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RESUMO 

O estudo de propriedades farmacológicas encontradas em diferentes espécies 

vegetais é de grande importância devido ao seu potencial em fornecer novos 

compostos ativos que podem levar ao desenvolvimento de novos fitoterápicos ou à 

identificação de princípios ativos que possam originar protótipos adequados para o 

planejamento de novos fármacos. O interesse pela família Myrtaceae justifica-se 

pelo fato de que esta família apresenta várias espécies que possuem atividade 

farmacológica comprovada, conforme estudos publicados em literatura.  

Este trabalho teve como objetivo a amostragem e identificação de espécimes 

pertencentes à família Myrtaceae e que são encontradas na Trilha do Pomar da 

colônia de férias Umuarama da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campos 

do Jordão/SP, e a investigação de seu potencial farmacológico através de ensaios 

preliminares visando a determinação de possível atividade antibacteriana, 

antifúngica e antioxidante. 

Foram coletados ramos com folhas de sete indivíduos diferentes pertencentes a seis 

espécies da família Myrtaceae: cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand, Myrcia 

splendens (Sw.) DC, Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk, Neomitranthes 

capivariensis (Mattos) Mattos, Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand, e Myrcia sp. DC. 

Os gêneros e as espécies foram descritos e foi construída uma chave dicotômica 

para a identificação de cada espécie, todas sendo incorporadas ao Herbário MACK 

com seu respectivo número de tombo.  

Todas as amostras testadas apresentaram atividade antimicrobiana em menor ou 

maior grau frente a cepas selvagens de S. aureus e C. albicans, especialmente 

contra esta última. Houve dificuldades na determinação de CIM frente a S. aureus 

devido à precipitação dos extratos quando diluídos em meio de cultura, porém foi 

possível notar atividade maior nos extratos de Myrcia sp. DC. Esta mesma espécie 

apresentou também uma das melhores atividades contra C. albicans, embora o 

melhor resultado contra esta última tenha sido do extrato de Siphoneugena cf. reitzii 

D.Legrand. Este extrato também apresentou atividade antioxidante similar à da 

rutina, enquanto que o extrato de Myrcia sp. DC teve uma das melhores atividades 

antioxidantes como determinado pelo método do DPPH. 



Concluiu-se que pelo menos duas das espécies coletadas apresentam atividade 

preliminar suficiente para que sejam investigadas de forma mais aprofundada; 

embora uma delas necessite de confirmação da espécie exata (Myrcia sp. DC), 

existem alguns estudos publicados sobre a atividade antimicrobiana e anti-

inflamatória de óleos essenciais de Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand que justificam 

um interesse maior em estudos nesta espécie. 
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INTRODUÇÃO  

Historicamente, em sua busca para a satisfação de necessidades básicas o 

homem voltou-se à natureza, que tornou-se fonte não somente de alimentos, mas 

também de agentes para o alívo de doenças, dor e sofrimento. Desde a Antiguidade, 

encontram-se relatos de uso de plantas no tratamento de diversos males, como o 

papiro de Ebers (Egito, cerca de 1600 a.C), tabuletas em escrita cuneiforme 

(Mesopotâmia, 3000-1900 a.C), e os tratados de Dioscórides (40-90 d.C), Galeno 

(131-200 d.C.) e Avicena (Ibn Sina, 980-1037), entre tantos outros. No âmbito não-

Ocidental, podem ser mencionadas as medicinas Hindu (Ayurvédica) e Chinesa 

como exemplos de sistemas baseados em produtos naturais, em especial plantas. 

Mesmo no mundo atual, existe uma riqueza de conhecimentos tradicionais, 

transmitidos oralmente nas sociedades tribais em países da África, Américas e 

Oceania (CAMARGO, 2014; EVANS, 2009; RAVIÑA, 2011). A própria história do 

desenvolvimento de fármacos pode ser dividida em dois grandes períodos, sendo o 

primeiro (início do século XIX a meados de 1930) dedicado ao isolamento e 

identificação de produtos naturais, com obtenção de novos compostos por síntese 

química e estudo de suas propriedades fisiológicas (RAVIÑA, 2011).  

Com o desenvolvimento das técnicas modernas de isolamento de substâncias 

e de ensaios farmacológicos, é cada vez maior a possibilidade de que drogas de 

origem vegetal venham a ser utilizadas como substâncias isoladas, ou mesmo 

tornarem-se compostos-líderes para obtenção de novos medicamentos (CECHINEL 

FILHO, YUNES, 1998; EVANS, 2009). Sem dúvida alguma, o reino vegetal possui 

ainda muitas espécies de plantas contendo substâncias de interesse medicinal que 

ainda não foram descobertas ou isoladas, o que justifica o número de espécies que 

são alvo de estudos por seus potenciais efeitos farmacológicos - em especial 

atividades anti-inflamatória, hipotensiva, hipoglicemiante, amebicida, citotóxica e 

antimicrobiana (EVANS, 2009). 

A família Myrtaceae compreende cerca de 140 gêneros e 3.500 espécies de 

árvores e arbustos, distribuídas em regiões tropicais e subtropicais da Austrália, Ásia 

e América (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2009). No Brasil são registrados 

23 gêneros e cerca de 997 espécies distribuídas principalmente na Floresta 

Atlântica, onde são encontradas 636 espécies (AMORIN, ALVES, 2011). Diversos 
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representantes desta família têm sido alvo de estudos por seus efeitos  

gastroprotetores (PRADO et al., 2014), anti-inflamatórios (APEL et al., 2010), 

antioxidantes (DASTMALCHI et al., 2012; SANTIAGO, 2015), anti-tumorais (EL 

MANAWATY et al., 2013; SANTIAGO, 2015), e antimicrobianos (CHAVASCO et al., 

2014), entre outros; no Brasil, é conhecido o uso de Myrtaceae na medicina popular, 

destacando-se pelo grande número de espécies empregadas em diversas 

patologias, principalmente distúrbios gastrointestinais e estados infecciosos (CRUZ, 

KAPLAN, 2004; OLIVEIRA et al., 2012; STEFANELLO, PASCOAL, SALVADOR, 

2011).  

Entre as Myrtaceae encontradas na Colônia Umuarama (Campos do 

Jordão/SP) que já foram identificadas e depositadas no Herbário da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, podem ser mencionados espécimes pertencentes aos 

gêneros Calyptranthes, Myrceugenia, Myrcia, Myrciaria, Siphoneugena. Oito 

espécies de Myrtaceae já foram identificadas anteriormente de forma específica na 

Trilha do Pomar: Calyptranthes concina, Eugenia cf. dodonaefolia, Eugenia 

involucrata, Myrceugenia rufescens, Myrcia retorta, Myrcia splendens, Neomitranthes 

cf. capivariensis e Pimenta pseudocariophyllus. 

