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Uso de polímeros reativos no isolamento e monitoram ento de 
compostos carbonilados com ação antibacteriana nas espécies 
Cymbopogon citratus e C. nardus. 
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Introdução 

O gênero Cymbopogon inclui mais de 50 espécies 
de gramíneas pertencentes à família Poaceae, 
dentre as quais se incluem as espécies citratus (DC) 
Stapf, e nardus (L) Rendle, popularmente 
conhecidas  no Brasil como capim-limão e citronela, 
respectivamente. Na literatura relatam-se, para 
ambas as espécies, diversos tipos de atividade 
antibacteriana  que se relacionam com seus 
compostos carbonilados1,2. Neste trabalho isolaram-
se frações isofuncionais de compostos carbonilados 
de cada uma das espécies, obtidas por reações 
reversíveis de fixação/liberação com o reagente 
polimérico sulfonil-hidrazida, imobilizada em uma 
matriz macroporosa de poliestireno-divinilbenzeno3. 
Após o isolamento das frações isofuncionais, 
realizou-se testes microbiológicos para verificar a 
ação antibacteriana das frações obtidas.  

Resultados e Discussão 

As extrações dos óleos foram feitas a partir da 
técnica de arraste a vapor, obtendo-se um 
rendimento dentro do esperado pela literatura.  
A fixação dos compostos carbonilados foi obtida 
pela reação com o reagente sulfonil-hidrazida. Pela 
filtração do meio reacional resultante obteve-se um 
óleo isento destes compostos. A seguir, submeteu-
se a resina a uma hidrolise acida, seguida de 
extração e evaporação do solvente, obtendo-se a 
fração isofuncional de compostos carbonilados 
(Figura 1).  

Figura 1.  Reação de fixação e recuperação de 
compostos carbonilados pelo tratamento com o 
polímero reativo sulfonil-hidrazida. 

 

As atividades antibacterianas de todas as frações 
obtidas e dos óleos puros foram testados pela 
técnica do antibiograma utilizando a bactéria 
Staphlococcus auerus (ATCC) 25925 (Tabela 1).  

Tabela 1. Halos de inibição nos testes para ação 
antibacteriana para Staphlococcus auerus em óleos 
essenciais de Cymbopogon nardus e Cymbopogon 
citratus e suas respectivas frações. 

 
Cymbopogon 

nardus 
Cymbopogon 

citratus 
Óleo 

essencial 
14 mm 21 mm 

Fração de 
carbonilados 

9 mm 15 mm 

Fração sem 
carbonilados 

sem halo sem halo 

 
Como pode se observar na tabela acima, se 
observou atividade antibacteriana no óleo essencial 
e na fração isofuncional de compostos carbonilados. 
A fração isenta de compostos carbonilados se 
apresentou inativa para a bactéria avaliada. 

Conclusões 

O método de separação pelo polímero reativo 
sulfonil-hidrazida permitiu demonstrar que a 
atividade antibacteriana testada para ambas as 
espécies Cymbopogon está relacionada apenas aos 
compostos carbonilados. 
O método de separação por polímeros reativos 
permite, por reações químicas e operações de 
filtração, de forma simples e rápida, monitorar e 
isolar substâncias biologicamente ativas, a partir de 
misturas complexas, sem a necessidade de 
inúmeros fracionamentos normalmente empregados 
na fitoquímica tradicional. 
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