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RESUMO 

 

Atividade antioxidante e antimicrobiana de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e 
incorporação em gel dermatológico. 
 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar comparativamente o conteúdo fenólico e a atividade 
antioxidante de cascas e folhas de A. colubrina extraídas por metanol e etanol, com o intuito 
de possibilitar a substituição da parte tradicionalmente explorada e a utilização de um líquido 
extrator menos tóxico. Além disto, avaliar a atividade antimicrobiana diante de cepas de 
isolados clínicos e a toxicidade seletiva frente a larvas de Artemia salina Leach. com a 
finalidade de elaborar um produto “semi-acabado” na forma de gel, para uso dermatológico, 
avaliando a estabilidade preliminar da preparação após incorporação dos extratos. As 
amostras foram coletadas no município de Atinho/PE. O conteúdo fenólico total foi 
determinado pelo método Folin-Ciocalteu e os taninos pela precipitação com proteína, 
seguida por Folin-Ciocalteu e também através de difusão radial. Os flavonóides foram 
quantificados por complexação com AlCl3. A atividade antioxidante foi avaliada pelo método 
do DPPH e pelo ensaio quelante do íon ferroso (FIC). A atividade antimicrobiana foi testada a 
partir do teste de difusão em ágar e por concentração mínima inibitória (CMI). A toxicidade 
seletiva foi analisada frente às larvas de A. salina, baseado na metodologia descrita por 
Meyer. Os testes de estabilidade foram baseados no Guia de estabilidade de produtos 
cosméticos da ANVISA. As cascas extraídas com metanol apresentaram os maiores níveis de 
conteúdo fenólico total. Os taninos foram superiores nas cascas, enquanto que os flavonóides 
foram superiores nas folhas extraídas com etanol. A atividade antioxidante (DPPH) das cascas 
foi superior ao ácido ascórbico. O resultado do ensaio quelante das folhas extraídas com 
metanol apresentou atividade superior às cascas. A atividade removedora de radicais livres 
correlacionou-se com os níveis de fenóis totais e taninos ao contrário da atividade quelante. 
Para o ensaio antimicrobiano de disco, os resultados da casca foram mais promissores do que 
as folhas, entretanto, apesar de terem apresentado halos de inibição, em maior parte, acima de 
14mm, os resultados das CMI foram relativamente elevados (>1000,0 μg/mL). O ensaio com 
as larvas de A. salina indicou que os extratos das cascas e folhas são moderadamente tóxicos, 
no entanto, as partes extraídas com etanol apresentaram maiores concentrações letais, sendo 
este um indicativo de menor toxicidade. Comparativamente, as cascas extraídas com metanol 
apresentaram elevado conteúdo fenólico e atividade anti-radicalar, porém, as folhas de A. 
colubrina extraídas com etanol exibiram resultados semelhantes, o que torna das folhas e do 
etanol uma alternativa para a redução da pressão extrativista e toxicidade. Após o ciclo gelo-
degelo, as amostras não apresentaram modificações dos parâmetros analisados, mantendo o 
mesmo comportamento reológico durante todo o período de estudo sendo, portanto, um 
indicativo de estabilidade. Isto possibilita as preparações seguirem para novos testes de 
atividade biológica e de estabilidade prolongada. 

 

 
Palavras chave: Angico, Caatinga, radicais livres, carbopol. 
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ABSTRACT 

 
Antioxidant and antimicrobial activity of Anadenanthera colubrine (Vell.) Brenan and 
incorporation in dermatologic gel. 

