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Introdução 

Casearia decandra (Salicaceae) ocorre no Cerrado 
e Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Do 
extrato etanólico das folhas da planta foi isolado 
hidroquinona

1
. Extratos (Extratoteca) de C.decandra 

inibiram o crescimento dos fungos Cladosporium 
cladosporioides e C. spherospermum, em ensaios 
bioautograficos

2
. Em meio sólido (BDA) esse extrato 

inibiu o crescimento de fungos basidiomicetos 
degradadores de madeira (ligninolíticos), Trametes 
villosa, Ganoderma australe e Pycnoporus 
sanguineus e o mecanismo de inibição foi associado 
à atividade das enzimas manganês - peroxidases

3
.  

O objetivo do trabalho foi identificar (CG/EM) os 
compostos do extrato etanólico de C. decandra que 
podem inibir o crescimento desses fungos. 

Resultados e Discussão 

O extrato etanólico seco das folhas de C. decandra 
coletadas na Estação ecológica Juréia-Itatins foi 
obtido por extração em sistema automático ASE 
(DIONEX) e fracionado em sistema de 
cromatografia liquida de alta eficiência (LaPrep, 
Merck) usando sistema de gradiente de H2O Milli-Q 
(Millipore - Merck) e acetonitrila grau HPLC (Merck) 
e as frações foram monitoradas por cromatografia 
em camada delgada (CCD, sílica gel F254, Merck, 
padrões hidroquinona e quercetina, CHCl3: MeOH 
6:4) e bioautografia

2
. Os resultados das análises do 

extrato bruto e das frações isoladas por 
cromatografia preparativa mostraram que a 
hidroquinona (Rf= 0,78) inibiu o crescimento de C. 
sherospermum. O extrato etanólico foi derivatizado 
com BSTFA/TMS

4
 e analisado em sistema de 

cromatografia a gás (Agilent GC 6890) acoplado a 
um espectrômetro de massas (Agilent MSD 5973N, 
coluna (HP5 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm), modo de 
ionização (EI, 70 eV). Temp. injetor 230°C e 
detector 250°C, gás de arraste Helio, velocidade de 
fluxo 1.0 ml/min. Programação da coluna: 5 min. de 
aquecimento isotérmico (70°C), gradiente de 
5°C/min. até 310°C e a temperatura equilibrada 
entre cada injeção automática. Os espectros de 
massas foram registrados (2 scans/s) na faixa de 
50-650 m/z. Os dados processados no programa 
ChemStation (Agilent) foram comparados com os da 

literatura (NIST) e dos padrões. O cromatograma de 
íons totais do extrato de C. decandra (Figura 1) 
mostra os picos detectados com os tempos de 
retenção dos   compostos silanizados que foram 
identificados [m/z]:  hidroquinona, Tr =18,487 min. 
[254 (72%), 239 (100%)]; hidroquinona glicosilada 

Tr = 41,971min. [254 (55%), 182 (30%)]; -sitosterol 
Tr = 51,312min.[486, 471, 396, 357, 129 (70%)]; α - 
tocoferol Tr = 48,877min., [502 (100%), 237 (27%)]; 
ácido caféico Tr = 49,803min., [306 (100%), 219 
(70%)], açucares e polióis (arabitol. Tr=30,073 min.). 

    

   
Figura 1. Cromatograma de íons totais (TIC) do 
extrato etanólico de C. decandra (BSTFA/TMS). 
Destacam-se os picos de Tr = 18.487min. 
(hidroquinona) e Tr = 30.073min. (arabitol).  

Conclusões 

Dados da análise do extrato etanólico de C. 

decandra (CG//EM) permitiram identificar a 

hidroquinona livre e glicosilada. Os ensaios 

antifúngicos mostraram a capacidade de inibição do 

extrato, mas não se pode afirmar que essa inibição 

está associada à hidroquina. 
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