 

G. angustifolia foram realizadas no laboratório do Instituto de Botânica de São Paulo, com 

supervisão da Dra. Maria Cláudia Marx Young. Utilizou-se o CG-EM Agilent® (série 6890) 

acoplado a espectrômetro de massas, com sistema quadrupolo (Agilent 5973 Network Mass 

Selective Detector) e energia de ionização de 70 eV. A coluna capilar utilizada foi DB-5 (30 

m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 μm) e Hélio foi utilizado como gás de arraste. As 

amostras foram dissolvidas em metanol (1 mg/mL), e o volume de injeção com divisão de 

A B 
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fluxo-split/splitless foi 1µL. As condições cromatográficas para o óleo essencial e as frações 

encontram-se descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Condições de análise do óleo essencial e frações de Guadua angustifolia Kunth por CG-EM. 

Parâmetro Óleo essencial Frações 

Temperatura do injetor 250°C 250°C 

Temperatura do detector 250°C 250°C 

Temperatura inicial 40°C (1 min) 100°C (1 min) 

Temperatura final 240°C (10 min) 290°C (15 min) 

Taxa de aquecimento 3°C/min 10°C/min 

Fluxo do gás de arraste (He) 1 mL/min 1 mL/min 

 

O índice de retenção de linear (IR) foi calculado utilizando uma série homóloga de n-

alcanos (C8-C40) submetidas às mesmas condições de análise cromatográfica das amostras. O 

índice retenção linear foi calculado de acordo com Dool e Kratz (1963) e está mostrado na 

equação 3: 

Equação 3. Índice de retenção linear (IR). 

            
    (    )  (   ) 

(     )  (   )
   

X - composto de interesse; Z - número de átomos de carbono do alcano com tempo de retenção anterior ao 

tempo de retenção de X; TR
X
 - tempo de retenção do composto X; TR

Z
 - tempo de retenção de Z; TR

Z+1
 - tempo 

de retenção do alcano com tempo de retenção posterior ao tempo de retenção de X. 

 

A identificação dos compostos voláteis foi realizada através da comparação dos 

índices de retenção e espectros de massa obtidos com as bibliotecas instaladas no 

equipamento (NIST 08/Willey 2014) e com a literatura (ADAMS, 2007; LINSTROM; 

MALLARD, 2019) 

 

3.2.8 Análise das frações por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

As análises das frações (n-hexano, clorofórmio, acetato de etila e n-butanol) de 

G. angustifolia foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica do Instituto de Biociências - 

USP, com supervisão do Profº Dr. Marcelo J. Pena Ferreira. Utilizou-se o CLAE Agilent 

1260 com detector por varredura de espectro no Ultravioleta por arranjo de fotodiodos com 

célula de fluxo de 60 mm. A coluna utilizada foi Zorbax Eclipse Plus de fase reversa C18 (4,6 
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x 150 mm) 3,5 µm de diâmetro de partícula e um fluxo de 1,0 mL por minuto. Foram 

utilizados solventes de grau cromatográfico da marca T. J. Baker.  

O sistema de eluição das amostras foi elaborado de acordo com a polaridade das 

mesmas. Os dois sistemas empregam o modo gradiente e são constituídos por H2O acidificada 

com 0,1% de ácido acético e acetonitrila (ACN). 

Para a fração clorofórmica, o sistema de eluição (S1) foi iniciado por uma mistura de 

90% de H2O acidificada com 0,1% de ácido acético e 10% de ACN, no qual ACN atinge 25% 

em 10 minutos; de 10 a 30 minutos, ACN atinge 50%; de 30 a 50 minutos, ACN atinge 100%, 

o qual foi mantido por mais dez minutos. 

Para as frações acetato de etila e n-butanol, o sistema de eluição (S2) foi iniciado com 

uma mistura de 90% de H2O acidificada com 0,1% de ácido acético e 10% de ACN, que foi 

mantido 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; e 

finalmente de 54 a 60 minutos, 50 a 100% de ACN. 

A identificação dos compostos fenólicos foi realizada através da comparação dos 

tempos de retenção e espectros ultravioleta obtidos com uma série de padrões conhecidos e 

avaliados utilizando a mesma metodologia das amostras. 

 

3.3 Análises biológicas 

 

3.3.1 Determinação do potencial antioxidante 

 

Para a avaliação do potencial antioxidante dos extratos foi empregado o método 

colorimétrico de captura do radical livre DPPH descrito por Brand-Willians, Cuvelier e Berset 

(1995), com algumas modificações. Este método se baseia na redução do radical DPPH 

através da transferência de elétrons dos compostos de interesse. Com a redução do DPPH, 

ocorre o decaimento de sua absorbância e também mudança de coloração (roxo para amarelo).  

Diluições seriadas dos extratos brutos e frações das folhas e colmos foram preparadas 

utilizando metanol como solvente. As concentrações variaram de 50 μg/mL a 500 μg/mL. O 

óleo essencial foi avaliado somente em uma concentração. Quercetina (Sigma Aldrich®) e 

extrato de Ginkgo biloba EGB 761 (Abbott) foram as substâncias de referência utilizadas no 

ensaio, nas concentrações finais de 2 a 7 μg/mL, também dissolvidas em metanol. A solução 
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estoque de DPPH foi preparada para que atingisse a concentração final no ensaio de 60 μg/mL 

(Solução estoque: 0,08 mg/mL). Esta solução foi mantida ao abrigo da luz até o momento de 

utilização. 

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços e as amostras (óleo essencial, 

extratos brutos, frações e padrões) e reagentes foram distribuídos da seguinte forma: 

 Amostra: 50 µL da amostra + 150 µL de DPPH 

 Branco da amostra: 50 µL da amostra + 150 µL de metanol. 

 Controle: 150 µL de DPPH + 50 µL metanol. 

 Branco do controle: 200 µL de metanol. 

As microplacas foram cobertas com papel alumínio para que a reação ocorresse no 

escuro. Após 30 minutos de reação, as absorbâncias foram determinadas em 

espectrofotômetro (Synergy™ HT Multi-DetectionMicroplate Reader – Biotek) em 515 nm. 

A figura a seguir ilustra a coloração do reagente DPPH oxidado e reduzido. 

 
Figura 16. Coloração do reagente DPPH. Reagente oxidado (A) e reagente reduzido (B). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os ensaios foram realizados em triplicata e a porcentagem de inibição do radical 

DPPH para cada concentração de amostra foi calculada a partir da seguinte equação 4: 

 

Equação 4. Inibição do radical livre DPPH. 

    ( )   
(                           ) (                         )

(                           )
  x 100             

 

O resultado é dado como o valor médio de CE50 (concentração efetiva para se obter 

50% de resposta) entre as repetições e seu respectivo desvio padrão. O valor de CE50 é 

calculado através de regressão linear.  

 

 

A 

 

B 
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3.3.2 Atividade antimicrobiana por microdiluição 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extratos brutos e frações 

foi realizada no Laboratório de Controle Biológico de Medicamentos e Cosméticos da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP, utilizando-se o método de microdiluição 

(MORENO et al., 2013; MACHADO et al., 2017).  

Foram utilizados 5 micro-organismos para esta avaliação. Três bactérias: 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Escherichia 

coli (ATCC 8739), e dois fungos: Candida albicans (ATCC 10231) e Aspergillus brasiliensis 

(ATCC 16404). Estas cepas encontravam-se liofilizadas e cada uma foi suspensa em solução 

salina estéril 0,9% (p/v) e em seguida ativadas, transferindo-se a suspensão para caldo 

nutritivo com incubação adequada para cada micro-organismo (Bactérias: 35-37 °C por 24 

horas, C. albicans: 20-25 °C por 48 horas, A. brasiliensis a 20-25 °C por 7 dias). Partindo 

deste caldo, os micro-organismos foram transferidos em estrias para superfície de meio de 

cultura sólido e incubados em estufa. A. brasiliensis foi estriado em ágar acondicionado em 

tubos de ensaio inclinados. As bactérias foram incubadas a 35-37 °C por 24 horas, C. albicans 

a 20-25 °C por 48 horas para e A. brasiliensis a 20-25 °C por 7 dias. A partir dessas culturas, 

foram realizadas no máximo 5 subculturas. 

As bactérias,foram cultivadas em caldo nutritivo e ágar caseína de soja (Tryptic Soy 

Broth e Tryptic Soy Agar - Difco®). Para os fungos, foi utilizado caldo nutritivo e ágar 

Sabouraud Dextrose (Sabouraud Dextrose Broth e Sabouraud Dextrose Agar - Difco®). 

Todos os meios de cultura foram preparados de acordo com as instruções do fabricante. 

A massa celular resultante do crescimento em meio sólido foi recolhida em 9 mL de 

solução salina estéril 0,9% (p/v) e padronizada através de escala McFarland 0,5 (1,5x 10
8 

UFC/mL). Polissorbato 80 foi utilizado para auxiliar no recolhimento da massa celular de A. 

brasiliensis. O inóculo é composto da solução salina + micro-organismo diluída em meio de 

cultura, até que se atinja a concentração final de 2x10
3
 UFC/mL. Esta concentração foi 

conferida através de contagem das unidades formadoras de colônias. Para cada experimento 

foi realizada a semeadura para confirmação da viabilidade do inóculo. 

Foram empregados como controles positivos cloranfenicol (USP) para E. coli e S. 

aureus, amicacina (Sigma Aldrich®) para P. aeruginosa e nistatina (USP) para C. albicans e 

A. brasiliensis. As soluções estoque foram preparadas na concentração de 1 mg/mL  para 

atingirem a concentração de 50 μg/mL no poço da microplaca. 