 

The aims of this study was to comparatively evaluate the phenolic content and antioxidant 
activity of A. colubrinabark and leaves extracted by methanol and ethanol, in order to enable 
the replacement of the part traditionally exploited and the use of a less toxic liquid extractor. 
Moreover, to evaluate the antimicrobial activity of clinical isolated strains and selective 
toxicity against Artemia salina Leach in order to develop a product "semi-finished", a gel for 
dermatological use, evaluating the primary stability of the preparation after incorporation of 
extracts. Samples were collected at Altinho municipality, PE. The total phenolic content was 
determined by the Folin-Ciocalteu and tannins by protein precipitation, followed by Folin-
Ciocalteu and also through the radial diffusion method of Hagermann. Flavonoids were 
quantified by complexation with AlCl3. The antioxidant activity was evaluated by DPPH test 
and the ferrous ion chelating (FIC). Antimicrobial activity was carried out from the agar 
diffusion test, followed by the MIC for those who had better results. The selective toxicity 
was analyzed against the larvae of Artemia salina Leach. based on the methodology described 
by Meyer. Stability tests were based on the ANVISA Guide to stability of cosmetic. The barks 
extracted with methanol showed the highest levels of total phenolic content. The tannins were 
higher in the bark, while the flavonoids were higher in leaves extracted with ethanol. The 
antioxidant activity (DPPH) of barks was superior than ascorbic acid. The test result chelating 
leaves extracted with methanol showed activity superior to barks. The activity of free radicals 
scavenging correlated with total phenols and tannins levels in contrast to the chelating 
activity. To test the antimicrobial disk, the results of bark were more considerable that leaf, 
compared to the microorganisms used. But bark having presented inhibition zones, mostly, 
above 14mm, the results of MIC were relatively high (greater than or equal to 1000.0 mg / 
mL). The test with larvae of A. saline indicated that extracts of bark and leaves are moderately 
toxic, but with a higher LC50 for the parties extracted with ethanol, which is indicative of 
lower toxicity. Comparatively, the bark extracted with methanol showed high phenolic 
content and anti-radical activity, however, the leaves of A. colubrina extracted with ethanol 
showed similar results, which makes the leaves and the ethanol an alternative to reducing 
exploitation pressure and toxicity. After the freeze-thaw cycle, the samples showed no 
changes in parameters, keeping the same behavior throughout the study period and are 
therefore indicative of stability. This makes it possible to follow the preparations for new tests 
of biological activity and prolonged stability. 
 
Keywords:Angico, Caatinga, free radicals, carbopol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga está sendo melhor estudada, constatando-se sua relevância a partir do 

conhecimento da sua alta diversidade além de suas potencialidades (TROVÃO et al., 2004). 

Bioma que abrange cerca de 900 mil Km2 e corresponde a quase 54% da região Nordeste e 

11% do território brasileiro, está situado entre os paralelos de 2o54’ S a 17o21’ S, envolvendo 

áreas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o 

sudoeste do Piauí, partes do interior da Bahia e do norte de Minas Gerais (ANDRADE et al., 

2005).  

Estudos etnofarmacológicos têm contribuído de forma relevante na pesquisa de 

plantas com possíveis atividades biológicas, uma vez que direcionam as coletas para espécies 

que apresentam um uso tradicional em determinadas comunidades. Dentre as atividades 

biológicas atualmente pesquisadas, destaca-se a atividade antioxidante. Sabe-se que no 

organismo humano, a atividade metabólica normal produz constantemente radicais livres, 

moléculas estas que, geradas in vivo, são altamente instáveis, com meia-vida curtíssima e 

quimicamente muito reativas. Os danos oxidativos induzidos nas células e tecidos têm sido 

relacionados com a etiologia de várias doenças, incluindo doenças degenerativas tais como as 

cardiopatias, aterosclerose e problemas pulmonares (AMESet al., 1993; WITZUM, 1994; 

ROYeKULKARNI, 1996; STAHLeSIES, 1997). 

Os antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância que, presente em 

baixas concentrações, quando comparada a um substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação 

desse substrato de maneira eficaz, ou seja, retardam ou previnem significativamente a 

oxidação de lipídios ou outras moléculas ao inibirem a iniciação ou a propagação da reação de 

oxidação em cadeia (MOREIRA et al., 2002; WU et al., 2005; LIMA et al., 2006), além de 

prevenirem ou repararem danos ocasionados às células pelas espécies reativas de oxigênio 

(CHANWITHEESUK et al., 2005). 