Os gêneros Myrcia e Myrciaria possuem diversos estudos publicados 

identificando atividades antioxidante (BORGES, CONCEIÇÃO, SILVEIRA, 2013; 

CALLONI et al., 2015; CASCAES et al., 2015; WANG et al., 2014), antimicrobiana 

(BORGES, CONCEIÇÃO, SILVEIRA, 2013; CASCAES et al., 2015), anti-inflamatória 

(APEL et al., 2010; BORGES, CONCEIÇÃO, SILVEIRA, 2013; CASCAES et al., 

2015), anti-proliferativa (BORGES, CONCEIÇÃO, SILVEIRA, 2013; CASCAES et al., 

2015; LEITE-LEGATTI et al., 2012), hipoglicemiante e gastroprotetora (BORGES, 

CONCEIÇÃO, SILVEIRA, 2013), anti-hemorrágica (CASCAES et al., 2015), 

vasodilatadora (ANDRADE et al., 2015), entre outras.  

Foi também relatada atividade antimicrobiana, antioxidante, antinociceptiva e 

anti-inflamatória em Pimenta pseudocariophyllus (CAMPANINI et al., 2014; PAULA 

et al., 2012 ; SUZUKI et al., 2014; TAKAO, IMATOMI, GUALTIERI, 2015) e atividade 

tripanomicida em extratos de Siphoneugena densiflora O. Berg (GALLO et al., 2008). 
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OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo amostrar e identificar Myrtaceae existentes 

na trilha do Pomar da Colônia de Férias Umuarama da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, situada em Campos do Jordão/SP, elaborando também uma Chave de 

identificação das espécies. Além disso, verificou-se o potencial farmacológico dos 

extratos hidroalcoólicos de folhas destas espécies através da investigação de 

atividades antibacteriana, antifúngica e antioxidante.  

O estudo justifica-se pela procura constante de novos compostos ativos que 

possam ser futuramente utilizados seja em forma de fitoterápicos, princípios ativos 

isolados, ou compostos-líderes para o desenvolvimento de novos fármacos.  
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METODOLOGIA  

COLETA E HERBORIZAÇÃO 

Para avaliar o potencial farmacológico de espécies da família Myrtaceae, 

foram realizadas coletas botânicas na Colônia de Férias Umuarama da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, localizada no município de Campos do Jordão, SP. 

Campos do Jordão se localiza a uma altitude de 1620m e se classifica como clima 

temperado úmido do tipo Cwb, tendo como característica verão ameno (CEPAGRI, 

2014), com uma temperatura média anual de 14,8°C, sendo a mínima de 8,8°C e a 

máxima de 21,3°C anuais. A precipitação anual é de 1705,8mm (CEPAGRI, 2014). A 

vegetação do local é predominante a Floresta Ombrófila Mista com manchas de 

Campo de Altitude, pertencentes ao domínio fitogeográfico Mata Atlântica. 

A Colônia Umuarama possui uma trilha de aproximadamente 1.200m com 

nível de dificuldade intermediário chamada Trilha do Pomar. A maior parte desta 

trilha é de vegetação Ombrófila Mista, e ao final da trilha encontra-se a vegetação de 

Campos de Altitude. Antes desse encontro, há um trecho relativamente plano com 

uma estrutura vegetacional de aproximadamente 15m de altura, onde foram feitas as 

coletas de indivíduos da família Myrtaceae.  

Ao longo da trilha foram coletados ramos das árvores de Myrtaceae com 

auxílio de tesoura de alta poda (podão) e tesoura de poda manual, buscando 

sempre a coleta de ramos com flores e frutos para a correta identificação 

taxonômica. Para cada indivíduo identificado como Myrtaceae foi colocado um 

número de identificação e anotadas as características do espécime coletado, como 

altura, diâmetro à altura do peito, cor e formato dos frutos, aromas, entre outros. As 

coletas dos ramos aconteceram em dias diferentes para ampliar a possibilidade de 

coleta de material com frutos e sementes para facilitar a identificação, ou mesmo 

para se ter maior quantidade de folhas em resposta ao aumento das chuvas. As 

coletas dos ramos ocorreram nos dias 01/09/2017, 26/09/2017 e 30/11/2017, sendo 

que as duas últimas coletas forneceram material adequado em relação à quantidade 

e qualidade para possibilitar e avaliação do potencial farmacológico.  

Os ramos coletados foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente 

identificados, para a preparação dos extratos. Alguns ramos de cada indivíduo foram 
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separados para a identificação botânica e portanto foram acondicionados entre duas 

folhas secas de jornal e empilhados em sequência com um papelão entre eles para 

conferir maior rigidez e permitir o arejamento do material na estufa para secagem. 

Em seguida foram colocados em prensas de madeira e amarrados com barbante 

grosso, apertando para evitar o enrugamento durante a desidratação. Este material 

foi colocado em estufa a 60°C por três dias. Após a permanência na estufa o 

material foi retirado das prensas, mantido no jornal e inserido em saco plástico 

lacrado com fita adesiva, para transferência ao freezer, onde permaneceu por uma 

semana; em seguida foi colocado novamente na estufa por um dia para retirar 

qualquer umidade restante e ao mesmo tempo dar um choque térmico em possíveis 

insetos e parasitas (FIDALGO, BONONI, 1989; ROTTA, BELTRAMI, ZONTA, 2008). 

As identificações foram realizadas por botânicos através da comparação 

morfológica do material coletado com espécies já identificadas que fazem parte do 

acervo de exsicatas do Herbário MACK. Algumas plantas foram encaminhadas a 

especialistas da família e serão confirmadas suas identificações. O material 

identificado foi fixado em cartolina com linha de costura branca, sempre 

evidenciando as características morfológicas e colocado entre folhas de papel Kraft, 

devidamente etiquetada com as devidas identificações e informações como 

localidade, data de coleta, entre outros (ROTTA, BELTRAMI, ZONTA, 2008). Ao final 

desse processo, o material foi tombado e incorporado à coleção do Herbário MACK. 

As espécies identificadas foram usadas para a construção de uma chave 

dicotômica de identificação para facilitar a identificação em futuras coletas. A chave 

seguiu terminologias botânicas padrões e os nomes científicos conferidos na Lista 

de Espécies da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL 2020 EM CONSTRUÇÃO, 

2018). Características florais e vegetativas foram usadas para a construção da 

chave de identificação. 