41 
 

As amostras foram solubilizadas em DMSO:MeOH 1:1. A concentração final no 

poço da microplaca foi de 500 μg/mL para o óleo essencial e frações e de 2 mg/mL para os 

extratos brutos. 

O ensaio foi realizado em microplacas de 96 poços e as amostras (Óleo essencial, 

extratos brutos, frações e agentes antimicrobianos) e controles foram distribuídos da seguinte 

forma: 

 Amostra: 10 µL de amostras + 190µL de inóculo 

 Amostra em branco: 10 µL de amostra + 190 µL do meio de cultura. 

 Controle de crescimento: 200µL de inóculo 

 Controle de esterilidade: 200µL meio de cultura. 

 Controle de solvente:10 µL de + 190 µL de inóculo 

 Branco de crescimento: 10 µL de DMSO:MeOH +190 µL de meio de cultura. 

As microplacas foram incubadas em estufa por 48 h a 25°C para C. albicans, por 72 

horas a 25 °C para A. brasilensis e 24 h a 35°C para os demais micro-organismos. Passado o 

período de incubação, a leitura das placas foi realizada em espectrofotômetro (Synergy™ HT 

Multi-DetectionMicroplate Reader – Biotek) em λ 630 nm. Com os valores de absorbância 

das amostras e dos controles foi possível calcular a porcentagem de inibição de crescimento 

microbiano. As equações utilizadas encontram-se a seguir. 

 

Equação 5. Crescimento microbiano. 

                      ( )  
(                         )

(                                          )     
                         

 

Equação 6. Inibição do crescimento microbiano. 

           ( )                                   

 

Para A. brasiliensis, essa avaliação foi feita visualmente. Caso as amostras se 

apresentassem límpidas como as amostras em branco (amostras sem o micro-organismo), 

seria considerado 100% de inibição. Por outro lado, caso as amostras apresentassem turbidez, 

em qualquer intensidade, seria considerado que as amostras não foram capazes de inibir o 

crescimento deste micro-organismo (inibição igual à zero).  
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3.3.3 Atividade inibidora da tirosinase 
 

Para a avaliação da atividade inibidora da enzima tirosinase foi empregada 

metodologia descrita por Masuda et al. (2005) e Hubert et al. (2016), com algumas 

modificações.  

Os extratos brutos e frações das folhas e colmos foram avaliados na concentração final 

de 1 mg/mL. Para tanto, preparou-se uma solução-mãe com 25 mg de amostra, 100 μL de 

Tween 20 e 900 μL de DMSO. A solução final utilizada no ensaio foi preparada a partir de 

100 μL de solução-mãe mais 800 μL de tampão fosfato pH 6,8. O preparo das amostras foi 

feito em dois passos para facilitar a dissolução dos extratos e para que o volume de DMSO e 

Tween não ultrapassasse 5% no poço da microplaca. Como substâncias de referência foram 

escolhidos um extrato vegetal, Curcuma longa (Ache
®

), e um composto isolado, ácido kójico 

(Gamma
®

), reconhecidos por sua capacidade de inibir a enzima. O preparo dessas amostras 

obedeceu ao mesmo processo dos extratos, com a diferença que foram realizadas diluições 

seriadas pois o resultado foi dado como CE50 (concentração efetiva para se obter 50% de 

resposta). 

A enzima tirosinase (Sigma-Aldrich®) foi diluída em tampão fosfato pH 6,8 obtendo-

se uma solução com concentração de 0,033 mg/mL. Essa solução foi mantida sob refrigeração 

até o momento do uso. O substrato utilizado para esta enzima foi a 3,4-di-hidroxi-L-

fenilalanina (L-DOPA) (Sigma-Aldrich®) na concentração de 0,5 mg/mL, utilizando o 

mesmo tampão como solvente.  

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços e as amostras (extratos 

brutos, frações e substâncias de referência) e reagentes foram distribuídos da seguinte forma: 

 Amostra: 40 µL de amostra + 80 µL de tampão + 40 µL de tirosinase 

 Branco da amostra: 40 µL da amostra + 120 µL de tampão  

 Controle: 40 µL de solvente da amostra + 80 µL de tampão + 40 µL de tirosinase  

 Branco do controle: 40 µL de solvente da amostra + 120 µL de tampão 

Protegida da luz a placa sofreu agitação moderada e foi incubada por 10 minutos a 

30°C. Passado este tempo, adicionou-se o substrato (40 µL de L-DOPA) em todos os poços. 

A placa foi agitada e incubada novamente por 10 minutos a 30°C. Em seguida, realizou-se a 

leitura em espectrofotômetro (Synergy™ HT Multi-DetectionMicroplate Reader – Biotek) em 

λ de 475 nm. Na figura a seguir (figura 17) é possível observar a mudança na coloração após a 

adição do substrato da enzima. 
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Figura 17.  Mudança de coloração ocorrida no ensaio da atividade inibidora da tirosinase. A linha superior 

corresponde à amostra e contém a enzima e o substrato. A linha inferior corresponde ao branco da amostra e 

contém somente o substrato. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os ensaios foram realizados em triplicata e a porcentagem de atividade inibidora da 

tirosinase foi calculada a partir da seguinte equação: 

 

Equação 7. Atividade inibidora da tirosinase. 

 

              
(                           ) (                         )

                           
            

 

 

Para as substâncias referência foram calculados os valores de CE50 enquanto os 

extratos foram avaliados em uma única concentração (1 mg/mL).  

 

 

3.4 Análises estatísticas 

 

Para os ensaios de determinação de compostos fenólicos totais, determinação de 

flavonoides, determinação do potencial antioxidante e atividade inibidora da tirosinase, os 

resultados foram submetidos à análise de variância one-way (ANOVA) seguido por teste de 

Tukey utilizando o software Minitab® 17.  
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4. Resultados e discussão 

 

4.1 Análises químicas 

 

4.1.1 Rendimento e composição química do óleo essencial 

 

A extração do óleo essencial das folhas de G. angustifolia foi realizada a partir de 

355,58 g de material vegetal, resultando em um total de 0,097 g de óleo. O rendimento da 

extração foi de 0,027±0,03%. Este rendimento foi maior que o apresentado por Phyllostachys 

pubescens (Pradelle) Mazel ex J. Houz., onde as folhas apresentaram um rendimento de 

0,01% do óleo essencial (TAKAHASHI; MIZUI; MIYAZAWA, 2010). Entretanto, em 

comparação com óleos essenciais extraídos dos colmos de espécies do gênero Schizostachyum 

Nees, a quantidade de óleo essencial em G. angustifolia foi inferior. Nas espécies S. blumei 

Nees., S. brachycladum Nees., S. lima (Blanco) Merrill., e S. pilosum S. Dransf., os 

respectivos teores de óleos essenciais foram 3,2 %, 4,9 %, 5,1 % e 7,3 % (VAIRAPPAN et 

al., 2015). 

O óleo essencial de G. angustifolia consistia em uma mistura de pelo menos 15 

compostos, dos quais 11 foram identificados, representando 77,5% da composição total. A 

tabela 1 relaciona os compostos, os índices de retenção calculados e os encontrados na 

literatura, bem como a porcentagem de cada composto no óleo essencial. 
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Tabela 1.  Composição química do óleo essencial das folhas de Guadua angustifolia. 

Composto IR
a
 IR (lit.)

b
 % 

α-ionona 1419 1430 5,6 

geranil acetona 1447 1455 4,4 

β-ionona 1476 1488 6,4 

butilhidroxitolueno (BHT) 1499 1515 1,5 

N.I.1: 196 (M
+•

), 57(100%), 43(87%), 41(67%) 1670 - 2,0 

Tetradecanal 1713 1618 1,0 

N.I.2: 196 (M
+•

), 69(100%), 57(83%), 43(72%) 1732 - 1,8 

hexa-hidro-farnesil acetona 

(6,10,14-trimetil-2-pentadecanona) 
1840 1801 23,1 

di-isobutilftalato 1855 1877 6,4 

Homosalato 1877 1903 1,6 

E,E- farnesil acetona 1905 1913 4,7 

ácido hexadecanóico 1962 1972 1,4 

Z-fitol 2105 2112 21,3 

N.I.3: 292 (M
+•

), 83(100%), 55(69%), 41(51%) 2168 - 9,9 

N.I.4: 294 (M
+•

), 113(100%), 43(58%), 41(31%) 2174 - 8,8 

Identificados 
  

77,5 

N.I.   22,5 

Ácidos graxos e derivados   2,4 

Artefatos   7,9 

Fenóis prenilados   1,6 

Terpenos   65,5 
a
 Índice de retenção-coluna DB-5; 

b 
Valores da literatura (ADAMS,2007; NIST;Willey). N.I. - não identificado 

 

Os terpenos são responsáveis pela maior parte da composição química (65,5%), sendo 

os compostos majoritários hexa-hidro-farnesil acetona (6,10,14-trimetil-2-pentadecanona) 

(23,1%) e Z-fitol (21,3%). Estes dois terpenos já foram anteriormente identificados nos óleos 

essenciais de outras espécies de bambu, como em P. pubescens, onde hexa-hidro-farnesil 

acetona é um dos compostos principais (TAKAHASHI; MIZUI; MIYAZAWA, 2010) e em 

Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f., no qual encontramos Z-fitol entre os majoritários 

(NONG et al.,2002). 

