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1. RESUMO 

 O Brasil é o país com a maior biodiversidade de espécies de bambus do 

continente americano, contando com 254 delas distribuídas em todos os seus biomas, 

dentre as espécies nativas, temos a Chusquea bambusoides e o presente trabalho 

avaliou as atividades antimicrobiana, bem como o teor de compostos fenólicos totais 

dos extratos brutos de folhas e colmos desta espécie coletada em Paranapiacaba - 

Santo André-SP. Os compostos fenólicos totais foram quantificados por análise 

colorimétrica utilizando-se o reagente de Folin-Ciocalteau, resultando em teores 

semelhantes para folhas e colmo. A atividade antimicrobiana foi determinada por 

turbidimetria em microplacas frente a quatro micro-organismos. Os resultados obtidos 

até o momento indicam que os extratos brutos desta espécie possuem baixa atividade 

antimicrobiana em quatro micro-organismos avaliados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 De acordo com pesquisas recentes (Judziewicz et al., 1999), o Brasil é o país 

com a maior diversidade de espécies de bambus do Novo Mundo. Contudo, na 

literatura é possível encontrar diversos estudos citando atividades biológicas de 

espécies de bambus asiáticos, como atividade antioxidante e antimicrobiana. 

 Os vegetais, micro-organismos e, em menor escala animais apresentam todo 

um arsenal metabólico capaz de produzir, transformar e acumular inúmeras outras 

substâncias com diversas finalidades. Os compostos do metabolismo secundário 

vegetal ou metabolismo especial apresentam um amplo valor nas interações entre a 

planta e seu ecossistema, exercendo, por exemplo, o papel de fagoinibidores contra 

herbívoros ou como agentes antimicrobianos. Como metabólitos secundários, os 

taninos são compostos fenólicos de grande interesse econômico e ecológico. O atual 

apelo por produtos mais naturais fez com que a indústria farmacêutica investisse em 

pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos e cosméticos, utilizando 

extratos de plantas medicinais. 

 

3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano e 

verificar a presença de taninos nos extratos brutos de C. bambusoides visando 

encontrar uma aplicação dessa espécie como ativo natural em produtos farmacêuticos 

ou cosméticos. 



 

4. METODOLOGIA 

 A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada utilizando-se o método de 

microdiluição empregando microplacas de 96 poços, adaptando-se os volumes de 

amostras e controles para 200 µL. Utilizou-se 4 micro-organismos: S. aureus, E. coli, 

C. albicans e A. brasiliensis. 

 A caracterização da presença de taninos em drogas vegetais foi realizada por 

meio de reações de coloração e/ou precipitação. Dentre elas, a reação de precipitação 

com gelatina ou a reação colorimétrica pela adição de cloreto férrico. 

 A identificação de micro-organismo endófito presente no extrato bruto de C. 

bambusoides foi feita através de técnica de diluição em caldos (macrodiluição e 

microdiluição) e posterior coloração de Gram e análise microscópica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente preparou-se o extrato etanólico na concentração de 2mg/mL a 

partir do extrato bruto previamente produzido. E através da técnica de microdiluição 

em microplacas de 96 poços, avaliou-se a atividade antimicrobiana com quatro micro-

organismos citados anteriormente. Após essa avaliação, verificou-se o crescimento 

de um micro-organismo endofítico no extrato etanólico e realizou-se teste de 

esterilidade, análise morfológica e coloração de GRAM em microscópio deste micro-

organismo. 

Posteriormente foi realizada a caracterização de taninos por meio de reações 

de coloração e precipitação e também quantificação de polifenóis totais conforme 

descrito na Farmacopeia Brasileira 5ª edição. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Porcentagem de inibição do crescimento microbiano dos extratos etanólicos brutos de C. 

bambusoides. 

 

Amostra 
Concentração 

(mg/mL) 
Inibição do crescimento (%) 

C. albicans A. brasiliensis S. aureus E. coli 

EB Folhas 2 35,3 ±5,5 0 71,6 ±4,6 16,6 ±9,5 



EB Colmos 2 55,4 ±5,6 0 63,6 ±6,6 10,4 ±9,9 

 

Reações colorimétricas e de precipitação utilizando os extratos de folhas e colmos de C. 

bambusoides. 

 

Amostra Reação Resultado 

Extrato de folhas e colmos Acetato de cobre 4% 
Formação de precipitado castanho 

avermelhado 

Extrato de folhas e colmos Cloreto férrico 1% Coloração azul escura 

Extrato de colmos e colmos 
Acetato de chumbo 

10% 
Formação de precipitado castanho 

avermelhado 

Extrato de folhas e colmos Gelatina 2% Formação de precipitado branco 

Extrato de folhas e colmos 
Sulfato de quinina 

1% 
Formação de precipitado branco 
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