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Introdução

   O uso de plantas medicinais no Nordeste brasileiro é 
conseqüência de nossa herança histórica. A caatinga 
principal vegetação desta região, compreende cerca de 
70% do território nordestino, abrangendo grande parte 
dos estados do nordeste [3]. 
   As plantas apresentam grande potencial em produtos 
naturais biologicamente ativos, e grande diversidade 
quanto à estrutura e propriedades físico-químicas [4]. 
Aproximadamente 75% das 121 drogas mais utilizadas 
são provenientes de informações de populações 
tradicionais [14]. Extratos de plantas mostraram-se 
eficientes na inibição do crescimento de uma ampla 
variedade de microrganismos, incluindo fungos, 
leveduras, bactérias e parasitas. 

   Os microrganismos que causam prejuízos à saúde têm 
apresentado resistência. Tal fato denota o receio ao 
retorno da fase dita como pré-antibióticos [10]. Em vista 
deste cenário, a busca por novas substâncias 
antimicrobianas a partir de fontes naturais, apresenta-se 
como uma importante direção de pesquisas de novos 
fármacos.
   Torna-se importante pesquisa de compostos 
biologicamente ativos provenientes de plantas, para o 
tratamento de arboviroses, como a dengue que tem como 
principal vetor o mosquito Aedes aegypti. A dengue 
apresenta-se clinicamente na forma clássica e 
hemorrágica [16]. A taxa de fatalidade da dengue 
hemorrágica é de aproximadamente 5%. [6]. Estima-se 
que cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivam em áreas 
potencias para a transmissão da dengue [2].

   O controle do vetor é baseado na aplicação de 
inseticidas químicos sintéticos, com o aparecimento de 
mosquitos resistentes e danos ao meio-ambiente, além da 
rápida proliferação do vetor, torna-se importante estudos 
sobre a atividade de produtos naturais sobre as larvas de 
A. aegypti, como uma medida alternativa para o seu 
controle [5,1]. Acredita-se que biomoléculas de espécies 

vegetais sirvam de seleção, para avaliação de potencial de 
ação e toxicidade [11].

   A Caesalpinia pyramidalis Tul conhecida popularmente 
como Catingueira, é uma das principais espécies nativas 
da caatinga, é encontrada quase que na totalidade do 
território nordestino, é resistente a seca e apresenta grande 
potencial econômico [12]. A catingueira possui ampla 
utilização na medicina, sua atividade biológica e 
antimicrobiana é reconhecida nos meios científicos. 
Apresenta inibição de halo frente a linhagens 
Enterobacter gergoviae, Escherichia coli,e 
Staphylococcus aureus [7]. As folhas, flores e casca são 
usadas no tratamento de infecções, diarréias, disenterias, 
febre, doenças estomacais e como diurético [15].

   Neste trabalho, foi avaliado o perfil antimicrobiano dos 
extratos secos obtidos por extração hexanólica do cerne 
da Caesalpinia pyramidalis Tul, frente a bactérias Gram 
negativas e Gram positivas (Quadro 1) e o potencial 
larvicida.

Materiais e métodos 

Confecção dos Extratos

   As amostras vegetais foram identificadas e coletadas na 
fazenda Jatobá, Serra Talhada- Pernambuco. Em seguida 
foram levadas a secagem em temperatura ambiente. O 
cerne foi retalhado e posteriormente triturado em moinho. 
Em seguida, as amostras foram pesadas e submetidas à 
extração hexanólica, onde150g de cerne triturado foram 
adicionados a 1000 ml de ciclohexano (C 6 H12), por um 
período de sete dias, protegidos da luz.O ciclohexano foi 
eliminado dos extratos por evaporação em rotaevaporador 
rotativo a uma temperatura de 50 ºC e em seguida o 
extrato foi estocado em recipientes a uma temperatura de 
0 a 20°C até seu uso.
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Determinação da Atividade Antimicrobiana