 
Figura 18.  Estrutura dos compostos majoritários identificados no óleo essencial de Guadua angustifolia, Z-fitol 

(a) e hexa-hidro-farnesil acetona (b) 
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Além disso, foram identificados dois artefatos, butil-hidróxitolueno (BHT) e di-

isobutilftalato, somando 7,9 % da composição total. O uso de solventes contaminados durante 

a extração (MALTESE; KOOY; VERPOORTE, 2009) e/ou a contaminação da planta por 

poluição ambiental poderiam explicar a presença dessas substâncias na composição do óleo 

essencial (FRIES; PUTTMANN, 2003; OMIDPANAH et al., 2018).  

 

4.1.2 Rendimento dos extratos brutos e frações 
 

Os extratos brutos de G. angustifolia foram obtidos através da extração por Soxhlet em 

etanol:água (60:40), utilizando ao total 462,65g de pó das folhas e 506,74g de pó dos colmos. 

O aparelho de Soxhlet resulta em uma extração eficiente empregando quantidade reduzida de 

solvente, o qual é renovado a cada ciclo. Ademais, misturas etanólicas e metanólicas extraem 

a maioria das substâncias de interesse para análise fitoquímica, abrangendo compostos de alta, 

média e baixa polaridade (SIMÕES et al., 2003; LIU, 2011). Na tabela 2, são mostrados o 

rendimento e a massa obtida para cada extrato. É importante ressaltar que o rendimento foi 

calculado somente após a liofilização dos extratos brutos.  

 
Tabela 2.  Rendimento dos extratos brutos das folhas e colmos de Guadua angustifolia Kunth. 

Parte da planta Material seco moído (g) Massa do extrato bruto (g) Rendimento (%) 

Folhas 462,65 75,97 16,4 

Colmo 506,74 50,29 9,92 

 

O extrato bruto das folhas apresentou rendimento maior que o extrato bruto dos 

colmos. Além do método extrativo e solventes empregados, o rendimento também depende da 

composição do material vegetal (GUPTA; NARANIWAL; KOTHARI, 2012; MACWAN; 

PATEL; KALIA, 2010). Os resultados apresentados sugerem que o extrato das folhas possui 

maior variedade e/ou concentração de compostos. Utilizando a mesma metodologia do 

presente trabalho, outros bambus nativos do continente americano apresentaram rendimentos 

semelhantes aos obtidos por G. angustifolia, com valores de 10,1% e 9,9% para folhas e 

colmos de Aulonemia aristulata  (Döll) McClure e 14,2% e 12,2% para folhas e colmos de 

Chusquea bambusoides Rupr. Ex Döll (WRÓBLEWSKA; GUARATINI; MORENO, 2016). 

Os ensaios químicos e biológicos foram realizados com os extratos brutos e suas 

frações, as quais foram preparadas a partir de 62,5 g de extrato bruto das folhas e 37,0 g de 

extrato bruto dos colmos, utilizando solventes de polaridades crescentes (hexano, clorofórmio, 

acetato de etila e n-butanol). O fracionamento dos extratos permite a separação dos compostos 
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de acordo com a polaridade dos solventes utilizados (SIMÕES et al., 2003). A massa e o 

rendimento de cada fração encontram-se na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.  Rendimento das frações obtidas através dos extratos brutos das folhas e colmos de Guadua 

angustifolia Kunth. 

Amostra Massa da fração (g) Rendimento (%) 

FH 5,430 8,68 

FCL 6,562 10,49 

FAC 0,472 0,75 

FBUT 0,755 1,21 

CH 0,600 1,62 

CCL 1,002 2,71 

CAC 0,366 0,99 

CBUT 0,814 2,20 

FH - Fração hexânica das folhas, FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das 

folhas, FBUT - Fração butanólica das folhas, CH - Fração hexânica dos colmos, CCL - Fração clorofórmica dos 

colmos, CAC - Fração acetato de etila dos colmos, CBUT - Fração butanólica dos colmos. 

 

Os maiores rendimentos foram obtidos pelas folhas, nas frações clorofórmica e 

hexânica (10,49% e 8,68%, respectivamente), enquanto suas outras frações e todas as frações 

dos colmos de uma forma geral apresentaram rendimentos menores, variando de 2,71 % para 

a clorofórmica dos colmos até 0,75% para acetato de etila das folhas. A composição de cada 

fração está ligada à polaridade do solvente utilizado na partição. Solventes apolares, como 

hexano, e de baixa polaridade, como o clorofórmio, extraem compostos lipofílicos como 

alcanos, ácidos graxos esteróis, alguns terpenos, compostos aromáticos, ésteres e alcaloides. 

Flavonoides e quinonas podem ser extraídos por solventes de média polaridade como acetato 

de etila, enquanto o n-butanol, solvente de maior polaridade utilizado, pode extrair glicosídeos 

e polifenóis como taninos e antocianinas (LIU, 2011). Diante do apresentado, pode-se dizer 

que o extrato bruto das folhas apresenta maior proporção de compostos com menor polaridade 

ou lipofílicos enquanto nos colmos, os compostos polares e apolares apresentam distribuição 

mais homogênea. 

 

4.1.3 Teor de compostos fenólicos totais 

 

A quantificação dos compostos fenólicos nos extratos brutos e frações foi realizada 

através do ensaio que se baseia na transferência de elétrons dos fenóis para o reagente Folin-

Ciocalteau, formando complexos azuis que são determinados em comprimento de onda 

específico (AINSWORTH; GILLEPSIE, 2007). Ácido gálico foi a substância de referência e 
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sua curva de calibração é mostrada na figura 19, com a respectiva equação da reta e o 

coeficiente de correlação linear (r
2
).  

Os teores de compostos fenólicos totais foram calculados com base na equação gerada 

pela curva de calibração (Figura 19), e são apresentados em microgramas equivalentes de 

ácido gálico por miligrama de amostra (μg de EAG/mg). Esses valores são mostrados na 

tabela 4, expressos como média seguida do desvio padrão.  

 

Figura 19.  Curva de calibração do ácido gálico utilizada para os cálculos dos compostos fenólicos totais dos 

extratos brutos e frações. 

 
 

Tabela 4. Teor de compostos fenólicos totais presentes nos extratos brutos e frações de Guadua angustifolia 

Kunth. 

Amostra Fenólicos totais (μg de EAG/mg ) 

FEB 27,41±0,84
C
 

CEB 24,04±0,85
C
 

FCL 44,03±5,50
B
 

FAC 31,68±1,71
C
 

FBUT 47,32±3,50
B
 

CCL 57,43±5,67
A
 

CAC 42,77±2,94
B
 

CBUT 46,81±4,51
B
 

O teor de compostos fenólicos totais é expresso como a média entre as três repetições realizadas seguida do 

desvio padrão. Os resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando p < 0,05. Os resultados que 

não compartilham as mesmas letras são estatisticamente diferentes. FEB-Extrato bruto das folhas, CEB-Extrato 

bruto dos colmos, FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das folhas, FBUT - 

Fração butanólica das folhas, CCL - Fração clorofórmica dos colmos, CAC - Fração acetato de etila dos colmos, 

CBUT - Fração butanólica dos colmos. 
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A concentração de compostos fenólicos totais presentes nos extratos brutos das folhas 

(27,41±0,84μg de EAG/mg) é ligeiramente maior que aquela encontrada para os colmos 

(24,04±0,85μg de EAG/mg).  Os extratos brutos de G. angustifolia apresentaram teores mais 

elevados em comparação com B. arudinacea (Retz.) Willd., espécie nativa da Índia (14,6 μg 

de EAG/mg) (MACWAN; PATEL, KALIA, 2010). Comparando com uma espécie nativa do 

Brasil, Apoclada simplex McClure & Smith, esses teores foram inferiores, apresentando 

131,4±5,97 μg de EAG/mg para os colmos e 58,36±1,69 μg de EAG/mg para as folhas (ISSA, 

2015). Nessa espécie o teor de compostos fenólicos nos colmos foi mais que o dobro do 

encontrado nas folhas, diferente dos resultados de G. angustifolia, a qual apresentou valores 

próximos para colmos e folhas. Em relação às frações, a clorofórmica dos colmos apresentou 

o maior teor (57,43±5,67 μg de EAG/mg) e entre as frações das folhas, a butanólica 

apresentou o maior teor (47,32±3,50 μg de EAG/mg).  

 

4.1.4 Teor de flavonoides 

 

A determinação do teor de flavonoides nos extratos brutos e frações de G. angustifolia 

foi realizada através do método colorimétrico que utiliza cloreto de alumínio (AlCl3) como 

agente complexante. O ensaio foi realizado em triplicata e a curva de calibração média para o 

padrão de quercetina com a respectiva equação da reta e o coeficiente de correlação linear (r
2
) 

calculado neste experimento encontram-se na figura a seguir (figura 20). 

 

Figura 20. Curva de calibração da quercetina utilizada para os cálculos do conteúdo de flavonoides dos extratos 

brutos e frações. 
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O teor de flavonoides nos extratos brutos e frações foi calculado através da equação da 

reta gerada a partir da curva de calibração. O resultado foi apresentado como μg de EQ/mg 

(micrograma de equivalente de quercetina / miligrama de amostra) e na tabela 5 estão 

apresentados os teores para cada amostra, seguidos do seu desvio padrão. 

 

Tabela 5.  Teor de flavonoides presentes nos extratos brutos e frações de Guadua angustifolia Kunth. 

Amostra Flavonoides (μg de EQ/mg ) 

FEB 1,57±0,84
A
 

CEB 0,36±0,85
D
 

FCL 0,92±5,5
C
 

FAC 1,27±1,71
B
 

FBUT 0,91±3,5
C
 

CCL 0,23±5,67
D
 

CAC 0,34±2,94
D
 

CBUT 0,42±4,51
D
 

O teor de flavonoides é expresso como a média entre as três repetições realizadas seguida do desvio padrão. Os 

resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando p < 0,05. Os resultados que não compartilham 

as mesmas letras são estatisticamente diferentes. FEB-Extrato bruto das folhas, CEB-Extrato bruto dos colmos, 

FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das folhas, FBUT - Fração butanólica 

das folhas, CCL - Fração clorofórmica dos colmos, CAC - Fração acetato de etila dos colmos, CBUT - Fração 

butanólica dos colmos. 

