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RESUMO

Introdução: O  gênero  Caryocar  na  cultura  popular  são  conhecidas  por  “pequi”,
embora a capacidade terapêutica do pequi e seus derivados sejam muito difundidas
no conhecimento  popular,  existem poucos estudos demonstrando cientificamente
sua atividade biológica e seu mecanismo de ação. A finalidade dessa pesquisa foi
realizar  estudos  de  validação  para  a  espécie  Caryocar  brasiliensis  visando  a
caracterização  dos  metabolitos  secundários,  atividade  antibacteriana  frente  ao
microrganismo  Staphylococcus  aureus.  Metodologia:  Foi  realizado  um  extrato
hidroalcóolico,  a  partir  de  folhas  de  Caryocar  brasiliensis. Utilizando  métodos
fitoquimicos  para  analises  de  metebolitos  secundário  e  verificar  sua  atividade
antimicrobiana. Resultados e Discussão:  O presente estudo demonstrou que os
extratos obtidos das folhas continham metabólitos secundários: Flavonas, Xantonas,
Flavonóis,  Chalconas,  Auronas,  Flavononóis  e  Taninos  hidrolisáveis,  que  são
substancias  de  um  grande  potencial  antimicrobiano.  Diversos  estudos  sobre
atividade dos taninos evidenciaram importante  ação antibacteriana.  Conclusões:
Com relação aos resultados obtidos conclui-se que o uso das folhas dessa espécie
vegetal pode constituir-se numa alternativa sustentável, pois as folhas são órgãos
que apresentam uma quantidade relevante de substancias biotivas, sendo estas de
fácil renovação e não agride de forma brusca o vegetal, apresentando-se de forma
viável e acessível para o possível tratamento antimicrobiano.

Palavras-chave –  Caryocar  brasiliensis,  Staphylococcus  aureus,  metabolitos
secundários, antimicrobianos.
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ABSTRACT

Introduction: The genus Caryocar in popular culture is known as "pequi", although
the therapeutic capacity of pequi and its derivatives are very widespread in popular
knowledge, there are few studies scientifically demonstrating its  biological  activity
and its mechanism of action. The purpose of this research was to conduct validation
studies  for  the  species  Caryocar  brasiliensis  aiming  at  the  characterization  of
secondary  metabolites,  antibacterial  activity  against  the  microorganism
Staphylococcus aureus.  Methodology: A hydroalcoholic extract from the leaves of
Caryocar  brasiliensis  was  made.  Using  phytochemical  methods  for  secondary
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metebolite analysis and to verify its antimicrobial activity. Results and Discussion:
This  study  demonstrated  that  the  leaf  extracts  contained  secondary  metabolites:
Flavones, Xanthones, Flavonols, Chalcones, Aurones, Flavononols and Hydrolysable
Tannins, which are substances of great antimicrobial potential. Several studies on
tannin activity have shown important antibacterial action. Conclusions: egarding the
results obtained, it is concluded that the use of the leaves of this plant species can be
a sustainable alternative, since the leaves are organs that present a relevant quantity
of bioactive substances, which are easy to renew and do not harm the plant in a
sudden  way,  presenting  itself  in  a  viable  and  accessible  way  for  the  possible
antimicrobial treatment.

Keywords -  Caryocar brasiliensis, Staphylococcus aureus, secondary metabolites,
antimicrobials.
__________________________________________________________________

INTRODUÇÃO

O gênero  Caryocar  na cultura popular são conhecidas por “pequi” podendo
apresentar outros nomes dependendo da região onde se encontra, “piqui, piquiá e
piquivinagreiro”  são nomes associados  a  planta,  a  palavra  pequi  vem do  tupi  e
significa pyqui em que Py=casca e qui=espinho (ROESLER,2007; ALMEIDA, 1994).
Embora a capacidade terapêutica do pequi e seus derivados seja muito difundida no
conhecimento popular, existem poucos estudos demonstrando cientificamente sua
atividade biológica e seu mecanismo de ação (DE CARVALHO, 2015; ROESLER et
al., 2008). 

Tendo em vista  o aumento da resistência bacteriana,  principalmente entre
patógenos potencialmente perigosos,  levando a um aumento  na necessidade de
novos fármacos e novas classes de antibióticos (DE BRITO, 2012). Desta forma, a
produção  adequada  de  um medicamento  fitoterápico  a  necessidade  estudos  de
validação  tornam-se  cada  vez  mais  frequente,  como  forma  de  comprovar
cientificamente o uso popular (AMARAL, 2007; SILVEIRA, 2008); e principalmente
definir parâmentos de segurança com a realização de estudos de toxicidade in vitro
(BRITO, 2013).

Assim, esse trabalho teve como finalidade realizar estudos de validação para
a  espécie  Caryocar  brasiliensis  visando  a  caracterização  dos  metabolitos
secundários,  atividade  antibacteriana  frente  ao  microrganismo  Staphylococcus
aureus.

MATERIAIS E METÓDOS

Coleta do material botânico: A metodologia de coleta foi especifica para obtenção
do  material  vegetal.  Exsicatas  foram  preparadas  com  ramos  finos  com  folhas,
segundo a metodologia proposta por Oliveira e Akisue (2009) enviadas ao herbário
Ático  Seabrada  da  Universidade  Federal  do  Maranhão  –  UFMA,  no  qual  está
catalogada sob a numeração 1511.

Preparo dos extratos:  Para a obtenção dos extratos, fora utilizada a técnica de
maceração, na qual fora utilizado como meio extrator o álcool etanol a 70%, para a
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



preparação  dos  hidromódulos  em  diferentes  concentrações  1:8  e  1:10  (m/v),  a
técnica de maceração foi realizada durante 7 dias, sob agitação e filtração.