 

ENSAIOS BIOLÓGICOS 

PREPARAÇÃO DO EXTRATO 

O material vegetal coletado foi desidratado em estufa a 45°C por um período 

de 5 dias, e em seguida submetido à trituração por meio de moinho de facas. O pó 
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assim obtido foi armazenado em frascos estéreis bem vedados, à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz e umidade, até o momento do uso. O extrato vegetal 

bruto foi preparado seguindo métodos farmacopéicos (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA, 2010), com o material triturado sendo macerado em proporção 1:10 

utilizando-se como solvente uma solução hidroetanólica 50%; a maceração ocorreu 

por um período de 7 dias, com agitação diária, ao final do qual foi realizada filtração 

através de algodão, repetida caso necessário para a retirada completa de resíduos. 

O extrato bruto assim obtido foi armazenado em frascos estéreis, à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

A determinação de atividade antimicrobiana foi realizada através da 

determinação de concentração inibitória mínima, CIM, por método de microdiluição 

em microplaca de acordo com metodologias padronizadas pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI, anteriormente NCCLS ï National Committee 

on Clinical Laboratory Standards) (NCCLS M7-A6 e NCCLS M27-A2), consideradas 

adequadas para este tipo de estudo (DE BONA et al., 2014). Foram utilizados para 

estes estudos cepas selvagens de Staphylococcus aureus e Candida albicans. 

Os testes de atividade antifúngica foram realizados utilizando-se meio RPMI-

1640 (com glutamina, sem bicarbonato e com indicador vermelho de fenol), 

preparado de acordo com indicações da metodologia NCCLS M27-A2 e tamponado 

com MOPS (ácido 3-(N-morfolino)propanosulfônico), tendo seu pH ajustado para 7,0 

a 25  ̄C utilizando-se hidróxido de sódio 1M. Este meio foi esterilizado por filtração 

em membrana, sendo armazenado a 4°C até a utilização. 

Para os testes de atividade antibacteriana foi utilizado meio Caldo Mueller-

Hinton ajustado para cátions, preparado de acordo com instruções do fabricante e 

esterilizado em autoclave, com armazenagem a 4°C até a utilização. 

Para preparação do inóculo em ambos os testes, seguiu-se procedimento 

descrito nas metodologias citadas (M7-A6 e M27-A2), com pequenas modificações; 

assim, foram escolhidas cinco colônias do micro-organismo adequado, com diâmetro 

aproximado de 1 mm, de cultura de 24 horas em ágar Sabouraud-dextrose (no caso 
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de C. albicans) ou ágar Mueller-Hinton (S. aureus), que foram colhidas com uso de 

swab estéril e suspendidas em 5 mL de solução salina estéril 0,85%. A suspensão 

foi colocada em agitador de vórtex por 15 segundos e sua densidade celular 

ajustada com solução salina estéril a 0,85% suficiente para obter-se turbidez 

equivalente a uma solução-padrão de McFarland 0,5. Esta suspensão de micro-

organismo sofreu diluição 1:50 em solução salina estéril 0,85%, seguida por 

agitação por 15 minutos e nova diluição 1:20 em meio estéril adequado (RPMI-1640 

para C. albicans; caldo Mueller-Hinton para S. aureus), seguida por nova agitação 

por 15 minutos.  

Para cada extrato a ser testado, prepararam-se soluções-teste através de 

diluição 1:1 com o meio de cultura adequado (RPMI-1640 para C. albicans; caldo 

Mueller-Hinton para S. aureus) contendo DMSO suficiente para totalizar 10% do 

volume final da solução-teste; assim, para a obtenção de 10 mL de solução-teste, 5 

mL de extrato foram diluídos com 4 mL de meio e 1 mL de DMSO.  

O teste de susceptibilidade microbiana foi realizado em placas de 

microdiluição estéreis, descartáveis, com 96 poços em formato de U. Dispensaram-

se 100 mL da solução-teste com uso de pipeta multicanal nos poços das colunas 1, 

2, e 12. A seguir, dispensaram-se 100 mL de meio de cultura em todas as colunas 

exceto a coluna 1. Procedeu-se à diluição seriada 1:2 da coluna 2 à coluna 10; para 

tanto, 100 mL foram transferidos da coluna 2 para a coluna 3. Após 

homogeneização, 100 mL foram novamente transferidos da coluna 3 para a 4, e 

assim sucessivamente até a coluna 10, que tem descartados 100 mL. Todos os 

poços exceto aqueles da coluna 12 (controle de esterilidade) foram inoculados com 

100 mL de suspensão de micro-organismo, sendo a coluna 11 o controle de 

crescimento. As microplacas foram incubadas a 35 °C pelo tempo adequado (24 

horas para S. aureus; 48 horas para C. albicans). Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata. 

A leitura considerou a concentração inibitória mínima (CIM) das amostras 

como sendo a menor concentração em que se observou ausência de crescimento 

em relação ao controle. Para os ensaios com C. albicans, de acordo com 

recomendação da metodologia seguida (NCCLS M27-A2), os poços de microdiluição 

receberam uma pontuação de 0 a 4 em comparação com o controle de crescimento, 
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sendo a CIM a menor concentração em que se observou redução proeminente de 

crescimento em relação ao controle: 

0: opticamente claro (inibição completa) 

1: crescimento indefinido 

2: redução proeminente de crescimento (definido como o valor de CIM) 

3: ligeira redução do crescimento 

4: nenhuma inibição de crescimento (crescimento equivalente ao controle) 

 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

A determinação de atividade antioxidante dos extratos obtidos foi realizada 

pelo método de captura do radical livre por DPPH, de acordo com o método 

modificado descrito por Nascimento e colaboradores (2011). Este método baseia-se 

na transferência de elétrons onde, por ação de um antioxidante (AH) ou uma espécie 

radicalar, o DPPH que possui cor púrpura é reduzido formando difenil-picril-

hidrazina, de coloração amarela, com consequente desaparecimento da absorção, 

podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância (NASCIMENTO 

et al., 2011). 

Curva de Calibração do DPPH 

Para construir a curva de calibração do reagente DPPH, foram preparadas 

soluções nas concentrações de 120, 60, 30, 15, 7,5, 3,75 e 1,87 µg/mL. As leituras 

foram realizadas em espectrofotômetro semi-automático a 505nm.  

Avaliação do potencial antioxidante pelo método de DPPH  

A partir do extrato hidroetanólico bruto das espécies amostradas, foram 

preparadas soluções de 1 mL dessas amostras, nas concentrações 800, 400, 200, 

100, 40, 20 e 10 µg/mL de extrato. A essas soluções, foram adicionadas 1 mL de 

solução etanólica de DPPH 300 µM (120 µg/mL) para cada mL de amostra, sendo as 

concentrações finais da amostra iguais a 400, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 µg/mL, 

respectivamente. 

Também foram preparadas soluções de 1 mL dessas amostras nas 

concentrações 400, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 µg/mL para as concentrações finais da 
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amostra iguais a 200, 100, 50, 25, 10, 5 e 2,5 µg/mL, respectivamente, após adição 

de solução de DPPH. 