   A atividade antimicrobiana foi determinada pelo 
método de difusão em disco de papel [9]. Os meios de 
cultura utilizados para manutenção dos microorganismos
foram Ágar nutritivo (AN), para Gram-positivas e Ágar 
glicose/extrato de levedura (GL) para Gram-negativas. 
Foram utilizadas bactérias da coleção do Departamento de 
Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), e de amostra do Hospital das Clinicas (HC).
   Foi preparada uma suspensão de acordo com o tubo 0.5 
da escala de Mcfarland, essa foi semeada em meio Muller 
Hilton sólido, sobre o meio foram colocados discos de 
papel filtro embebido com 100µl de extrato na 
concentração de 200mg/ml solubilizados em 
dimetilsulfóxido (DMSO), e em seguida incubados a 37 
ºC em estufa bacteriológica por 24 horas, segundo método 
de Pelczar jr.[13]. Como controle negativo foram 
adicionados ao meio discos de papel embebidos em 
DMSO também com 100 µl, e como controle positivo
discos de Kanamicina. Os ensaios foram feitos em 
duplicata. A leitura das placas considerou a presença ou 
ausência de halos em volta dos discos, medidos em 
milímetros [8].

Determinação do Potencial Larvicida

  Os testes com as larvas dos mosquitos Aedes aegypti 
foram realizados de acordo com a metodologia 
preconizada pela OMS (WHO, 1975) [17]. Os extratos 
foram testados nas concentrações de 500 ppm e 1.090 
ppm, suas atividades foram estabelecidas baseadas no 
percentual de mortalidade das larvas(Quadro 3).Foram
preparadas soluções com água destilada a 1 % de DMSO 
dos extratos hexanólicos das do cerne da Caesalpinia 
pyramidalis Tul.  Cada bioensaio constou de 15 larvas, 
que foram postas em contato com 20 ml de solução teste.

Resultados

   A análise dos dados mostrou que os extratos usados 
neste modelo apresentaram atividade antimicrobiana 
sobre seis dos dez dos microorganismos testados (Quadro 
2), apresentando halos modestos. Diante da atividade 
larvicida o extrato hexanólico apresentou-se inativo para a 
concentração de 500 ppm, e fracamente promissor para a 
concentração de 1.090 ppm.(Figura 1).

Discussão

   A análise demonstrou que o extrato apresentou 
atividades antimicrobianas semelhantes sobre os 
microorganismos testados, com em média de dez 
milímetros. Não houve inibição de halo na Klebsiella 
pneumoniae (UFPE), Staphylococcus saprophyticus,
(UFPE), Enterococcus (UFPE), e Staphylococcus
aureus(UFPE). E a Staphylococcus epidermidis mostrou-

se resistente a kanamicina. Os extratos hexanólico do 
cerne da apresentaram, em geral, baixo potencial 
larvicida.
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Quadro 1. Relação das Bactérias utilizadas no bioensaio.

Quadro 2. Atividade antimicrobiana de acordo com os microrganismos testados.

Quadro 3. Classificação por porcentagem da mortalidade das larvas

Figura 1. Atividade larvicida o extrato hexanólico.

MICROOGANISMOS NÚMERO DE REGISTRO
Gram- positivas

Staphylococcus aureus UFPEDA (619)

Staphylococcus aureus HC

Bacillus subtillis UFPEDA (06)
Micrococcus sp UFPEDA (611)

Staphylococcus epidermidis UFPEDA 

Staphylococcus saprophyticus UFPEDA

Enterococcus UFPEDA (620)

Staphylococcus sp coagulase negativa UFPEDA (619)
Micrococcus sp HC

Gram-negativas
Klebsiella pneumoniae UFPEDA

Ciclohexano Antibiótico padrão DMSOMICROORGANISMOS

Halo 1 Halo 2 37 mm -
Klebsiella pneumoniae - - 29 mm -

Micrococcus sp(UFPEDA) - - -

Staphylococcus sp coagulase negativa 9 mm 9 mm 30 mm -

Micrococcus sp 9 mm 8 mm 29 mm -

Staphylococcus saprophyticus - - 45 mm -

Enterococcus - - 40 mm -

Staphylococcus aureus(UFPEDA) 8 mm 10 mm 10 mm -

Staphylococcus epidermidis 8 mm 8 mm - -

Staphylococcus aureus(HC) 9 mm 8 mm 10mm -

Bacillus subtillis 7 mm 8 mm 35 -

Percentual de mortalidade das larvas Classificação
>75% Resultado promissor

>50% e < 75% Parcialmente promissor
>25% e < 505 Fracamente promissor

<25% Inativo


