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RESUMO 

 

Durante o processo de produção de cerveja, grandes volumes de resíduos são gerados, e 

por possuírem baixo valor agregado, são destinados à alimentação animal ou eliminados 

diretamente no ambiente. O trub quente, segundo resíduo obtido no processo de 

produção de cerveja pela adição do lúpulo, é um subproduto predominantemente 

protéico e com quantidades consideráveis de lúpulo, entretanto, devido à baixa 

solubilidade de alguns compostos e/ou insuficiente extração, o trub quente pode ser 

considerado fonte de compostos com atividade biológica. Desta forma, os objetivos 

deste estudo foram realizar a caracterização química e avaliar as atividades biológicas 

do extrato etanólico bruto (EEB) e suas frações, frente a ensaios antimicrobianos, 

antioxidantes e citotóxico. Em análises realizadas por CLUE-DAD-EM/EM, foi 

possível sugerir a presença de alguns constituintes químicos, baseando na massa 

molecular e nos padrões de fragmentação estabelecidos na literatura, pertencentes à 

classe dos flavonoides (xanthohumol e isoxanthohumol) e compostos derivados dos β-

ácidos (cohulupona, hulupona/adhulupona, epímeros de hidroxitriciclocolupona, 

epímeros de hidroxitriciclolupona/hidroxitricicloadlupona e nortriciclocolupona), todos 

provenientes do lúpulo.  As análises químicas quantitativas demonstraram que o teor de 

compostos fenólicos nas frações BuOH (13,39±0,45 mg EAG/g) e AcOEt (12,28±0,74 

mg EAG/g) foram superiores às concentrações obtidas para o EEB e fração Hex. No 

entanto, as concentrações de flavonoides totais foram maiores nas frações menos 

polares, não diferindo estatisticamente, entre EBB e frações Hex e AcOEt (1,31±0,19 

mg EQ/g, 1,17±0,16 mg EQ/g, 1,64±0,32 mg EQ/g, respectivamente). Na atividade 

antioxidante, observaram-se valores inferiores de CE50, obtidos para as frações, quando 

determinados pelo método ABTS. Foi constada, através de teste de correlação de 

Spearman, a necessidade de utilização de mais de uma metodologia para determinação 

da atividade antioxidante, devido a não proporcionalidade dos resultados apresentados 

pelos métodos ABTS e DPPH. Baixa e/ou negativa correlação, não significante, foi 

obtida entre os teores de compostos fenólicos e flavonoides totais e a atividade 

antioxidante, através do teste de correlação de Spearman, indicando que a atividade 

resultante não se relaciona majoritariamente com compostos pertencentes a estas 
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classes. A atividade antimicrobiana, determinada pelos métodos de difusão em ágar e 

microdiluição em caldo, revelaram que todos os extratos foram capazes de inibir o 

crescimento de pelo menos um microrganismo testado, sendo menores valores de CIM e 

maiores %AAT, encontrados para a fração Hex, contra bactérias Gram-positivas. 

Observou-se que a AAT do EEB foi, em geral, foi superior à soma da AAT das frações 

(ΣAAT), indicando, no entanto, que não houve uma ação sinérgica entre os 

componentes das frações. Correlações majoritárias, fracas e/ou negativas, porém, não 

significativas, foram observadas entre os teores de compostos fenólicos e flavonoides 

totais e a atividade antimicrobiana, determinadas pelo teste de correlação de Spearman, 

indicando, que esses compostos não são majoritariamente responsáveis pela atividade 

apresentada. Através da CI50 (0,76±0,2 mg/mL) obtida para fração Hex, avaliada em 

células de fibroblastos L929, foi possível constatar alta atividade inibitória contra 

bactérias gram-positivas, uma vez que a mesma apresentou CIM inferiores à CI50 para 

todas as bactérias, exceto para E. faecium. Esses resultados mostram-se promissores e 

indicam um grande potencial da aplicação de compostos presentes na fração Hex para 

futuros estudos para tratamento de infecções causadas por S. aureus, S. aureus MARSA, 

S. saprophyticus, L. monocytogenes e E. faecalis. 

 

Palavras-chave: trub quente; atividade antioxidante; atividade antimicrobiana; 

atividade citotóxica. 
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ABSTRACT  

 

During the brewing process, large volumes of waste are generated, and because they 

have low added value, are destined to animal feed or disposed directly in the 

environment. The trub, second solid waste obtained in brewing process by the addition 

of hops, is predominantly a protein by-product and with considerable quantities of hops, 

however, due to the low solubility of some compounds and/or insufficient extraction, 

hot trub can be considered a source of compounds with biological activity. Therefore, 

the aims of this work were to perform the chemical characterization and evaluate the 

biological activities of the crude ethanolic extract (CEE) and fractions, through 

antimicrobial, antioxidant and cytotoxic assays. Based on UHPLC-DAD-MS/MS, it was 

possible to suggest the presence of some chemical constituents, based on the molecular 

mass and the fragmentation patterns established in the literature, belonging to the class 

of flavonoids (xanthohumol and isoxanthohumol) and compounds derived from β-acids 

(cohulupone, hulupone/adhulupone, hydroxytricyclocolupone epimers, 

hydroxytricyclolupone/hydroxytricicloadlupone epimers and nortricyclocolupone), all 

from hops. Quantitative chemical analysis showed that the content of phenolic 

compounds in BuOH fractions (13.39 ± 0.45 mg GAE/g) and AcOEt (12.28 ± 0.74 mg 

GAE/g) were higher than the concentrations obtained for CEE and Hex fraction. 

However, concentrations of total flavonoids were higher in the less polar fractions, not 

statistically differing, between CEE and Hex and AcOEt fractions (1.31 ± 0.19 mg 

EQ/g, 1.17 ± 0.16 mg EQ/g, 1.64 ± 0.32 mg EQ/g, respectively). In the antioxidant 

activity, lower values of EC50 were obtained for the fractions when determined by the 

ABTS method. The use of more than one methodology to determine the antioxidant 

activity was verified through Spearman's correlation test, due to the non-proportionality 

of the results presented by the ABTS and DPPH methods. High correlation, but not 

significant, was obtained between the contents of phenolic compounds and total 

flavonoids and antioxidant activity, through the Spearman correlation test, indicating 

that the resulting activity is not related mainly to compounds belonging to these classes. 

The antimicrobial activity , determined by broth agar and microdilution methods, revealed 

that all the extracts could inhibit the growth of at least one microorganism tested, being 
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lower values of MIC and higher percentage of antimicrobial activity (%TAA) found for 

the fraction Hex, against Gram-positive bacteria. It was observed that the total 

antimicrobial activity (TAA) of the CEE was, in general, higher than the sum of TAA of 

the fractions (ΣTAA), indicating, however, that there was no synergistic action among 

the components of the fractions. Non-significant, weak and/or negative correlations 

were observed between total phenolic compounds and total flavonoids and 

antimicrobial activity, as determined by the Spearman correlation test, indicating that 

these compounds are not predominantly responsible for the presented activity. The IC50 

(0.76 ± 0.2 mg / mL) obtained for Hex fraction, evaluated in L929 fibroblast cells, 

showed that high inhibitory activity against gram-positive bacteria, since the same 

showed MIC lower than IC50 for all bacteria, except for E. faecium. These results are 

promising and indicate a great potential of the application of compounds present in the 

Hex fraction for future studies to treat infections caused by S. aureus, S. aureus 

MARSA, S. saprophyticus, L. monocytogenes and E. faecalis. 

 

Keywords: hot trub; antioxidant activity; antimicrobian activity; cytotoxic activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cerveja é uma das bebidas mais apreciadas e consumidas em países de 

diferentes climas e culturas dos cinco continentes (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 

2014).  

Dados do mercado mostram que, anualmente, o brasileiro consome mais de 10,3 

bilhões de litros de cerveja. Esses números colocam o Brasil em quarto lugar em relação 

ao consumo, ficando atrás da China (35 bilhões de litros/ano), Estados Unidos (23 

bilhões de litros/ano) e Alemanha (10,7 bilhões de litros/ano) (ROSA; AFONSO, 2015). 

Nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 90, tem-se notado uma 

mudança comportamental em parte dos consumidores de cerveja. Grande parcela desses 

consumidores estão se mostrando mais sofisticados e exigentes em relação à qualidade 

sensorial da bebida, e estão dispostos a pagar por preços acima do mercado 

convencional para consumirem produtos diferenciados, e dentro deste cenário, 

destacam-se as cervejarias artesanais (CARVALHO, 2015). 

A cerveja é uma bebida obtida a partir da fermentação de açúcares, provenientes 

da mosturação do malte da cevada, seguida pela ação das leveduras, na qual os açúcares 

fermentescíveis são transformados em álcool (ALMEIDA, 2014). 

Pode-se dizer que a cerveja possui uma mistura complexa de substâncias 

funcionais, incluindo minerais, carboidratos, aminoácidos, vitaminas e substâncias 

fenólicas, de alto valor nutricional. Essas substâncias, em especial, os compostos 

fenólicos, são derivados do malte (70%) e do lúpulo (30%) (BARBOSA-PEREIRA et 

al., 2013), sendo que os compostos derivados do malte se diferem daqueles encontrados 

no lúpulo (MUDURA; COLDEA, 2015). 

Apesar das inúmeras inovações aplicadas ao mercado cervejeiro, resíduos 

provenientes das etapas de produção dificilmente têm uma redução na quantidade 

produzida, e dentre esses resíduos, destaca-se o trub quente (MATHIAS; MELLO; 

SÉRVULO, 2014). 

O trub quente, segundo resíduo proveniente do processo de produção da cerveja, 

tem como característica ser predominantemente protéico, porém outros compostos 

podem estar presentes, seja pela formação de complexos ou por arraste durante 

deposição (PRIEST; STEWART, 2006). No entanto, as quantidades e tipos de 
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substâncias encontradas no trub, podem sofrer variações conforme tipo de malte 

utilizado, técnicas de elaboração da bebida, tipo e concentração do lúpulo, entre outros 

(MUDURA; COLDEA, 2015). 

Atualmente, os resíduos agroindustriais são bastante estudados, principalmente 

por serem fontes de compostos bioativos, que podem atuar como antimicrobianos e 

antioxidantes naturais, sendo a atividade de alguns deles comparados à de substâncias 

sintéticas (BARBOSA-PEREIRA et al., 2013). 

Assim sendo, o desenvolvimento deste projeto teve por objetivo analisar, 

caracterizar e avaliar a atividade biológica de substâncias presentes no trub quente, 

agregando conhecimento à esse produto de descarte no processo produtivo, e 

consequentemente abrindo novas perspectivas para seu uso, aumentando assim o 

interesse por novas pesquisas tecnológicas, tanto para agregar valor, principalmente por 

meio do apelo das suas propriedades funcionais, como para diminuir o impacto de 

resíduos lançados ao meio ambiente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Histórico da produção de cerveja 

 

A cerveja é uma bebida alcoólica milenar, originada na cultura mediterrânea. 

Dentre as bebidas alcoólicas fermentadas, acredita-se que a produção e consumo da 

cerveja são as atividades mais antigas que se têm registro, sendo sua cultura iniciada por 

volta do ano 8.000 a.C., quando era produzida por Sumérios, Babilônios e Egípcios 

(ALMEIDA, 2014).  

Durante a Idade Média, a produção da cerveja era exclusivamente para consumo 

familiar, e ficava a cargo das mulheres, que optavam pela bebida, principalmente pelo 

baixo custo, em relação ao vinho, além de servir como complemento da alimentação 

(FERREIRA et al., 2011). 

Em meados do século VI, houve uma iniciativa, pelos abades, de produção da 

bebida em maior escala. Nos mosteiros foram desenvolvidas as primeiras técnicas e 

registros das receitas, sendo os métodos de fabricação cada vez mais inovativos, 

introduzindo, principalmente, a técnica de conservação a frio (FERREIRA et al., 2011). 

No ano de 1516, o Duque Dom Guilherme IV, da Baviera, criou a lei 

Reinheitsgebot, também conhecida como “lei da pureza alemã”, que regulamentava a 

utilização de exclusivamente três ingredientes para a produção da bebida: água, lúpulo e 

cevada. Anos mais tarde, o fermento foi incluído em sua composição, uma vez que 

ainda não era conhecido (TRINDADE, 2016). 

No Brasil, o hábito de tomar cerveja foi trazido por D. João VI, no início do 

século XIX, durante a permanência da família real portuguesa em território brasileiro. 

Nessa época, a cerveja consumida era importada de países europeus (BOTELHO, 

2009). 

Nos séculos XX e XXI, devido principalmente ao desenvolvimento tecnológico 

e as exigências dos consumidores, houve o renascimento da cultura cervejeira, com a 

nova geração de microcervejarias (FERREIRA et al., 2011), que além de trazerem 

inovações aos consumidores, têm como foco principal a qualidade do produto, levando 

em consideração a qualidade dos ingredientes, que geralmente são elaboradas sem 

adição de adjuntos e aditivos químicos (CARVALHO, 2015). 
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As cervejas artesanais são produzidas em menores escalas e são caracterizadas 

por apresentarem alguma diferenciação quando comparadas com as cervejas industriais 

mais populares. Várias cervejarias no Brasil seguem a “lei da pureza alemã” para a 

produção de suas bebidas, porém, outras optam por adicionar ingredientes não 

tradicionais, a fim de produzir bebidas com características distintas, desenvolvendo 

novos estilos (CARVALHO, 2015). 

Sendo assim, as características da cerveja, principalmente relacionadas ao sabor 

e aroma, estão relacionados com o tipo de matéria-prima e as técnicas empregadas pelas 

cervejarias para a produção da bebida. 

 

2.2. Processo de produção de cervejas 

 

De acordo com o Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, a cerveja é definida 

como “bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte 

de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo” (BRASIL, 

2009), sendo que parte do malte de cevada poderá ser substituído por outros tipos de 

cereais, maltados ou não maltados, denominados adjuntos, como o milho, arroz, trigo, 

centeio e aveia, cujo emprego não poderá ser superior a 45% em relação ao malte de 

cevada, que é a principal fonte de açúcares  (SIQUEIRA; BOLINI; MACEDO, 2008; 

BRASIL, 2009). 

Independente da escala e do tipo de cerveja, o processo produtivo pode ser 

descrito pelas seguintes etapas: maltagem, moagem do malte, mosturação, fervura ou 

cozimento, fermentação, maturação, envase e pasteurização (VIVIAN et al., 2016). 

Esses processos podem ser visualizados com maiores detalhes na Figura 1. 
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Figura 1: Processo de produção de cerveja e seus principais resíduos gerados. 

 

2.2.1. Maltagem 

 

A cevada é um dos cereais de cultivo mais antigos que se tem registro. É uma 

gramínea, pertencente ao gênero Hordeum, cujos grãos encontram-se alinhados, na 

espiga, em duas ou seis fileiras, sendo que a preferência por um tipo ou outro pode 

variar conforme características finais desejadas para a bebida (BOTELHO, 2009). 

Embora outros cereais possam ser satisfatoriamente maltados, a cevada é o que 

apresenta melhores resultados técnicos durante o processo, uma vez que possui alto teor 

de amido e proteínas de qualidade e em quantidade suficiente para nutrição das 

leveduras durante a fermentação, além de conferir à bebida as características desejadas 

de sabor, odor, corpo e a estabilização da espuma no produto final (BOTELHO, 2009). 
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O processo de conversão da cevada em malte consiste no umedecimento e 

germinação dos grãos, sob condições controladas de tempo e temperatura. 

(KEUKELEIRE, 2000; MUDURA; COLDEA, 2015). A umidade em que os grãos são 

submetidos deve ser controlada, uma vez que grãos com alta umidade podem resultar 

em malte de baixa qualidade. A umidade normalmente fica em torno de 38-42%, mas 

pode atingir a 46-47% em grãos com defeitos, ou como forma de acelerar a germinação 

(BOTELHO, 2009). 

Durante essa etapa, ocorre a biossíntese de enzimas (amilases, proteases e β-

glucanases) necessárias à hidrólise de compostos macromoleculares presentes nos grãos 

(KEUKELEIRE, 2000; MUDURA; COLDEA, 2015).  

A atividade enzimática dos grãos é interrompida com o aumento da temperatura, 

que pode variar de 85 ºC a 200 ºC, obtendo assim diferentes tipos de maltes, com 

coloração mais clara até a mais escura, conforme nível de caramelização dos açúcares e 

reações do tipo Maillard, sendo responsáveis pela cor e o sabor da cerveja 

(KEUKELEIRE, 2000; BAXTER; HUGHES, 2001). Além disso, a combinação 

tempo/temperatura contribui para eliminação de compostos voláteis indesejáveis, 

proporcionando também uma melhor conservação dos grãos por meio da remoção da 

umidade (VIVIAN et al., 2016).  

A etapa de maltagem normalmente não faz parte do processo produtivo em uma 

planta cervejeira. A indústria cervejeira adquire os grãos de maltearias especializadas, 

com as características específicas e desejadas para o produto final, levando em 

consideração a qualidade da matéria-prima, o tipo de malte e a coloração, dando início 

ao processo de produção da bebida a partir da moagem e desintegração dos grãos. 

 

2.2.2. Moagem 

 

A moagem do malte é uma das principais etapas do processo de produção da 

cerveja. Os grãos devem ser desintegrados, a fim de expor toda a porção do 

endosperma, facilitando assim o ataque enzimático. O tamanho e a uniformidade dos 

grãos são de extrema importância e podem exercer grande influência nos processos de 

filtragem e extração, uma vez que uma trituração muito fina pode acarretar em 

entupimento dos filtros e maior extração de taninos, por outro lado, uma trituração 
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grosseira implica em um maior gasto de malte, e consequentemente uma menor 

exposição do conteúdo do grão para se conseguir um resultado desejado (VIEIRA, 

2017). 

 

2.2.3. Mosturação 

 

A etapa seguinte, conhecida por mosturação, consiste na mistura dos grãos 

moídos com água, submetidos à temperatura controlada, a fim de ativar diferentes 

grupos de enzimas que promoverão a hidrólise dos amidos a açúcares fermentescíveis 

(glicose, maltose e maltotriose) e solubilização de substâncias como proteínas, 

aminoácidos e peptídeos, que são importantes para a estabilidade do mosto e outras 

características do produto final (BAXTER; HUGHES, 2001).  