 

O extrato bruto das folhas (1,57±0,02 μg de EQ/mg) possui concentração de 

flavonoides quatro vezes maior que os colmos (0,36±0,02μg de EQ/mg). Comparando-se o 

resultado deste ensaio com os resultados obtidos no ensaio de quantificação de compostos 

fenólicos totais, pode-se afirmar que menos de 10 % dos compostos fenólicos dos extratos 

brutos são flavonoides. Os teores encontrados nos extratos das folhas e colmos de G. 

angustifolia foram inferiores aos encontrados nos extratos de outra espécie nativa A. simplex, 

que apresentou 12,40±0,39μg de EQ/mg para as folhas e 4,44±0,08μg de EQ/mg para os 

colmos (ISSA, 2015). Algumas espécies da Ásia também exibiram teores mais elevados que 

G. angustifolia em extratos metanólicos das folhas. Em B. arudinacea são encontrados 6,71μg 

de EQ/mg (MACWAN; PATEL; KALIA, 2010), e destacando-se entre os resultados aqui 

apresentados temos Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees, também uma espécie de bambu-

gigante asiático, com um teor de flavonoides de 199 μg de EQ/mg (GOYAL; MIDDHA; 

SEN, 2011). Entre as frações das folhas, a fração acetato de etila apresentou a maior 

concentração de flavonoides, 1,27 μg de EQ/mg. Em relação aos colmos, a fração que 

concentrou o maior teor de flavonoides foi a butanólica, com 0,42 μg de EQ/mg.  
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4.1.5 Análise dos extratos brutos e frações por Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD) 

 

A presença de fenólicos nos extratos brutos e frações de G. angustifolia também foi 

avaliada através da Cromatografia em Camada Delgada. Para tanto, utilizou-se o reagente 

NP/PEG 28 (Natural products-polyethyleneglycol reagent), o qual intensifica a fluorescência 

de flavonoides quando a placa é exposta a luz ultravioleta em 365 nm. Quercetina foi a 

substância de referência utilizada. Na figura a seguir, é possível visualizar o perfil 

cromatográfico de cada amostra após aspersão do reagente NP/PEG e exposição da placa à 

luz ultravioleta em 365nm. 

 

Figura 21.  Placa cromatográfica após aspersão do reagente NP/PEG em luz ultravioleta 365 nm. 

 
1 - Fração hexânica das folhas, 2 - Fração clorofórmica das folhas, 3 - Fração de acetato de etila das folhas, 4 - 

Fração butanólica das folhas, 5 - Fração hexânica dos colmos, 6 - Fração clorofórmica dos colmos, 7 - Fração 

acetato de etila dos colmos, 8 - Fração butanólica dos colmos, 9- Extrato bruto das folhas, 10- Extrato bruto do 

colmo, P- Padrão (Quercetina). 

 

Comparando os perfis cromatográficos dos extratos brutos e frações das folhas e 

colmos, é possível notar que a maior diferença entre eles é a presença de clorofila nas 

amostras das folhas, que se apresenta como regiões avermelhadas ao final da análise 

cromatográfica (Rf 0,77-0,87) (WAGNER; BLADT, 2001). 

Em relação aos flavonoides, estes apresentam fluorescência na cor amarela, verde ou 

azul, as quais são intensificadas após a aplicação do reagente NP/PEG. No extrato bruto das 
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folhas (Amostra 9) é possível visualizar uma região amarelada perto do ponto de aplicação, 

que se apresenta novamente em sua fração butanólica (Amostra 4). Essa região tem aparência 

e fator de retenção similares aos da quercetina (Amostra P), o que pode ser um indicativo da 

presença deste composto na fração butanólica das folhas. As frações dos colmos apresentam 

regiões azuladas na faixa de Rf 0,78, o que pode indicar a presença de ácidos fenólicos ou 

cumarinas (WAGNER; BLADT, 2001). 

Em suma, as amostras não apresentaram perfis que indiquem presença de diversos 

tipos de flavonoides. Esses resultados são avaliados com maior detalhamento na análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência.  

 

4.1.6 Identificação de compostos fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) 

 

Os compostos fenólicos possuem como estrutura básica um anel aromático substituído 

por uma ou mais hidroxilas (fenol) e são classificados como fenóis simples ou polifenóis, de 

acordo com o número de anéis fenólicos presentes na molécula. Cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) é a melhor técnica para a separação desses compostos (KHODDAMI; 

WILKES; ROBERTS, 2013). Aliados a CLAE, os detectores UV-vis são ideais para a 

identificação, visto que todos os fenólicos apresentam diferentes níveis de absorção de luz 

devido à presença dos anéis aromáticos e das ligações duplas conjugadas presentes em suas 

moléculas (STALIKAS, 2009). Comprimentos de onda que variam de 190-550 nm são 

utilizados na identificação desses compostos, e essa ampla faixa se deve ao fato de os 

fenólicos apresentarem diferentes máximos de absorção de acordo com suas estruturas. 

Entretanto, a absorção em 280 nm é comum a todos os compostos fenólicos (ALEIXANDRE-

TUDO; TOIT, 2018). Por essa razão, para a avaliação das frações, foram selecionados os 

cromatogramas obtidos nesse comprimento de onda. Esses cromatogramas são mostrados a 

seguir. 
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Figura 22.  Cromatogramas obtidos para as frações clorofórmicas das folhas (A) e colmos (B) de Guadua 

angustifolia Kunth através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em 280 nm. 

 
 

 

Figura 23.  Cromatogramas obtidos para as frações acetato de etila das folhas (A) e colmos (B) de Guadua 

angustifolia Kunth através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em 280 nm. 
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Figura 24.  Cromatogramas obtidos para as frações butanólicas das folhas (A) e colmos (B) de Guadua 

angustifolia Kunth através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em 280 nm. 

 
 

Os tempos de retenção e os espectros de absorção dos picos foram comparados à uma 

lista de padrões avaliados nas mesmas condições que as amostras. Contudo, foram 

considerados somente os picos que apresentaram tempos de retenção até 22 minutos para a 

fração clorofórmica e até 26 minutos para as frações acetato de etila e n-butanol. Após esses 

tempos não foi possível a comparação com os padrões, pois esses foram os maiores tempos de 

retenção apresentados por eles. Na tabela 6 são apresentados os compostos presentes nas 

amostras em que os tempos de retenção foram similares aos tempos de retenção dos padrões.  

 

Tabela 6.  Tempos de retenção dos compostos e das substâncias de referência identificados por cromatografia 

líquida de alta eficiência. 

Amostra 
Tempo de retenção da 

amostra 
Substância de referência 

Tempo de retenção do 

padrão 

FCL 7,426 
ácido p-cumárico 7,496

1
 

CCL 7,422 

FAC 10,224 

ácido p-cumárico 10,428
2
 

FBUT 10,217 

CAC 10,102 

CBUT 10,208 

FBUT 13,335 
quercetina -3-O-

galactosídeo 
13,372

2
 

FCL - Fração clorofórmica das folhas, CCL - Fração clorofórmica dos colmos, FAC - Fração de 

acetato de etila das folhas, FBUT- Fração butanólica das folhas, CAC - Fração acetato de etila dos 

colmos, CBUT - Fração butanólica dos colmos. 
1
Tempo de retenção obtido na metodologia para 

frações mais apolares. 
2
Tempo de retenção obtido na metodologia para frações mais polares. 
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 Os espectros de absorção no UV dos compostos mencionados na tabela 6, bem como 

os espectros dos padrões de referência são mostrados nas figuras a seguir. 

 

Figura 25. Espectro de absorção no UV do ácido p-cumárico (Padrão). 

 
 

Figura 26. Espectros de absorção no UV para os picos identificados como ácido p-cumárico nas frações de 

Guadua angustifolia Kunth. 
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Figura 27. Espectros de absorção no UV da quercetina-3-O-galactosídeo (Padrão) e para o pico identificado 

como essa substância na fração butanólica das folhas de Guadua angustifolia Kunth. 

 

 

Avaliando os resultados, é possível sugerir que os resultados gerados pela análise das 

frações por CLAE tem relação com os resultados fornecidos pela análise por CCD. Assim 

como sugerido pela CCD, a fração butanólica das folhas possui um derivado de quercetina em 

sua composição. Contudo, com a avaliação usando CLAE-DAD, verificou-se que esse 

flavonoide trata-se do heterosídeo quercetina-3-O-galactosídeo (Hiperosídeo), que consiste na 

molécula da quercetina ligada a um açúcar, a galactose. Sua estrutura pode ser vista na figura 

28. 

 

Figura 28. Estrutura molecular do heterosídeo quercetina-3-O-galactosídeo (Hiperosídeo). 

 
 

            A segunda substância identificada foi o ácido p-cumárico (figura 6). Este ácido 

fenólico está presente nas frações clorofórmica, acetato de etila e butanolica das folhas e 

colmos. Comparando este resultado com o obtido na CCD, é possível sugerir que a zona 
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fluorescente azulada nas frações dos colmos pode corresponder a este composto. E apesar das 

frações das folhas não terem apresentado essa zona característica, elas também possuem ácido 

p-cumárico em sua composição. 

