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1. RESUMO 

A folha da pitanga é conhecida por ser utilizada como anti-inflamatório, 

antidiarreica e antibacteriana, e o capim cidreira por ser calmante, analgésica e 

antibacteriana. Variações edafo-climáticas podem interferir nas atividades 

terapêuticas de extratos vegetais, apresentando plantas de mesma espécie 

com variações nos constituintes químicos e suas aplicações. O presente 

trabalho se propõe a avaliar a ação inibitória para o crescimento bacteriano de 

extratos hidroalcoólicos destas duas plantas, coletadas no Vale do Ribeira. 

Utilizando a técnica de turbidimetria em espectrofotômetro em 600nm, 

observou-se a curva de crescimento de E. coli e S. aureus, em meios de cultivo 

líquidos contendo frações dos extratos, comparando-as com curvas 

exponenciais dos microrganismos em meio de cultivo liquido sem os extratos. 

Como resultados verificou-se atividade bacteriostática de ambos os extratos 

frente ao S. aureus, tendo o extrato de pitanga a melhor atividade.  Para E. coli,  

não observou-se diferença entre os grupos indicando a inatividade, porém este  

experimento sugere uma nova metodologia ou análise. 

2. INTRODUÇÃO  

A Eugenia uniflora L. pertence à família Myrtaceae, árvore de pequeno a médio 

porte com folhas simples, comumente a folha da pitanga é utilizada na forma 

de emplastos e chá (FLORASBS), a Cymbopogon citratus (DC.) Stapf: da 

família Poaceae, planta robusta que cresce formando touceiras, sendo 

popularmente utilizado como chá calmante e analgésica.  

Plantas medicinais produzem agentes químicos, como alcaloides, flavonoides, 

saponinas. Estes compostos podem estar ausentes ou presentes em 

concentrações variadas, dependendo do habitat, pluviosidade, incidência de 

irradiação solar, além de características próprias do solo. Todos os fatores 

ambientais que alterem as características químicas das plantas são 

denominados edafo-climáticos (CAMARGO et al., 2008). Por este motivo torna-

se necessário estudos nas plantas em cada região de coleta.  

3. OBJETIVOS  



Esse trabalho visa identificar e avaliar a atividade antimicrobiana presente no 

extrato vegetal hidroalcoólico da folha da pitanga e do capim-cidreira, para que 

possa contribuir no desenvolvimento de fitoterápicos e desenvolver tratamentos 

homeopáticos. 

4. METODOLOGIA  

Extrato Vegetal: Os materiais coletados foram separados, lavados, triturados e 

acrescido solução hidroalcoólica 92% por sete dias. Decorrido o prazo, 

submeteram-se ao processo de filtração simples em papel filtro em Kitassato. 

Acomodados diretamente em Béquer foram acondicionados em estufa 

ventilada a 40º C, permanecendo na estufa por 12 dias eliminando o álcool por 

evaporação e concentrando o extrato.  

Microorganismos: Os microrganismos utilizados foram Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli, isolados e identificados por provas bioquímicas no 

próprio laboratório, cultivadas em meios apropriados segundo o manual 

NCCLS 2000.  

Curva de Crescimento: Soluções na escala 2 de McFarland de cultivos 

bacteriológicos em ágar Miller Hinton em fase exponencial dos microrganismos 

E. coli e S. aureus foram preparados. Desta solução 20µL foi inoculado em 2ml 

de caldo nutriente cada, totalizando 72 tubos de caldo nutriente com E. coli, e 

72 tubos de caldo nutriente com S. aureus. Desses, foram subdivididos em três 

grupos, sendo 24 tubos para controle, 24 tubos para teste com extrato da folha 

da pitanga e 24 tubos para teste com extrato de capim-cidreira de cada 

microrganismo. Nos tubos teste foram acrescentados 180µL do extrato. 

Devidamente identificados, controle e teste foram levados para a estufa à 35°C. 

Os dados foram coletados a cada trinta minutos, durante 11 horas, medindo a 

densidade óptica de um tubo por grupo em espectrofotômetro, pela medida da 

absorbância no comprimento de onda de 600 nm. 

Análise Estatística: Nas análises das curvas de crescimento, empregou-se 

um modelo matemático de regressão não linear, utilizando curvas exponenciais 

com a equação Y=Start*exp(K*X), onde Start é o valor de Y quando X é igual a 0, 

e K é o coeficiente de inclinação. O teste F foi utilizado para comparações entre 



grupos, sendo selecionando somente o K para comparações múltiplas. Foi 

aceito como significativo o resultado que apresentou o P-valor menor que 0,05 

para todos os cálculos. Foi utilizado pacote estatístico GraphPad Prisma5®  

5. DESENVOLVIMENTO  

Ao adicionar os 180 µL do extrato, observou-se um aumento relativo na 

turbidez inicial dos tubos dos grupos teste. A fim de identificar a turbidez 

provocada especificamente pelo crescimento microbiano e não a provocada 

pelo extrato, para cada grupo um tubo apenas com o caldo nutriente e o extrato 

foi utilizado como branco nas medições. Cada amostra uma vez retirada da 

estufa para medição, era sequencialmente descartada.  

Ao final do experimento, um tubo de cada grupo permaneceu incubado a 35o C 

por 24 horas, para avaliar a presença ou ausência de microrganismos nos 

tubos. Findando a incubação, uma alíquota de 100 µL foi retirada de cada tubo 

e semeada em ágar Miller Hinton, e reincubada por 24 horas para observância 

de crescimento. 

6. RESULTADOS 

O crescimento dos microrganismos presentes nos grupos controle foram 

normais, apresentando-se em curvas exponenciais de crescimento, bem 

estabelecidas, semelhantes ao descrito na comum literatura. 

Nenhum dos extratos apresentou atividade bactericida, apresentando 

crescimento nas placas incubadas. 

Os extratos testados em S. aureus, demonstraram atividade bacteriostática, por 

atrasar o crescimento, apresentando diferente resposta entre os extratos, 

indicando o extrato de pitanga com menor inclinação e portanto maior atividade 

bacteriostática (Figura 1). Os três grupos foram considerados diferentes 

estatisticamente, com P valor menor que 0,0001. 



 

Figura 1 – Crescimento exponencial de S. aureus sem e com inibição pelos 

extratos de pitanga e capim cidreira. 

Os extratos testados em E. coli não apresentaram diferenças estatísticas entre 

os grupos, sendo considerados iguais, por possuírem inclinações idênticas. O 

P valor foi igual 0,3253. Entretanto, especificamente para o grupo controle E. 

coli a regressão não linear exponencial não representou estatisticamente o 

conjunto de dados, tendo melhor adaptação a equação sigmoidal como 

demonstrado na figura 2 

 



Figura 2 – Crescimento exponencial de E. coli sem e com inibição pelos 

extratos de pitanga e capim cidreira. 

A análise do gráfico acima indica o crescimento exponencial (Fase log) do 

grupo controle E. coli, em período de tempo bem menor que os grupos em 

teste, e alcançando um platô de crescimento estacionário. Ao considerar os 

dados até 6 horas observamos uma melhor adequação da regressão 

exponencial e a existência de diferença estatística entre os grupos. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os extratos apresentaram certa atividade bactericida, que deve ser mais bem 

estudada e investigada para elucidação dos mecanismos envolvidos. A fim de 

compreender sua melhor utilização, devem ser testados em diversos 

microrganismos.  

Para microrganismos de crescimento acelerado, uma amostragem menor de 

tempo pode identificar melhores resultados. 
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