Foram preparados dois controles: um negativo, preparado com a adição 

apenas de etanol e DPPH; e um positivo, preparado pela adição de solução 

etanólica de um antioxidante padrão (rutina) e DPPH (NASCIMENTO et al., 2011). 

Foram preparadas também amostras brancas, adicionando apenas o solvente 

hidroetanólico, a fim de zerar o espectrofotômetro a 505nm, onde foram realizadas 

as leituras das amostras 40 minutos após a adição do DPPH (NASCIMENTO et al., 

2011). 

Com os resultados obtidos após a leitura da absorbância de cada 

concentração, a porcentagem de atividade antioxidante ou sequestradora de radicais 

livres pode ser determinada pela fórmula (NASCIMENTO et al., 2011): 

Atividade antioxidante (%) = 
       

  
, onde: 

Acontrole negativo: absorbância da solução de DPPH sem a amostra; 

Aamostra: absorbância da amostra com o DPPH. 

 

Curva de calibração de Rutina 

Para construir a curva de calibração do controle positivo, foram preparadas 

soluções nas concentrações de 200, 100, 50, 25, 10, 5 e 2,5 µg/mL, que ao 

adicionar o equivalente de 1 mL de solução etanólica de DPPH 300 µM (120 µg/mL) 

para cada mL de solução de Rutina, forneceram concentrações finais iguais a 100, 

50, 25, 12,5, 5, 2,5 e 1,25 µg/mL. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

semi-automático a 505nm.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ESPÉCIES 

Foram coletados ramos com folhas de sete indivíduos diferentes pertencentes 

a seis espécies da família Myrtaceae. O material coletado em diferentes dias foi 

utilizado para ensaios farmacológicos, conforme a Tabela 1. As amostras C e G são 

pertencentes ao mesmo indivíduo, porém com data de coleta diferente. Os gêneros 

e as espécies foram descritos usando terminologia botânica (Anexo 1) e foi 

construída uma chave dicotômica para a identificação de cada espécie utilizada 

neste estudo (Anexo 2). Todas as espécies foram incorporadas ao Herbário MACK 

com seu respectivo número de tombo (Tabela 1).  

Tabela 1. Lista das espécies identificadas, e utilizadas nos ensaios farmacológicos 

Amostra Espécie 
Data de Coleta 
para o extrato 

Coletor, 
Número 

Nº de Tombo 
(MACK) 

A 
cf. Neomitranthes sp. 
Kausel ex D.Legrand 

26/09/2017 Vieira, LTA 457 2748 

B 
Myrcia splendens 
(Sw.) DC. 

26/09/2017 Vieira, LTA 459 2750 

C 
Siphoneugena cf. 
reitzii D.Legrand. 

26/09/2017 Vieira, LTA 456 2747 

D 
Myrcia splendens 
(Sw.) DC. 

26/09/2017 Vieira, LTA 458 2749 

E 
Myrcia hartwegiana 
(O.Berg) Kiaersk. 

30/11/2017 Vieira, LTA 460 2751 

F 
Neomitranthes 
capivariensis (Mattos) 
Mattos. 

30/11/2017 Vieira, LTA 461 2752 

G 
Siphoneugena cf. 
reitzii D.Legrand. 

30/11/2017 Vieira, LTA 462 2753 

H Myrcia sp. DC. 30/11/2017 Vieira, LTA 463 2754 
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ATIVIDADE BIOLÓGICA 

A escolha de uma mistura hidroetanólica 50% v/v como solvente de extração 

teve como base a semelhança com as preparações de tinturas caseiras, onde 

normalmente plantas medicinais são misturadas a bebidas alcoólicas em um 

processo básico de extração a frio (CECHINEL FILHO, YUNES, 1998). Este solvente 

hidroetanólico permite a extração de componentes mais polares das plantas, tais 

como flavonóides e taninos, que são muitas vezes responsáveis pelas atividade 

antimicrobiana e antioxidante detectadas nos vegetais; além disso, a concentração 

de etanol nesta mistura permite o trabalho no extrato bruto sem necessidade de 

aquecimento para evaporação do solvente, evitando-se possíveis reações de 

degradação. Considerou-se que o ensaio deste extrato bruto permitiria uma 

avaliação preliminar do tipo de atividade existente na planta estudada, fornecendo 

dados que podem servir de base para justificar um estudo mais aprofundado das 

atividades das espécies amostradas e dos componentes responsáveis por tais 

atividades. 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

Os estudos de atividade antimicrobiana demonstraram que todas as amostras 

apresentam atividade em maior ou menor grau contra Staphylococcus aureus e 

Candida albicans. A melhor atividade considerando os dois micro-organismos 

testados foi detectada na amostra H (Myrcia sp. DC), conforme a Tabela 2. No 

entanto, considerando-se somente a atividade antifúngica, a amostra C 

(Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand) apresenta atividade bastante pronunciada nas 

condições do ensaio. 

 Para efeito de comparação, na Tabela 2 são também apresentados os 

valores de CIM para os compostos sintéticos fluconazol (antifúngico) e ampicilina 

(antibacteriano), assim como as concentrações inibitórias de DMSO (co-solvente).  

O uso de DMSO como co-solvente foi necessário devido à precipitação das 

amostras após diluição com meio de cultura. Na proporção utilizada para o preparo 

da amostra (10% v/v), as concentrações de DMSO nos poços, à exceção do poço 1, 

foram iguais ou menores que 5%, concentração esta abaixo do limite de tolerância 



12 
 

dos micro-organismos frente a este solvente, de 6% para C. albicans (SONEHARA, 

2009) e de 11% para S. aureus (JORGE et al., 2009). As concentrações de etanol 

(solvente de extração) ficaram abaixo de 6,25% a partir do poço nº 3. A distribuição 

de concentrações de todas as amostras nos poços das microplacas encontra-se no 

Anexo 3. 

Tabela 2. Resultados de Concentração Inibitória Mínima 

Amostra Espécie 
CIM

À
 

S. aureus (mg/mL)* 

CIM 
C. albicans (mg/mL)* 

A 
cf. Neomitranthes sp. Kausel 
ex D.Legrand 

1,080 - 0,540 0,135 - 0,068 

B Myrcia splendens (Sw.) DC. 0,894 - 0,447 0,112 - 0,055 

C 
Siphoneugena cf. reitzii 
D.Legrand.. 

1,024 - 0,512 0,064 - 0,032 

D Myrcia splendens (Sw.) DC. 5,0 - 2,5 0,625 - 0,310 

E 
Myrcia hartwegiana (O.Berg) 
Kiaersk. 

1,296 - 0,648 0,648 - 0,324 

F 
Neomitranthes capivariensis 

(Mattos) Mattos. 
4,528 - 2,264 0,283 - 0,141 

G 
Siphoneugena cf. reitzii 
D.Legrand. 