Algumas substâncias têm reconhecida atividade antioxidante, evidenciando-se aquelas 

com núcleo fenólico, como flavonóides e taninos, capazesde atuar como eficientes captadores 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), além de reduzirem e quelarem íons férrico que 

catalisam a peroxidação lipídica (NAHAR e SARKER, 2005; DELAZAR et al., 2006).Uma 

vez que a eficácia da ação antioxidante dos componentes bioativos depende de sua estrutura 

química e da concentração em que estão presentes, um estudo dedicado a avaliar os teores de 

taninos e flavonóides de plantas usadas pela população torna-se importante. 
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No presente trabalho, essas análises foram efetuadas comparando-se os resultados dos 

extratos das cascas e folhas de Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan, abundante no 

município de Altinho, região semi-árida de Pernambuco, onde foi coletada. Possui uso 

popular no tratamento de problemas respiratórios, de pele e inflamações em geral. Além da 

atividade antioxidante, que nas plantas pode estar relacionada ao teor de compostos fenólicos, 

a atividade antimicrobiana também pode relacionar-se de forma semelhante, quando estudada 

em produtos de origem natural. 

A obtenção de uma forma farmacêutica apropriada para a veiculação do extrato 

produzido é muito importante, do ponto de vista da adequada liberação do princípio ativo e da 

estabilidade, já que produtos mal elaborados tornam o uso ineficaz, acarretando gastos e 

possíveis danos aos consumidores/pacientes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.Espécie vegetal 

 

A espécie estudada, Anadenanthera. Colubrina (Fabaceae), conhecida popularmente 

como angico, angico-branco, ou angico-do-caroço, foi escolhida pela freqüência apresentada 

na região delimitada para pesquisa e por apresentar uso popular para o tratamento de 

problemas respiratórios e de pele como rachaduras dos pés (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

Planta de grande porte, variando de altura entre 10 a 20 m (4-7 m no Nordeste), possui 

caule quase cilíndrico de 30-50 cm de diâmetro que se apresenta mais ou menos tortuoso, 

revestido por uma casca grossa, rugosa, fendida, provida de acúleos esparsos e cor 

avermelhada. As folhas apresentam-se de forma bipinadas, com 15-20 folíolos com 4-6 mm 

de comprimento. Após perder as folhas, a árvore fica coberta de flores brancas e pequenas, 

geralmente ocorrendo entre novembro e janeiro (CARVALHO, 1994). Os frutos são legumes 

achatados, rígidos, glabros, brilhantes, deiscentes, de cor marron, medindo de 10-20 cm de 

comprimento e contendo 5-10 sementes lisas e escuras, sendo estes considerados venenosos.  

A propagação da espécie ocorre apenas por sementes (LORENZI e MATTOS, 2002). 

 

 

FIGURA 1. Indivíduo de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. 

(Fonte: Arquivo pessoal; LORENZI e MATOS, 2002) 

 

Espécie que apresenta elevado potencial econômico, sendo bastante utilizada como 

ornamental, medicinal, para o fornecimento de taninos, resina, madeira e mel. Devido ao seu 

uso intenso vem sendo considerada uma espécie sob risco de extinção (RODRIGUES, 2005). 
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De acordo com Albuquerque et al. (2007) a planta inteira possui diversos usos medicinais, 

como expectorante, contra asma, bronquite, constipação, infamações em geral e rachaduras 

dos pés. A casca é a parte da planta utilizada para o tratamento de tosse e bronquite, onde a 

maceração de um punhado de casca em um litro de cachaça ou vinho é administrada três 

vezes ao dia até o desaparecimento dos sintomas (AGRA et al., 2007b). 

 

2.2.Taninos 

 

2.2.1. Generalidades sobre taninos 

 

Taninos são substâncias fenólicas solúveis em água apresentado massa molecular 

entre 500e 3000 Dalton e apresentam a habilidade de formar complexos insolúveis em água 

com alcalóides, gelatina e outras proteínas (MELLO e SANTOS, 2001). Os taninos 

inicialmente foram identificados pelo seu sabor adstringente e pela sua capacidade de 

precipitar proteínas. Eles são encontrados em muitas plantas usadas pelo homem na forma de 

ervas medicinais, na alimentação e na fabricação de bebidas, além de serem muito utilizados 

na transformação da pele animal em couro. Alguns pesquisadores demonstraram que os 

taninos servem para proteger as plantas contra herbívoros e doenças patogênicas (BERNAYS 

et al., 1989; HARBORNEet al.,1991). 

Os taninos vêm despertando o interesse para diversos estudos, sendo que a maioria 

aborda interações ecológicas entre vegetais e herbívoros, visto que os mesmos têm sugerido 

que os teores de taninos podem diminuir a taxa de predação por se tornarem as plantas 

impalatáveis, afastando seus predadores naturais (SCALBERT, 1991; MOLE, 1993; HELDT, 

1997; MOORE, 1998; PAES et al., 2002). Pesquisas sobre atividade biológica dos taninos 

evidenciaram importante ação contra determinados microrganismos (SCALBERT, 1991). 

Além disso, podem agir como antiinflamatórios e cicatrizantes (MELLO e SANTOS, 2001). 

 

2.2.2. Atividade biológica dos taninos 

 

Plantas ricas em taninos são utilizadas na medicina popular para o tratamento de 

diversas doenças, tais como diarréia, hipertensão arterial, reumatismo, hemorragias, feridas, 

queimaduras, problemas estomacais, problemas renais e do sistema urinário e processos 

inflamatórios em geral (MELLO e SANTOS, 2001). 
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As aplicações de drogas com taninos estão relacionadas, principalmente, com suas 

propriedades adstringentes. Por via oral exercem efeito antidiarréico e anti-séptico; por via 

externa impermeabilizam as camadas mais expostas da pele e mucosas, protegendo assim as 

camadas subjacentes (BRUNETON, 1991). Ao precipitar proteínas, os taninos propiciam um 

efeito antimicrobiano e antifúngico. Ademais, são hemostáticos e, como precipitam 

alcalóides, pode servir de antídoto em casos de intoxicações (BRUNETON, 1991). Os taninos 

auxiliam no processo de cura de feridas, queimaduras e inflamações através da formação de 

uma camada protetora sobre a pele ou mucosa danificada, ocorrendo, abaixo desta, o processo 

natural de cura (MELLO e SANTOS, 2001). Provavelmente, devido à habilidade de ligar-se 

às proteínas e outras macromoléculas, os taninos também apresentam atividades tóxicas. 

Ayres et al. (1997) verificaram que a rápida mortalidade de insetos tratados com taninos 

condensados parece ser devido à atividade tóxica destes compostos e não pela inibição da 

digestibilidade. 

 Estudos revelaram que vários taninos atuam como captadores de radicais, os quais 

interceptam o oxigênio ativo formando radicais estáveis (MELLO e SANTOS, 2001). Chung 

et al. (1998a) sugerem que os taninos parecem ter duplo efeito, por um lado, são benéficos a 

saúde devido a seu efeito quimiopreventivo contra carcinogênese ou atividades 

antimicrobianas, por outro lado, estão envolvidos possivelmente na formação de tumores, 

hepatotoxicidade ou efeitos antinutricionais. Taninos das espécies Quercus suber L. e Q. 

coccifera L. apresentaram efeito gastroprotetor (KHENNOUF et al., 2003). 

As propriedades antimicrobianas dos taninos são bem conhecidas e documentadas. 

Testes in vitro realizados com extratos ricos em taninos ou com taninos puros têm 

identificado diversas atividades biológicas, dentre elas as ações bactericida e fungicida. 

Moléculas de taninos estão sendo testadas com a intenção de se descobrir uma droga eficiente 

contra o HIV (CHUNG et al., 1998a; 1998b; KILKUSKIE et al., 1992). Diversas bactérias 

são sensíveis aos taninos, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Bacillus 

anthracis e Shigella dysenteriae e, em concentrações mínimas (500,0mg/L), o fungo Fomes 

annosus teve seu crescimento inibido (CASTRO et al., 1999). 

Nishizawa et al. (1990) demonstraram significante atividade bactericida do decocto da 

raiz de Nuphar variegatum Durand contra microorganismos patógenos. O rizoma, em 

especial, é empregado na cura de infecções diversas e o decocto da raiz para tratamento de 

infecções dos olhos, garganta e dores internas. Scalbert (1991) relata que taninos condensados 

e hidrolisáveis não apresentam diferenças significantes frente a fungos e bactérias, visto que o 

efeito da toxicidade relacionado à estrutura molecular do tanino é ainda desconhecido. 
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2.3. Flavonóides 

 

2.3.1 Generalidades sobre flavonóides 

 

Os flavonóides compõem uma classe de substâncias de origem natural com extensa 

diversidade estrutural, cuja síntese não ocorre na espécie humana (ZUANAZZI e 

MONTANHA, 2004). Atualmente já foram identificadas mais de nove mil substâncias 

pertencentes a este grupo (MARTENS E MITHÖFER, 2005). São substâncias derivadas da 

rota metabólica dos fenilpropanóides, onde compõem um amplo grupo destes metabólitos 

com diversas funções biológicas, tais como defesa a herbivoria, perpetuação de espécies por 

atrair animais dispersantes de sementes e proteção contra raios ultravioletas (MARTENS e 

MITHÖFER, 2005; ZUANAZZI e MONTANHA, 2004). Também desempenham importantes 

atividades farmacológicas, nas quais se destacam as atividades antioxidante, antidiabética e 

hipocolesterolemiante (HARBORNE e WILLIAMS, 2000). 

Acredita-se que as diferenças na produção de flavonóides entre estações climáticas 

estariam relacionadas com a defesa à herbivoria, já que em períodos de chuva aumenta a 

assembléia de insetos herbívoros, enquanto que, ao se aproximar estações de estiagem, em 

especial nas áreas de vegetação de Caatinga e Cerrado, este fenômeno decresce 

significativamente, seguindo um padrão sazonal (IANNUZZI et al., 2003; MAIA et al., 2003; 

PINHEIRO et al., 2002). 

 

2.3.2.Atividade biológica dos flavonóides 

 

 Dentre as diversas funções atribuídas aos flavonóides podemos citar a proteção dos 

vegetais contra incidência de raios ultravioleta, além de proteção contra insetos, fungos, vírus 

e bactérias, atração de animais com finalidade de polinização, antioxidante, controle da ação 

de hormônios vegetais, agentes alelopáticos e inibidores de enzimas (MELLO e SANTOS, 

2001). 

Esses compostos possuem uma série de propriedades atribuídas na medicina popular. 

O emprego terapêutico de plantas contendo flavonóides é vasto e muitas destas são testadas 

empiricamente como a atividade antioxidante, antimicrobiana, hipocolesterolemiante e 

hipoglicemiante (AJALI e CHUKWURAH, 2004; FUHRMAN et al., 2002; JUNG et al., 

2006; SÜZGEÇ et al., 2005) e até para prevenir acidentes isquêmicos (DAJAS et al., 2003).  
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Algumas pesquisas sugeriram que determinados flavonóides são responsáveis por ação 

antitumoral considerável, podendo agir como antivirais, anti-hemorrágicos, hormonais, 

antinflamatórios, antimicrobianos e antioxidantes (MELLO e SANTOS, 2001). Miltersteiner 

et al. (2003) avaliaram o uso de quercetina em ratos cirróticos e observou uma significativa 

diminuição nas alterações causadas pela cirrose, aumentando o tempo de sobrevivência. 

 

2.4.Antioxidante 

 

2.4.1. Produção de radicais livres 

 

A presença de radicais livres tem sido correlacionada com um vasto número de 

doenças, indicando que estas espécies não possuem papel etiológico na grande maioria dos 

estados patológicos, mas que influenciam diretamente nos mecanismos fisiopatológicos que 

determinam à continuidade e as complicações presentes nestes processos (SOUSA et al., 

2007; ARDESTANI e YAZDANPARAST, 2007; RUSSO et al., 2002). O aumento na 

produção de radicais livres pode ocorrer devido à hiperóxia (aumento na quantidade de 

oxigênio em tecidos e órgãos) e à exposição das células ou indivíduos a certos componentes 

químicos, à radiação ou a inflamação tecidual local, resultando em estresse oxidativo, 

caracterizado por um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, no qual ocorre 

predominância de radicais livres (EL-HABIT et al., 2000).  

Em relação aos danos causados pela radiação ionizante, os que mais se destacam estão 

relacionados à molécula de DNA, uma vez que esta é a responsável pelo armazenamento e 

transporte das informações genéticas. As interações da radiação ionizante com o DNA 

ocorrem através de dois mecanismos: o efeito direto e o indireto (KUMARAN e 

KARUKUMARAN, 2007; SHARIFIFAR et al., 2006). No primeiro, a radiação ioniza 

diretamente as moléculas que compõem a estrutura do DNA (DOWD e TILSON, 1999). Por 

outro lado, o efeito indireto resulta da formação de radicais livres, geralmente originados por 

modificações das moléculas de água, que constituem os meios intra e extracelulares. Por 

conseguinte, a interação entre um fóton de raios X e uma molécula de água constitui a 

principal fonte de formação de radicais livres. O processo de radiólise da água é bastante 

complexo, contudo sabe-se que esta substância é em grande parte convertida em radicais 

livres. Estes podem se ligar a outros radicais livres e formar o peróxido de hidrogênio e 

hidroperoxila, os quais representam as principais substâncias tóxicas para a célula (GULCIN 

et al., 2005; WHITE e PHAROAH, 1999).  
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Quando presentes no interior dos tecidos, os radicais livres podem danificar o DNA, 

lipídios, proteínas e carboidratos (SOUSA et al., 2007; ARDESTANI e YAZDANPARAST, 

2007). Adicionalmente são responsáveis por numerosas condições clínicas como infarto do 

miocárdio (STRATIL et al., 2007), câncer, envelhecimento, alterações das células sanguíneas, 

doenças renais, hepáticas, pulmonares (fibrose cística), intestinais, cerebrais (mal de 

Parkinson), articulares (artrite reumatóide) e oftamológicas (catarata) (STRATIL et al., 2007; 

HIPKISS et al., 1997; SIDDIHURAJU, 2007). 

 

2.4.2. Avaliação da atividade antioxidante frente ao radical livre DPPH 

 

Devido à enorme diversidade química existente, particularmente, entre os compostos 

fenólicos, vários ensaios vêm sendo desenvolvidos para avaliar a capacidade antioxidante de 

diferentes amostras. Alguns deles determinam a habilidade dos antioxidantes para seqüestrar 

radicais livres gerados no meio da reação, outros avaliam a eficiência dos antioxidantes em 

inibir a peroxidação lipídica por meio da quantificação dos produtos da reação, como dienos 

conjugados e hidroperóxidos, bem como dos produtos de decomposição da peroxidação 

lipídica ou medindo a inibição da oxidação do lipídio do sistema pelo antioxidante a ser 

testado (MELO et al., 2006). 

Apesar da diversidade de métodos para avaliar a atividade antioxidante, ainda não 

existe um procedimento metodológico universal (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; PRATT 

e BIRAC, 1979). Este fato impõe a necessidade de avaliar a capacidade antioxidante por 

diferentes ensaios, com mecanismos de ação diferentes. As metodologias mais utilizadas para 

se determinar a atividade antioxidante de modo prático, rápido e sensível são as que envolvem 

um radical cromóforo, simulando as espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo o radical 

livre DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazila) um dos mais utilizados (MELO et al., 2006; 

ARNAO et al., 2000). 

O radical livre DPPH é um cromóforo muito estável, com um pico de absorção no 

comprimento de onda de 517 nm, apresentando solução de coloração violeta intensa (BLOIS, 

1958; ARNAO et al., 2000). Ao passo que o DPPH sofre redução pelos componentes 

existentes na solução teste, observa-se mudança da coloração da solução original de violeta 

intensa para amarela, e o grau deste descoramento indica a habilidade do antioxidante em 

seqüestrar o radical livre (SOLER-RIVAS et al., 2000; BLOIS, 1958). 
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FIGURA 2: Reação do radical livre DPPH com a molécula doadora de H+, originando 

a forma reduzida DPPH-H. 

 

2.4.3. Atividade quelante de íons ferrosos (FIC) 

 

A presença de metais de transição no sistema biológico pode catalisar reações de 

Haber-Weiss e de Fenton, (equações 1 e 2) resultando na geração de radicais hidroxilas. 

Entretanto, os antioxidantes podem quelar esses metais de transição, resultando na supressão 

da geração de HO- e inibição do processo de peroxidação de moléculas biológicas. O íon 

ferroso (Fe2+) é aplicado como íon metálico de transição no ensaio de FIC, sendo esta, outra 

forma de quantificar a atividade antioxidante de espécies vegetais (CHEWet al., 2009). 

 

Fe2+ + H2O2            Fe3+ + HO· + HO-            (Equação 1) 

O2·
- + H2O2             O2 + HO· + HO-              (Equação 2) 

 

2.5. Atividade antimicrobiana  

 

A atividade antimicrobiana vem sendo estudada nas últimas décadas devido aos 

microrganismos apresentarem resistência aos antibióticos utilizados na terapêutica 

medicamentosa. A resistência bacteriana aos antibióticos se refere à capacidade de 

multiplicação das cepas de microrganismos na presença de concentrações de antimicrobianos 

mais elevadas do que as provenientes de doses terapêuticas habituais (WANNMACHER, 

2004). 

Neste contexto, os compostos de origem vegetal são interessantes porque, além de sua 

diversidade em estruturas químicas, dificultam o desenvolvimento de resistência e também 
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produz substâncias frente à agressão de predadores, como fungos e insetos. Estas substâncias 

têm a propriedade de inibir o crescimento de determinados organismos, podendo haver uma 

potencialidade quanto a sua ação antimicrobiana. 

 

2.5.1. Teste de difusão em Agar 

 

O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos é um dos ensaios mais importantes do 

laboratório de microbiologia clínica, pois avalia a suscetibilidade dos microrganismos contra 

diferentes agentes antimicrobianos. Trata-se de um método prático, de fácil execução e 

idealizado para bactérias de crescimento rápido. Os reagentes são relativamente econômicos, 

não há necessidade de equipamentos especiais, além de apresentar grande flexibilidade na 

escolha do número e tipo de antimicrobianos a serem testados (SEJAS, 2003). Esse método é 

qualitativo, ou seja, permite classificar a amostra em suscetível (S), intermediária (I) ou 

resistente (R) ao antimicrobiano. 

 

2.5.2. Determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) 

 

Através deste ensaio torna-se possível avaliar a efetividade da substância 

antimicrobiana. Sendo considerada uma faixa de inibição, a qual avalia o comportamento dos 

microrganismos frente a concentrações crescentes dos compostos antimicrobianos em culturas 

de meio sólido. A menor concentração que inibe a multiplicação dos microrganismos é 

denominada concentração mínima inibitória (HAMMER, 1990). Após uma série de diluições 

as placas são incubadas. Quando ocorre crescimento microbiano é observado visualmente, 

sendo que as culturas onde não se observa este crescimento são transferidas em alíquotas e 

inoculadas em placas com meio sólido, para assim determinar a faixa de concentração entre a 

ação bacteriostática e bactericida. 

 

2.6. Estudo toxicológico frente às larvas de Artemia salina Leach. 

 

Os laboratórios de produtos naturais vêm realizando constantemente ensaios 

biológicos complementares à investigação fitoquímica, buscando orientar a descoberta de 

novas drogas com potencial terapêutico. