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RESUMO
A banana verde cozida, conhecida popularmente como biomassa de banana verde, é um creme de banana não madura.
O fruto ainda verde possui ação fisiológica, pois é rico em flavonóides, que são uma classe de metabólitos secundários,
abundantemente distribuídos no reino vegetal, sendo formados pela combinação de derivados sintetizados a partir da
fenilalanina e ácido acético.  Os flavonóides possuem diversas ações farmacológicas, como atividade antitumoral, anti-
inflamatória, antioxidante e entre outras. Como existem poucos estudos nessa área, o objetivo desta pesquisa é analisar
a presença do princípio ativo na biomassa da banana verde, relatando a presença do metabólito secundário da classe
dos flavonóides, identificando esse princípio, permitindo compreender novas aplicações terapêuticas com o intuito de
uma possível formulação nutracêutica para trazer melhorias ou auxiliar no tratamento de doenças.  Foram utilizadas
como amostras biomassa de banana verde integral embalada à vácuo adquiridas no comércio de Maringá. Foi realizado
o método de maceração a frio para a extração do princípio ativo, utilizando os solventes hexano, acetato de etila e
metanol. Os extratos foram secos sob pressão reduzida através de rotaevoporação. Os extratos secos foram analisados
por cromatografia em camada delgada e a reação de Shinoda, para avaliar se há a presença de flavonóides nessas
amostras. Por último foi realizada análise por CL-EM (Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas) para
identificação da composição fitoquímica dos extratos. Foi observado no extrato obtido com acetato de etila a presença
das moléculas de ácido ferúlico, rutina, ácido sinápico e Kaempferol 3-O-rutinose.

PALAVRAS-CHAVE: Amido Resistente; Banana verde; Biomassa; Flavonóides; Musa sp. 

1 INTRODUÇÃO

A banana (gênero Musa), da família botânica Musaceae, tem sua origem do extremo oriente.
É  uma  planta  típica  de  clima  tropical,  sendo  necessário  calor  constante  para  o  seu  bom
desenvolvimento e produção (RANIERI; DELANI, 2014). Ela ocupa a primeira posição no ranking
mundial  de  produção  de  frutas,  com  mais  de  106  milhões  de  toneladas,  sendo  a  fruta  mais
consumida no Brasil e a segunda no mundo (SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, 2015).
Devido  aos  seus  aspectos  sensoriais,  a  banana  é  uma  fruta  bem  aceita,  sendo  uma  fonte
energética, devido à presença de carboidratos, minerais (potássio, cálcio, ferro, magnésio, sódio,
zinco) e vitaminas (vitamina A, C e do complexo B (B1, B2, B6 e niacina) (RANIERI; DELANI, 2014).

O fruto verde apresenta uma maior quantidade de minerais comparados com o fruto maduro,
apresentando  no máximo 2% de açúcares simples e altas quantidades de amido, que durante o
amadurecimento transforma-se quase todo em açúcares como sacarose, glicose e frutose (CARMO,
2015). Além disso, possui ação fisiológica, pois é rico em flavonóides que atuam na proteção da
mucosa  gástrica  e  devido  à  presença  de  amido  resistente  que  age  no  organismo  como  fibra
alimentar,  melhorando  o  trânsito  intestinal  e  contribuindo  para  formação  da  microbiota  local
(RANIERI; DELANI, 2014). Por apresentar altas quantidades de amido resistente, esta relacionado à
prevenção de doenças crônicas como o câncer, melhora o controle da glicemia em pacientes com
diabetes melito tipo 2, reduz os níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, algumas doenças
gastrointestinais, obesidade por reduzir peso corporal e doenças arteriais coronarianas (BIANCHI,
2009 e BERNAUD; RODRIGUES, 2013).
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Entre os produtos de origem natural, os flavonóides representam um dos grupos fenólicos
mais importantes e diversificados (4.200 flavonóides). Os flavonóides são uma classe de metabólitos
secundários abundantemente distribuídos no reino vegetal,  sendo formados pela combinação de
derivados sintetizados a partir da fenilalanina e ácido acético (HUBER; AMAYA, 2008). Eles podem
ser  encontrados  na  forma  livre  (não  associados  ao  açúcar),  ou  na  forma  de  heterosídeos
(associados  ao  açúcar).  Possuem  importância  farmacológica  como:  atividade  antitumoral,  anti-
inflamatória, antioxidante e entre outras. A atividade anti-inflamatória pode ser em parte explicada
devido à inibição da cicloxigenase (COX); e a atividade hormonal, previne fragilidade óssea, e auxilia
no tratamento ou prevenção da osteoporose (SIMÕES, et al., 2004). 

