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1. RESUMO: O uso popular de chás com pretensas propriedades medicinais é 

muito comum no Brasil, especialmente em populações de baixa renda, devido ao 

baixo custo e facilidade de acesso, além de questões culturais e na falta de acesso 

ao sistema de saúde público. 

Porém as doses utilizadas em publicações referem-se à apresentação dos extratos 

da planta e não a planta bruta, sendo, portanto de interesse determinar a 

concentração efetiva e sua concentração tóxica. São raros os estudos em que 

determinam as doses seguras, tanto efetiva quanto tóxica, para uso de plantas 

medicinais, sendo seu compendio oficial o Formulário Fitoterápico Nacional. 

2. INTRODUÇÃO: O uso das plantas medicinais pelo homem é uma prática 

antiga, sendo empregada em diversos grupos étnicos em todo o mundo (Martins, 

2000). Destaca-se que ao longo da história o desenvolvimento de pesquisas 

direcionadas a aplicação de plantas medicinais apresentou grande avanço científico, 

envolvendo estudos químicos e farmacológicos, que, em função de diferentes 

técnicas experimentais, dedicaram-se a obter novas substâncias com potencial 

terapêutico (Chechinel Filho & Yunes, 1998).  

A Piper nigrum comumente chamada pimenta-do-reino é originária do sudeste 

asiático, da família Piperaceae, contém cachos em formato de espigas, chamada 

amentilho. O cultivo da pimenta-do-reino, proporciona aos pipericultores, alta 

rentabilidade, pois esse fruto denominado também pimenta-da-Índia é uma planta 

trepadeira de vasta produtividade e um dos mais estimados temperos do mundo. 

(GARCIA, KAMADA, KHAN, ANTÔNIO, MARTINS, 2007; SOARES, BATISTA, 

ROCHA, CÉSAR, ZANCANELLA, 2010). 

Cultivada tanto nas regiões litorâneas como no planalto, quando adulta pode 

atingir mais de 3 m de comprimento, possuindo frutos pequenos, esféricos e quando 

imaturos possuem coloração verde-escura e quando maduros adquiri coloração 

vermelha. (GARCIA, KAMADA, KHAN, ANTÔNIO, MARTINS, 2007).  

A análise fitoquímica é importante para pesquisar quais os constituintes químicos 

presentes ou não em espécies vegetais. Com esta análise pode-se apontar os 

grupos de metabólitos secundários relevantes de vegetais que não possuem 



estudos sobre a espécie de interesse. (MARIA, PAULO, GOSMANN, CARLOS, 

AULER, ROS, 2003). 

Portanto, devido à falta de informações na literatura referentes aos constituintes 

fitoquímicos pertencentes à Piper nigrum, o presente estudo tem como objetivo 

investiga-los. 

3. OBJETIVOS: Nesse trabalho pretendemos determinar o efeito larvicida frente 

à ovos de A. aegypti dos extratos de Baccharis trimera e do Azul de metileno. 

4. METODOLOGIA: Ensaios. Larvas de 3o ínstar de A. aegypti, oriundas de 

criações massais mantidas no Laboratório foram separadas para a realização dos 

bioensaios. A colônia de A aegypti foi renovada periodicamente na 4ª geração 

(ocasião em que ocorriam os testes), com introduções de ovos do inseto.  

Os óleos essenciais foram diluídos em solução aquosa de dimetil sulfóxido 2% 

(DMSO, Synth ACS) nas concentrações: 100, 50, 10, e 1,0 mg/ml. Distribuíram-se 

10 larvas em copos de plástico descartáveis (50 ml) contendo 30 ml das diluições. 

Como controle utilizou-se água e DMSO 2%. Para os extratos hidroalcoolicos e 

aquosos será realizada a diluição em agua do resíduo rota evaporado, nas mesmas 

concentrações considerando a droga seca. 

O mesmo procedimento será realizado com o azul de metileno, utilizando as 

concentrações de 0,1, 0,05 e 0,01%. E o controle feito com água. 

Após 24h de exposição das larvas aos tratamentos, o número de larvas mortas foi 

registrado sendo consideradas mortas aquelas que não apresentavam movimento 

ou não respondiam aos estímulos com a pipeta de Pasteur. A temperatura ambiente 

variou entre 27ºC e 30ºC.  

A avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos contra S. aureus foi realizada 

pelo método permeação em placa conforme metodologia adaptada das normas do 

“Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI) (NCCLS document M7-A7, 

2006). 

5. DESENVOLVIMENTO: Foi realizada as extrações dos ativos de três 

variedades comerciais de Baccharis trimera (A, B, C), todas comercializadas pela 

sinonímia de Carqueja amarga. 



Após foi realizado os ensaios de inibição bacteriana e determinado a presença ou 

ausência dos halos de inibição (figura 1) para os extratos aquosos e para uma 

preparação contendo 0,1% de azul de metileno, que demonstraram halos variáveis 

porem maiores que o controle feito com 2% de solução aquosa de clorexidina.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

Figura 1: Resultados dos halos de inibição do controle (a) e da triplicata do azul de 

metileno (b, c, d). 
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