 Ácido p-cumárico também está presente na composição de espécies de bambus 

asiáticos, como P. bambusoides, P. nigra, P. nigra var. henonis, P. pubescens e Pseudosasa 

japonica. Entre as propriedades biológicas apresentadas por essa substância, podem ser 

citadas: atividade neuroprotetora, útil no tratamento da doença de Parkinson (VAUZOUR; 

CORONA; SPENCER, 2010); atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae e 

Salmonella typhimurium (LOU et al., 2012); atividade antioxidante através do sequestro do 

radical OH e a capacidade de redução do colesterol LDL com a sua administração oral 

(ZANG et al., 2000). 

Em relação ao hiperosídeo, até o presente momento não foram encontrados registros 

da sua identificação em outras espécies de bambus, ao contrário da sua aglicona quercetina, 

que já foi encontrada em espécies nativas da mata atlântica (A. aristulata) e asiáticas (P. 

bambusoides) (PARK; JHON, 2010; ZHAO et al., 2019; GROMBONE-GUARATINI et al., 

2009). Também é interessante citar o fato de que os flavonoides identificados nos bambus, 

quando não estão em seu estado livre, geralmente apresentam-se como C-glicosídeos (CHOI; 

LEE, 2008; WANG et al., 2012; LIU et al., 2014) e não O-glicosídeos, como no caso do 

hiperosídeo. A respeito de suas atividades biológicas, este composto apresentou atividade 

antiviral, antioxidante e anti-inflamatória (KIM; UM, 2011). E a combinação de hiperosídeo e 

quercetina apresentou citotoxicidade frente a células de câncer de cólon, levando a apoptose 

dessas células (LI et al, 2013).  

Os resultados aqui apresentados devem ser considerados uma análise preliminar, pois 

para uma análise mais acurada desses compostos, é necessário realizar o isolamento dos 

mesmos e ensaios adicionais através da espectroscopia de massas e ressonância magnética 

nuclear, para assim confirmar a estrutura dessas substâncias (SARKER; LATIF; GRAY, 

2006; WATSON, 2014).  

 

4.1.7 Análise das frações por Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas 

(CG-EM) 

 

As frações de G. angustifolia foram avaliadas por Cromatografia a Gás acoplada a 

Espectrômetro de Massas (CG-EM), técnica que possibilita a identificação dos compostos 

voláteis e de baixo peso molecular (HILL; ROESSNER, 2013). Usando essa técnica, foi 
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possível identificar, em média, 90% da composição de cada fração, resultando em um total de 

36 compostos caracterizados. Os cromatogramas obtidos para cada fração são mostrados nas 

figuras a seguir. Os compostos identificados, os índices de retenção calculados e os 

encontrados na literatura, bem como a distribuição de cada um deles em cada fração, 

encontram-se na tabela 7. 

 

Figura 29.  Cromatograma obtido para a fração hexânica das folhas de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 
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Figura 30.  Cromatograma obtido para a fração hexânica dos colmos de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 

 
 

As frações hexânicas das folhas e colmos (Figuras 29 e 30) tiveram respectivamente 

94,10 e 94,57% de sua composição identificada. Os terpenos são responsáveis pela maior 

parte da composição dessa fração nas folhas (83,4 %), sendo o diterpeno Z-fitol o composto 

majoritário (72,0 %) (figura 18). O Z-fitol é utilizado como fragrância na indústria de 

cosméticos (MCGINTY; LETIZIA; API, 2010), mas também foram observadas algumas 

atividades biológicas para esse composto. Devido à presença do grupo hidroxila na molécula 

este pode neutralizar radicais livres pela doação de um radical hidrogênio (H•) (SANTOS et 

al., 2013). Outra atividade descrita para esse composto foi atividade antimicrobiana frente a S. 

aureus (INOUE et al., 2005).  

Já na fração de colmos, três classes de compostos apresentaram proporções 

semelhantes, que são os hidrocarbonetos (21,75 %), quinonas terpenoídicas (20,55 %) e 

terpenos (20,5 %), representados por nonacosano (21,75 %) (figura 33), α-tocoferol (20,55 %) 

(figura 36) e esqualeno (14,24 %) (figura 33), respectivamente. Este último demonstrou ação 

protetora da pele humana contra peroxidação lipídica causada por luz UV, havendo ainda 

indicativos que esse triterpeno foi capaz de suprimir o desenvolvimento de células tumorais 

(KELLY, 1999). O esqualeno possui potencial aplicação em cosméticos dermatológicos por 
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sua ação antioxidante e por promover a hidratação e emoliência da pele (HUANG; LIN; 

FANG, 2009). α-Tocoferol compõe a classe de moléculas da vitamina E (α-, β-, γ-, δ-

tocoferol), é produzido naturalmente por organismos fotossintéticos e também pode ser 

sintetizado. Contudo, o composto de origem natural apresenta maior biodisponibilidade que o 

sintético, o que torna os produtos naturais promissores na sua utilização como suplementos 

vitamínicos. Possui atividade sequestradora de diversos radicais (MAEDA; DELLAPENNA, 

2007; SHEBIS et al., 2013) e também inibiu a adesão e agregação plaquetária e exerceu 

efeitos anti-inflamatórios em monócitos in vitro (KAUL; DEVERAJ; JIALA, 2001). Em 

relação ao hidrocarboneto nonacosano, há indicativos que este contribuiu para a atividade 

antimicrobiana apresentada pelo óleo essencial de Pyrus communis L. e Malus domestica 

Borkh, pois foi o composto majoritário nas duas espécies (50% e 24%, respectivamente) (EL-

HAWARY et al., 2018).  

 

Figura 31.  Cromatograma obtido para a fração clorofórmica das folhas de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 
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Figura 32. Cromatograma obtido para a fração clorofórmica dos colmos de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 

 
 

A fração clorofórmica das folhas (figura 31) teve 81,27 % da sua composição 

identificada e assim como na fração hexânica, os terpenos se apresentam em maior proporção 

(47,1 %). Os diterpenos Z-fitol (29,7 %) (figura 18) e neofitadieno (15,05 %) (figura 33) são 

os compostos majoritários dessa fração. Diversas propriedades são atribuídas a neofitadieno 

como, bactericida, antifúngico, antipirético, antioxidante e vermífugo (ABDEL-AAL; 

HARRON; MOFEED, 2015). A fração clorofórmica dos colmos (figura 32) apresentou a 

maior porcentagem de identificação entre as frações (96,9 %), tendo como classes principais 

os fenilpropanoides (26,46 %), quinonas terpenoídicas (22,54 %) e hidrocarbonetos (18,42%). 

Essas classes são representadas pelos compostos majoritários (E)-álcool coniferílico (16,3 %) 

(figura 36), α-tocoferol (22,54 %) (figura 36) e nonacosano (18,42 %) (figura 33), 

respectivamente. Álcool coniferílico é um dos principais precursores da lignina (CUNHA et 

al., 2012), composto presente nas paredes celulares das plantas e que fornece características 

estruturais importantes, contribuindo para a resistência à compressão e hidrofobicidade da 

parede celular (KOUTANIEMI et al., 2005). 
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Figura 33. Compostos identificados nas frações de Guadua angustifolia Kunth através de Cromatografia a Gás 

acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). Nonacosano (a), esqualeno (b), neofitadieno (c) 

 

 

Figura 34.  Cromatograma obtido para a fração acetato de etila das folhas de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 
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Figura 35. Cromatograma obtido para a fração acetato de etila dos colmos de Guadua angustifolia Kunth por 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). 

 
 

 A fração acetato de etila das folhas (figura 34) teve 93,55% de sua composição 

identificada. Hidrocarbonetos e terpenos foram as principais classes e apresentaram 

proporções muito semelhantes, 38,19 % e 38,8%, respectivamente. Os compostos majoritários 

foram Z-fitol (31,39 %) (figura 18) e E-5-icoseno (11,21 %) (figura 36). A presença do ácido 

graxo E-5-icoseno está ligada à atividade antimicrobiana apresentada pelas espécies Cestrum 

nocturnum Duss, Allium atroviolaceum Boiss. e Aloe vera (L.) Burm. f. (YOGESWARI et al., 

2012). Já para essa fração dos colmos (figura 35), 90,85 % de sua composição foi 

identificada. Assim como nas folhas, os hidrocarbonetos (28,42 %) foram uma das maiores 

classes, juntamente com as quinonas terpenoídicas (18,28 %), tendo esqualeno (11,32 %) 

(figura 33) e α-tocoferol (18,28%) (figura 36) como compostos majoritários. 
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Figura 36. Compostos identificados nas frações de Guadua angustifolia Kunth por Cromatografia a Gás 

acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-EM). (E)-álcool coniferílico (a), α-tocoferol (b), E-5-icoseno (C). 

 

 

 De forma geral, as frações dos colmos apresentaram maior número de compostos 

voláteis que as folhas. A classe dos terpenos, juntamente com os ácidos graxos e seus 

derivados, foram comuns a todas as frações. Nas frações dos colmos, assim como no óleo 

essencial das folhas, alguns compostos sintéticos (chamados de artefatos) também estiveram 

presentes. As porcentagens encontradas (hexano 9,47%, clorofórmio, 5,8% e acetato de etila 

8,62%) foram semelhantes à do óleo essencial (7,9%). Segundo alguns autores, a presença 

dessas substâncias em produtos naturais pode estar ligada ao uso de solventes contaminados. 