Diversos estudos têm descrito o potencial  dos flavonóides na quimioterapia preventiva do
câncer,  alguns  bloqueando  o  estágio  de  promoção,  através  da  inibição  da  síntese  da  ornitina-
descarboxilase,  interagindo  sobre  a  gênese  do  câncer.  Os  flavonóides  atuam  também  como
antioxidantes,  por  atuarem  na  captura  e  neutralização  de  espécies  oxidantes  como  o  ânion
superóxido,  impedindo-os  de  agirem  na  formação  de  radicais  livres.  No  Brasil,  especialidades
farmacêuticas  a base de flavonóides estão sendo utilizadas no tratamento  de alguns distúrbios
circulatórios, apresentando efeito benéfico no tratamento da púrpura hemorrágica e da fragilidade
capilar,  devido a enzima hialuronidase,  que tem a capacidade de aumentar  a permeabilidade e
diminuir a fragilidade capilar. Estudos têm evidenciado também que pessoas com baixo consumo de
flavonóides apresentam maior risco de doenças coronarianas (SIMÕES, et al., 2004).

Existem poucas pesquisas sobre os possíveis princípios ativos da biomassa da banana verde.
Algumas pesquisas relatam a presença do metabólito  secundário da classe dos flavonóides,  no
entanto não deixa claro quais são especificamente essas moléculas. Portanto, o presente estudo
tem por objetivo, avaliar com a análise fitoquímica, os princípios ativos que a biomassa da banana
verde pode apresentar,  onde possa relatar  a presença do metabólito  secundário  da classe dos
flavonoides, especificando-a, permitindo compreender novas aplicações terapêuticas deste produto.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada com uma biomassa integral, ou seja, feita com a polpa e a casca
da banana verde embalada a vácuo, adquirida no comércio de Maringá. Para a extração do princípio
ativo, foi realizado o método de maceração a frio, sendo que a extração da matéria prima vegetal
ocorreu em recipiente fechado (erlenmeyer), a temperatura ambiente, sob agitação constante por 24
horas (SIMÕES et al., 2004). Par isso foi colocado 5 g da biomassa de banana verde em 50 mL de
solvente  com  polaridades  crescentes  (GALLEGOS-OLEA  et  al.,  2008).  A  primeira  extração  foi
realizada com o hexano, que é um solvente apolar, para retirar óleos, gorduras e esteróis, facilitando
a extração dos flavonóides. A segunda extração foi  realizada com o acetato de etila,  que é um
solvente mais apolar. Aumentando a polaridade dos solventes se extraem as flavonas e flavonóis
mais polares. A terceira e última extração foi realizada com o álcool metílico (metanol), que é um
solvente polar (SIMÕES et al., 2004).

Os extratos foram secos sob pressão reduzida utilizando um rotaevaporador rotativo e foram
analisados por cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando a sílica gel C2 com indicador de
fluorescência UV 254. A fase móvel empregada foi de 9 mL de hexano com 1 mL de acetato de etila.
Como revelador químico foi empregado a vanilina sulfúrica. A CCD é um método físico-químico de
separação dos componentes de uma mistura. Essa técnica se destaca devido à sua facilidade em
efetuar  a  separação,  identificação e quantificação das espécies químicas,  por  si  mesma ou em
conjunto com outras técnicas instrumentais de análise. A separação dos componentes do extrato se
dá por diferença de polaridade, ou seja, compostos menos polares apresentam maior eluição. Para
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avaliar se havia a presença de flavonóides, foi realizada a Reação de Shinoda, sendo colocados em
um tubo de ensaio 2 mL do extrato alcoólico, 6 fragmentos de magnésio metálico e 1 mL de ácido
clorídrico concentrado. Para ocorrer à positivação, a solução teria que obter coloração do róseo ao
vermelho. 