2,814 - 1,407 0,352 - 0,176 

H Myrcia sp. DC. 0,616 - 0,308 0,077 - 0,039 

ampicilina1 0,2 - 0,1 mg/mL  

fluconazol2  0,117 - 0,056 mg/mL 

DMSO 12,5 - 11%1 5%2 

* concentração relativa ao peso das folhas pulverizadas extraídas 
À dados para S. aureus sem precisão devido à formação de precipitado 

FONTE: JORGE et al., 20091; SONEHARA, 20092.  

 

Nos ensaios com S. aureus, notou-se a precipitação da amostra nos poços 

das microplacas contendo maior concentração, durante o período de 24h 

necessários para a incubação, mesmo em presença de DMSO como co-solvente. 

Optou-se por não aumentar a concentração deste pois, devido à faixa de diluição 

utilizada no ensaio, a maior concentração de co-solvente também poderia resultar 

em leituras falso-positivo ou em artefatos advindos de interação com componentes 

dos extratos. Desta forma, existe um desvio não-mensurado no resultado dos 
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ensaios de atividade contra S. aureus, e os resultados de CIM não podem ser 

considerados exatos ou mesmo confiáveis como medida de potência. No entanto, 

considerou-se que a precipitação do composto não invalida os dados de 

presença/ausência de atividade, ou seja, os extratos apresentam resultados 

positivos de atividade antimicrobiana. 

O problema de precipitação durante o período de incubação não ocorreu nos 

ensaios com C. albicans.  

Os valores de CIM referem-se à concentração do extrato bruto considerando 

o peso inicial das folhas secas pulverizadas que sofreram a extração; portanto, um 

valor de 0,077 mg/mL significa que 0,077 mg de folhas secas pulverizadas extraídas, 

conforme metodologia descrita anteriormente, em volume de solvente hidroetanólico 

equivalente a 1mL, forneceram atividade inibitória detectável. 

A disparidade de resultados entre as amostras B e D, pertencentes à mesma 

espécie (Myrcia splendens (Sw.) DC) e coletadas no mesmo dia, pode ser 

decorrente do problema de formação de precipitado nos ensaios com S. aureus. 

Ressalta-se que as soluções-mãe de cada uma destas amostras possuem 

concentrações diferentes, de 143 mg/mL e 200 mg/mL, respectivamente, o que 

também introduz nova variável no ensaio devido às dificuldades de solubilização 

encontradas. Embora estas duas amostras refiram-se a indivíduos diferentes da 

mesma espécie, e portanto possa haver uma variabilidade natural devido tanto a 

condições ambientais como genéticas, a grande diferença de valores detectados nos 

ensaios contra S. aureus, aliado também a discrepâncieas semelhantes nos ensaios 

de atividade antioxidante, não permite o descarte de interferências decorrentes do 

processo de tratamento das amostras e sua extração.  

No caso das amostras C e G, tratam-se de coletas do mesmo indivíduo 

(Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand) mas em épocas diferentes, sendo que a 

amostra C foi coletada em 26/09/2017, em um período de baixas chuvas devido a 

um início de primavera muito seco nesse ano; a amostra G foi coletada cerca de 

dois meses mais tarde, em 30/11/2017, após um período chuvoso. Sabe-se que as 

condições climáticas podem exercer uma influência marcante na composição das 

plantas em termos de metabólitos secundários presentes (REIS, MARIOT, 2002), 

sendo portanto razoável a suposição de que o(s) componente(s) responsáveis pela 
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atividade antifúngica marcante na amostra C podem ter sido produzidos em maior 

quantidade devido à seca; e que o período de chuvas pode ter causado uma 

alteração na composição e/ou concentração de compostos químicos, levando a uma 

diminuição da atividade antifúngica detectada. Note-se que existe o mesmo tipo de 

variabilidade na atividade antioxidante (discutido mais abaixo) referente ao extrato 

deste indivíduo, com maior atividade presente no extrato de folhas coletadas em 

época mais seca. 

Os resultados dos ensaios de atividade biológica são coerentes com os dados 

de literatura citados anteriormente, que indicam a existência de atividade 

antimicrobiana e anti-inflamatória de grau variável em extratos de espécies 

pertencentes à famílica Myrtaceae, e em especial ao gênero Myrcia.  

No caso de Siphoneugena reitzii D. Legrand, que apresentou atividade 

antimicrobiana e antioxidante digna de nota neste trabalho, existe registro de uso 

como fitoterápico no sul do Brasil (GOMES et al., 2017), e estudos relacionando 

óleos voláteis presentes nas folhas desta espécie com ação anti-inflamatória e 

antimicrobiana (APEL et al., 2002; HENRIQUES et al., 2012; NEVES et al., 2008). 

Esta é uma espécie pertencente a um gênero (Siphoneugena O. Berg) considerado 

como um dos menores em Myrtaceae, com oito espécies distribuídas nas Américas 

Central e do Sul (Porto Rico até norte da Argentina); a Siphoneugena reitzii D. 

Legrand se distribui desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, sendo utilizada com 

fins madeireiros pela população do sul do Brasil (SANTOS, MARCHIORI, 2010). 

Estes fatos podem explicar a relativa falta de estudos publicados sobre sua atividade 

biológica, o que ressalta a importância da realização de mais estudos para investigar 

suas possíveis propriedades farmacológicas. 

Vale notar que não foram localizados estudos específicos sobre a atividade 

antifúngica da espécie Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk; em um estudo de 2017 

por Gomes et al. sobre usos não-madeireiros de Myrtaceae em bacia fluvial no 

Estado de Santa Catarina, registra-se que esta espécie não possui uso fitoterápico 

observado.  
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

Curva de Calibração para o DPPH 

Para a construção da curva de calibração da solução de DPPH, utilizou-se 

espectrofotômetro semi-automático e os resultados da absorbância obtidos a partir 

de diferentes concentrações da solução etanólica de DPPH estão contidos na 

Tabela 3 a seguir. As amostras foram realizadas em triplicata. 

Tabela 3. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de DPPH. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Abs 3 

1,875 0,033 0,058 0,04 

3,75 0,083 0,077 0,079 

7,5 0,171 0,17 0,166 

15 0,355 0,351 0,348 

30 0,719 0,721 0,715 

60 1,434 1,437 1,438 

120 2,866 2,882 2,883 

 

 

Com os resultados da Tabela 3 acima, foi construída a curva de calibração do 

reagente DPPH conforme Gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1. Curva de Calibração do reagente DPPH 

 

À partir do gráfico foi possível calcular a equação da reta e o coeficiente 

angular (R²), demonstrando que o experimento apresentou alta qualidade técnica e 

excelente linearidade do método. 