Adicionalmente, estes compostos podem ainda ser o resultado da exposição da planta à 

poluição do solo e água no seu lugar de origem (FRIES; PUTTMANN, 2003; MALTESE; 

KOOY; VERPOORTE, 2009; OMIDPANAH et al., 2018), o que pode ter ocorrido aqui, pois 

o material foi coletado em uma fazenda experimental. De forma geral, a composição de G. 

angustifolia apresentou diversos compostos já descritos para outras espécies de bambu nativas 

e asiáticas, como M. pluriflora (WRÓBLEWSKA, 2019), P. pubescens (WU; PENG; LI, 

2009), P. heterocycla (Carrière) Mitford cv heterocycla e P. kwangsiensis W.Y. Hsiung (JIN; 

YUAN; ZHANG, 2011). 
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Tabela 7. Composição química das frações das folhas e colmos de Guadua angustifolia Kunth por GC-EM. 

Composto IR
a
 IR (lit.)

b
 

Folhas (%) Colmos (%) 

H CL ACE H CL ACE 

2,3-di-hidrobenzofurano 1235 1226 - - - - - 1,6 

p-hidróxi-benzaldeído 1388 1323 - 11,8 8,2 - 6,4 3,2 

etilparabeno 1550 1467 - - - - - 0,5 

ácido láurico 1566 1567 - - - 0,5 - 0,7 

hexadeceno 1593 1590 - - 4,8 - - 0,7 

hexadecano 1598 1600 - - 2,5 - - 0,3 

3-hidróxi-β-damascona 1642 1617 - 2,4 - - - - 

siringaldeído 1692 1667 - 2,4 - - 1,5 0,5 

ácido mirístico 1766 1765 - - - 0,7 1,3 0,9 

(E)-álcool coniferílico 1776 1727 - 9,4 2,3 0,5 16,3 2,8 

1-octadeceno 1792 1790 - - 7,4 - - 2,7 

N.I.1: 647 (M
+•

), 57 (100%), 71 (60%), 85 (40%) 1796 - - - - 0,5 - - 

octadecano 1797 1800 - - 2,7 - - 1,2 

N.I.2: 530 (M
+•

), 55 (100%), 57 (79%), 81 (71%) 1890 - - - - 0,3 - - 

(E)-15-heptadecenal 1913 2083 

  

1,6 

  

0,4 

N.I.3: 281 (M
+•

), 137 (100%), 180 (67%), 124 (56%) 1923 - - 8,2 - - - - 

N.I.3: 221 (M
+•

), 124 (100%), 111 (24%), 55 (16%) 1923 - - - 2,9 - - - 

neofitadieno 1933 1830 11,5 15,1 7,4 0,6 - - 

N.I.4: 530 (M
+•

), 58 (100%), 71 (75%), 57 (70%) 1944 - - - - 0,2 - - 

N.I.5: 281 (M
+•

), 181 (100%), 182 (9%), 153 (8%) 1952 - - - - - 0,8 - 

N.I.6: 278 (M
+•

), 82 (100%), 81 (93%), 95 (93%) 1959 - - 4,4 - - - - 

N.I.7: 530 (M
+•

), 181 (100%), 226 (72%), 57 (29%) 1959 - - - - 0,4 - - 

N.I.8: 227 (M
+•

), 181 (100%), 226 (72%), 151 (38%) 1959 - - - - - 2,3 - 

N.I.9: 227 (M
+•

), 181 (100%), 226 (84%), 198 (29%) 1959 - - - - - - 0,9 

ácido pentadecanóico 1965 1869 - - - 0,6 - - 

N.I.10: 278 (M
+•

), 81(100%), 82 (96%), 57 (94%) 1979 - 5,9 - - - - - 

N.I.11: 355 (M
+•

), 81 (100%), 82 (91%), 57 (79%) 1979 - - 6,2 - - - - 

N.I.12: 278 (M
+•

), 57 (100%), 82 (92%), 81 (91%) 1979 - - - 3,5 - - - 

di-isobutilftalato 1981 1877 - - - 0,6 - 0,6 

pentadecanoato de etila 1995 1890 - - - 0,4 - - 

7,9-di-terc-butil-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-dieno-2,8-

diona 
2034 1929 - - - - - 0,6 

ferulato de etila 2055 1916 - - - - - 0,4 

ácido palmítico 2068 1978 4,4 4,3 4,4 0,8 1,5 0,8 

N.I.13: 530 (M
+•

), 149 (100%), 73 (63%), 57 (60%) 2080 - - - - 0,7 - - 

N.I.14: 281 (M
+•

), 149 (100%), 55 (38%), 57 (35%) 2080 - - - - - - 0,7 

(E)-5- icoseno 2093 2285 - - 11,2 - - 6,7 

palmitato de etila 2095 1968 6,2 - - 3,0 2,2 - 

N.I.15: 336 (M
+•

), 55 (100%), 57 (92%), 97 (80%) 2119 - - - - - - 0,8 

(E)-álcool sinapílico 2133 2034 - 6,4 - - 7,2 1,2 

heptadecanoato de etila 2194 2089 - - - 0,5 - - 

         

      Continua 
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a
Índice de retenção-coluna DB-5; 

b
Valores da literatura (ADAMS,2007; NIST; Willey).N.I. - não identificado. H - Fração 

hexânica, CL - Fração clorofórmica, ACE - Fração acetato de etila. 

 

Continuação     

Composto IR
a
 IR (lit.)

b
 

Folhas (%) Colmos (%) 

H CL ACE H CL ACE 

N.I.16: 341 (M
+•

), 55 (100%), 57 (98%), 69 (85%) 2194 - - - - - - 1,0 

Z-fitol 2216 2122 72,0 29,7 31,4 2,2 2,1 1,41  

linoleato de etila 2267 2164 - - - 2,3 1,7 1,9 

1-docosano 2291 2190 - - 5,4 - - 4,7 

estearato de etila 2295 2188 - - - 1,2 0,8 - 

N.I.17: 355 (M
+•

), 55 (100%), 57 (88%), 252 (69%) 2300 - - - - - - 0,5 

N.I.18: 355 (M
+•

), 55 (100%), 57 (92%), 69 (68%) 2318 - - - - - - 0,1 

N.I.19: 355 (M
+•

), 57 (100%), 55 (62%), 69 (46%) 2351 - - - - - - 0,8 

N.I.20: 341 (M
+•

), 99 (100%), 57 (81%), 55 (72%) 2465 - - - - - - 0,7 

N.I.21: 355 (M
+•

), 99 (100%), 55 (43%), 57 (40%) 2466 - - - - 0,7 - - 

N.I.22: 355 (M
+•

), 59 (100%), 55 (72%), 72 (59%) 2484 - - - - 0,5 - - 

ciclotetracosano 2490 2589 - - 4,1 - - 3,2 

N.I.23: 340 (M
+•

), 57 (100%), 88 (70%), 55 (69%) 2492 
 

- - - 0,6 - - 

N.I.24: 355 (M
+•

), 57 (100%), 71 (64%), 55 (47%) 2591 
 

- - - 0,4 - - 

bis (2-etilhexil) ftalato 2639 2519 - - - 8,9 5,8 7,0 

N.I.25: 429 (M
+•

), 57 (100%), 55 (63%), 71 (62%) 2688 - - - - - - 2,4 

N.I.25: 429 (M
+•

), 57 (100%), 71 (74%), 85 (47%) 2788 - - - - 1,2 - 1,2 

esqualeno 2896 2833 - - - 14,2 9,2 11,3 

α-tocospiro B 2927 2881 - - - 3,5 - - 

nonacosano 2989 2900 - - - 21,8 18,4 9,0 

α-tocoferol 3192 3130 - - - 20,6 22,5 18,3 

campesterol 3267 3131 - - - 4,7 - 3,3 

estigmasterol 3294 3170 - - - 7,1 - 5,1 

Identificados 94,1 81,27 94,1 81,3 93,6 94,6 

Não Identificados 5,9 18,73 5,9 18,7 6,5 5,4 

Ácidos graxos e derivados 10,6 4,3 4,4 10,0 7,5 4,2 

Aldeídos graxos 0 0 1,6 0 0 0,4 

Artefatos 0 0 0 9,5 5,8 8,6 

Derivados do ácido chiquímico 0 14,1 8,2 0 7,9 5,4 

Fenilpropanoides 0 15,8 2,3 0,5 23,5 4,4 

Fitoesteróis 0 0 0 11,8 0 8,4 

Hidrocarbonetos 0 0 38,2 21,8 18,4 28,4 

Quinonas terpenoidicas 0 0 0 20,5 22,5 18,3 

Terpenos 83,5 47,1 38,8 20,5 11,3 12,7 



68 
 

4.2 Análises biológicas 

 

4.2.1 Determinação do potencial antioxidante 
 

A procura por antioxidantes de origem natural para substituir os sintéticos já utilizados 

na indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia é uma grande tendência (SHEBIS et al., 

2013). Para a avaliação do potencial antioxidante dos extratos, frações e óleo essencial de G. 

angustifolia, foi empregado o radical livre estável DPPH (2,2- difenil-1-picril-hidrazila). Os 

ensaios foram realizados em triplicata e na tabela 8 os resultados são mostrados como os 

valores médios de CE50 seguidos dos respectivos desvios padrão.  

 

Tabela 8. Capacidade antioxidante dos extratos brutos e frações de Guadua angustifolia Kunth pelo método da 

captura do radical livre DPPH. 