Os extratos foram analisados em um Cromatógrafo Líquido de Eficiência (Shimatzu, Nexera
X2)  acoplado  a  um  Espectrômetro  de  Massas  de  alta  resolução  (Impact  II,  Bruker  Daltonics
Corporation, EUA) equipado com uma fonte de ionização por eletropray (ESI). A tensão capilar foi
operada em modo iônico positivo, ajustada a 4500 V com um potencial de deslocamento da placa
final  de -500 V.  Os parâmetros de gás seco foram ajustados para 8 L/min a 180 °C com uma
pressão de gás de nebulização de 2 bar. Os dados foram coletados de 50 a 1300 m/z com uma taxa
de  aquisição  de  10  espectro  por  segundo,  e  os  íons  de  interesse  foram  selecionados  por
fragmentação de varredura MS/MS automática. A separação cromatográfica foi realizada com uma
mistura gradiente de solventes A (H2O/0,1% de ácido fórmico v/v) e B (acetonitrila/0,1% de ácido
fórmico v/v) usando uma coluna C18 (Waters, ACQUITY UPLC).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a análise realizada, na amostra de acetato de etila, foram encontrados o ácido
ferúlico, a rutina, o ácido sinápico e o Kaempferol 3-O-rutinose, moléculas pertencentes ao grupo
dos flavonoides (Figura 1).

O  ácido  ferúlico  possui  atividade  foto  protetor  e  antioxidante,  aumentando  a  atividade
antioxidante natural da pele, por possuir capacidade de neutralizar o peróxido de hidrogênio, o ânion
superóxido e radical hidroxila, reduzindo a degradação de proteína e lipídio. Apresentam resultados
na terapêutica de patologias, como o câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e cardíacas,
além de ação antimicrobiana, anti-inflamatória (PERES, 2015). A rutina possui atividade terapêutica
melhorando os sintomas de insuficiência dos vasos linfáticos e venosos relacionados com algumas
doenças  hemorrágicas  ou  de  hipertensão,  por  permitir  a  normalização  da  resistência  e
permeabilidade da parede destes vasos. Também inibe a formação dos radicais livres, por reagirem
com o íon superóxido e radicais peroxilas lipídicos e por produzirem um complexo com o ferro, que
catalisa  a  formação  de  radicais  de  oxigênio  ativo.  Possui  atividade  anticarcinogênica,  anti-
inflamatória  e  antioxidante  (BECHO;  MACHADO;  GUERRA,  2009).  O  ácido  sinápico  apresenta
atividade antioxidante, efeito anti-inflamatório e neuroprotetor (FAVARO-TRINDADE et. al., 2014). O
kamferol possui atividade inibitória contra a α-glucosidase presente no intestino, reduzindo a taxa de
absorção de glicose, diminuindo os sintomas da diabetes mellitus.  Age também na inibição da  α-
glucosidase prevenindo a fusão do HIV e a secreção do vírus da hepatite B. O Kaempferol age na
modulação da atividade anti-inflamatória determinando a supressão da produção de óxido nítrico
(NO) induzida por  lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) em células microgliais BV2. Observou-se
que  previnem  lesão  cerebral  isquêmica  e  neuroinflamação  por  inibição  da  ativação  de  STAT3
(fatores de transcrição ativados por tirosinas quinases em resposta a diversas citocinas e receptores
de fatores de crescimento) e NF-kappa B (complexo proteico que desempenha funções como fator
de transcrição) in vivo. O kaempferol foi encontrado como um inibidor de transcriptase reversa RT
HIV-1 eficiente com base em sua energia de ligação e índice de eficiência do ligando, ou seja,
melhora significativamente a atividade inibitória contra HIV-1 RT, HIV-1 IN e HSV- ½. O kaempferol
inibi  atividade  anti-stress  por  normalização  da  hiperglicemia  de  plasma  corticosterona,  creatina
quinasa plasmática e hipertrofia adrenal (XIÃO; CHEN; CAO, 2014).

De acordo com a reação de Shinoda, foi observada reação positiva nos tubo com acetato de
etila e álcool metílico.
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Figura 1: Flavonóides encontrados na biomassa da banana
verde mediante análise por CL-EM

4 CONCLUSÃO

Nesta pesquisa foi visualizada a presença do princípio ativo na biomassa da banana verde,
identificando ser da classe dos flavonóides e possibilitando especificar e quantificar quais são essas
moléculas.  Portanto pode-se concluir  que a biomassa de banana verde trás vários benefícios a
saúde do ser humano, de uma forma natural e mais econômica, permitindo compreender novas
aplicações terapêuticas deste produto para trazer melhorias ou auxiliar no tratamento de doenças,
sendo necessárias novas pesquisas para testes farmacológicos, como a análise da composição do
produto,  estudos  toxicológicos,  estudos  clínicos,  evidências  epidemiológicas  e  interação
medicamentosa para avaliação da qualidade deste produto.
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