Determinação da Atividade Antioxidante Total dos Extratos Obtidos 

Com a finalidade de avaliar a atividade antioxidante total dos extratos obtidos, 

foram realizadas diluições destes extratos, seguidas de análise por capacidade de 

captura de radicais livres (DPPH). Todas as análises foram realizadas em duplicata 

e as absorbâncias de cada extrato estão demonstradas no Anexo 4. 

A partir dos valores das absorbâncias, foram calculadas as porcentagens de 

atividade antioxidante de cada extrato, que correspondem à quantidade de DPPH 

consumida pelos antioxidantes contidos no extrato. Estes valores estão 

apresentados no Anexo 4. 

A seguir estão representadas as porcentagens de atividade antioxidante de 

cada extrato analisado (Gráfico 2 e Gráfico 3). 
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Gráfico 2. Concentração dos extratos E, F, G e H e suas respectivas porcentagens 
de atividade antioxidante. 
(E) Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) 
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC. 
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Gráfico 3. Concentração dos extratos A, B, C e D e suas respectivas porcentagens 
de atividade antioxidante 
(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C) Siphoneugena cf. 
reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; 
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Curva de Calibração da Rutina 

A seguir está representada a curva de porcentagem de atividade antioxidante 

da rutina, utilizada como um controle positivo da reação (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Concentração de Rutina x % atividade antioxidante 

 

Para a correta análise dos dados, observa-se que quanto maior o consumo de 

DPPH pelo extrato, maior é a sua atividade antioxidante total (ALVES et al., 2007). 

Comparou-se a atividade antioxidante de cada extrato, na concentração de 50 

µg/mL de cada extrato, a fim de facilitar a análise de capacidade antioxidante de 

cada extrato (Gráfico 5). 
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 Gráfico 5. Comparação das porcentagens de atividade antioxidante de cada extrato 
analisado na concentração de 50 µg/mL 
(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C) Siphoneugena cf. 
reitzii D. Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk; (F) 
Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf. reitzii D. Legrand;  
(H) Myrcia sp. DC. 

 

Observa-se que os extratos E, G e B apresentaram as menores porcentagens 

de atividade antioxidante total e o extrato D não apresentou atividade antioxidante 

na concentração de 50 µg/mL. Os extratos B e D são originários de diferentes 

indivíduos da mesma espécie (Myrcia splendens (Sw.) DC), e apresentam a mesma 

diferença em atividade antioxidante detectada nos ensaios de atividade 

antimicrobiana; como discutido anteriormente, existe tanto a possibilidade de 

interferência durante o processo de coleta, secagem, e extração, como de 

variabilidade individual. 

Em contrapartida, os extratos F (Neomitranthes capivariensis (Mattos) 

Mattos), H (Myrcia sp. DC.) e A (cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand) 

apresentaram as maiores porcentagens de atividade antioxidante total, excedendo a 

capacidade antioxidante da rutina, considerada como um potente agente 

antioxidante.  

A amostra C (Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand) apresenta atividade 

antioxidante comparável à da rutina, o que torna este extrato bastante interessante 

no aspecto de atividade farmacológica ao se considerar que a mesma apresentou a 

melhor atividade antifúngica, como discutido anteriormente. Assim como notado em 
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relação à atividade antimicrobiana, as folhas coletadas deste indivíduo em época 

mais seca resultaram em extrato com atividade mais pronunciada em relação às 

folhas coletadas em época chuvosa. 

Desta forma, pode-se concluir que houveram diferenças nas capacidades 

antioxidantes, provavelmente decorrentes do processo de extração e que as 

Myrtaceae analisadas apresentam grande potencial antioxidante. 

A partir destes resultados obtidos, novos estudos podem ser desenhados 

para avaliar a aplicabilidade da capacidade antioxidante da Myrtaceae na 

elaboração de medicamentos e cosméticos. 
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CONCLUSÕES 

¶ foram coletados amostras de sete indivíduos diferentes, pertencentes a seis 

espécies da familia Myrtaceae, em três coletas (final de inverno, seca; início 

de primavera, seca; final de primavera, chuvoso) das quais duas forneceram 

material para ensaios biológicos (coletas de primavera);  

¶ foram identificadas e descritas as seguintes espécies, com construção de 

Chave dicotômica: cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand, Myrcia 

splendens (Sw.) DC, Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk, Neomitranthes 

capivariensis (Mattos) Mattos, Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand, e Myrcia 

sp. DC; 

¶ a melhor atividade detectada contra S. aureus foi apresentada pelo extrato de 

Myrcia sp. DC (CIM 0,616 - 0,308 mg/mL, em relação ao peso de folhas secas 

pulverizadas); esta faixa de CIM, no entanto, não é considerada como valor 

indicativo de potência confiável, uma vez que houve problemas de 

precipitação das amostras durante o período de incubação do teste; 

¶ a melhor atividade detectada contra C. albicans foi apresentada pelo extrato 

de Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand proveniente da coleta em período de 

seca, amostra C (0,064 - 0,032 mg/mL em relação ao peso de secas folhas 

pulverizadas) seguida por Myrcia sp. DC (CIM 0,077 - 0,039 em relação ao 

peso de folhas secas pulverizadas); 

¶ os extratos de Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos, Myrcia sp. DC, e 

cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand apresentaram as maiores 

atividades antioxidantes, enquanto que o extrato de Siphoneugena cf. reitzii 

D. Legrand proveniente da coleta em período de seca, amostra C, apresentou 

atividade comparável à da rutina; 

¶ os resultados de atividade antifúngia e antioxidante, em adição a dados de 

literatura, mostram que  Siphoneugena cf. reitzii D. Legrand (nº de Tombo 

MACK 2747 e MACK 2753, respectivamente amostras C e G) pode ser de 

interesse para um estudo mais aprofundado em relação à sua atividade 

biológica, considerando também que se trata de uma espécie com relativo 
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pouco estudo possivelmente em função de sua distribuição mais restrita no 

país; 

¶ a amostra H (Myrcia sp. DC, nº de Tombo MACK 2754) também oferece 

possibilidades interessantes para estudos posteriores, necessitando para 

tanto de identificação exata da espécie, o que poderá ser obtido através da 

análise do material por especialistas na família Myrtaceae. 
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ANEXO 1. Descrição dos gêneros (A) e espécies (B) da família Myrtaceae 
utilizadas no presente estudo e coletadas na Colônia de Férias Umuarama da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campos do Jordão, SP. 

 

A. Descrição dos gêneros 
 

Descrição do gênero Myrcia DC.: 

Espécies dos indivíduos: Myrcia sp. DC.; Myrcia hartwegiana (O.Berg) 
Kiaersk.; Myrcia splendens (Sw.) DC. 