Amostra CE50 (μg/mL) 

FEB 360,6±5,8
DE

 

CEB 472,2±15,4
A
 

FH 368,2±47,2
CD

 

FCL 281,7±0,9
F
 

FAC 313,3±0,9
EF

 

FBUT 321,0±4,8
DEF

 

CH 458,3±11,1
AB

 

CCL 194,8±2,3
G
 

CAC 135,5±4,7
H
 

CBUT 410,6±11,8
BC

 

Os valores de CE50 são expressos como a média entre as três repetições realizadas. Os resultados foram 

considerados estatisticamente diferentes quando p < 0,05. Os resultados que não compartilham as mesmas letras 

são estatisticamente diferentes. FEB-Extrato bruto das folhas, CEB-Extrato bruto dos colmos, FH - Fração 

hexânica das folhas, FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das folhas, FBUT - 

Fração butanólica das folhas, CH - Fração hexânica dos colmos, CCL - Fração clorofórmica dos colmos, CAC - 

Fração acetato de etila dos colmos, CBUT - Fração butanólica dos colmos. 

   

Comparando os extratos brutos, as folhas de G. angustifolia (CE50=360,6±5,8μg/mL) 

apresentaram atividade antioxidante superior aos colmos (CE50=472,2±15,4μg/mL). Entre as 

frações, a acetato de etila dos colmos (135,5±4,7μg/mL) e as frações clorofórmicas dos 

colmos (194,8±2,3μg/mL) e folhas (281,7±0,9μg/mL) foram as que apresentaram a maior 

capacidade de neutralizar o radical DPPH, com os menores valores de CE50 entre as amostras 

avaliadas. Essa atividade pode ser atribuída à sinergia dos compostos fenólicos identificados 

nas frações, entre eles p-cumárico, p-hidroxibenzaldeído, siringaldeído, (E)-álcool 

coniferílico, ferulato de etila, (E)-álcool sinapílico, α-tocoferol, os quais possuem grupos 



69 
 

hidroxila que estabilizam um radical livre através da doação de um átomo de hidrogênio ou 

um elétron (DAI; MUMPER, 2010).  

Em relação ao óleo essencial, não foi possível determinar seu CE50, devido ao pequeno 

volume disponível. O ensaio foi realizado com apenas uma concentração e o óleo apresentou 

a atividade menos potente entre as amostras testadas, com apenas 21,1± 0,5 % de inibição do 

DPPH com a concentração de 2500 μg/mL, fato que pode estar ligado à presença de somente 

um composto fenólico em sua composição e em proporção muito pequena (Homosalato - 

1,6%) (tabela 1).  

Diversas espécies de bambu tiveram sua capacidade antioxidante determinada através 

do sequestro do radical livre DDPH, mesma metodologia do presente trabalho. Sobre as 

espécies asiáticas, pode ser citado o extrato aquoso dos brotos de P. nigra, que apresentou 

CE50 de 5.300 µg/ml (PARK; JHON, 2010). Com concentração de 100 μg/mL, o extrato dos 

colmos de P. pubescens, também conhecido como bambu Moso, apresentou 41,4% de 

atividade antioxidante (TAKAHASHI et al., 2010).  D. strictus, outra espécie asiática, 

apresentou 47,5% de atividade antioxidante com concentração de 300 μg/mL do extrato das 

folhas (GOYAL et al., 2011). Atividade mais potente foi apresentada pelos óleos essenciais, 

como no caso de P. heterocycla cv. Pubescens (2,85 g/mL) e Indocalamus latifolius (Keng) 

McClure (4,99 g/mL). Sobre as espécies brasileiras, Chusquea capituliflora Trin. var. 

pubescens McClure e M. pluriflora  apresentaram valores de EC50 de 137,55 μg/mL e 222,52 

μg/mL, respectivamente (WRÓBLEWSKA GUARATINI; MORENO, 2016), com destaque 

para a espécie A. simplex, que possuía a atividade mais intensa com EC50 de 67,5 μg/mL para 

as folhas e 60,73 μg/mL para os colmos (ISSA, 2015). 

Para fins de comparação, foi determinado também o CE50 de um extrato reconhecido 

por capacidade antioxidante, o extrato padronizado de Gingko biloba (EGb 761) (MENSOR 

et al., 2001), que em nosso ensaio apresentou CE50=36,57±0,17 μg/mL. Considerando os 

resultados apresentados por G. angustifolia e comparando-os com o extrato de referência de 

G. biloba e com outras espécies de bambus, é possível afirmar que a espécie apresentou 

capacidade antioxidante moderada. Com isso, pode-se considerar a utilização do potencial 

antioxidante de G. angustifolia como adjuvante no sistema conservante de produtos 

alimentícios, produtos farmacêuticos, e em formulações cosméticas, como conservante ou 

ingrediente ativo (KUSUMAWATI; INDRAYANTO, 2013; SHEBIS et al., 2013). Para tanto, 

são necessárias avaliações mais específicas para determinar o mecanismo e o alvo de ação dos 

extratos.  
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4.2.2 Atividade inibidora da tirosinase 
 

A enzima tirosinase está envolvida no processo enzimático de escurecimento dos 

alimentos e na produção de melanina nos animais. Portanto, agentes inibidores desta enzima 

podem ser utilizados como conservantes pela indústria de alimentos e como clareadores da 

pele pela indústria cosmética. Muitas substâncias de origem natural exibem atividade 

inibidora da enzima tirosinase (MASUDA et al., 2005), assim sendo, avaliou-se essa atividade 

nos extratos e frações de G. angustifolia.  

O ensaio que avalia a capacidade de inibição da enzima tirosinase proveniente de 

cogumelo, mesma metodologia do presente trabalho, é comumente utilizado para avaliar o 

potencial branqueador de extratos naturais ou moléculas isoladas (HUBERT et al., 2016). Os 

extratos e frações de G. angustifolia foram avaliados na concentração de 1 mg/mL (maior 

concentração em que foi possível solubilizar as amostras) e o resultado é dado como a 

porcentagem de inibição da enzima. Na tabela a seguir, os valores são apresentados como as 

médias entre três repetições realizadas seguidas do seu desvio padrão.  

 

Tabela 9. Porcentagem de inibição da enzima tirosinase pelos extratos brutos e frações de Guadua angustifolia 

Kunth. na concentração de 1 mg/mL. 

Amostra Inibição (%) 

FEB 28,98±1,87
AB

 

CEB 27,04±5,16
AB

 

FH 23,7±4,63
AB

 

FCL 15,55±0,29
B
 

FAC 25,33±5,81
AB

 

FBUT 35,04±2,26
A
 

CH 16,2±2,22
B
 

CCL 18,24
B
±4,77

 B
 

CAC 21,48±4,23
 AB

 

CBUT 21,28±3,72
 AB

 

As porcentagens de inibição da enzima são expressas como a média entre as três repetições realizadas. Os 

resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando p < 0,05. Os resultados que não compartilham 

as mesmas letras são estatisticamente diferentes. FEB-Extrato bruto das folhas, CEB-Extrato bruto dos colmos, 

FH - Fração hexânica das folhas, FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das 

folhas, FBUT - Fração butanólica das folhas, CH - Fração hexânica dos colmos, CCL - Fração clorofórmica dos 

colmos, CAC - Fração acetato de etila dos colmos, CBUT - Fração butanólica dos colmos. 

 

Os extratos brutos das folhas e colmos apresentaram valores semelhantes de inibição, 

28,98±1,87% e 27,04±5,16%, respectivamente. Entre as frações, a butanólica dos colmos foi a 

que apresentou maior atividade, 35,04±2,26%. O resultado apresentado por G. angustifolia é 
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semelhante ao exibido pelas espécies asiáticas Gigantochloa scortechinii Gamble, G. levis 

(Blanco) Merr., G. ligulata Gamble e Schizostachyum zollingeri Steud., as quais os extratos 

aquosos apresentaram em média 26% de inibição da enzima tirosinase na concentração de 1 

mg/mL. Assim como em G. angustifolia, ácido p-cumárico também foi identificado nessas 

espécies e após ser avaliado isoladamente, apresentou intensa inibição da enzima tirosinase 

(ILHAM et al, 2008), o que é indicativo de que este composto contribui para a atividade 

apresentada. Por outro lado, o potencial apresentado por G. angustifolia foi mais intenso que 

o apresentado pelo produto WEBS, que para apresentar uma atividade semelhante à observada 

para G. angustifolia necessitou aproximadamente 2,5 mg/mL (JIANYOU et al, 2014).   

As substâncias de referência utilizadas no ensaio foram escolhidas por sua capacidade 

inibir a enzima tirosinase (KIM et al., 2008 PARK et al, 2010; PANICH et al, 2011). C. longa 

(extrato) e ácido kójico (substância isolada) apresentaram valores de CE50= 0,414±0,002 

mg/mL e 5,2±1,63 μg/mL, respectivamente. Em comparação com essas substâncias, os 

extratos e frações de G. angustifolia não apresentaram atividade intensa. Contudo, a enzima 

tirosinase não é o único alvo a ser explorado na pesquisa por substâncias capazes de inibir a 

produção de melanina. Em um estudo que avaliou a capacidade do ácido ascórbico em inibir a 

melanogênese induzida pela radiação ultravioleta, sugeriu-se que sua atividade está ligada à 

modulação do sistema de defesa antioxidante em células de melanoma humano G361, e não 

somente à inibição da enzima tirosinase (PANICH et al, 2011). Esta poderia ser uma forma 

alternativa de avaliar o efeito branqueador de G. angustifolia, considerando que seus extratos 

também apresentaram uma capacidade antioxidante moderada. 

 

4.2.3 Atividade antimicrobiana  

 

 A atividade antimicrobiana do óleo essencial, dos extratos brutos e frações foi avaliada 

frente a cinco micro-organismos distintos, duas bactérias Gram-negativas, uma Gram-positiva 

e dois fungos, um filamentoso e outro leveduriforme. O aspecto visual das amostras após o 

período de incubação pode ser visto na figura 36. As porcentagens de inibição apresentadas 

pelas amostras frente a todos os micro-organismos avaliados estão reunidas na tabela 10. 
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Figura 37. Turbidez que as amostras (óleo essencial, extratos brutos e frações) apresentaram no ensaio 

antimicrobiano frente à Aspergillus brasiliensis, indicando que as amostras não foram capazes de inibir o 

crescimento do micro-organismo. 