Análise microbiológica

Micro-organismos:  Foram  utilizadas  cepas  padrões  de  Staphylococcus  aureus
ATCC25923 oriundas do Instituto  Nacional  de  Controle  de Qualidade em Saúde
(INCQS), Setor de Bactérias de Referências da Fundação Instituto Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil). 

Preparação da suspensão bacteriana: A cepa bacteriana foi repicada do estoque
para tubos contendo caldo BHI e incubadas a 37ºC durante 24h. Após o período de
incubação foi preparada a suspensão bacteriana com turbidez equivalente ao tubo
0,5 da escala de McFarland (Probac), que corresponde a aproximadamente 1,5 x
108 UFC/mL (CLSI, 2007).

Difusão em ágar - Método do Poço: Para a realização do teste de difusão em ágar
foram  utilizadas  placas  de  Petri  contendo  ágar  Mueller  Hinton,  onde  foram
confeccionados orifícios com canudos estéreis de aproximadamente seis milímetros
de diâmetro.  Em seguida,  a  suspensão bacteriana foi  semeada nas placas com
auxílio de um swab. Os orifícios foram preenchidos com 50 μL dos extratos nas
concentrações  1:8  e  1:10.  Antes  da  incubação  a  35ºC  por  24  horas  as  placas
permaneceram em repouso por cerca de 30 minutos em temperatura ambiente para
permitir a difusão das amostras.

Análises Químicas dos Extratos: Os extratos obtidos foram submetidos a testes
de prospecção fitoquímica semiquantitativa para verificar a variação de composição
química (MATOS, 1997). Foi realizado quantificação de taninos, flavonoides totais,
alcalóides e compostos fenólicos. 

Avaliação do Teor de Polifenois: A atividade antioxidante da Caryocar brasiliensis
convencionais analisadas neste estudo foram mensuradas em consonância com o
método  de  Teor  de  polifenois.  Assim,  os  teores  de  polifenóis  totais  foram
determinados utilizando reagente Folin-Ciocalteau e carbonato de sódio a 20%, por
espectrofotometria (Espectofotômetro BEL Spectro S05) a 760nm, após 2 horas de
reação.  Os  resultados  foram  expressos  como  equivalente  de  ácido  gálico  (%),
calculados a partir  de uma curva padrão de ácido gálico (1 a 30μg/mL) (BRITO,
2015).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente estudo demonstrou que os extratos obtidos das folhas continham
metabólitos  secundários  (Flavonas,  Xantonas,  Flavonóis,  Chalconas,  Auronas,
Flavononóis,  Taninos  hidrolisáveis)  são  substancias  de  um  grande  potencial
antimicrobiano.  Diversos  estudos  sobre  atividade  dos  taninos  evidenciaram
importante  ação  antibacteriana  (CASTEJON,  2011).  Segundo  Lee  et  al  (2011),
diversos flavonoides demonstraram ser capazes de inibir a formação de biofilmes.
Gibbons (2006) cita vários exemplos de metabólitos isolados de plantas que podem
ter atividade antimicrobiano frente a Staphylococcus sp. 
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Embora  seja  menor  a  concentração  de  metabolitos  nas  folhas  em
comparação com outras partes do vegetal como as cascas. As folhas apresentam
vantagens pois além de possuírem uma boa quantidade de substancias biotivas, as
folhas são de boa escolha para obtenção de tais substancias visto que as folhas se
renovam com maior facilidade e agridem menos o vegetal em comparação com as
cascas (VASCONCELOS et al., 2004). 

A partir das análises dos teores de polifenóis totais dos extratos, expressos
como ácido gálico, obteve-se 1,45% e 1,35% para as concentrações testadas. Os
teores  de  polifenóis  totais  foram  obtidos  empregando  a  metodologia  de  Folin-
Ciocalteu e o ácido gálico como substância de referência. A atividade antioxidante
de muitas plantas pode ser atribuída à presença de compostos fenólicos, por terem
a  capacidade  de  sequestrarem  radicais  livres,  apresentando  uma  atividade
antioxidante  bastante  eficiente.  Portanto,  espera-se  uma relação positiva  entre  a
concentração de polifenóis e a capacidade antioxidante (ABE, 2007).

Segundo a medicina popular,  a  planta  utilizada nesta pesquisa  é utilizada
principalmente  no  combate  a  doenças  inflamatórias,  gripes,  tratamento  de
bronquites, como tonificante, antioxidante e também antifúngico e outros males (DE
CARVALHO, 2015; ALMEIDA, 1994; ROESLER, 2008). Entretanto, pouco é descrito
na literatura científica sobre suas atividades biológicas e sua caracterização química.
O extrato hidroalcóolico das folhas de C. brasiliense testado sobre o microrganismos
S.aureus, a presentou atividade inibitória. 

Em comparação com outras pesquisas como Da Silva Machado (2018) no
qual  utilizou  o  extrato  aquoso  tendo  uma inibição  intermediaria  (halo  maior  que
12,5mm e menor que 17,5mm), segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(LABORCLIN, 2011), o extrato hidroalcóolico por sua vez apresentou maior eficácia
pois  apresentaram halo  ligeiramente  maior  em ambas  a  concentrações  testadas
(Tabela 1). 

Fonte: Autoral

CONCLUSÕES

As análises fitoquímicas do extrato das folhas da  C. brasiliense  foi possível
obter informações relevantes à cerca da presença desses metabólitos secundários.
O  uso  das  folhas  dessa  espécie  vegetal  pode  constituir-se  numa  alternativa
sustentável,  pois  as  folhas  são  órgãos  que  apresentam  uma  quantidade  de
substancias biotivas, sendo estas de fácil renovação e não agride de forma brusca o
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vegetal, apresentando-se de forma viável e acessível para uma possível alternativa
para tratamento antimicrobiano. 
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