 

Os indivíduos representativos desse gênero possuem como características: 
Folhas simples, opostas decussadas ou opostas dísticas ou opostas dísticas e 
verticiladas; elípticas ou lanceoladas; pecíolo 1 - 7 mm; lâmina 1 - 8 x 0,3 - 2 cm; 
glabra na face adaxial e glabra ou pilosa à levemente pilosa na face abaxial; 
concolor ou discolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda superfície; ápice 
atenuado ou obtuso-arredondado ou agudo; base aguda ou cuneada-obtusa ou 
aguda-atenuada; margem inteira; venação broquidódroma, algumas com nervura 
marginal ou submarginal; venação saliente ou impressa na face adaxial e venação 
saliente na face abaxial; algumas com caules e gemas laterais adultos pilosos; 
algumas com caules e folhas jovens pilosos.  

 

 

Descrição do gênero Neomitranthes: 

Espécies dos indivíduos: cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; 
Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos.  

 

Os indivíduos representativos desse gênero possuem como características: 
Folhas simples, opostas decussadas ou opostas trísticas; lanceoladas ou elípticas; 
pecíolo 2 - 3 mm; lâmina 1,2 - 4,8 x 0,4 - 1,3 cm; glabra nas duas faces; concolor; 
glândulas translúcidas distribuídas por toda superfície; ápice atenuado ou agudo; 
base aguda ou agudo-cuneada; margem inteira; venação hifódroma-broquidódroma, 
algumas com nervura submarginal; venação saliente nas faces adaxial e abaxial; 
caules adultos pilosos; folhas e ramos jovens pilosos. 
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Descrição do gênero Siphoneugena: 

Espécie do indivíduo: Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand. 

 

Houve apenas um indivíduo representativo da espécie e possui como 
características: Folhas simples, opostas trísticas; lanceoladas; pecíolo 3 mm; lâmina 
2,5 - 4,4 x 0,7 - 1,1 cm, glabra nas duas faces, discolor; glândulas translúcidas 
distribuídas por toda superfície; ápice agudo-atenuado; base aguda-atenuada; 
margem inteira; venação broquidódroma com nervura marginal, nervura primária 
saliente nas das faces laminares. 

 

 

B. Descrição das espécies 
 

Espécie: Myrcia sp. DC. 

 

O indivíduo representativo da espécie possui como características: Folhas 
simples, opostas decussadas; elípticas; pecíolo 2 - 4 mm; lâmina 1,7 - 3,9 x 0,5 - 1,4 
cm, glabra nas duas faces; concolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda 
superfície; ápice agudo; base aguda-atenuada; margem inteira; venação 
broquidódroma com nervura marginal; venação saliente na face adaxial e venação 
saliente na face abaxial. 

 

 

Espécie: Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk 

 

Os indivíduos representativos da espécie possuem como características: 
Folhas simples, opostas decussadas ou opostas dísticas e verticiladas; elípticas; 
pecíolo 4 - 7 mm; lâmina 1,9 ï 5,4 x 0,6 - 2 cm; glabra na face adaxial e levemente 
pilosa na face abaxial; concolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda 
superfície; ápice obtuso-arredondado; base cuneada-obtusa; margem inteira; 
venação broquidódroma com nervura submarginal; venação impressa na face 
adaxial e venação saliente na face abaxial; caules e folhas jovens pilosos. 

 

 

Espécie: Myrcia splendens (Sw.) DC. 

 

Os indivíduos representativos da espécie possuem como características: 
Folhas simples, opostas dísticas; lanceoladas; pecíolo 1 - 5 mm; lâmina 1 - 8 x 0,3 ï 
1,9 cm; glabra na face adaxial e pilosa na face abaxial; discolor; glândulas 
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translúcidas distribuídas por toda superfície; ápice atenuado; base aguda; margem 
inteira; venação broquidódroma, com nervura submarginal; venação impressa na 
face adaxial e venação saliente na face abaxial; com caules e gemas laterais adultos 
pilosos; com caules jovens pilosos. 

 

 

Espécie: cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand 

 

O indivíduo representativo da espécie possui como características: Folhas 
simples, opostas decussadas; lanceoladas; pecíolo 2 - 3 mm; lâmina 1,7 - 4,8 x 0,4 - 
1,3 cm, glabra nas duas faces; concolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda 
superfície; ápice atenuado; base aguda; margem inteira; venação hifódroma-
broquidódroma com nervura submarginal; venação saliente nas faces adaxial e 
abaxial; folhas e ramos jovens pilosos. 

 

 

Espécie: Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos 

 

Os indivíduos representativos da espécie possuem como características: 
Folhas simples, opostas trísticas; elípticas; pecíolo 2 - 3 mm; lâmina 1,2 ï 3,6 x 0,4 - 
1,3 cm; glabra nas duas faces; concolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda 
superfície; ápice agudo; base agudo-cuneada; margem inteira; venação hifódroma-
broquidódroma; venação saliente nas faces adaxial e abaxial; caules adultos pilosos. 

 

 

Espécie: Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand. 

 

O indivíduo representativo da espécie possui como características: Folhas 
simples, opostas trísticas; lanceoladas; pecíolo 3 mm; lâmina 2,5 - 4,4 x 0,7 - 1,1 cm, 
glabra nas duas faces, discolor; glândulas translúcidas distribuídas por toda 
superfície; ápice agudo-atenuado; base aguda-atenuada; margem inteira; venação 
broquidódroma com nervura marginal, nervura primária saliente nas das faces 
laminares. 
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ANEXO 2. Chave dicotômica para identificação de espécies da família 
Myrtaceae utilizadas no presente estudo e coletadas na Colônia de Férias 
Umuarama da Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campos do Jordão, 
SP.  

 

Passo Diagnose Identificação 

1 
Lâminas com venação hifódroma-broquidódroma 2 

Lâminas com venação broquidódroma 3 

2 

Lâminas com base aguda ou cuneada no mesmo 
indivíduo, pecíolo medindo de 2 à 3 mm e lâmina 
elíptica medindo entre 1,2 à 3,6 cm de comprimento 
e 0,4 à 1,3 cm de largura, com caule adulto piloso 

Neomitranthes 
capivariensis 

Lâminas com base aguda, pecíolo medindo de 2 à 3 
mm e lâmina lanceolada medindo entre 1,7 à 4,8 cm 
de comprimento e 0,4 à 1,3 cm de largura, com 
nervura submarginal 

cf. Neomitranthes 
sp. 

3 

Lâminas com ápice obtuso-arredondado, pecíolo 
medindo de 1 à 7 mm de comprimento e lâmina 
medindo entre 1 e 8 cm de comprimento e 0,3 à 2 cm 
de largura, com base cuneada-obtusa 

Myrcia 
hartwegiana 

Sem esta característica 4 

4 

Folhas discolores com filotaxia oposta dística, 
pecíolo medindo de 1 à 5 mm de comprimento e 
lâmina lanceolada medindo de 1 à 8 cm de 
comprimento e 0,3 à 1,9 cm de largura com face 
adaxial pilosa  

Myrcia splendens 

Outro tipo de filotaxia 5 

5 

Filotaxia oposta decussada, pecíolo medindo de 2 à 
4 mm e lâmina medindo entre 1,7 à 3,9 cm de 
comprimento e 0,5 à 1,4 cm de largura, folhas 
concolores e elípticas 

Myrcia sp. 

Filotaxia oposta trística, pecíolo medindo 3 mm e 
lâmina medindo entre 2,5 à 4,4 cm de comprimento e 
0,7 à 1,1 cm de largura, folhas discolores e 
lanceoladas 

Siphoneugena cf. 
reitzii 
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ANEXO 3. Concentrações das amostras por poços nos ensaios de 
Concentração Inibitória Mínima. 

 
Concentração em mg/mL de folhas pulverizadas extraídas 

* Poços 11 (controle de crescimento) e 12 (controle de esterilidade) não representados. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 8,640 4,320 2,160 1,080 0,540 0,270 0,135 6,75E-02 3,37E-02 1,69E-02

B 7,152 3,576 1,788 0,894 0,447 0,223 0,112 5,59E-02 2,79E-02 1,40E-02

C 8,191 4,096 2,048 1,024 0,512 0,256 0,128 6,40E-02 3,20E-02 1,60E-02

D 10,000 5,000 2,500 1,250 0,625 0,313 0,156 7,81E-02 3,91E-02 1,95E-02

E 5,183 2,592 1,296 0,648 0,324 0,162 0,081 4,05E-02 2,02E-02 1,01E-02

G 18,111 9,056 4,528 2,264 1,132 0,566 0,283 1,41E-01 7,07E-02 3,54E-02

F 11,254 5,627 2,814 1,407 0,703 0,352 0,176 8,79E-02 4,40E-02 2,20E-02

H 4,926 2,463 1,232 0,616 0,308 0,154 0,077 3,85E-02 1,92E-02 9,62E-03
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ANEXO 4. Resultados das absorbâncias e das porcentagens de atividade 
antioxidante de cada extrato analisado   

1A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações do extrato E. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,197 1,111 1,154 

5 1,143 1,107 1,125 

10 1,118 1,137 1,128 

25 1,092 1,105 1,099 

50 0,998 0,996 0,997 

100 0,917 0,838 0,878 

200 0,555 0,624 0,590 

Controle negativo 1,069 - 1,069 

 

1B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de E. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

2,5 -7,95 

5 -5,23 

10 -5,47 

25 -2,76 

50 6,73 

100 17,92 

200 44,86 

 

2A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de F. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

5 1,101 1,022 1,062 

10 1,007 1,013 1,010 

20 0,892 0,91 0,901 

50 0,389 0,397 0,393 

100 0,31 0,307 0,309 

200 0,303 0,302 0,303 

400 0,297 0,288 0,293 

Controle negativo 1,101 - 1,101 
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2B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de F. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

5 3,58 

10 8,26 

20 18,16 

50 64,31 

100 71,98 

200 72,52 

400 73,43 

 

3A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de G. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

5 1,191 1,136 1,164 

10 1,08 1,057 1,069 

20 0,972 1,015 0,994 

50 0,778 0,775 0,777 

100 0,554 0,543 0,549 

200 0,336 0,31 0,323 

400 0,302 0,285 0,294 

Controle negativo 1,043 - 1,043 

 

3B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de G. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

5 -11,55 

10 -2,44 

20 4,74 

50 25,55 

100 47,41 

200 69,03 

400 71,86 
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4A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de H. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,101 1,022 1,062 

5 1,007 1,013 1,010 

10 0,892 0,91 0,901 

25 0,389 0,397 0,393 

50 0,31 0,307 0,309 

100 0,303 0,302 0,303 

200 0,297 0,288 0,293 

Controle negativo 1,104 - 1,104 

 

4B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de H. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

2,5 3,58 

5 8,26 

10 18,16 

25 64,31 

50 71,98 

100 72,52 

200 73,43 

 

5A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de A. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,022 1,065 1,044 

5 1,01 0,971 0,991 

10 0,883 0,866 0,875 

25 0,688 0,618 0,653 

50 0,467 0,419 0,443 

100 0,356 0,37 0,363 

200 0,315 0,317 0,316 

Controle negativo 1,129 - 1,129 
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5B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de A. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

2,5 7,57 

5 12,26 

10 22,54 

25 42,16 

50 60,76 

100 67,85 

200 72,01 

 

6A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de B. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,039 1,067 1,053 

5 1,036 1,015 1,026 

10 0,949 0,94 0,945 

25 0,853 0,885 0,869 

50 0,699 0,672 0,686 

100 0,514 0,487 0,501 

200 0,353 0,327 0,340 

Controle negativo 1,102 - 1,102 

 

 

6B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de B. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

2,5 4,45 

5 6,94 

10 14,29 

25 21,14 

50 37,79 

100 54,58 

200 69,15 
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7A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de C. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,044 1,007 1,026 

5 0,931 0,977 0,954 

10 0,822 0,817 0,820 

25 0,562 0,575 0,569 

50 0,442 0,43 0,436 

100 0,366 0,376 0,371 

200 0,314 0,316 0,315 

Controle negativo 1,05 - 1,05 

 

7B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de C. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

2,5 2,33 

5 9,14 

10 21,95 

25 45,86 

50 58,47 

100 64,67 

200 70,0 

 

8A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de D. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

2,5 1,166 1,158 1,162 

5 1,149 1,151 1,150 

10 1,164 1,104 1,134 

25 1,109 1,125 1,117 

50 1,066 1,04 1,053 

100 0,962 0,914 0,938 

200 0,899 0,82 0,860 

Controle negativo 1,081 - 1,081 
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8B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de D. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

5 -7,49 

10 -6,38 

20 -4,90 

50 -3,33 

100 2,59 

200 13,23 

400 20,49 

 

9A. Resultados da absorbância de diferentes concentrações de Rutina. 

Concentração Teórica 
(µg/mL) 

Abs 1 Abs 2 Média 

1,25 0,988 1,036 1,012 

2,5 0,966 0,921 0,944 

5 0,789 0,793 0,791 

12,5 0,649 0,648 0,649 

25 0,564 0,562 0,563 

50 0,538 0,507 0,523 

100 0,489 0,48 0,485 

Controle negativo 1,272 - 1,272 

 

9B. Resultados da porcentagem de atividade antioxidante de Rutina. 

Concentração Teórica (µg/mL) Atividade Antioxidante (%) 

1,25 20,44 

2,5 25,82 

5 37,81 

12,5 49,02 

25 55,74 

50 58,92 

100 61,91 

 

 