 

 

Tabela 10.  Porcentagem de inibição do crescimento microbiano do óleo essencial, extratos brutos e frações de 

Guadua angustifolia Kunth. 

Amostra 
Concentração 

(μg/mL) 

Inibição do crescimento (%) 

C. albicans A. brasiliensis S. aureus E. coli P. aeruginosa 

FEB 2000 20,0±7,1 0 43,0±8,5 6,9±2,2 67,6±1,97 

CEB 2000 15,3±8,0 0 56,13±7,8 18,3±4,6 57,7±1,2 

Óleo essencial 500 45,3±9,0 0 0 14,5±3,5 0 

FH 500 18,3±1,4 0 45,5±1,5 25,5±9,5 46,8±1,5 

FCL 500 14,5±3,5 0 44,1±2 46,6±5,1 40,2±8,6 

FAC 500 9,5±1,5 0 11,5±3,5 14,5±5 51,9±14,5 

FBUT 500 15,2±1,7 0 61,5±9,5 39,5±6,5 50,1±16,0 

CH 500 0 0 0 0 50,5±8,0 

CCL 500 34,5±13,2 0 51,5±5,5 29,5±10,5 44,7±22,6 

CAC 500 0 0 55,5±0,5 21±5 43,2±8,68 

CBUT 500 8,75±0,75 0 43,5±5,5 30,5±5,5 62,6±1,2 

Cloranfenicol 50 - - 100±0 99,8±0,2 - 

Nistatina 50 100±0 100±0 - - - 

Amicacina 50 - - - - 100±0 

As porcentagens de inibição do crescimento são expressas como a média entre as três repetições realizadas 

seguidas do desvio padrão. FEB-Extrato bruto das folhas, CEB-Extrato bruto dos colmos, FH - Fração hexânica 

das folhas, FCL - Fração clorofórmica das folhas, FAC - Fração de acetato de etila das folhas, FBUT - Fração 

butanólica das folhas, CH - Fração hexânica dos colmos, CCL - Fração clorofórmica dos colmos, CAC - Fração 

acetato de etila dos colmos, CBUT - Fração butanólica dos colmos. 
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Os antimicrobianos empregados como controle positivo foram utilizados na 

concentração final de 50 μg/mL e todos os micro-organismos apresentaram sensibilidade aos 

seus respectivos controles.  

Em relação aos extratos brutos e frações, nenhum deles foi capaz de inibir totalmente 

o crescimento dos micro-organismos nas concentrações testadas. A maior porcentagem de 

inibição apresentada pelos extratos brutos das folhas e colmos foi frente à P. aeruginosa, com 

67,6% e 57,7%, respectivamente. Entre as frações, as maiores porcentagens de inibição foram 

apresentadas pela butanólica das folhas frente a S. aureus (61,5%) e E. coli (39,6%), pela 

fração clorofórmica dos colmos frente a C. albicans (34,5%) e pela fração butanólica dos 

colmos, que apresentou 62,6% de inibição frente a P. aeruginosa. Alguns dos compostos 

majoritários dessas frações tiveram sua atividade antimicrobiana reportada, como para ácido 

p-cumárico (LOU et al., 2012), fitol (INOUE et al., 2005), nonacosano (EL-HAWARY et al., 

2018), neofitadieno (ABDEL-AAL; HARRON; MOFEED, 2015) e E-5-icoseno 

(YOGESWARI et al., 2012), contudo, a presença desses compostos não foi capaz de 

promover intensa atividade nessas frações.  

Apesar da dificuldade de se encontrar estudos em que os resultados fossem 

apresentados com as mesmas unidades aqui utilizadas, pôde ser verificado que, assim como 

para G. angustifolia, extratos de outras espécies de bambus não apresentam uma atividade 

antimicrobiana potente. Os valores de concentração inibitória mínima (CIM) variaram de 400 

μg/mL para o extrato etanólico dos colmos de P. pubescens frente a S. aureus, passando por 

10.000 μg/mL do extrato clorofórmico/metanólico das cascas de P. heterocycla var. 

pubescens frente a E. coli, chegando até o valor de 50.000 μg/mL desse mesmo extrato frente 

a P. aeruginosa (WRÓBLEWSKA et al., 2018). 

O óleo essencial também foi incapaz de inibir totalmente o crescimento dos micro-

organismos testados, e sua maior capacidade de inibição foi frente à C. albicans (45,3%) e E. 

coli (45,3%). Organismos gram-negativos, como E. coli, geralmente são menos suscetíveis à 

ação de óleos essenciais, pois possuem uma camada de lipopolissacarídeo que cobre a 

membrana externa que circunda a parede celular, o que restringe a difusão de compostos 

hidrofóbicos (BURT, 2004; GILL; HOLLEY, 2006).  Por outro lado, os óleos essenciais 

encontrados na literatura apresentaram atividade antimicrobiana mais intensa. P. heterocycla 

cv heterocycla foi capaz de inibir 100 % o crescimento de E. coli e S. aureus com 31,76 e 

45,24 µg/mL de seu óleo essencial, respectivamente.  O óleo de P. kwangsiensis apresentou 

resultado semelhante, com valores de MIC de 31,76 µg/mL para E. coli e 22,23 µg/mL frente 

a S. aureus (JIN; YUAN; ZHANG, 2011). Nessas duas espécies, o composto principal 
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identificado foi cis-3-hexen-1-ol (em média, 30%) e um outro estudo (CECOTTI et al, 2013) 

sugere que essa substância pode ter relação com a atividade antimicrobiana observada.  Cabe 

ressaltar que o óleo volátil da espécie alvo desse estudo não continha o composto considerado 

ativo nas espécies asiáticas.  

Para serem considerados promissores agentes antimicrobianos, extratos vegetais 

devem apresentar concentração inibitória mínima abaixo de 100 μg/mL (MORENO et al, 

2013), o que não ocorreu com nenhuma das amostras avaliadas.  

Mesmo que G. angustifolia não tenha apresentado atividade intensa a princípio, isso 

não significa que seu potencial antimicrobiano não possa ser aproveitado. Estudos têm 

demonstrado que o efeito sinérgico proveniente da associação entre antibióticos e produtos 

naturais pode promover novos tratamentos para doenças infecciosas, superar a resistência 

bacteriana, reduzir o uso desses fármacos e consequentemente seus efeitos colaterais. Como 

exemplo, pode ser citada a combinação de um extrato de sementes de uva à anfotericina B, 

que foi capaz de reduzir em 75% a concentração do fármaco e manter o nível de inibição 

frente ao micro-organismo avaliado (HEMAISWARYA; KRUTHIVENTI; DOBLE, 2008). 

No caso de bambus, estudo semelhante foi realizado com a espécie A. simplex, onde seus 

extratos não apresentaram atividade antimicrobiana intensa (valores de CIM > 1 mg/mL), mas 

ao serem combinados com os conservantes sintéticos metil- e propilparabeno, apresentaram 

efeito sinérgico, possibilitando a diminuição da concentração inibitória mínima desses 

conservantes (ISSA, 2015). Diante do apresentado, pode-se considerar a realização de estudos 

adicionais avaliando a sinergia entre os extratos de G. angustifolia e substâncias 

antimicrobianas sintéticas.   
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CONCLUSÕES 
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5 Conclusões  

  

O presente trabalho visou avaliar a composição química e atividades biológicas da 

espécie nativa de bambu G. angustifolia com o qual podemos tirar as seguintes conclusões: 

 Este bambu possui óleo essencial em suas folhas, no qual os terpenos são responsáveis 

pela maior parte da composição; 

 O teor mais elevado de compostos fenólicos está localizado na fração clorofórmica dos 

colmos; 

 A fração acetato de etila das folhas apresentou o maior teor de flavonoides;  

 Na composição das folhas e colmos de G. angustifolia foram identificados diversos 

compostos fenólicos como ácido p-cumárico, p-hidroxibenzaldeído, siringaldeído, (E)-

álcool coniferílico, ferulato de etila, (E)-álcool sinapílico, α-tocoferol e compostos de 

outras classes como ácidos graxos, hidrocarbonetos, fitoesteróis, entre outras.  

 Os extratos das folhas e colmos apresentaram capacidade antioxidante moderada e a 

fração acetato de etila dos colmos apresentou a atividade mais intensa. Essa atividade 

pode ser atribuída à sinergia dos compostos fenólicos identificados. O óleo essencial 

apresentou a atividade mais fraca, tendo apresentado somente um composto fenólico 

em sua composição;  

 As frações de G. angustifolia não apresentaram intensa atividade inibidora da 

tirosinase, contudo, considerando a capacidade antioxidante apresentada, outras vias 

podem ser exploradas visando à inibição da produção de melanina; 

 As frações de G. angustifolia não apresentaram intensa atividade antimicrobiana, 

contudo, deve-se considerar a realização de estudos adicionais avaliando a sinergia 

entre os extratos de G. angustifolia e substâncias antimicrobianas sintéticas. 

O presente trabalho contribuiu para fornecer uma análise química mais detalhada 

da espécie, o que pode servir de direcionamento para estudos futuros. Além disso, 

verificou-se que os extratos de G. angustifolia possuem potencial antioxidante moderado, 

tornando-os possíveis adjuvantes do sistema conservante nos setores alimentício e/ou 

cosmético.  
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