O intervalo de tempo e a temperatura empregada vão definir as características da 

cerveja a ser produzida. Entretanto, algumas temperaturas são cruciais para ativação de 

alguns tipos de enzimas, sendo elas: 40-45 ºC, β-glucanases; 50-55 ºC, proteases; 60-72 

ºC, α e β-amilases; 76-78 ºC, inativação enzimática (VIVIAN et al., 2016). 

Ao final da mosturação, o bagaço de malte é decantado e servirá como camada 

filtrante para separação do mosto (VIEIRA, 2017). 

 

2.2.4. Fervura ou cozimento 

 

A etapa de fervura envolve a concentração do mosto, esterilização, inativação 

enzimática e coagulação de proteínas, por um período de aproximadamente uma hora, 

com a adição de lúpulo (Humulus lupulus L.) (KEUKELEIRE, 2000; BERNOTIENË et 

al., 2004).  

O lúpulo é uma planta dióica, pertencente à família Cannabinaceae. É um 

importante ingrediente para a produção de cerveja, capaz de conferir à bebida 

características sensoriais únicas, responsável pelo sabor, aroma, espuma, coloração e 

estabilidade do produto final (JASKULA; AERTS; DE COOMAN, 2010; MUDURA; 

COLDEA, 2015; STEENACKERS; DE COOMAN; DE VOS, 2015). 

Usualmente, o lúpulo é empregado na forma de pellets ou extratos (MUDURA; 

COLDEA, 2015). A sua obtenção é feita por meio da inflorescência feminina da planta, 
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denominada cone. Nos cones estão presentes as glândulas lupulinas, que são grânulos 

amarelos que contêm inúmeros metabólitos secundários, que são de grande relevância 

para a indústria cervejeira. (MUDURA; COLDEA, 2015; STEENACKERS; DE 

COOMAN; DE VOS, 2015).  

De acordo com suas propriedades físico-químicas, os metabólitos secundários 

presentes no lúpulo são classificados em três frações: óleo essencial (sendo os principais 

constituintes o mirceno, β-cariofileno e α-humuleno); resinas, que são classificadas 

conforme sua solubilidade em hexano, em resinas moles – solúveis em hexano - (α e β-

ácidos), e resinas duras - insolúveis em hexano - (chalconas e flavanonas preniladas, 

sendo o xanthohumol o principal constituinte); e polifenóis (ácidos carboxílicos 

aromáticos e flavonoides não prenilados, incluindo proantocianidinas e flavonóis 

glicosilados) (STEENACKERS; DE COOMAN; DE VOS, 2015). 

Durante a etapa de fervura, os metabólitos secundários do lúpulo são 

transformados em componentes desejados de amargor, aroma e com função 

conservante. No entanto, esses precursores podem ser volatilizados, oxidados e/ou 

precipitados, enquanto que outros produtos desejados podem ser degradados 

(STEENACKERS; DE COOMAN; DE VOS, 2015). Consequentemente, devido à 

variabilidade e as diferentes condições do processo para a produção da cerveja, se torna 

difícil traçar destino dos componentes do lúpulo, após etapa de fervura. 

(KEUKELEIRE, 2000). 

Após o período de fervura, o mosto passa pelo processo de decantação, também 

conhecido por whirpool, cujo principal objetivo e separá-lo do trub quente e assim 

seguir para a etapa de fermentação (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014). 

 

2.2.5. Fermentação 

 

Após a separação do trub, o mosto é resfriado e aerado, antes de serem 

adicionadas as leveduras. Devido ao elevado teor de O2 dissolvido no meio, leveduras 

reproduzem-se rapidamente, oxidando o piruvato até CO2 e H2O (SIQUEIRA; BOLINI; 

MACEDO, 2008). Durante a fase anaeróbica, por meio de complexas reações químicas, 

as leveduras metabolizam os açúcares do mosto produzindo álcool e CO2 (OLAJIRE, 

2012).  
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Inúmeros produtos podem ser formados durante o processo fermentativo, sendo 

que os principais e mais representativos são etanol, glicerol, ácido lático e dióxido de 

carbono, porém há formação de outros compostos, em baixas concentrações, 

provenientes do metabolismo de açúcares e aminoácidos, como ácidos orgânicos (ácido 

cítrico, acético, propiônico, pirúvico e axaloacético), ésteres (acetato isoamila, acetato 

de etila, acetato de n-propila), compostos sulfurados (dimetilsulfito e dióxido de 

enxofre) e álcoois superiores (1-propanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol e 3-

metil-1-butanol). Os produtos secundários transmitem propriedades sensoriais às 

cervejas, por isso a importância do controle da fermentação (SIQUEIRA; BOLINI; 

MACEDO, 2008; ROSA; AFONSO, 2015). 

Grande quantidade de calor pode ser gerada durante o processo fermentativo. 

Sendo assim, deve-se ter um rigoroso controle da temperatura e resfriamento do 

fermentador sempre que necessário, a fim de evitar danos às leveduras e comprometer o 

processo (OLAJIRE, 2012). 

Dependendo da temperatura e das características apresentadas pelas leveduras ao 

final da fermentação, as cervejas podem ser classificadas como baixa (“Lager”) ou alta 

(“Ale”) fermentação. Na produção de cervejas tipo “Lager”, as leveduras 

(Saccharomyces uvarum) necessitam de uma temperatura inferior a 5 ºC para se 

tornarem ativas e após produzirem cerca de 5% de etanol, decantam-se ao fundo do 

fermentador. Já as cervejas tipo “Ale” são produzidas por leveduras mais resistentes 

(Saccharomyces cerevisiae), pois são ativas à temperatura ambiente, e ao final da 

fermentação, após produção de cerca de 12% de etanol, formam uma densa espuma na 

superfície do fermentador (KEUKELEIRE, 2000). 

O tempo de fermentação pode variar de alguns dias para as cervejas tipo “Ale” e 

de até dez dias para as cervejas tipo “Lager”, sendo que fatores como tipo de levedura 

utilizada, parâmetros de fermentação (níveis de redução de compostos indesejáveis) 

perfil e o sabor desejado exercerão grande influência (OLAJIRE, 2012). 

Finalizada a fermentação, as leveduras são removidas do fermentador, mais 

comumente por decantação ou centrifugação (ROSA; AFONSO, 2015).  A cerveja, 

também chamada de “cerveja verde” ou “cerveja jovem”, ainda não deve ser consumida 

e segue para a etapa de maturação (KEUKELEIRE, 2000). 
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2.2.6. Maturação 

 

Nesta etapa, a cerveja é resfriada e mantida por várias semanas à temperatura de 

0 ºC, cujo principal objetivo é a decomposição de compostos indesejados, formados 

durante a fermentação, e aprimoramento do sabor da cerveja (KEUKELEIRE, 2000; 

ROSA; AFONSO, 2015). 

Leveduras remanescentes são responsáveis pelo consumo dos carboidratos e por 

metabolizarem substâncias indesejáveis provenientes da fermentação, como acetaldeído 

em ácido acético, dicetonas vicinais, como a 2,3-pentanodiona em 2,3-butanodiol, e 

compostos sulfurados como o sulfeto de dietila (C2H5)2S, em sulfatos inorgânicos e 

etanol, em um fenômeno conhecido por fermentação secundária (ROSA; AFONSO, 

2015).  

Além da decomposição dos compostos indesejáveis, durante a maturação ocorre 

também a sedimentação das partículas em suspensão e a esterificação entre os ácidos e 

álcoois, produzindo ésteres essenciais para o sabor da cerveja (ROSA; AFONSO, 

2015). 

Após o período de maturação, a cerveja passa por um processo de filtração, para 

remoção das partículas em suspensão, principalmente leveduras e substâncias coloidais 

de coloração desagradável, como pectina e proteínas da resina dura do lúpulo (ROSA; 

AFONSO, 2015). 

 

2.2.7. Envase e pasteurização 

 

A pasteurização é um processo térmico que tem por objetivo aumentar a vida útil 

das cervejas. É uma técnica que emprega altas temperaturas (60-70 ºC) e logo em 

seguida, resfriamento, eliminando assim os microrganismos prejudiciais à qualidade da 

bebida. Quando comercializada em barris, não existe a necessidade de pasteurização, e a 

bebida recebe o nome de “chopp”. Neste caso é recomendado o consumo em até 10 

dias, após a data de fabricação, para cervejas claras e 15 dias para cervejas escuras 

(ROSA; AFONSO, 2015). 
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2.3. Resíduos da Indústria Cervejeira 

 

Os setores agroindustriais produzem uma grande quantidade de resíduos, tanto 

líquidos, quanto sólidos, que podem apresentar elevados problemas de deposição final e 

potencial poluente, além de representarem, muitas vezes, perda de biomassa e nutrientes 

de alto valor (WISNIEWSKI, 2009). 

Durante os últimos anos, vários processos tecnológicos têm sido empregados nas 

indústrias cervejeiras a fim de minimizar a geração de subprodutos, porém, alguns 

resíduos inerentes ao processo dificilmente têm suas quantidades reduzidas (PRIEST; 

STEWART, 2006). 

Os principais resíduos provenientes do processo de produção de cerveja são o 

bagaço de malte, trub quente e a levedura residual. Esses resíduos são responsáveis pela 

perda de 20 a cada 100 litros de cerveja produzida, devido ao elevado teor de umidade 

que pode variar de 80 a 90% (PRIEST; STEWART, 2006). 

Devido à elevada carga orgânica, ao alto conteúdo nutricional e ao baixo custo 

de aquisição, a bioconversão desses resíduos são cada vez mais difundidos e necessários 

para as cadeias agroindustriais. O uso desses resíduos como substratos em processos 

biotecnológicos, além de ser economicamente viável, pode ajudar resolver problemas 

ambientais decorrentes do seu acúmulo na natureza, além de sua aplicação na 

elaboração de produtos de maior valor agregado. 

 

2.3.1. Trub quente  

 

O trub quente é o segundo resíduo obtido no processo de produção da cerveja, 

após fervura do mosto. É um agregado insolúvel, que tende a associar-se formando 

pequenos flocos, que precipitam arrastando e/ou formando complexos com outros 

componentes do mosto (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014). 

Sua composição é predominantemente por compostos insolúveis, principalmente 

proteínas de alto peso molecular. Quando submetidas a altas temperaturas, as proteínas 

tendem a perder água de solvatação, e com isso, são desnaturadas. No entanto, outras 

substâncias podem estar presentes, seja pela participação na formação desses complexos 

ou podem ser simplesmente arrastadas (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014).  
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Além da coagulação protéica, a presença de cátions, principalmente Ca2+, pode 

promover a formação desses complexos por meio da neutralização de cargas negativas 

de proteínas e peptídeos (PRIEST; STEWART, 2006). 

Aproximadamente 85% dos componentes do lúpulo não são solubilizados no 

mosto, podendo ser descartados juntamente com o trub quente. Como exemplo, tem-se 

as lupulonas, colupulonas e adlupulonas (β-ácidos), que são insolúveis ao valor normal 

de pH do mosto (5,2) (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014) e não sofrem 

isomerização pelo processo de ebulição, devido a ausência de um álcool terciário em 

seu núcleo aromático. Além disso, a presença de uma cadeia isoprenila adicional faz 

com que a molécula tenha um caráter mais hidrofóbico, quando comparada aos α-ácidos 

(Figura 2) (KROFTA e MIKYŠKA, 2014). Outros componentes fenólicos do lúpulo 

podem ser precipitados juntamente com as proteínas, durante a ebulição do mosto e 

também serem removidas com o trub (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014). 

 

 

Figura 2: Estrutura dos α e β-ácidos, principais constituintes do lúpulo (Adaptado de 

KROFTA e MIKYŠKA, 2014). 

 

Outro composto fenólico que também pode ser removido e encontrado no trub é 

o xanthohumol (WUNDERLICH; ZÜRCHER; BACK, 2005; MAGALHÃES et al., 

2011; MUDURA; COLDEA, 2015). O xanthohumol é o principal e mais importante 

prenilflavonoide encontrado no lúpulo, e durante a ebulição é rapidamente isomerizado. 
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Porém, devido a sua baixa solubilidade e controle das condições do processo, esse 

composto pode ser precipitado e removido juntamente com o trub quente (MUDURA; 

COLDEA, 2015). 

 

 

Figura 3: Conversão do Xanthohumol a Isoxanthohumol (Adaptado de MUDURA; 

COLDEA, 2015). 

 

A composição do trub quente é influenciada por uma série de fatores, tais como 

o tipo de cevada (composição, área de cultivo, efeitos sazonais e processos de secagem 

do malte), proporções e tipos de adjuvantes utilizados, tipo de moagem, controle do 

processo (pH - sendo ideal pH igual a 5,2), concentração de íons e polifenóis, tempo, 

homogeneização, níveis de oxidação durante o processo de ebulição e fatores 

relacionados ao lúpulo (tipo, concentração e grau de solubilização das substâncias) 

(PRIEST; STEWART, 2006). 

Porém, independente das variáveis do processo, a composição do trub quente 

pode ser generalizada e descrita como: proteínas (50-70%), substâncias não 

solubilizadas do lúpulo (10-20%), polifenóis (5-10%), carboidratos (4-8%), minerais (3-

5%) e ácidos graxos (1-2%) (PRIEST; STEWAER, 2006). 

Em geral, a cada 100 litros de cerveja produzida, aproximadamente 0,2 a 0,4 kg 

de trub quente são produzidos, com cerca de 80-90% de umidade (MATHIAS; 

MELLO; SÉRVULO, 2014). 

Alguns autores defendem a ideia de que a manutenção do trub quente durante o 

processo fermentativo pode melhorar o desempenho do processo, pois seria capaz de 

promover a vitalidade e viabilidade celular devido à presença de lipídios, minerais e 

fontes protéicas (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014). Porém, por outro lado, a 
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manutenção do trub quente ao longo do processo produtivo poderia causar sérios 

problemas, tais como: deposição em tubulações, alterações do pH do meio, 

revestimento das leveduras, fazendo com que as mesmas tenham dificuldades de 

assimilação dos nutrientes do meio, redução na estabilidade do produto final, sobrecarga 

no sistema final de filtração, desestabilização na espuma, devido a presença de lipídios, 

além de conferir um sabor amargo à bebida (PRIEST; STEWAER, 2006). 

Apesar de sua rica composição química, o trub quente tem sido muito pouco 

explorado em aplicações biotecnológicas. A adição ao bagaço de malte e 

encaminhamento para alimentação animal tem sido o destino mais comum para este tipo 

de resíduo (PRIEST; STEWART, 2006). Além disso, a utilização como fertilizante, 

para correção de solos, também tem sido explorada, devido ao elevado conteúdo de 

compostos nitrogenados (MATHIAS; MELLO; SÉRVULO, 2014). 

 

2.4. Compostos fenólicos  

 

Os compostos fenólicos são moléculas amplamente distribuídas no reino vegetal, 

representando cerca de 8000 diferentes estruturas fenólicas, sendo atualmente a classe 

de compostos mais estudada, devido aos inúmeros efeitos benéficos relatados à saúde e 

ao bem-estar humano (CAROCHO; FERREIRA, 2013). 

Essas substâncias bioativas, que têm origem no metabolismo secundário das 

plantas, são essenciais para o crescimento, reprodução e pigmentação, e são sintetizadas 

principalmente em condições de estresse, como infecções, radiações UV, ferimentos, 

dentre outros (ANGELO; JORGE, 2007).  

Quimicamente, os compostos fenólicos são formados por pelo menos um anel 

aromático ligado a um ou mais grupos – OH, incluindo seus derivados funcionais, 

podendo variar de moléculas mais simples, de baixo peso molecular, como por 

exemplo, a vanilina, o ácido gálico e o ácido caféico, até moléculas com alto grau de 

polimerização (CAROCHO; FERREIRA, 2013). Nos vegetais, essas moléculas podem 

ser encontradas na forma livre, ou ligadas a açúcares e proteínas (ANGELO; JORGE, 

2007). 

Devido à diversidade estrutural, proveniente das diversas combinações 

encontradas na natureza, os compostos fenólicos podem ser categorizados em várias 
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classes, que incluem os fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados do ácido benzóico e 

cinâmico), cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos hidrolisáveis e condensados, 

lignanas e ligninas (NACZK; SHAHIDI, 2004). 

Vários métodos espectrofotométricos têm sido utilizados atualmente para 

quantificação de compostos fenólicos, seja na determinação de compostos fenólicos 

totais, quantificação individual ou em grupo ou classe específica de compostos 

(MOURE et al., 2001). 

O método do Folin-Ciocalteu é bastante utilizado para determinação dos 

compostos fenólicos totais. Este método baseia-se na redução do ácido fosfomolíbdico-

fosfotúngstico pelas hidroxilas fenólicas, que devem se encontrar na forma de fenolato, 

produzindo um complexo de coloração azul que absorve entre 620 e 740 nm com um 

comprimento de onda máximo em 725 nm.  A intensidade da coloração azul é 

controlada pelo número de grupos hidroxila ou de grupos potencialmente oxidáveis. 

Essa reação pode ser observada na Figura 4, que mostra a desprotonação do ácido 

gálico, em meio básico, gerando os ânions fenolato. A partir de então, ocorre uma 

reação de oxirredução entre o ânion fenolato e o molibdênio, componente do reagente 

de Folin, sofrendo redução, e o meio reacional muda de coloração amarela para azul 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

 

 

Figura 4: Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de Folin-

Ciocalteau (OLIVEIRA et al., 2009). 
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Apesar da grande utilização, o método tem a desvantagem de não ser um método 

específico, pois é capaz de detectar todos os grupos fenólicos presentes no extrato, 

incluindo proteínas extraíveis (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

2.4.1. Flavonoides  

 

Os flavonoides são compostos fenólicos que representam um grande grupo de 

substâncias provenientes do metabólito secundário de vegetais (DI CARLO et al., 

1999), capazes que exercer uma infinidade de funções, atuando como antioxidante, 

antimicrobiano, fotorreceptores, protetores de radiação UV, além de desempenharem 

um papel significativo na fixação de nitrogênio, crescimento e desenvolvimento 

(KARABIN et al., 2015), sendo que nenhuma outra classe de metabólito secundário foi 

creditada com funções tão diversas para o desenvolvimento de plantas (GOULD; 

LISTER, 2005).  

A estrutura básica dos flavonoides consiste em dois anéis aromáticos (A e B), 

ligados através de uma cadeia de três carbonos, normalmente organizada com um anel 

pirano heterocíclico oxigenado (C). Os três anéis podem sofrer substituição por grupos - 

OH, mais freqüentemente em seus carbonos 3’, 4’, 5’, 5, e 7, seguidos por grupos 

metila, prenila, isoprenila e metoxi. A solubilidade dos flavonoides se torna crescente 

com o aumento do número de grupos -OH e ligações glicosídicas, enquanto que sua 

hidrofobicidade aumenta com o crescente grupo metila, prenila e/ou isoprenila 

(KARABIN et al., 2015). 

 

 

Figura 5: Estrutura básica de um flavonóide (KARABIN et al., 2015). 
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Os flavonoides ocorrem frequentemente como glicosídeos, no entanto, podem 

também ocorrer como agliconas ou como parte de outras estruturas que contenham 

flavonoides, como as flavolignanas. Conforme sua estrutura, os flavonoides podem ser 

subdivididos em 13 classes: chalconas, dihidrochalconas, auronas, flavonas, flavonóis, 

dihidroflavonol, flavanonas, flavanol, flavandiol, antocianidinas, isoflavonoides, 

bioflavonoides e proantocianinas (BEHLING et al., 2004). 

Estudos epidemiológicos in vivo e in vitro tem sugerido os flavonoides como 

agentes quimiopreventivos, exibindo amplos efeitos positivos para a saúde humana, 

atuando principalmente como antimicrobiano, anti-inflamatórios, antiangiogênicos, 

analgésicos, antialérgicos, hepatoprotetores, anticarcinogênicos e estrogênicos 

(KARABIN et al., 2015). 

A atividade biológica dos flavonoides está fortemente relacionada com sua 

estrutura química, sendo que, consequentemente, pequenas modificações em sua 

estrutura podem ocasionar em variações na sua atividade (KARABIN et al., 2015).  

Para detecção e doseamento de flavonoides em matrizes vegetais, diversas 

técnicas são empregadas atualmente, tais como a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE), Cromatografia Líquida associada à espectrometria de massas (CL-

EM), Cromatografia Gasosa (CG), Cromatografia em Camada delgada (CCD). No 

entanto, a espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) é 

uma das técnicas mais utilizadas, principalmente, devido à sua simplicidade, rapidez de 

execução, baixo custo e maior disponibilidade. Porém, alguns inconvenientes inerentes 

à técnica, em relação a análises de matrizes vegetais complexas, fazem com que a 

mesma tenha pouca seletividade, uma vez que pode ocorrer sobreposição das bandas 

dos compostos presentes, impedindo a absorção do componente de interesse 

(MARQUES et al., 2012). 

Diante desse fato, a utilização do método colorimétrico do AlCl3 é uma 

alternativa para obtenção dos espectros dos flavonoides sem a interferência de outros 

compostos fenólicos sobre os resultados das quantificações. O princípio da reação 

consiste na complexação, do íon alumínio (Al3+) com moléculas de flavonoides, 

estabelecendo um complexo estável de coloração amarela, cuja intensidade é 

proporcional à concentração de flavonoides da amostra. Esta complexação promove um 
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deslocamento batocrômico e intensificação das absorções (PEIXOTO-SOBRINHO et 

al., 2012).  
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Figura 6: Esquema da complexação da quercetina com o AlCl3, o qual forma um 

complexo estável (PEIXOTO-SOBRINHO et al., 2012). 

 

Apesar de ser pouco exato, o método de quantificação colorimétrica, pela reação 

com o cloreto de alumínio, é preciso e reprodutível, apresentando desvios muito 

pequenos ou nulos entre um ensaio e outro, quando realizado com a mesma amostra 

(FUNARI; FERRO, 2006). 

 

2.5. Atividade antioxidante 

 

De forma geral, a atividade antioxidante é definida como a capacidade que 

alguns compostos possuem de retardar e/ou impedir formação de radicais livres, quando 

presentes em concentrações menores que o substrato (ROGINSKY; LISSI, 2005; 

KASOTE et al., 2015).  

Os radicais livres são espécies químicas altamente instáveis, caracterizados por 

não apresentarem pares de elétrons desemparelhados em sua órbita mais externa. Além 

disso, são considerados compostos quimicamente reativos e com um tempo de meia-

vida relativamente curto, variando de minutos a nano segundos, uma vez que podem 
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reagir com vários compostos, gerando, dessa forma uma reação em cadeia 

(COTINGUIBA et al., 2013). 

Os radicais livres são continuamente formados em nosso organismo durante os 

processos metabólicos, normais ou patogênicos, ou podem ser provenientes de fontes 

endógenas físicas ou químicas (OLIVEIRA et al., 2009). 

O excesso de radicais no organismo, pode levar ao estresse redox, que é 

caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, 

nitrogênio e enxofre e a remoção pelo sistema antioxidante (OLIVEIRA et al., 2009), 

acarretando em danos a biomoléculas, e conseqüente em várias patologias 

(BARREIROS; DAVID, J. M.; DAVID, J. P., 2006).  

O excesso na formação de radicais livres pode ser controlado e/ou prevenido por 

compostos antioxidantes de origem endógena ou exógena (SOUSA et al., 2007; 

KASOTE et al., 2015).   

Os antioxidantes de origem endógena, ou seja, produzidos pelo próprio 

organismo, podem agir enzimaticamente, sendo os mais estudados a superóxido 

dismutase, considerada linha de frente da atividade antioxidante, a catalase e as 

glutationas peroxidases, responsáveis por reduzir peróxidos geradores de radicais OH• e 

R•, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2009). 

Já os antioxidantes exógenos, de baixo peso molecular, podem ser obtidos de 

produtos naturais ou sintéticos. Dentre os principais, destacam-se algumas vitaminas, 

como o α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno (pro-vitamina-A), ácido ascórbico 

(vitamina C), compostos fenólicos e produtos sintéticos, como Ebselen, N-acetilcisteína, 

Trolox (BARREIROS; DAVID, J. M.; DAVID, J. P., 2006; OLIVEIRA et al., 2009). 

Se comparados aos antioxidantes enzimáticos, os antioxidantes exógenos estão 

presentes em maior número e concentração, e podem ser encontrados tanto em meios 

hidrofílicos e quando em lipofílicos (OLIVEIRA et al., 2009). 

Os antioxidantes podem atuar nos organismos vivos de maneira primária ou 

secundária. Na intervenção primária, os antioxidantes atuam na interrupção da cadeia de 

reação, por meio da doação de elétrons ou hidrogênio e/ou reagindo com os radicais 

livres, formando complexos capazes de reagirem com outros radicais. Já os secundários, 

atuam diretamente nas etapas de iniciação da autoxidação, por meio da complexação de 
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metais, seqüestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos, absorção da radiação 

ultravioleta ou desativação de oxigênio singlete (COTINGUIBA et al., 2013). 

Com a descoberta, e posterior isolamento do ácido ascórbico a partir de plantas, 

o interesse em estudar os antioxidantes naturais tem recebido bastante atenção, uma vez 

que cerca de dois terços das espécies de plantas medicinais estudadas em todo o mundo 

possuem excelente potencial antioxidante (KASOTE et al., 2015).  

Como vantagem, nota-se que o uso de antioxidantes naturais pode apresentar, 

além de implicações na área da saúde e funcionalidade, um caráter preservacionista, 

onde pesquisadores relataram a possibilidade de utilização dos resíduos industriais e da 

agroindústria para extração de importantes compostos com atividade antioxidante 

(MOURE et al., 2001). 

A propriedade antioxidante, conferida a algumas espécies vegetais, está 

relacionada principalmente à presença de metabólitos secundários, que são compostos 

essenciais para o crescimento, desenvolvimento e defesa dos vegetais (KASOTE et al., 

2015). 

Dentre os metabólitos secundários, os compostos fenólicos destacam-se por 

apresentaram melhor atividade antioxidante, tanto em experimentos in vitro quanto in 

vivo, sendo a atividade aumentada com o aumentam do número de hidroxilas livres e a 

conjugação de cadeias laterais com anéis aromáticos (KASOTE et al., 2015). 

Devido à diversidade de compostos químicos, vários ensaios têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de avaliar a capacidade antioxidante de amostras. Por 

diferirem, principalmente em relação ao mecanismo de ação às espécies-alvo, as 

condições reacionais e a forma como os resultados são expressos, é recomendado que a 

avaliação da atividade antioxidante seja realizada por diferentes métodos (OLIVEIRA 

et al., 2009). 

Dentre os métodos espectrofotométricos in vitro mais utilizados para avaliar a 

atividade antioxidante estão o ensaio do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e o 

método ABTS (2,2-Azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (BERTOLDI, 2006). 

Esses métodos estão sendo bastante explorados e são ferramentas de grande importância 

na busca por antioxidantes naturais para aplicações nas indústrias de alimentos, 

cosméticos, farmacêuticas e na prática clínica, contribuindo para promoção da saúde e 

redução de alguns tipos de doenças (ALVES, 2013). 
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O método espectrofotométrico in vitro do radical livre DPPH, é um dos mais 

utilizados, devido a sua simplicidade, precisão e reprodutibilidade, podendo ser 

utilizado para análises de substâncias puras e amostras complexas (OLIVEIRA et al., 

2009; ALVES et al., 2014). O radical DPPH possui uma coloração púrpura, que absorve 

em um comprimento de onda de 516 nm. É caracterizado por ser uma molécula estável, 

devido à presença de elétrons desemparelhados por toda a molécula. O ensaio se baseia 

na redução do DPPH•, por ação de uma espécie radicalar ou antioxidante, provocando 

uma mudança na coloração, de púrpura à amarelo pálido, podendo ser monitorada pela 

queda da absorbância (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

 

Figura 7: Reação química de um radical DPPH e um antioxidante (OLIVEIRA et al., 

2009). 

O ensaio do cátion radical ABTS segue o mesmo princípio que rege o ensaio do 

radical DPPH. O radical cromóforo ABTS•+ é obtido a partir do ácido 2,2-azinobis-3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonato, em meio saturado de oxigênio, apresentando máxima 

absorção a 417 nm. Conforme são reduzidos pelos compostos doadores de hidrogênio 

ou elétrons, sofrem uma redução em sua coloração, com conseqüente queda na 

absorbância (BERTOLDI, 2006). Devido à simplicidade e rapidez, a avaliação da 

atividade antioxidante pelo método ABTS•+ tem atraído o interesse dos pesquisadores, 

mesmo este não sendo tão estável quanto o radical DPPH• (ALVES, 2013). 
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Figura 8: Geração do cátion radical ABTS•+ e reação com um componente antioxidante 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

 

2.6. Antimicrobianos Naturais  

 

Devido ao surgimento dos antibióticos e quimioterápicos, o controle das doenças 

infecciosas teve uma significativa redução, sendo determinante na cura de milhares de 

doenças. No entanto, apenas alguns anos após o início do uso clínico da penicilina, o 

primeiro antibacteriano comercializado, já havia sido registrado o primeiro caso de 

resistência bacteriana adquirida (SILVA et al., 2010). 

Atualmente, a redução no número de antibióticos válidos vem sendo uma grande 

preocupação e um grande obstáculo para a saúde pública, uma vez que os 

microrganismos estão se tornando cada vez mais resistentes, sendo capazes de 

multiplicar mesmo na presença de elevadas concentrações de antibióticos (SILVA et al., 

2010). As principais causas para o aumento do número de cepas multirresistentes são a 

falta de fiscalização, a facilidade com que são adquiridos os antibióticos, os 

diagnósticos imprecisos e o deficiente controle sanitário (HOEFLER et al., 2006). 

Diante disso, inúmeras iniciativas têm sido propostas pela comunidade 

científica, a fim de prevenir e/ou minimizar a situação, porém a descoberta de novos 
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antibióticos tem atingido um sucesso limitado desde o início de 1960 (WANG et al., 

2006). No entanto, nos últimos anos, tem-se verificado um grande avanço científico e 

tecnológico, envolvendo estudos químicos e farmacológicos, por meio da busca por 

novos medicamentos provenientes de espécies vegetais (HAIDA et al., 2007; DE 

BONA et al., 2014), sendo que os principais objetivos desses estudos são descobrir 

compostos com atividade comparada à dos antimicrobianos atualmente usados, porém, 

como menor toxicidade, mais eficazes contra a resistência e com menor impacto 

ambiental (DE BONA et al., 2014). 

Nas últimas três décadas, cerca de 75% dos antimicrobianos aprovados são 

provenientes de compostos bioativos de fontes vegetais (TOMÁS-MENOR et al., 

2015).  

Através do metabolismo secundário, algumas espécies vegetais sintetizam 

substâncias quimicamente variadas, consideradas de grande importância por 

apresentarem ação antimicrobiana comprovada (SILVA et al., 2010).  

Muitos estudos estão sendo direcionados para a avaliação da atividade 

antimicrobiana de extratos vegetais, óleos essenciais ou compostos isolados, tais como 

alcalóides, lactonas sesquiterpênicas, diterpenos, triterpenos, naftaquinonas, entre outros 

(RÍOS; RECIO, 2005). 

Os metabólitos secundários das plantas podem afetar os microrganismos em 

vários alvos, devido principalmente à diversidade de estruturas químicas e diferentes 

perfis físico-químicos desses metabolitos secundários (FARZANEH; CARVALHO, 

2015). De acordo com a literatura, o principal alvo dos metabólitos secundários é a 

membrana plasmática, afetando a sua estrutura, integridade, permeabilidade ou 

funcionalidade. No entanto, outras funções também podem ser afetadas, como 

comprometimento da síntese e função dos ácidos nucléicos, interferência no 

metabolismo intermediário, indução na coagulação de constituintes citoplasmáticos e 

interferência na comunicação celular (Quorum sensing) (FARZANEH; CARVALHO, 

2015; CAJADO; ARAGÃO; OLIVEIRA, 2016). 

Atualmente, a base para os testes de susceptibilidade antimicrobiana, é obtida 

por meio das normatizações internacionalmente conhecidas do Clinical Laboratory 

Standards Institute (CLSI). Entretanto, devido à diversidade química dos extratos 
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vegetais, muitas vezes impossibilitam o seguimento integral da metodologia proposta, 

sendo necessárias algumas modificações no método (NASCIMENTO et al., 2007).  

Devido às variações inerentes à determinação da CIM, como por exemplo, a 

técnica aplicada, o microrganismo e a cepa, à origem e a época de coleta da planta, o 

modo de preparo dos extratos (a partir de plantas frescas ou secas) e a quantidade de 

extrato testado, não existe um método padronizado para expressar os resultados de 

testes antimicrobianos de produtos naturais (OSTROSKY et al., 2008). Esse caráter 

multifatorial, que resulta na ausência da padronização das metodologias, limita as 

pesquisas sobre a atividade antimicrobiana de extratos vegetais, principalmente no que 

diz respeito à comparação de resultados obtidos por diferentes pesquisadores (DE 

BONA et al., 2014). 

Vários métodos são empregados para determinação da atividade antimicrobiana 

de extratos vegetais, sendo os mais conhecidos e utilizados, o método de difusão em 

ágar e o método de microdiluição em caldo (OSTROSKY et al., 2008).  

No teste de difusão em ágar, o microrganismo é inoculado em um meio de 

cultura sólido e desafiado contra uma substância biologicamente ativa. A substância 

pode ser aplicada por meio de discos, cilindros de aço inoxidável ou vidro e perfuração 

em ágar, e a avaliação do crescimento é feita através da comparação da medida do halo 

ou zona de inibição da substância testada com um padrão biológico de referência 

(OSTROSKY et al., 2008). 

Já o teste de microdiluição em caldo, considera a relação entre a proporção de 

crescimento microbiano, em meio líquido, e a concentração da substância testada. 

Assim como no método de difusão em ágar, a comparação é feita com um padrão 

biológico de referência, e os resultados são expressos de forma quantitativa, sem 

influência da velocidade de crescimento dos microrganismos (OSTROSKY et al., 

2008). 

A medida qualitativa da atividade antimicrobiana, contra um determinado 

isolado bacteriano, é mais comumente realizada pelo método de difusão em ágar (DE 

BONA et al., 2014), devido principalmente à sua simplicidade de execução e ao baixo 

custo (OSTROSKY et al., 2008), porém, devido a inúmeros fatores que podem 

interferir na difusão dos compostos no meio de cultura, esse método pode gerar 

resultados falso negativos (KLANČNIK et al., 2010). 
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No entanto, para a determinação da CIM, tem-se utilizado mais freqüentemente 

o método de microdiluição em caldo (DE BONA et al., 2014), principalmente devido à 

sua sensibilidade à quantidade mínima de reagentes, o que possibilita um maior número 

de réplicas, aumentando a confiabilidade dos resultados (OSTROSKY et al., 2008). 

 

2.7. Citotoxicidade  

 

O ensaio de citotoxicidade é um procedimento que visa avaliar a 

biocompatibilidade de um produto, ou seja, o quanto este pode ser tóxico para uma 

determinada célula (OLIVEIRA, 2011). Sendo assim, o desenvolvimento e 

padronização de testes in vitro que possam detectar a citotoxicidade de produtos 

naturais, ou mesmo sintéticos é de grande importância para o seguimento de estudos 

clínicos (FERNANDES et al., 2013). 

Diferentes metodologias utilizando microplacas são utilizadas atualmente para 

avaliar a viabilidade celular em culturas de células. Essas metodologias permitem uma 

análise rápida e simultânea de diferentes concentrações da amostra e utiliza de 

diferentes parâmetros para identificar a proliferação e morte celular podendo ser 

avaliadas por colorimetria e absorbância, devido à capacidade de incorporação dessas 

substâncias (FERNANDES et al., 2013). 

O ensaio MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2,5-difenil brometo de tetrazólio)], é 

frequentemente utilizado para medir a viabilidade celular e a integridade da membrana 

citoplasmática através da atividade mitocondrial dessas células (LIMA, 2015). A 

atividade da enzima succinil-desidrogenase, presente na mitocôndria de células viáveis, 

catalisará a formação de cristais formazam, a partir do MTT. Devido à 

impermeabilidade dos cristais, os mesmos são acumulados dentro de células saudáveis, 

fornecendo informações quantitativas sobre as funções metabólicas celulares 

(MOSMANN, 1983). 
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Figura 9: Redução do MTT (FERNANDES et al., 2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste projeto foi realizar a caracterização química e avaliar a 

atividade biológica do EEB e suas frações, obtidas a partir do trub quente, oriundo da 

produção de cerveja, através de ensaios antimicrobianos, antioxidantes e citotóxico. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Obter o EEB do trub quente.  

• Fracionar o EEB, utilizando solventes em ordem crescente de 

polaridades, a fim de reunir compostos com características semelhantes. 

• Caracterizar o EEB e suas frações, através de análises de CLUE-DAD-

EM. 

• Realizar ensaios quantitativos espectrofotométricos de compostos 

fenólicos e flavonoides totais no EEB e suas frações. 

• Realizar ensaios quantitativos espectrofotométricos de atividade 

antioxidante no EEB e suas frações. 

• Realizar ensaios antimicrobianos qualitativos e quantitativos no EEB e 

suas frações. 

• Avaliar a citotoxicidade do EEB ou da fração que se mostrou mais ativa 

no ensaio quantitativo antimicrobiano. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta do material 

 

O trub quente foi gentilmente cedido por uma microcervejaria artesanal, 

localizada na cidade de Belo Horizonte, no segundo semestre do ano de 2015. Após a 

coleta, o material foi imediatamente congelado, a temperatura de -17 ºC, e transportado 

ao Laboratório de Fitotecnologia, localizado na Escola de Farmácia, da Universidade 

Federal de Ouro Preto - MG. 

No momento das análises, o material foi descongelado, sob refrigeração, e 

submetido ao processo de secagem em estufa (SPLabor®, Brasil), a 40 ºC, até estado 

seco. Após secagem, o mesmo foi triturado em gral e pistilo até o estado de pó fino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: a) trub quente com alto teor de umidade, após descongelamento; b) trub 

quente após ser submetido ao processo de secagem e trituração. 

 

4.2. Obtenção do EEB 

 

O material seco (336,0 g) foi dividido em 6 (seis) erlenmeyers, em massas iguais 

a 56,0 g/cada, e foram submetidos à extração exaustiva em ultrassom (Unique®, Brasil), 

utilizando etanol (7 x 250 mL/cada) (Química Moderna®, Brasil), à temperatura 

ambiente. Os extratos obtidos foram reunidos e filtrados, e o solvente foi removido 

a) b) 
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utilizando-se evaporador rotatório (Fisatom®, Brasil), sob a temperatura de 40 ºC, à 

pressão reduzida. Esse processo foi realizado a cada 60 minutos, até o esgotamento 

quase completo do material. O EEB obtido foi submetido à secagem em estufa 

(SPLabor ®, Brasil), para remoção do solvente residual, com temperatura controlada de 

40 ºC, e armazenado em dessecador até sua utilização.  

 

4.3. Fracionamento do EEB 

 

O EEB (10,0 g) foi ressuspendido em 500 mL de MeOH:H2O (8:2) e submetido 

a partições líquido-líquido, em funil de separação, utilizando solventes em ordem 

crescente de polaridade, hexano (Química Moderna®, Brasil), acetato de etila (Vetec®, 

Brasil) e butanol (4 x 200 mL) (Synth®, Brasil) (Figura 11).  

O objetivo de se utilizar solventes com diferentes polaridades foi proporcionar 

uma semipurificação das substâncias presentes no extrato e localizar princípios ativos 

que apresentem efeitos biológicos de interesse, onde posteriormente podem ser 

submetidos ao processo de isolamento e purificação. 
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Figura 11: Processo de obtenção do extrato etanólico bruto (EEB), e frações hexânicas 

(Hex), acetato de etila (AcOEt), butanol (BuOH) e aquosa obtidas a partir do trub 

quente.  

 

4.4. Análises por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a 

detector de arranjos de diodos e espectrometria de massas (CLUE-DAD-

EM) 

 

Para identificação dos compostos, utilizou-se a CLUE-DAD-EM/EM. As 

frações Hex, AcOEt e BuOH foram primeiramente solubilizados em MeOH:H2O (97:3), 

e depois submetidas ao clean-up, em coluna de fase reversa (C-18).  

Eliminação do MeOH 

Partição/Hexano (4 x 200 mL) 

Trub quente 
(336,35 g fracionado em 6 partes iguais a 56,05 g) 

 

EEB 
35,72 g / alíquota fracionada: 10,0 g 

Extração em ultrassom/EtOH (7 x 250 mL) 

Fração Hex. 
(2,7 g) 

Fração HMeOH 

Partição/AcOEt (4 x 200 mL) 

Fração AcOEt 
(4,5 g) 

Fração HMeOH 

Partição/BuOH (4 x 200 mL) 

Fração BuOH 
(2,2 g) 

Fração Aquosa 
(0,56 g) 
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As análises foram realizadas em equipamento UPLC ACQUITY (Waters®) nas 

condições cromatográficas apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Condições de CLUE-DAD-EM/EM utilizadas para análise das frações Hex, 

AcOEt e BuOH obtidos a partir do EEB do trub quente. 

Coluna cromatográfica CSH 130 C18 (partículas 1,7 µm; 50 X 10 mm) 

Fase móvel H2O 0,1% ácido fórmico; Acetonitrila (ACN) 0,1% 
ácido fórmico. 

Eluição Linear 5-95% de ACN em 11 min, isocrática 95% de 
ACN por 1 min. 

Volume injetado 4 µL 

Forno da coluna 40 °C 

Fluxo 0,3 mL/min. 

Detecção UV 220-400 nm 

Electrospray ionization Voltagem: capilar (3,5 keV); cone (60 eV) 

Tempo total das análises 12 minutos 

 

 

4.5. Avaliação do teor de compostos fenólicos totais 

 

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado utilizando o reagente 

Folin-Ciocalteu, conforme método colorimétrico descrito por Bonoli et al. (2004), com 

modificações. 

Soluções estoque do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH foram preparadas, em 

etanol (Química Moderna®, Brasil), na concentração de 5 mg/mL. Alíquotas de 80 µL 

dessas soluções foram transferidas para poços de uma placa de 96 poços, onde foram 

adicionados 30 µL de água destilada e 10 µL de reagente Folin-Ciocalteu (Cromoline®, 

Brasil). Em seguida a placa foi agitada por 1 min e foram adicionados 40 µL de 

carbonato de sódio (Vetec®, Brasil) a 15% p/v. A mistura foi agitada por mais 30 

segundos, e em seguida, foram adicionados 40 µL de água destilada.  

Como padrão, utilizou-se ácido gálico (Vetec®, Brasil) a 1 mg/mL em etanol 

(Química Moderna®, Brasil). Alíquotas dessa solução foram transferidas para uma placa 
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de 96 poços de modo a se obter concentrações finais variando de 10 a 350 µg/mL. Os 

mesmos procedimentos realizados para as amostras, também foram aplicados ao padrão. 

A mistura foi incubada por 2 horas, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

Após esse período, efetuou-se a leitura da absorbância em leitor de ELISA (Molecular 

Devices®) a 650 nm. Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

Uma curva de calibração foi construída, a partir dos resultados obtidos para o 

padrão (ácido gálico), e o teor de compostos fenólicos totais foi determinado pela 

interpolação dos resultados das absorbâncias na equação obtida. Os resultados foram 

expressos em EAG (equivalentes de ácido gálico) por grama de amostra.  

 

4.6. Avaliação do teor de flavonoides totais 

 

O teor de flavonoides totais foi determinado pelo método colorimétrico do 

cloreto de alumínio (AlCl3), descrito por Chang et al. (2002), com modificações. 

Foram preparadas soluções estoque do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH em 

etanol (Química Moderna®, Brasil), na concentração de 5 mg/mL. Alíquotas de 100 µL 

dessas soluções foram transferidas para poços de uma placa de 96 poços e foram 

adicionados 40 µL de etanol (Química Moderna®, Brasil), 4 µL de AlCl3 (Fluka®) a 

10% p/v e 4 µL de acetato de potássio (Synth®, Brasil) a 1 mol/L. O volume foi 

ajustado com 52 µL de água destilada. Para os brancos, seguiram-se os mesmos 

procedimentos, porém, sem adição de AlCl3. 

Como padrão, utilizou-se quercetina na concentração de 0,2 mg/mL. Alíquotas 

dessas soluções foram transferidas para uma placa de 96 poços de modo a se obter 

concentrações finais variando de 2 a 45 µg/mL. Os mesmos procedimentos realizados 

para as amostras, também foram aplicados ao padrão. 

A mistura foi incubada por 40 minutos, e após esse período, realizou-se a leitura 

das absorbâncias em leitor de ELISA (Molecular Devices®) a 405 nm. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata.  

Uma curva de calibração foi construída, a partir dos resultados obtidos para o 

padrão (quercetina), e o teor de flavonoides totais foi determinado pela interpolação dos 

resultados das absorbâncias na equação obtida. Os resultados foram expressos em EQ 

(equivalentes de quercetina) por grama de amostra. 
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4.7. Avaliação da atividade antioxidante 

 

4.7.1. Ensaio do radical livre DPPH 

 

A capacidade antioxidante, medida por meio do sequestro do radical DPPH• 

(1,1-difenil-2-picrilidrazil), foi avaliada pelo método fotocolorimétrico in vitro, segundo 

metodologia descrita por Souza et al. (2007), com modificações. 

Como padrão, utilizou-se o ácido gálico (Vetec®, Brasil) em concentrações 

variando de 0,5 a 100 µg/mL. Para isso, foram preparadas soluções estoque nas 

concentrações de 24 µg/mL e 240 µg/mL.  Já para o EEB e suas frações, foram 

preparadas soluções estoque de 120 µg/mL, 2,4 e 18 mg/mL. Alíquotas foram 

pipetadas, de modo a obter concentrações finais variando de 5 a 3000 µg/mL. 

A mistura da reação foi preparada por meio da adição, em placa de 96 poços, de 

120 µL dos extratos e/ou padrão e 100 µL do radical DPPH em solução de etanol 

(Química Moderna®, Brasil) 0,008% (m/v). As placas foram incubadas por 30 minutos, 

ao abrigo da luz e em temperatura ambiente, e a leitura foi realizada em leitor de ELISA 

(Molecular Devices®) a 490 nm.  

Como controle, utilizou-se a solução contendo apenas o radical DPPH (Sigma®), 

sendo o volume correspondente à amostra e/ou padrão substituído por etanol (Química 

Moderna®, Brasil). 

Os ensaios foram realizados em triplicata, e a capacidade de sequestrar os 

radicais livres foi determinada por meio da equação: 

 

% Inibição = [(A DPPH – AAmostra) / ADPPH] x 100 (Eq. 1) 

 

Onde: 

ADPPH: absorbância do controle.  

AAmostra: absorbâncias das amostras e/ou do padrão. 

 

Os resultados foram expressos a partir da CE50, ou seja, a quantidade de 

antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50%, após 

equilíbrio da reação. 
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4.7.2. Ensaio do cátion radical ABTS 

 

A avaliação da atividade antioxidante, pelo método do cátion radical ABTS, foi 

determinada segundo metodologia descrita por Li, Wu e Huang (2009), com 

modificações. 

Em um erlenmeyer, misturou-se solução de ABTS (Chem-Impex®), a 7,4 

mmol/L, e persulfato de potássio (Synth®, Brasil), a 2,6 mmol/L, na proporção de 1:1 

(v/v). A mistura foi mantida em repouso, ao abrigo da luz e temperatura ambiente, por 

12 horas para geração do cátion cromóforo ABTS. Após esse período, a solução de 

ABTS•+ foi preparada por meio da diluição em etanol (Química Moderna®, Brasil) até 

atingir a absorbância de 0,700±0,02, no comprimento de onda de 650 nm.  

Como padrão, utilizou-se o ácido gálico (Vetec®, Brasil) em concentrações 

variando de 0,1 a 24 µg/mL. Para isso, foram preparadas soluções estoque nas 

concentrações de 3, 30 e 120 µg/mL.  Já para o EEB e suas frações, foram preparadas 

soluções estoque de 1500 µg/mL e 37,5 mg/mL. Alíquotas foram pipetadas, de modo a 

obter concentrações finais variando de 20 a 4500 µg/mL. 

Como controle, utilizou-se a solução contendo apenas a solução de ABTS•+, 

sendo o volume correspondente à amostra e/ou padrão substituído por etanol. 

A mistura da reação foi preparada por meio da adição, em placa de 96 poços, de 

30 µL dos extratos e/ou padrão e 120 µL da solução de ABTS•+. As placas foram 

incubadas por 6 minutos, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente, e a leitura foi 

realizada em leitor de ELISA (Molecular Devices®) a 650 nm. 

Os ensaios foram realizados em triplicata, e a capacidade de seqüestrar os 

radicais livres foi determinada por meio da equação: 

 

% Inibição = [(A ABTS – AAmostra) / AABTS] x 100 (Eq. 2) 

 

Onde: 

AABTS: absorbância do controle.  

AAmostra: absorbâncias das amostras e/ou do padrão. 
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Os resultados foram expressos a partir da CE50, ou seja, a quantidade de 

antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de ABTS•+ em 50%, após 

equilíbrio da reação. 

 

4.8. Atividade Antimicrobiana 

 

A atividade antimicrobiana do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH, foram 

determinadas pelo método de difusão em ágar, para triagem dos microrganismos mais 

sensíveis, e pelo método de microdiluição em caldo, a fim de determinar a concentração 

inibitória mínima (CIM). 

Foram utilizados 20 microrganismos de coleções padrão da American Type 

Culture Collection (ATCC), sendo: 

• Fungos: Candida tropicalis ATCC 13806, Cryptococcus neoformans ATCC 

20067. 

• Bactérias Gram positivas: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 

aureus MARSA ATCC 43300, Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305, 

Listeria monocytogenes ATCC 35152, Enterococcus faecium ATCC 35667, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212.  

• Bactérias Gram negativas: Proteus mirabilis ATCC 29906, Providencia rettgeri 

ATCC 43658, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Shigella sonnei ATCC 

25931, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Enterobacter aerogenes ATCC 

13048, Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli EPEC ATCC 43887, 

Klebsiella oxytoca ATCC 700324, Salmonella enteritidis ATCC 13076, 

Salmonella typhimurium ATCC 14028, Shigella flexneri ATCC 12022. 

 

4.8.1. Difusão em ágar 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana, para triagem dos microrganismos mais 

sensíveis, foi realizada pelo método de difusão em ágar, descrito por Okunji et al. 

(1990), com modificações. 
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Primeiramente, as bactérias foram repicadas em placas de Petri contendo Ágar 

Mueller Hinton (Predimol®), e os fungos, em Ágar Saboraud (Predimol®), e incubadas a 

37 ºC por 24 horas, para bactérias, e 48 horas, para os fungos. Após esse período, 

efetuou-se o preparo do inóculo em solução salina (NaCl 0,9%), de modo a se obter 

suspensões de turvação referente ao tubo 0,5 da escala McFarland (1 x 108 UFC/mL). 

O EEB e suas frações foram ressuspendido em DMSO (Synth®, Brasil), na 

concentração de 100 mg/mL. Como controle negativo, utilizou-se DMSO (Synth®, 

Brasil), para todos os microrganismos testados. Utilizou-se como controle positivo 

tetraciclina (100 µg/mL) para as bactérias, exceto para Proteus mirabilis, Providencia 

rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, Klebsiella pneumoniae e Listeria 

monocytogenes, as quais foi utilizado moxifloxacina (100 µg/mL). Para os fungos, 

utilizou-se cetoconazol (100 µg/mL). 

As placas de Petri, contendo ágar Mueller Hinton (Predimol®) ou ágar Saboraud 

(Predimol®), foram perfuradas, obtendo orifícios de 6 mm de diâmetro. As suspensões 

microbianas foram inoculadas, com o auxílio de um swab, por toda a superfície do ágar. 

Em seguida, em cada orifício, foram adicionados aproximadamente 50 µL das soluções 

do EEB e suas frações, além do controle positivo e controle negativo, e incubados a 37 

ºC por 24/48 horas. 

Os testes foram realizados em duplicata, sendo que após período de incubação, 

os halos de inibição de crescimento foram medidos e os resultados expressos em média 

da medida do halo (mm) ± desvio padrão. 

 

4.8.2. Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM), para os 

microrganismos que apresentaram halo de inibição de crescimento ≥ 8mm de diâmetro 

(MENDES et al., 2011), foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, conforme 

orientações do Clinical and Laboratory Standards Institute (2012), com modificações 

realizadas por Amparo et al. (2017). 

Primeiramente, as bactérias foram repicadas em placas de Petri contendo Ágar 

Mueller Hinton (Predimol®), e os fungos em Ágar Saboraud (Predimol®), e incubados a 

37 ºC por 24/48 horas. Após esse período, efetuou-se o preparo do inóculo em solução 
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salina (NaCl 0,9%), de modo a se obter suspensões de turvação referente ao tubo 0,5 da 

escala McFarland (1 x 108 UFC/mL). Em seguida, as suspensões foram diluídas em 

caldo Mueller Hinton (Himedia®), na proporção de 1:100, de modo a obter uma 

suspensão a 1 x 106 UFC/mL. 

O EEB e suas frações foram ressuspendidas em MeOH (Química Moderna®, 

Brasil), na concentração de 200 mg/mL.  

Em microplacas estéreis de 96 poços, foram adicionados 25 µL de MeOH 

(Química Moderna®, Brasil), a partir do segundo poço. Em seguida, 50 µL da solução 

de amostra foram adicionados ao primeiro poço, e foram realizadas diluições seriadas, 

retirando 25 µL do primeiro poço e transferindo para o seguinte, até a última 

concentração, sendo descartados os 25 µL finais. Assim, 12 diferentes concentrações 

foram testadas, variando de 100 mg/mL a 0,05 mg/mL. Após realização das diluições, 

25 µL de caldo Mueller Hinton (Himedia®) foram adicionados aos poços.  

Como controle positivo, utilizou-se cetoconazol (100 µg/mL) para os fungos, 

tetraciclina ou moxifloxacina (100 µg/mL) para as bactérias. No controle negativo, 

foram adicionados 25 µL de MeOH (Química Moderna®, Brasil) e 25 µL de caldo 

Mueller Hinton (Himedia®).  Para o controle de crescimento, utilizou-se 25 µL de meio 

de caldo Mueller Hinton (Himedia®), e no controle o meio, apenas 50 µL de caldo 

Mueller Hinton (Himedia®). 

As placas foram deixadas em capela sob fluxo laminar até evaporação completa 

do MeOH. Em seguida, foram adicionados 25 µL de inóculo em todos os poços, exceto 

no controle do meio de cultura, e foram incubados a 37 ºC, por 24 ou 48 horas. 

Após esse período, cada poço foi repicado, com auxílio de alça bacteriológica, 

em placa de Petri contendo ágar Mueller Hinton (Predimol®) ou ágar Saboraud 

(Predimol®). Novamente as placas foram incubadas a 37 ºC, por 24 ou 48 horas, e a 

CIM foi observada na menor concentração que não houve crescimento microbiano. 
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4.9. Determinação da porcentagem de atividade antimicrobiana (%AA), 

atividade antimicrobiana total (AAT) e índice de susceptibilidade 

microbiana (ISM) 

 

Visando analisar os resultados da atividade antimicrobiana do EEB e frações 

Hex, AcOEt e BuOH, procedeu-se a determinação do percentual de atividade 

antimicrobiana (%AA), atividade antimicrobiana total (AAT) e índice de 

susceptibilidade microbiana (ISM), de acordo com Ellof (2004) e Mahlke et al. (2009), 

determinadas pelas equações abaixo: 

 

AA%  = (nº. de cepas susceptíveis / total de cepas) x 100 (Eq. 3) 

 

AAT  = (massa da amostra em mg/ CIM (mg/mL) (Eq. 4) 

 

ISM%  = (nº. de extratos efetivos / nº. de extratos testados) x 100 (Eq. 5) 

 

4.10. Avaliação Citotóxica 

 

A avaliação citotóxica foi realizada conforme metodologia descrita por 

Mosmann (1983), com modificações. 

Neste ensaio, foram utilizadas células de fibroblastos murinos da linhagem 

L929. As células foram cultivadas aderidas em garrafas de polipropileno em meio de 

cultura RPMI, sendo incubadas em estufa de CO2 (37 °C e 5% de CO2). As subculturas 

foram realizadas a cada dois dias, e até se obter viabilidade celular suficientemente alta 

para realização dos ensaios. 

Para realização dos experimentos, o meio de cultura foi retirado da garrafa, e as 

células foram lavadas com 20 mL de solução tampão de PBS (1% EDTA). Em seguida, 

a suspensão foi transferida para um tubo Falcon e centrifugada a 1300 rpm, por 10 

minutos. Ao final, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se o mesmo volume de 

meio de cultura, e as células foram cuidadosamente homogeneizadas. Após completa 

homogeneização, realizou-se a contagem de células, utilizando câmara de Neubauer, a 

fim de verificar a viabilidade celular. 
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Os ensaios foram realizados em microplacas estéreis, de 96 poços, com 

contagem final de células de 5 x105 células/mL, em meio RPMI. As células foram 

incubadas por 24 horas a 37 ºC e 5% de CO2. Após esse período, retirou-se 

cuidadosamente o meio de cultura, e adicionou-se 100 µL da amostra, em doze 

diferentes concentrações, variando de 4 a 0,002 mg/mL. Como controle positivo, 

utilizou-se DMSO (Synth®, Brasil) 20%; para o controle negativo, meio de cultura e 

células; apenas meio de cultura para controle do meio (branco). As placas foram 

novamente incubadas, por 24 horas a 37 ºC e 5% de CO2. Ao final desse período, o 

meio foi cuidadosamente retirado e os poços foram lavados com meio RPMI completo 

antes da adição do MTT (Molecular Probes®). 

Após adição de 50 µL de MTT (Molecular Probes®), a 2 mg/mL, em meio 

RPMI, as células foram novamente incubadas a 37 ºC e 5% de CO2 ao abrigo da luz. Ao 

final de 4 horas, retirou-se o MTT e adicionou-se 60 µL da solução de SDS 10% 0,01 

HCl. Novamente, a placa foi incubada a 37 ºC e 5% de CO2, por mais 18 horas para 

completa solubilização dos cristais azuis formados. Após esse período, analisou-se o 

produto formado por espectrofotometria a 570 nm.  A viabilidade celular foi calculada 

utilizando a seguinte equação: 

 

% viabilidade: 100 – {[(AbsCN – Absamostra)/AbsCN] x 100} (Eq. 6) 

 

Onde: 

AbsCN : é a absorbância do controle negativo 

Absamostra: é a absorbância da amostra 

 

Os resultados foram expressos utilizando o valor de CI50, ou seja, a concentração 

que foi capaz de induzir a morte de 50% das células, quando comparado com o controle. 

O valor de CI50 foi obtido através do cálculo de equação de regressão polinomial. 

 

4.11. Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 

(versão 5), onde se realizou a Análise de Variância (ANOVA), seguido do teste de 
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Tukey. As diferenças foram consideradas significantes quanto o valor de P foi menor ou 

igual a 0,05. 

Para avaliação da correlação entre as metodologias adotadas para avaliação da 

atividade antioxidante (ABTS e DPPH) e a correlação entre teores de compostos 

fenólicos e flavonoides totais com a atividade antioxidante (DPPH e ABTS) e com a 

ATT, foram calculados os coeficientes de correlação de Spearman (rs). A correlação foi 

classificada segundo Mukaka (2012), com modificações: 

0,0 ≤ rs ≤ 0,5: fraca 

0,5 ≤ rs≤ 0,7: moderada 

0,7 ≤ rs≤ 1,0: forte 

-0,0 ≤ rs ≤ -0,5: fraca negativa 

-0,5 ≤ rs≤ -0,7: moderada negativa 

-0,7 ≤ rs≤ -1,0: forte negativa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Obtenção e fracionamento do EBB  

 

Para obtenção do EEB, utilizou-se 336,0 g do material seco e pulverizado, 

dividido em 6 (seis) erlenmeyers, com massas iguais a 56,0 g/cada. Após realização da 

extração exaustiva em ultrassom, com renovação de solvente (7 x 250 mL/cada), os 

extratos foram reunidos e o solvente foi completamente evaporado, sendo obtidos 35,7 

g de EEB, ou seja, um rendimento total de 10,6%.  

Através do fracionamento do EEB, foram obtidas as frações Hex, AcOEt, BuOH 

e aquosa, cujos rendimentos, após completa evaporação do solvente, podem ser 

observados na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Rendimentos das frações Hex, AcOEt e BuOH, em relação ao EEB, obtido a 

partir do trub quente. 

Fração Massa (g)* Rendimento (%) 
Hex 2,7 27,1 

AcOEt 4,5 45,1 

BuOH 2,2 22,2 

Aquosa 0,5 5,6 
*Considerando uma alíquota de 10 g de EEB. 

 

Observa-se que, entre as frações, aquela que apresentou maior rendimento foi a 

AcOEt (45,1%). De acordo com Simões et al. (2001), substâncias tais como ceras e 

pigmentos, também podem ser extraídos quando se utiliza solventes de polaridade 

intermediária, como acetato de etila e clorofórmio. Sendo assim, o rendimento obtido 

para a fração AcOEt pode estar sendo superestimado devido à presença desses 

compostos, e não devido ao teor de metabólitos secundários. 

Após sucessivas partições, obteve-se a fração aquosa. Devido ao seu baixo 

rendimento e à sua elevada polaridade, a mesma não foi utilizada nos experimentos. 

Uma vez que a maioria dos compostos orgânicos provenientes do trub quente são 
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imiscíveis em água, o que se espera encontrar na fração residual (aquosa) são 

compostos inorgânicos e altamente polares, que não são de interesse nessa pesquisa. 

 

5.2. Análises por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a detector 

de arranjos de diodos e espectrometria de massas (CLUE-DAD-EM). 

 

Visando identificar as substâncias presentes nas frações Hex, AcOEt e BuOH, 

efetuou-se o estudo do perfil químico, através das análises de CLUE-DAD-EM. 

A Figura 12 mostra o cromatograma da fração Hex, obtida a partir do extrato de 

etanólico do trub quente. 

Figura 12: Cromatograma da fração Hex do extrato de trub quente, obtido pela análise 

CLUE-DAD-EM, extraído em 254 nm. 

 

Os sinais em 7,84, 7,93, 8,12, 8,25 e 8,53 min foram selecionados e analisados 

em DAD e EM. O sinal em 5,75 min, apesar intenso, foi identificado como um possível 

contaminante, por aparecer em grande intensidade em todas as frações analisadas. 

Os espectros no ultravioleta apresentados para os sinais selecionados foram 

semelhantes, com uma única banda de absorção máxima em 283 nm, indicando se tratar 

de compostos pertencentes à mesma classe (Figura 13). 
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Figura 13: Espectros no ultravioleta (UV) dos sinais em 7,84 min (A), 7,93 min (B), 8,12 min (C), 8,25 min (D) e 8,53 min (E) da fração 

Hex, do extrato de trub quente, obtido através de CLUE-DAD-EM.

A B C 

D E 
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Os espectros de massas obtidos para os sinais em 7,84 min e 7,93 min 

apresentaram semelhanças espectrais, sendo o sinal de m/z 415 atribuído ao íon [M-H]-, 

no modo negativo, e no modo positivo, o íon [M+H]+ relacionado ao sinal de m/z 417, 

indicando a presença de compostos provenientes do lúpulo, quando comparados a dados 

da literatura (HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; HASELEU et al., 2010; 

DUŠEK et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 415 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas sequenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta dois sinais de m/z 415 (Figura 14). 

 

Figura 14: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, dos 

sinais de m/z 415, em 7,84 e 7,93 min. 

 

Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 3), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 
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lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de epímeros de hidroxitriciclocolupona, que são 

produtos de degradação, derivados do β-ácido colupulona (Figuras 15 e 16) 

(HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; HASELEU et al., 2010; DUŠEK et 

al., 2014).  

 

Tabela 3: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx) e fragmentos gerados (EM/EM - m/z), 

em modo negativo, para os epímeros de Hidroxitriciclocolupona. 

Composto 
UV/Vis 

 λmáx (nm) 
EM/EM ( m/z) 

 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Resultados 

obtidos 
Referências 

Epímeros de 
Hidroxitriciclocolupona 

(C25H36O5) 

283 
283a 

79, 111, 149, 217, 
287, 331, 415 

111, 277, 287, 
415a 

- b 111, 415b 

 - c 277, 345, 415c 

-: Dados não informados pelos autores; a Haseleu; Intelmann; Hofmann, 2009b; b Haseleu et al., 2010; c 

DUŠEK et al., 2014. 
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Figura 15: Espectro de massas dos sinais de m/z 415 obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, para os tr = 7,84 min (A) e 

7,93 min (B).

 

B 
   

A 
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Os epímeros de hidroxitriciclocolupona são estereoisômeros que se diferem na 

posição do C4 (Figura 16). Estudos realizados por Taniguchi et al. (2013) confirmaram 

que esses compostos podem ser encontrados, após ebulição do mosto, apresentando 

diferentes formas isoméricas. 

 

 

Figura 16: Epímeros de hidroxitriciclocolupona, produtos de degradação, derivados do 

β-ácido colupulona, identificados na fração Hex, nos tR = 7,84 (A) e 7,93 (B) min. 

(Adaptado de TANIGUCHI et al., 2013). 

 

Os espectros de massas obtidos para os sinais em 8,12 min e 8,25 min também 

apresentaram semelhanças espectrais, sendo o sinal de m/z 429 atribuído ao íon [M-H]-, 

no modo negativo, e no modo positivo, o íon [M+H]+ relacionado ao sinal de m/z 431 

indicando a presença de compostos provenientes do lúpulo, quando comparados a dados 

da literatura (HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; HASELEU et al., 2010; 

DUŠEK et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 429 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas sequenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta dois sinais de m/z 429 (Figura 17). 
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Figura 17: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, dos 

sinais de m/z 429, em 8,12 e 8,25 min. 

Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 4), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 

lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de epímeros de 

hidroxitriciclolupona/hidroxitricicloadlupona, que são produtos de degradação, 

resultantes da etapa de ebulição do mosto, derivados do β-ácido lupulona/adlupulona 

(Figuras 18 e 19) (HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; HASELEU et al., 

2010; DUŠEK et al., 2014). 
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Tabela 4: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx - nm) e fragmentos gerados (EM/EM - 

m/z), em modo negativo, para os epímeros de hidroxitriciclolupona 

/hidroxitricicloadlupona. 

Composto 
UV/Vis 

 λmáx (nm) 
EM/EM ( m/z) 

 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Resultados 

obtidos 
Referências 

Epímeros de 
hidroxitriciclolupona/ 

hidroxitricicloadlupona 
(C26H38O5) 

283 

283a 
125, 149, 219, 
277, 301, 345, 

429 

125, 429a 

- b 125, 429b 

- c 
277, 345, 

429c 
-: Dados não informados pelos autores; a Haseleu; Intelmann; Hofmann, 2009b; b Haseleu et al., 2010; c 

DUŠEK et al., 2014. 
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Figura 18: Espectro de massas dos sinais de m/z 429 obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, para os tr = 8,12 min (A) e 

8,25 min (B).

 

A B 
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Os epímeros de hidroxitriciclolupona/hidroxitricicloadlupona são compostos 

homólogos aos compostos identificados anteriormente, e também podem ser 

encontrados, após ebulição do mosto, apresentando diferentes formas isoméricas 

(Figura 19) (TANIGUCHI et al., 2013).  

 

 

Figura 19: Epímeros hidroxitriciclolupona (A) / hidroxitricicloadlupona (B), produtos 

de degradação, derivados do β-ácido lupulona/adlupulona, identificados na fração Hex, 

no tR = 8,12 (A) e 8,25 (B) min. (Adaptado de TANIGUCHI et al., 2013). 

 

De acordo com o espectro de massas obtido em 8,53 min o sinal de m/z 357 foi 

atribuído ao íon [M-H]-, no modo negativo, e no modo positivo, o íon [M+H]+ foi 

relacionado ao sinal de m/z 359, indicando a presença de um composto proveniente do 

lúpulo, quando comparados a dados da literatura (HASELEU; INTELMANN; 
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HOFMANN, 2009a; HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; HASELEU et 

al., 2010; DUŠEK et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 357 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas sequenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta um sinal de m/z 357 (Figura 20). 

 

Figura 20: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, do 

sinal de m/z 357, em 8,53 min. 

 

Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 5), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 

lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de nortriciclocolupona, um produto de degradação, 

resultante da etapa de ebulição do mosto, derivados do β-ácido colupulona (Figuras 21 e 
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22) (HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009a; HASELEU; INTELMANN; 

HOFMANN, 2009b; HASELEU et al., 2010; DUŠEK et al., 2014). 

 

 

Tabela 5: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx - nm) e fragmentos gerados (EM/EM - 

m/z), em modo negativo, para nortriciclocolupona. 

Composto 
UV/Vis 

 λmáx (nm) 
EM/EM ( m/z) 

 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Resultados 

obtidos 
Referências 

Nortriciclocolupona 

(C23H32O4) 
283 

283a 

111, 151, 219, 
287, 357 

111, 219, 287, 
357a 

- b 219, 357b 

- c 219, 357c 

- d 219, 287, 357d 
-: Dados não informados pelos autores; a Haseleu; Intelmann; Hofmann, 2009a; b Haseleu; Intelmann; 
Hofmann, 2009b; c  Haseleu et al., 2010; d  DUŠEK et al., 2014. 
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Figura 21: Espectro de massas do sinal de m/z 357 obtido através da CLUE-DAD-

EM/EM, modo negativo, para o tr = 8,53 min. 

 

HO
O

O
O

 

Figura 22: Molécula de nortriciclocolupona, produto de degradação, derivado do β-

ácido colupulona, identificada na fração Hex, no tR = 8,53 min (Adaptado de Haseleu et 

al., 2010). 
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Os compostos identificados na fração Hex, são formados durante a etapa de 

ebulição do mosto, onde os β-ácidos (colupulona, lupulona e adlupulona) são oxidados 

e convertidos em compostos que são responsáveis, principalmente, por contribuir com o 

característico amargor da cerveja (KROFTA e MIKYŠKA, 2014). 

Estudos realizados por Haseleu, Intelmann e Hofmann (2009a, 2009b), 

aplicando métodos analíticos e modernas técnicas de detecção, identificaram, após etapa 

de ebulição do mosto, compostos provenientes da degradação do β-ácido colupulona. A 

Figura 23 mostra a rota e os produtos formados pela degradação do β-ácido colupulona, 

obtidos durante a etapa de ebulição do mosto, proposta por Haseleu, Intelman e 

Hofmann (2009b). 
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Figura 23: Proposta de formação dos produtos de transformação (4a – 8a/8a') do β-

ácido colupulona (1a) durante a ebulição do mosto (Adaptado de HASELEU, 

INTELMAN e HOFMANN 2009b). 
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Durante a etapa de ebulição do mosto, o β-ácido colupulona (1a) sofre a perda 

de um radical H da função OH–C(11), dando origem ao seu correspondente radical 

alcóxi (1), o qual, após mesomerização, seguida de ciclização, irá gerar uma nova 

ligação intermediária C(6)-C(12) de radicais alquilas transitórios (2). Uma nova 

ciclização deste radical intermediário é induzida através do ataque do radical alquila na 

dupla ligação da porção isoprenila em C(6), originando o radical isopropila 

intermediário (3), com uma nova ligação C(4)-C(14) em sua estrutura. O radical 

transiente (3) é o intermediário que dará origem aos nove compostos tricíclicos (4a – 

8a/8a’), através de diferentes rotas. A extração de prótons em C(2) do radical isopropila 

(2) conduzirá a formação dos epímeros de hidrotriciclocolupona (5a/5a’), com uma 

dupla ligação na porção isopropenila. A saturação do radical (3), através da captura de 

um próton por uma molécula doadora de oxigênio, tal como ocorre em 1a, resulta na 

formação de epímeros de triciclocolupona (6a/6a'). Através da adição de um oxigênio 

triplete, a molécula intermediária (3) forma um radical hidroperóxi, o qual, abstraindo 

um H de uma molécula doadora, origina os epímeros hidroperoxitriciclocolupona 

(8a/8a'). Por serem bastante instáveis, esses radicais hidroperóxidos podem liberar o 

correspondente radical alcóxi (4) na presença de metais de transição, por meio da reação 

do tipo Fenton. Este radical intermediário (4) pode separar uma molécula de 2-

propanona, conduzindo assim, a formação de nortriciclocolupona (4a) (HASELEU; 

INTELMAN; HOFMANN, 2009b). 
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A Figura 24 mostra o cromatograma da fração AcOEt, obtida a partir do extrato 

de trub quente. 

Figura 24: Cromatograma da fração AcOEt do extrato de trub quente obtido pela 

análise em CLUE-DAD-EM, extraído em 254 nm. 

 

Os sinais em 4,58, 4,85, 5,06 e 6,51 min foram selecionados e analisados em 

DAD e EM.  

Os espectros de ultravioleta para os constituintes em 4,58, 4,85 e 5,06 min, 

foram semelhantes, e caracterizados por apresentarem bandas de absorção em 327 nm e 

em 255 nm, em maior intensidade, indicativas da presença de compostos pertencentes à 

mesma classe (Figura 25).  
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Figura 25: Espectro no ultravioleta (UV) dos sinais em 4,58 min (A), 4,85 min (B) e 

5,06 min. (C), da fração AcOEt, do extrato de trub quente, obtido através de CLUE-

DAD-EM. 

De acordo com o espectro de massas obtido em 4,58 min., o sinal de m/z 317 foi 

atribuído ao íon [M-H]-, no modo negativo, e no modo positivo, o íon [M+H]+ foi 

relacionado ao sinal de m/z 319, indicando a presença de um composto proveniente do 

A B 

C 
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lúpulo, quando comparados a dados da literatura (HASELEU; INTELMANN; 

HOFMANN, 2009a; HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; LUPINACCI et 

al., 2009; HASELEU et al., 2010; INTELMANN et al., 2011; DUŠEK et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 317 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas sequenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta um sinal de m/z 317 (Figura 26). 

Figura 26: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, do 

sinal de m/z 317, em 4,58 min. 

 

Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 6), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 

lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de cohulupona, um composto oxidado, derivado 

do β-ácido colupulona (Figuras 27 e 28) (HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 
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2009a; HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; LUPINACCI et al., 2009; 

HASELEU et al., 2010; INTELMANN et al., 2011; DUŠEK et al., 2014). 

 

Tabela 6: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx - nm) e fragmentos gerados (EM/EM - 

m/z), em modo negativo, para cohulupona. 

Composto 
UV/Vis 

 λmáx (nm) 
EM/EM ( m/z) 

 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Resultados 

obtidos 
Referências 

Cohulupona 

(C19H26O4) 
255, 327 

255, 327a 

111, 151, 179, 
205, 233, 247, 

317 

180, 205, 248, 317 a 

255, 327b 180, 205, 248, 317 b 

-c 
152, 180, 205, 220, 

233, 248, 317c 

-d 205, 317d 

-e 205, 317e 

-f 111, 180, 184, 205, 
220, 233, 248, 317f 

-: Dados não informados pelos autores; a Haseleu; Intelmann; Hofmann, 2009a; b Haseleu; Intelmann; 
Hofmann, 2009b; c  Lupinacci et al., 2009; d Haseleu et al., 2010; e Intelmann et al., 2011; f  DUŠEK et al., 
2014. 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Resultados e discussão 

62 

 

 

Figura 27: Espectro de massas do sinal de m/z 317 obtido através da CLUE-DAD-EM-

EM, modo negativo, para o tr = 4,58 min. 

 

 

Figura 28: Molécula de cohulupona, composto oxidado, derivado do β-ácido 

colupulona, identificada na fração AcOEt, no tR = 4,58 min. (Adaptado de Haseleu et 

al., 2010). 
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De acordo com os espectros de massas do sinal em 4,85 min, o sinal de m/z 331 

foi atribuído ao íon [M-H]-, no modo negativo. No modo positivo, o íon [M+H]+ foi 

relacionado ao sinal m/z 333. Esses resultados também indicam a presença de um 

composto proveniente do lúpulo, quando comparados a dados da literatura (HASELEU; 

INTELMANN; HOFMANN, 2009b; LUPINACCI et al., 2009; HASELEU et al., 2010; 

INTELMANN et al., 2011; DUŠEK et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 331 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas sequenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta dois sinais de m/z 331(Figura 29).  

 

Figura 29: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, dos 

sinais de m/z 331, em 4,85 e 5,06 min. 
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Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 7), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 

lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de hulupona e seu isômero, adhulupona, que são 

compostos oxidados, derivados dos β-ácidos lupulona/adlupulona (Figuras 30 e 31) 

(HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009b; LUPINACCI et al., 2009; 

HASELEU et al., 2010; INTELMANN et al., 2011; DUŠEK et al., 2014).  

 

Tabela 7: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx - nm) e fragmentos gerados (EM/EM - 

m/z), em modo negativo, para hulupona / adhulupona. 

Composto UV/Vis 
 λmáx (nm) 

EM/EM ( m/z) 

 Resultados 
obtidos 

Referências 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Hulupona/Adhulupona 

(C19H26O4) 
255, 327 

255, 327a 

125, 165, 
205, 219, 

233, 247, 331 

331, 219a 

255, 327b 
152, 180, 205, 
220, 233, 248, 

331b 
 

-c 219, 331c 

-d 219, 331d 

-e 
125, 194, 198, 
219, 234, 247, 

262, 331e 
-: Dados não informados pelos autores; a Haseleu; Intelmann; Hofmann, 2009b; b Lupinacci et al., 2009;  
c Haseleu et al., 2010; d Intelmann et al., 2011; e DUŠEK et al., 2014.
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Figura 30: Espectro de massas dos sinais de m/z 331 obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, para os tr = 4,85 min (A) e 

5,06 min. (B).

  

A B 
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Figura 31: Moléculas de hulupona (A) e adhulupona (B), compostos oxidados 

derivados dos β-ácidos lupulona/adlupulona, identificados na fração AcOEt, nos tR = 

4,85 min (A) e 5,06 min. (B). (Adaptado de Haseleu et al., 2010). 

 

O espectro de ultravioleta obtido para o constituinte em 6,51 min é característico 

de flavonoides. A banda I, de maior intensidade em 369nm, é característica de 

chalconas (Figura 32) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

Figura 32: Espectro no ultravioleta (UV) do sinal em 6,51 min da fração AcOEt, do 

extrato de trub quente, obtido através de CLUE-DAD-EM. 
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De acordo com o espectro de massas do sinal em 6,51 min., o sinal de m/z 353 é 

atribuído ao íon [M-H]-, no modo negativo. No modo positivo, o íon [M+H]+ foi 

relacionado ao sinal de m/z 355. Esses resultados indicam a presença de uma chalcona 

prenilada, proveniente do lúpulo, quando comparados a dados da literatura (LIU et al., 

2005; NIKOLIC et al., 2005; HASELEU; INTELMANN; HOFMANN, 2009a; 

LUPINACCI et al., 2009; HASELEU et al., 2010; INTELMANN et al., 2011; 

JIRÁSKO et al., 2010; DHOOGHE et al., 2010; ANDRES-IGLESIAS et al., 2014). 

A fim de confirmar a identificação, o sinal de m/z 353 foi selecionado e utilizado 

em espectrometria de massas seqüenciais (CLUE-DAD-EM/EM). O cromatograma 

obtido, pelo modo negativo, apresenta dois sinais de m/z 353 (Figura 33).  

 

Figura 33: Cromatograma obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, dos 

sinais de m/z 353, em 5,14 e 6,51 min. 
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Assim como o espectro ultravioleta obtido para o sinal em 6,51 min, o espectro 

obtido para o sinal em 5,14 min, também é característico de flavonoides, no entanto, a 

banda I em 332 nm e a banda II em 265 nm, indica a presença de uma flavanona (Figura 

34) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

Figura 34: Espectro no ultravioleta (UV) do sinal em 5,14 min da fração AcOEt, do 

extrato de trub quente, obtido através de CLUE-DAD-EM. 

 

Com base nos dados encontrados na literatura (Tabela 8), obtidos a partir do 

monitoramento quantitativo da evolução da degradação de metabólitos derivados do 

lúpulo, durante a etapa de ebulição do mosto, e o padrão de fragmentação demonstrado, 

obteve-se a confirmação da presença de xanthohumol e seu isômero, isoxanthohumol 

(Figuras 35 e 36) (LIU et al., 2005; NIKOLIC et al., 2005; LUPINACCI et al., 2009; 

HASELEU et al., 2010; INTELMANN et al., 2011; JIRÁSKO et al., 2010; DHOOGHE 

et al., 2010; ANDRES-IGLESIAS et al., 2014). 
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Tabela 8: Absorção máxima em UV/Vis (λmáx - nm) e fragmentos gerados (EM/EM - 
m/z), em modo negativo, para xanthohumol/isoxanthohumol, conforme dados 
encontrados na literatura. 

Composto 
UV/Vis 

 λmáx (nm) EM/EM ( m/z) 

 Resultados 
obtidos 

Referências 
Resultados 

obtidos 
Referências 

Xanthohumol / 
Isoxanthohumol 

370 /  
265, 332 

 
370/ 

290, 380a 
 

 
119, 189, 233, 

353 

119, 133, 165, 
189, 218, 233, 
295, 353 / 119, 
133, 165, 189, 
218, 233, 295, 

353a 
 

370 / -b 

119, 133, 165, 
189, 218, 233, 
295, 353 / 119, 
133, 165, 189, 

233, 353b 

- / -c 
119, 145, 165, 
189, 218, 233, 

247, 251, 353 / -c 

370 / 
290, 330d 

- / -d 

- / -e 119, 353 / 119, 
353e 

371 / 
235, 290f 

119, 131, 163, 
175, 189, 203, 

217, 267, 295, 353 
/ 119, 133, 163, 
175, 189, 203, 
217, 241, 353f 

- / -g 119, 353 / 
119, 353g 

- / -h - / 119, 165, 189, 
218, 233, 353h 

-: Dados não informados pelos autores; a Liu et al., 2005; b Nikolic et al., 2005; c Lupinacci et al., 2009; d 

Dhooghe et al., 2010; e Haseleu et al., 2010; f Jirásko et al., 2010; g Intelmann et al., 2011; h Andres-
Iglesias et al., 2014. 
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Figura 35: Espectro de massas dos sinais de m/z 353 obtido através da CLUE-DAD-EM/EM, modo negativo, para os tr = 5,14 min (A) e 

6,51 min (B), indicando a presença de isômeros.

 

A B 
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Figura 36: Moléculas de Xanthohumol (A) e Isoxanthohumol (B), identificadas na 

fração AcOEt, nos tR = 5,14 min (A) e 6,51 min. (B). (Adaptado de Haseleu et al., 

2010). 

Durante a etapa de ebulição do mosto, importantes compostos, que contribuem 

principalmente para o sabor amargo da bebida, são formados através de vários 

processos de isomerização. Devido à presença de um grupo – OH livre, o xanthohumol, 

principal chalcona prenilada encontrada no lúpulo, é rapidamente isomerizada e 

convertida a isoxanthohumol (Figura 3) (INTELMANN; HASELEU; HOFMANN, 

2009). Apesar de outros fatores exercerem influências na concentração final de 

xanthohumol na cerveja, o processo de isomerização, é no geral, uma das principais 

razões pela baixa concentração de xanthohumol (máximo de 0,15 mg/L em cervejas 

claras convencionais) e uma alta concentração de isoxanthohumol (variando de 0,04 a 

3,44 mg/L) encontrado em cervejas comerciais e artesanais, em todo o mundo 

(MAGALHÃES et al., 2011). 

Informações relacionadas aos mecanismos de reação dos constituintes β-ácidos 

(colupulonas, lupulonas e adlupulonas), durante a etapa de ebulição do mosto, são 

bastante escassas, porém, acredita-se tratar de reações oxidativas (HASELEU; 

INTELMAN; HOFMANN, 2009b; INTELMAN et al., 2011; DUŠEK et al., 2014), 

uma vez que a ausência de um grupo –OH terciário no anel aromático, impede que esses 

compostos sofram o processo de isomerização, como ocorre com os constituintes α-

ácidos e xanthohumol  (KROFTA et al., 2013).  

As huluponas são os principais e mais conhecidos produtos de degradação do β-

ácido lupulona, e são formadas, principalmente, durante a etapa de estocagem do 

lúpulo, sendo consideradas, assim como as humulinonas, produtos de envelhecimento 

natural do lúpulo (KROFTA et al., 2013; DUŠEK et al., 2014).  
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As cohuluponas são formadas principalmente durante a etapa de ebulição do 

mosto, e são, assim como os demais compostos representados pela Figura 25, produtos 

de degradação obtidos por meio de reações oxidativas, a partir do β-ácido colupulona. 

(HASELEU; INTELMAN; HOFMANN, 2009b). A Figura 37 mostra os produtos de 

degradação obtidos a partir dos constituintes β-ácidos. 

 

 

Figura 37: Estruturas dos β-ácidos colupulona (1a), lupulona (1b), adlupulona (1c) e 

seus respectivos produtos de transformação: cohulupona (2a), hulupona (2b), 

adhulupona (2c) e ácido hulupínico (3). 
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A Figura 38 mostra o cromatograma da fração BuOH, obtida a partir do extrato 

de trub quente.  

Figura 38: Cromatograma da fração BuOH do extrato de trub quente obtido pela 

análise em CLUE-DAD-EM, extraído em 254 nm. 

 

Os espectros de ultravioleta e massas obtidos para os sinais em 4,60, 4,89, e 5,08 

min., apresentaram semelhanças aos espectros obtidos para os compostos com os 

tempos de retenção iguais a 4,58, 4,85 e 5,14 min, identificados na fração AcOEt. A 

presença desses compostos na fração BuOH, possivelmente está relacionada à 

metodologia aplicada ao processo de fracionamento, que proporcionou incompleta 

extração dos compostos de polaridade intermediária.  

Sendo assim, identificou-se a presença dos compostos oxidados, derivados dos 

β-ácidos colupulona e lupulona/adlupulona, sendo eles, a cohulupona e 

hulupona/adhulupona, respectivamente. 
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Assim como o sinal em 5,75 min, que apareceu em todas as frações analisadas 

em intensidades semelhantes, o sinal em 7,00 min também foi identificado como um 

possível contaminante, sendo a contaminação atribuída ao solvente butanol.  

Devido as condições cromatográficas empregadas, não foi possível uma boa 

resolução dos demais sinais presentes na fração BuOH, o que inviabilizou a 

identificação dos mesmos. 

 

5.3. Avaliação do teor de compostos fenólicos totais 

 

Os teores de compostos fenólicos totais do EEB e das frações Hex, AcOEt e 

BuOH foram determinados através da interpolação, das medidas das absorbâncias, na 

curva de calibração obtida para o ácido gálico (Eq. 7), onde y = concentração do ácido 

gálico e x = absorbância, à 650 nm. O coeficiente de correlação (r2) entre x e y no valor 

de 0,996 comprovou a adequação da precisão. Os resultados foram expressos como 

miligramas de equivalentes de ácido gálico por grama (mg EAG/g). 

 

0,007 0,152y x= +  r2 = 0,996 (Eq. 7) 

 

Conforme resultados encontrados, pode-se notar que não houve diferença 

significativa, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, entre o teor de compostos fenólicos 

totais encontrados para o EEB (8,94±2,39 mg EAG/G) e para as frações Hex (8,24±1,16 

mg EAG/g) e AcOEt (12,28±0,74 mg EAG/g). No entanto, a fração BuOH (13,39±0,45 

mg EAG/g) apresentou maiores teores, não apresentando diferença significativa apenas 

para fração AcOEt (12,28±0,74 mg EAG/g) (Figura 39). 
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Figura 39: Teores de compostos fenólicos totais do EEB e frações Hex, AcOEt e 

BuOH. Resultados apresentados com média ± desvio padrão. Letras iguais indicam que 

não há diferenças significativas entre as amostras pelo Teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Pode-se notar que os compostos fenólicos estão presentes em maiores 

concentrações na fração BuOH, o que confirma a idéia de que a maior parte desses 

compostos possuem de média a alta polaridade (ALVES et al., 2014). 

De acordo com Alves et al. (2014), os teores de compostos fenólicos podem ser 

categorizados como baixo (<10 mg EAG/g), médio (10 – 50 mg EAG/g) e alto (> 50 mg 

EAG/g). Sendo assim, considerando a probabilidade estatística, pode-se dizer que o 

EEB e a fração Hex possuem baixos teores desses compostos, sendo as demais frações 

categorizadas com médias concentrações. 

Esses resultados mostram-se em conformidade com os resultados obtidos através 

das análises de CLUE-DAD-EM/EM para a frações Hex, AcOEt e BuOH. Devido à 

baixa concentração, e as condições de análise, os compostos fenólicos foram 

minoritariamente identificados. 
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5.4. Avaliação do teor de flavonoides totais 

 

Os teores de flavonoides totais do EEB e das frações Hex, AcOEt e BuOH foram 

determinados através da interpolação, das medidas das absorbâncias, na curva de 

calibração obtida para quercetina (Eq. 8), onde y = concentração de quercetina e x = 

absorbância à 450 nm. O coeficiente de correlação (r2) entre x e y no valor de 0,994 

comprovou a adequação da precisão. Os resultados foram expressos como miligramas 

de equivalente de quercetina por grama (mg EQ/g). 

 

0,069 0,016y x= +  r2= 0,994 (Eq. 8) 

 

Com base nos resultados, pode-se notar que não houve diferença significativa, 

pelo teste de Tukey ao nível de 5%, entre o EEB (1,31±0,19 mg EQ/g) e as frações Hex 

(1,17±0,16 mg EQ /g) e AcOEt (1,64±0,32 mg EQ/g). Já a fração BuOH, apresentou 

menores concentrações (0,019±0,008 mg EQ/g), se diferindo das demais (Figura 40). 
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Figura 40: Teores de flavonoides totais do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH. 

Resultados apresentados com média ± desvio padrão. Letras iguais indicam que não há 

diferenças significativas entre as amostras pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A determinação do conteúdo de flavonoides totais pelo método do AlCl3 é 

bastante precisa, pois, como pode ser observado nos resultados, apresentam desvios 
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muito pequenos ou quase nulos. No entanto, a concentração de flavonoides fornecida 

pelo método pode, geralmente, ser inferior à concentração real da amostra analisada 

(MARCUCCI; WOISKY; SALATINO, 2017). 

Uma das hipóteses que explicaria a baixa concentração de flavonoides no EEB e 

nas frações Hex, AcOEt e BuOH, seria o comprimento de onda utilizado para as 

leituras, de aproximadamente 425 nm. Esse comprimento de onda corresponde à banda 

de absorção de complexos flavonóis – Al, sendo que, os complexos derivados de 

flavonas - Al só serão absorvidos em comprimentos de onda inferiores. Sendo assim, o 

valor da concentração de flavonoides medida e o valor da concentração real serão mais 

próximo quanto maior a proporção de flavonóis, e tanto mais distantes, quanto a maior 

proporção de flavonas (MARCUCCI; WOISKY; SALATINO, 2017).  

No entanto, por se tratar de um resíduo, obtido a partir de um intenso processo 

extrativo, é mais aceitável a hipótese de que grande parte dos flavonoides, provenientes 

do malte ou do lúpulo, foram extraídos juntamente com o mosto cervejeiro, restando 

apenas aqueles compostos de menor polaridade, justificando assim a menor 

concentração na fração BuOH.  

Os resultados obtidos na quantificação de flavonoides totais pelo método 

fotocolorimétrico mostram-se em conformidade com os resultados obtidos na avaliação 

por CLUE-DAD-EM/EM, onde foi possível detectar a presença de flavonoides, em 

maior intensidade, apenas na fração AcOEt. Nas demais frações, devido à baixa 

concentração, e as condições de análise, não foi possível a detecção e identificação 

desses compostos através da análise por CLUE-DAD-EM/EM.  

 

5.5. Avaliação da atividade antioxidante 

 

Os resultados referentes aos métodos DPPH e ABTS estão representados na 

Tabela 9.  
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Tabela 9: Atividade antioxidante do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH medida pela 

captura do radical livre DPPH e ABTS.  

 CE50 (mg/mL) 
Amostras DPPH ABTS 
Ácido gálico 0,0033±0,0002ªA 0,0010±0,0001ªA 
EEB 1,29±0,06 a,bA 0,31±0,02a,bA 

Hex 7,28±0,85cB 1,44±0,36cC 

AcOEt 3,08±0,05bB 0,30±0,02a,bC 

BuOH 8,11±1,38cB 0,55±0,02bC 
* Resultados apresentados com média ± desvio padrão.  
**Letras iguais e minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha, indicam que não 

há diferenças significativas entre as amostras pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Ao analisar os resultados obtidos pelo método do DPPH, foi possível perceber 

que não houve diferença significativa, ao nível de 5%, entre o EEB e o ácido gálico 

(padrão), e que ambos apresentaram os menores valores de CE50, de 1,29±0,06 e 

0,0033±0,0002 mg/mL, respectivamente. As frações Hex e BuOH não apresentaram 

diferenças significativas entre si, diferindo das demais, com elevados valores de CE50, 

7,28±0,85 e 8,11±1,38 mg/mL, respectivamente e, portanto, menor atividade 

antioxidante. 

Os resultados apresentados pelo método ABTS mostram que, após 6 minutos de 

reação, houve uma variação de 0,0010±0,0001 a 1,44±0,36 mg/mL, para o ácido gálico 

(padrão) e a fração Hex, respectivamente. O ácido gálico, o EEB e a fração AcOEt, 

apresentaram menores valores de CE50 (0,0010±0,0001, 0,31±0,02 e 0,30±0,02 mg/mL, 

respectivamente), não apresentando diferença significativa entre si. A fração Hex diferiu 

das demais frações, apresentando maior valor de CE50, 1,44±0,36 mg/mL, sendo assim, 

a fração com menor atividade antioxidante.  

A variação da expressão da atividade antioxidante, quando determinada por 

diferentes métodos, demonstra que diferentes mecanismos de ação estão envolvidos 

entre os compostos com características antioxidantes presentes nos extratos e os 

reagentes utilizados, apresentando maior ou menor afinidade por estes (DUARTE et al., 

2014). Isso significa dizer que as frações Hex, AcOEt e BuOH possuem maior 

capacidade em sequestrar os radicais livres pelo método ABTS, uma vez que 
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apresentaram menores valores de CE50, quando comparados com o método do radical 

livre DPPH. 

Através dos cálculos estatísticos de correlação de Spearman, nota-se uma forte 

correlação entre os resultados obtidos pelo método do radical DPPH e ABTS (r = 

0,800), porém não significante (p > 0,05). Neste caso, é possível concluir que não existe 

proporcionalidade entre os métodos utilizados, sendo necessária a utilização de ambos 

os métodos para determinação da atividade antioxidante do EEB e frações Hex, AcOEt 

e BuOH, obtidas a partir do trub quente. 

 

5.6. Correlação entre atividade antioxidante e teor de compostos fenólicos e 

flavonoides totais 

 

Através dos cálculos estatísticos de correlação de Spearman, pode-se notar uma 

baixa ou negativa correlação, não significante (p> 0,05), entre os teores de compostos 

fenólicos e flavonoides totais e a atividade antioxidante determinada pelos métodos dos 

radicais livres DPPH e ABTS, para o EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH. Os 

resultados são apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Correlação de Spearman entre os teores de compostos fenólicos e 

flavonoides totais e a atividade antioxidante, determinada pelos métodos dos radicais 

livres DPPH e ABTS. 

 ABTS DPPH 
 r s

a pb Correlaçãoc r s
a pb Correlaçãoc 

Fenólicos totais -0,40 0,75 Fraca negativa 0,40 0,75 Fraca 

Flavonoides totais -0,80 0,33 Forte negativa -0,80 0,33 Forte negativa 
a - rs: coeficiente de correlação de Spearman; b p: significância estatística: p<0,05 c- Classificação da 
correlação: 0,0 ≤ rs < 0,5: fraca; 0,5 ≤ rs < 0,7: moderada; 0,7 ≤ rs ≤ 1,0: forte; -0,0 ≤ rs ≤ -0,5: fraca 
negativa; -0,5 ≤ rs≤ -0,7: moderada negativa; -0,7 ≤ rs≤ -1,0: forte negativa. 
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Os resultados obtidos, através da correlação de Spearman, mostram que não se 

pode atribuir a atividade antioxidante apresentada pelo EEB e frações Hex, AcOEt e 

BuOH, majoritariamente aos compostos fenólicos e aos flavonoides.  

Possivelmente, a baixa ou negativa correlação esteja associada à baixa 

concentração desses compostos, que pôde ser confirmada pelas análises 

fotocolorimétricas, para quantificação de compostos fenólicos e flavonoides totais, e 

pela análise em CLUE-DAD-EM/EM das frações Hex, AcOEt e BuOH. 

No entanto, dados encontrados na literatura mostram que compostos isolados, 

provenientes dos β-ácidos, cujos compostos derivados foram majoritariamente 

identificados nas frações Hex, AcOEt e BuOH por CLUE-DAD-EM/EM, foram 

descritos como potenciais antioxidantes, sendo suas atividades comparadas às 

atividades de compostos antioxidantes, como α-tocoferol e ácido ascórbico (KARABÍN 

et al., 2016).  

 

5.7. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

5.7.1. Difusão em ágar 

 

A fim de avaliar o comportamento dos agentes antimicrobianos, foi realizada, 

inicialmente, uma triagem dos microrganismos, empregando o EEB e as frações Hex, 

AcOEt e BuOH, através do teste de difusão em ágar. Os resultados, obtidos contra 

bactérias Gram-negativas, Gram-positivas e fungos, são apresentados na Tabela 11. Foi 

considerado, como resultado final de cada amostra, a média ± desvio padrão, e como 

susceptível halo, uma dimensão ≥ 8 mm de diâmetro (MENDES et al., 2011). 
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Tabela 11: Medidas dos halos de inibição obtidos pelo método de difusão em ágar 

utilizando EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH, obtidas a partir do trub quente, na 

concentração de 100 mg/mL. 

Microrganismos EEB Hex AcOEt BuOH C+a 

Gram-negativos 

P. mirabilis 10,00±0,00 8,00±0,00 9,00±2,83 7,00±0,00 35,00±1,41 

P. rettgeri 10,00±0,00 8,00±1,41 - 8,00±0,71 30,50±0,58 

P. aeruginosa 9,00±0,00 - - - 26,75±2,22 

S. sonnei 9,50±2,12 9,50±2,12 9,00±2,83 - 32,50±1,91 

K. pneumoniae 9,50±0,71 10,00±1,41 7,00±0,00 - 27,25±1,50 

E. aerogenes - 7,50±0,71 - 9,00±0,71 13,50±1,73 

E. coli 11,50±4,95 10,50±0,71 11,00±1,41 7,00±0,00 15,50±1,91 

E. coli EPEC 11,50±0,71 10,00±0,00 8,00±0,00 11,00±0,71 15,75±0,50 

K. oxytoca - - 8,00±0,00 8,00±1,41 17,25±1,26 

S. enteritidis 8,50±2,12 - - 12,00±0,00 13,00±2,31 

S. typhimurium 12,00±2,83 14,00±0,00 - 8,00±1,41 15,00±0,00 

S. flexneri 11,00±5,66 12,00±0,00 14,00±9,90 - 14,50±1,73 

Gram-positivos 

S. aureus 11,50±4,95 11,00±4,24 12,00±5,66 17,00±0,71 22,75±1,26 

S. aureus MARSA 11,50±2,12 11,00±0,00 10,00±0,00 14,00±3,54 26,25±1,26 

S. saprophyticus 7,00±0,00 - 10,00±2,83 8,00±0,00 19,00±0,00 

L. monocytogenes 13,00±0,00 13,00±0,00 11,00±0,00 11,00±0,71 28,00±2,31 

E. faecium 11,50±0,71 12,00±1,41 11,00±1,41 12,00±0,71 23,00±2,31 

E. faecalis 10,00±2,83 12,00±0,00 11,00±0,00 - 21,75±2,22 

Fungos 

C. tropicalis - - - 9,00±0,00 15,00±0,00 

C. neoformans - 12,00±0,00 10,50±2,12 10,5±0,71 29,75±1,26 

Medidas expressas em média aritmética (mm) ± desvio padrão, incluindo o diâmetro do poço (6 mm); a: 
Controle positivo: Tetraciclina, moxifloxacina ou cetoconazol (100 µg/mL); - : ausência de halo de 
inibição. 
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O DMSO, utilizado para solubilizar as amostras, foi também utilizado como 

controle negativo. A ausência do halo de inibição, apresentado para todos os 

microrganismos testados, confirma que o mesmo não é capaz de interferir nas medidas 

dos halos de inibição. 

Como podem ser observadas, todas as amostras foram capazes de induzir a 

formação de halos de inibição para pelo menos um microrganismo testado, 

determinando assim, a sensibilidade dos microrganismos.  

Maior sensibilidade foi observada entre as bactérias Gram-positivas, S. aureus, 

S. aureus MARSA, L. monocytogenes e E. faecium, que apresentaram halos de inibição ≥ 

8 mm de diâmetro para todas as amostras testadas.  

Em relação aos fungos, observa-se maior sensibilidade para C. neoformans, que 

apresentou halos de inibição ≥ 8 mm de diâmetro para as frações Hex, AcOEt e BuOH.  

Dentre as bactérias Gram-negativas, P. aeruginosa e E. aerogenes, se mostraram 

mais resistentes, apresentando halos de inibição ≥ 8 mm de diâmetro apenas para o EEB 

e fração BuOH, respectivamente. Já E. coli EPEC se demonstrou mais sensível, 

apresentando halos de inibição ≥ 8 mm de diâmetro para todas as amostras testadas. 

Os resultados demonstram, no geral, que as bactérias Gram-positivas foram as 

mais susceptíveis, onde tem-se E. faecium, L. monocytogenes, S. aureus MARSA, S. 

aureus, apresentando ISM: 100% e apenas S. saprophyticus apresentando ISM:50%. 

Os microrganismos mais resistentes foram P. aeruginosa e C. tropicalis, 

apresentando ISM: 25%. Os demais microrganismos apresentaram ISM variando de 50 

a 75%. 

A diferença numérica apresentada pelas medidas dos halos de inibição se deve 

principalmente à velocidade de dispersão das substâncias no ágar. Quando o agente 

antimicrobiano é aplicado no ágar, sua difusão ocorre por todas as direções, durante a 

etapa de incubação. Os agentes antimicrobianos de menor peso molecular tendem a se 

dispersar com mais facilidade que aqueles de maior peso, resultando em zonas de 

inibição de tamanhos diferenciados. Sendo assim, não se pode afirmar que essas zonas 

de inibição constituem necessariamente a medida do grau de inibição do bioativo 

(GONÇALVES, 2010).  

Portanto, visando uma melhor determinação da atividade antimicrobiana, para o 

EEB e as frações Hex, AcOEt e BuOH, obtidos a partir do trub quente, foram realizadas 
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as determinações da concentração inibitória mínima (CIM), pelo teste de microdiluição 

em caldo. 

 

5.7.2. Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

A concentração inibitória mínima (CIM) do EEB e das frações que resultaram 

em halos de inibição ≥ 8 mm de diâmetro, foram submetidos ao teste de microdiluição 

em caldo, conforme orientações do CLSI (2012), com modificações realizadas por 

Amparo et al. (2017). Os resultados são apresentados na Tabela 12: 
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Tabela 12: Concentração inibitória mínima (CIM*) do EEB e frações Hex, AcOEt e 

BuOH, obtidas a partir do trub quente. 

- : CIM não determinada devido ao halo de inibição ≤ 8 mm de diâmetro. 
*: mg/mL 
 

Não existe um consenso sobre o nível aceitável para a concentração inibitória 

mínima de extratos de materiais vegetais quando comparados com antibióticos padrões. 

Alguns autores consideram como satisfatórias apenas os resultados similares aos de 

antibióticos, quando se trabalha com substâncias isoladas e já determinadas (MENDES 

et al., 2011). Entretanto, como o estudo foi realizado com o EEB e suas frações, e não 

com substâncias isoladas, considerou-se o critério estabelecido por Giner et al. (2012), 

que classifica a atividade do EEB e/ou das frações como forte (CIM ≤ 3,2 mg/mL), 

moderada (3,2 < CIM < 6,4 mg/mL) ou fraca (CIM ≥ 6,4 mg/mL). 

Microrganismos EEB Hex AcOEt BuOH 
Gram-negativos 
P. mirabilis >100 >100 100 - 

P. rettgeri 100 100 - 50 

P. aeruginosa 100 - - - 

S. sonnei 100 100 100 - 

K. pneumoniae >100 >100 - - 

E. aerogenes - >100 - 100 

E. coli >100 >100 100 - 

E. coli EPEC 100 100 100 50 

K. oxytoca - - 25 >100 

S. enteritidis 100 - - 25 

S. typhimurium >100 100 - 100 

S. flexneri >100 >100 100 - 

Gram-positivos 
S. aureus 12,5 0,05 6,25 12,5 

S. aureus MARSA 0,78 0,39 1,56 6,25 

S. saprophyticus - - 6,25 0,09 

L. monocytogenes 0,19 0,78 1,56 3,12 

E. faecium 25 1,56 12,5 12,5 

E. faecalis 25 0,39 12,5 - 

Fungos 
C. tropicalis - - - >100 

C. neoformans - 100 >100 100 
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Com base nos resultados apresentados, não foi possível determinar a 

concentração inibitória mínima (CIM) para as bactérias Gram-negativas P. mirabilis, K. 

pneumoniae, E. coli e S. flexneri para o EEB e fração Hex. Para o EEB e frações Hex e 

BuOH, obteve-se uma CIM > 100 mg/mL para S. typhimurium, E. aerogenes e K. 

oxytoca, respectivamente.  

Também não foi possível a determinação da CIM para os fungos C. tropicalis na 

fração BuOH e C. neoformans na fração AcOEt.  

As concentrações inibitórias mínimas, apresentadas pelo EEB e pelas frações, 

para todos os microrganismos avaliados, foram superiores às concentrações testadas 

neste estudo (100 mg/mL).   

Todas as bactérias Gram-negativas e fungos se mostraram resistentes frente ao 

EBB e suas frações, sendo assim, as amostras testadas foram categorizadas como fracos 

inibidores, segundo Giner et al. (2012). 

Já as bactérias Gram-positivas foram mais sensíveis, tanto ao EEB quanto às 

suas frações, confirmando a tendência de maior índice de susceptibilidade microbiana 

(ISM) observada no teste de difusão em ágar. 

Considerando os resultados da CIM do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH, 

apresentados para as bactérias Gram-positivas, nota-se que a fração Hex foi a única que 

apresentou forte atividade contra todos os microrganismos, variando de 0,05 mg/mL 

para S. aureus a 1,56 mg/mL para E. faecium. O EEB apresentou forte inibição para S. 

aureus MARSA (0,78 mg/mL) e L. monocytogenes (0,19 mg/mL), porém uma fraca 

inibição foi notada para S. aureus (12,5 mg/mL), E. faecium e E. faecalis (25 mg/mL). 

A fração AcOEt apresentou fraca atividade contra E. faecium e E. faecalis (12,5 

mg/mL), moderada para S. aureus e S. saprophyticus (6,25 mg/mL), e forte atividade 

contra S. aureus MARSA e L. monocytogenes (1,56 mg/mL).  

Por fim, a fração BuOH, apresentou forte atividade contra S. saprophyticus (0,09 

mg/mL) e L. monocytogenes (3,12 mg/mL), moderada para S. aureus MARSA (6,25 

mg/mL) e fraca atividade contra S. aureus e E. faecium (12,5 mg/mL). 

Com objetivo de comparar os resultados obtidos para o EEB e frações Hex, 

AcOEt e BuOH, utilizou-se os dados de percentual de atividade antimicrobiana (%AA) 

e atividade antimicrobiana total (AAT). 
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O percentual de atividade (%AA) avalia o potencial antimicrobiano do EEB e 

frações Hex, AcOEt e BuOH, representando o percentual de microrganismos que não 

apresentam crescimento na presença desses extratos. 

O %AA foi calculado para os microrganismos, cujo EEB e/ou frações Hex, 

AcOEt e BuOH apresentaram CIM ≤ 100 mg/mL. Os resultados estão representados na 

Figura 41. 
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Figura 41: Percentual de atividade antimicrobiana (AA%) do EEB e frações Hex, 

AcOEt e BuOH, provenientes do trub quente, que apresentaram CIM ≤ 100 mg/mL. 

  

Comparando os resultados obtidos, observou-se que tanto o EEB quanto as 

frações Hex, AcOEt e BuOH apresentaram resultados próximos de %AA, sendo a 

fração AcOEt responsável pelo maior percentual de inibição de microrganismos. 

A atividade antimicrobiana total (AAT) permite a comparação da bioatividade 

de diferentes extratos de uma planta, em uma base racional e padronizada. 

Teoricamente, ela indica quantas vezes os compostos bioativos encontrados em 1 g de 

material vegetal podem ser diluídos e ainda inibir o crescimento de microrganismos 

(ELLOF, 2004). Os resultados para o EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH estão 

apresentados na Tabela 13.  
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Tabela 13: Atividade antimicrobiana total (AAT) do EEB e frações Hex, AcOEt e BuOH, obtidas a partir do trub quente. 

 EEB Hex AcOEt BuOH  

Microrganismos CIM a AAT b CIM a AAT d % AAT c CIM a AAT e % AAT c CIM a AAT f % AAT c ΣAAT g 
P. mirabilis >100 - >100 - - 100 45,09 100 - - - 45,09 
P.rettgeri 100 100 100 27,09 37,89 - - - 50 44,40 62,11 71,49 
P.aeruginosa 100 100 - - - - - - - - - - 
S.sonnei 100 100 100 27,09 37,53 100 45,09 62,47 - - - 72,18 
K. pneumoniae >100 - >100 - - - - - - - - - 
E. aerogenes - - >100 - - - - - 100 22,20 100 22,20 
E. coli >100 - >100 - - 100 45,09 100 - - - 45,09 
E. coli EPEC 100 100 100 27,09 23,24 100 45,09 38,68 50 44,40 38,08 116,58 
K. oxytoca - - - - - 25 180,36 100 >100 - - 180,36 
S. enteritidis 100 100 - - - - - - 25 88,80 100 88,80 
S. typhimurium >100 - 100 27,09 54,96 - - - 100 22,20 45,04 49,29 
S. flexneri >100 - >100 - - 100 45,09 100 - - - 45,09 
S. aureus 12,5 800 0,05 5418,00 85,77 6,25 721,44 11,42 12,5 177,60 2,81 6317,04 
S. aureus MARSA 0,78 12850 0,39 6946,15 68,15 1,56 2890,38 28,36 6,25 355,20 3,48 10191,73 
S. saprophyticus - - - - - 6,25 721,44 2,85 0,09 24666,67 97,16 25388,11 
L. monocytogenes 0,19 52631 0,78 3473,08 49,09 1,56 2890,38 40,85 3,12 711,54 10,06 7075,00 
E. faecium 25 400 1,56 1736,54 76,34 12,5 360,72 15,86 12,5 177,60 7,81 2274,86 
E. faecalis 25 400 0,39 6946,15 95,06 12,5 360,72 4,94 - - - 7306,87 
C. tropicalis - - - - - - - - >100 - - - 
C. neoformans - - 100 27,09 54,96 >100 - - 100 22,20 45,03 49,29 

a – CIM: mg/mL; b – considerando  10000 mg de EEB; c - % ATT: Porcentagem da ATT da fração em relação ao total das ATTs das frações; d – ATT considerando 
2709 mg da fração Hex obtida na partição; e – ATT considerando 4509 mg da fração AcOEt obtida na partição; f – ATT considerando 2220 mg da fração BuOH obtida 
na partição; g – Soma das ATTs (ΣAAT) das frações ativas. 
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Conforme resultados obtidos, pode-se observar que o EEB apresentou maior 

ATT, contra L. monocytogenes, seguido da fração BuOH, contra S. saprophyticus, e 

Hex, contra S. aureus MARSA e E. faecalis, onde os prováveis componentes com ação 

antimicrobiana podem ser diluídos até aproximadamente 52, 24 e 7 mil vezes, 

respectivamente, e ainda inibir o crescimento dos microrganismos.  

Em relação à %ATT, nota-se que maiores valores foram apresentados pela 

fração Hex para 70% dos microrganismos testados, sendo mais eficaz quando utilizada 

para inibição do crescimento de bactérias Gram-positivas.  

Para os fungos, nota-se que a fração hexânica também foi responsável por maior 

ATT para C. neoformans, sendo responsável por aproximadamente 55% ATT. 

A segunda maior %AAT foi notada na fração AcOEt, em especial para as 

bactérias Gram-negativas, sendo eficaz contra 50% dos microrganismos testados.  

Por último, tem-se a fração BuOH, que se mostrou eficaz contra 36% dos 

microrganismos testados, sendo assim caracterizada como a fração com menor %AAT. 

Os resultados de %AAT obtidos para as frações AcOEt e BuOH foram inferiores 

aos encontrados para a fração Hex, indicando que houve um menor percentual de 

microrganismos que apresentaram crescimento na presença destes extratos. 

Através da comparação entre a ATT do EEB e a soma das ATT das frações 

ativas (ΣAAT), observou-se que, dentre as bactérias Gram-negativas, a ATT do EEB é 

maior que ΣAAT das frações ativas para todos os microrganismos, exceto para E. coli. 

Isso significa dizer que provavelmente não há sinergismo entre os componentes das 

frações na para inibição do crescimento da maior parte das bactérias Gram-negativas 

testadas (ELOFF, 2004). 

Em relação às bactérias Gram-positivas, nota-se que a ATT do EEB é menor que 

a soma das ATT das frações ativas (ΣAAT) para maior parte dos microrganismos, 

exceto para S. aureus MARSA e L. monocytogenes, indicando assim, um possível 

sinergismo entre as frações na inibição desses microrganismos (ELOFF, 2004). 
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5.8. Correlação entre atividade antimicrobiana e o teor de compostos fenólicos e 

flavonoides totais 

 

Os dados obtidos, através da correlação de Spearman, entre compostos fenólicos 

e flavonoides totais e a ATT se mostraram, para a maioria dos microrganismos testados, 

fracos e/ou negativos, além de não significantes (p> 0,05), e são apresentados na Tabela 

14. 

Assim como a atividade antioxidante, a fraca e/ou negativa correlação, não 

significante, possivelmente esteja associada à baixa concentração desses compostos, que 

pôde ser confirmada pelas análises fotocolorimétricas, para quantificação de compostos 

fenólicos e flavonoides totais, e pela análise em CLUE-DAD-EM/EM das frações Hex, 

AcOEt e BuOH. Sendo assim, a atividade antimicrobiana apresentada pelo EEB e pelas 

frações Hex, AcOEt e BuOH, não podem ser atribuídas, majoritariamente, aos 

compostos fenólicos e aos flavonoides. 
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Tabela 14: Resultados da correlação de Spearman entre o teor de fenólicos e flavonoides totais e a ATT do EEB e frações Hex, AcOEt e 

BuOH, obtidas a partir do trub quente. 

1- n: número de amostras; 2- rs: coeficiente de correlação de Spearman; 3- Classificação da correlação: 0,0 ≤ rs < 0,5: fraca; 0,5 ≤ rs < 0,7: moderada; 0,7 ≤ rs ≤ 1,0: 
forte; -0,0 ≤ rs ≤ -0,5: fraca negativa; -0,5 ≤ rs≤ -0,7: moderada negativa; -0,7 ≤ rs≤ -1,0: forte negativa.4- significância estatística: p<0,05. 

 Fenólicos Totais Flavonóides Totais 
Microrganismos n1 r s

2 Correlação3 p4 n1 rs
2 Correlação3 p4 

P. mirabilis 4 0,3 Fraca 0,75 4 0,8 Forte 0,33 
P. rettgeri 4 0,0 Fraca 1,08 4 -0,4 Fraca negativa 0,75 
P. aeruginosa 4 -0,3 Fraca negativa 0,75 4 0,3 Fraca 0,75 
S. sonnei 4 -0,4 Fraca negativa 0,75 4 0,8 Forte 0,33 
K. pneumoniae 4 - - - 4 - - - 
E. aerogenes 4 0,8 Forte 0,33 4 -0,8 Forte negativa 0,33 
E. coli 4 0,3 Fraca 0,75 4 0,8 Forte 0,33 
E. coli EPEC 4 0,2 Fraca 0,92 4 0,6 Moderada 0,42 
K. oxytoca 4 0,3 Fraca 0,75 4 0,8 Forte 0,33 
S. enteritidis 4 0,2 Fraca 0,92 4 -0,2 Fraca negativa 0,92 
S. typhimurium 4 -0,3 Fraca negativa 0,75 4 -0,7 Forte negativa 0,33 
S. flexneri 4 0,3 Fraca 0,75 4 0,8 Forte 0,33 
S. aureus 4 - - - 4 0,2 Fraca 0,92 
S. aureus MARSA 4 -0,8 Forte negativa 0,33 4 0,4 Fraca 0,75 
S. saprophyticus 4 0,9 Forte 0,08 4 -0,3 Fraca negativa 0,75 
L. monocytogenes 4 -0,8 Forte negativa 0,33 4 0,4 Fraca 0,75 
E. faecium 4 - - - 4 0,2 Fraca 0,92 
E. faecalis 4 - - - 4 0,2 Fraca 0,92 
C. tropicalis 4 - - - 4 - - - 
C. neoformans 4 -0,3 Fraca negativa 0,75 4 -0,7 Forte negativa 0,33 
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Os componentes ácidos derivados do lúpulo tiveram seu mecanismo de inibição 

microbiana descritos primeiramente por Simpson (1993).  

 

 

 

Figura 42: Mecanismos de resistência e dos efeitos antimicrobianos dos compostos 

provenientes do lúpulo. (a) Bomba de resistência múltipla; (b) transportador dependente 

da força próton-motora; (c) H+ATPase. (Adaptado de SAKAMOTO e KONINGS, 

2003). 

Em uma célula sensível, os componentes, α e β-ácidos e iso-α-ácidos, são 

incorporados nas membranas celulares, atuando como ionóforos carreadores, 

catalisando processos, incluindo eletroneutralidade de moléculas não dissociadas, troca 

de prótons por cátions celulares divalentes, tais como Mn2+ e efluxo do complexo 

resultante. Como conseqüência, a liberação de prótons a partir de compostos do lúpulo, 

leva à diminuição do pH intracelular, resultando na dissipação do gradiente de prótons 

transmembranares e da força próton-motora. Com isso, a absorção de nutrientes pela 

força próton-motora é diminuída, resultando em inanição e morte celular (Figura 44) 

(KARABÍN et al., 2016). 

No entanto, alguns microrganismos desenvolveram mecanismos capazes de 

aumentar sua resistência, como é o caso de algumas bactérias do gênero Gram-
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negativas.  Nesse caso, os compostos de lúpulo podem ser expelidos da membrana 

citoplasmática por uma bomba de resistência múltipla (a) e provavelmente também por 

um transportador dependente da força próton-motora (b). Além disso, quanto maior a 

expressão de H+ATPase, maior a taxa de bombeamento de prótons, provenientes dos 

compostos do lúpulo, para fora da célula (c). Mais ATP é gerado em células resistentes 

aos compostos do lúpulo do que em células sensíveis aos compostos provenientes do 

lúpulo (Figura 44) (SAKAMOTO; KONINGS, 2003; KARABÍN et al., 2016).  

A eficácia dos componentes ácidos, provenientes das resinas do lúpulo, é 

diferenciada. No entanto, sabe-se que o aumento de grupos acila e prenila nas cadeias 

laterais, aumenta a hidrofobicidade dos compostos, e conseqüentemente, há um 

aumento no potencial antimicrobiano desses compostos (KARABÍN et al., 2016). 

Com relação aos polifenóis encontrados nas resinas do lúpulo, maior atenção é 

dada aos flavonoides prenilados, que devido ao seu caráter hidrofóbico, podem exibir 

forte atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas dos gêneros 

Staphylococcus e Streptococcus (KARABÍN et al., 2016). 

Estudos realizados utilizando o flavonoide prenilado xanthohumol e diferentes 

tipos de compostos derivados dos β-ácidos em S. mutans revelaram uma inibição seis 

vezes mais fraca quando utilizado o flavonoide prenilado, mostrando assim, um maior 

potencial de inibição para os compostos β-ácidos (KARABÍN et al., 2016). 

Com base no descrito pela literatura, esses resultados podem colaborar na 

elucidação preliminar de que os compostos apolares derivados dos β-ácidos, 

identificados majoritariamente nas frações Hex, AcOEt e BuOH, estão envolvidos na 

atividade biológica testada.  

Sendo assim, a fração hexânica, por apresentar compostos de maior polaridade, e 

consequentemente maior atividade antimicrobiana comprovada, deve ser mais bem 

explorada, através de técnicas de isolamento e identificação de compostos, objetivando 

a busca de novas alternativas terapêuticas que possam servir de subsídio para uma 

terapia racional a partir de fontes naturais. 
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5.9. Avaliação da citotoxicidade da fração Hex frente a células de fibroblastos 

L929 

 

As células de fibroblastos, dentre todos os tipos de tecido conjuntivo, são as 

mais comumente utilizadas em ensaios de citotoxicidade, uma vez que estão ativamente 

envolvidas na síntese e na manutenção da matriz extracelular colagenosa, além de 

estarem relacionadas com a modulação do comportamento adjacente das células, como 

migração, proliferação e diferenciação. A linhagem de fibroblasto L929 é amplamente 

utilizada em ensaios de toxicidade, principalmente, relacionados à viabilidade celular e 

a propriedades proliferativas (LOPES, et al., 2011).  

Ensaios em fibroblastos indicaram que uma CIM, obtida em ensaios 

antimicrobianos, abaixo da concentração citotóxica é importante para avaliar a 

segurança de substâncias antes de sua aplicação terapêutica (LOPEZ et al., 2015). 

Sendo assim, apesar de ter sido utilizado em todo o estudo o EEB e as frações 

Hex, AcOEt e BuOH, optou-se por avaliar a citotoxicidade somente da fração Hex, 

devido à forte atividade constatada, quando comparada com a atividade obtida para o 

EEB e demais frações. 

O resultado, expresso através da CI50, indicou que uma concentração de 

0,76±0,2 mg/mL, é capaz de induzir a morte de 50% das células, quando comparado 

com o controle. 

Através da comparação da CIM, obtida para a fração Hex (Tabelas 12 e 15), 

com a CI50 (0,76±0,2 mg/mL), nota-se alta atividade inibitória contra bactérias gram-

positivas, uma vez que a apresentam CIM inferiores à CI50 para todas as bactérias, 

exceto para E. faecium. 
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Tabela 15: CIM e CI50 obtida para a fração Hex. 

Microrganismos CIM * CI 50
*  

Gram-negativos   

P. mirabilis >100 

0,76±0,2 

P. rettgeri 100 
P. aeruginosa - 

S. sonnei 100 
K. pneumoniae >100 
E. aerogenes >100 

E. coli >100 
E. coli EPEC 100 
K. oxytoca - 

S. enteritidis - 
S. typhimurium 100 

S. flexneri >100 
Gram-positivos  

S. aureus 0,05 
S. aureus MARSA 0,39 
S. saprophyticus - 

L. monocytogenes 0,78 
E. faecium 1,56 
E. faecalis 0,39 
Fungos  

C. tropicalis - 
C. neoformans 100 

                                   * mg/mL 

 

Esses resultados mostram-se promissores e indicam um grande potencial da 

aplicação de compostos presentes na fração Hex para tratamento de infecções causadas 

por S. aureus, S. aureus MARSA, S. saprophyticus, L. monocytogenes e E. faecalis. 

No entanto, novos estudos de toxicidade devem ser realizados, a fim de 

determinar, o potencial uso de compostos provenientes da fração Hex e demais frações, 

obtida a partir do extrato de trub quente, inclusive empregando substâncias isoladas, e 

diferentes métodos de aplicação, a fim de determinar, seguramente, os potenciais usos 

dos componentes detectados. 
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6. CONCLUSÃO 

Por meio da CLUE-DAD-EM/EM foi possível a identificação de flavonoides 

(xanthohumol e seu isômero isoxanthohumol), de compostos oxidados provenientes dos 

β-ácidos (cohulupona, hulupona/adhulupona, epímeros de hidroxitriciclocolupona, 

epímeros de hidroxitriciclolupona/hidroxitricicloadlupona e nortriciclocolupona), sendo 

todos eles provenientes do lúpulo. Em relação à fração BuOH, foi possível a detecção 

de constituintes também presentes na fração AcOEt. No entanto, não foi possível a 

identificação dos constituintes majoritários que apareceram unicamente na fração 

BuOH. 

Em relação à atividade antioxidante, pode-se notar que não houve diferença 

significativa entre os resultados apresentados pelo EEB e pelo padrão (ácido gálico), 

para ambas as metodologias utilizadas. No entanto, devido às diferenças estatísticas 

apresentadas entre as frações e o padrão, para ambos os métodos, concluiu-se, através 

de cálculos de correlação de Spearman, a necessidade de utilização de mais de uma 

metodologia, uma vez que não houve uma proporcionalidade dos resultados entre os 

métodos adotados.  

Em relação à atividade antimicrobiana, pode-se dizer que tanto o EEB quanto 

suas frações, apresentaram certa atividade contra, pelo menos, um microrganismo 

testado. Forte atividade e maiores %ATT foram atribuídas à fração Hex, principalmente 

contra as bactérias gram-positivas. 

Através de cálculos estatísticos de correlação de Spearman, pode-se concluir que 

tanto a atividade antioxidante quanto a atividade antimicrobiana, não estão intimamente 

relacionadas aos compostos fenólicos e aos flavonoides totais. A baixa concentração 

desses compostos foi confirmada através de análises fotocolorimétricas quantitativas e 

espectrofotométricas. 

 Através do resultado da CI50, apresentada pela fração Hex no teste de 

citotoxicidade, foi possível verificar uma alta atividade inibitória contra bactérias gram-

positivas, uma vez que a apresentam CIM inferiores à CI50 para todas as bactérias, 

exceto para E. faecium, indicando um grande potencial de aplicação para estudos 

direcionados à terapêutica do tratamento de infecções.  
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Sendo assim, novos estudos biológicos devem ser direcionados objetivando a 

avaliação do EEB e suas frações, inclusive empregando substâncias isoladas, e 

diferentes métodos de aplicação, a fim de determinar, seguramente, os potenciais usos 

dos componentes detectados e agregar valores a esses produtos de descarte da produção 

cervejeira.
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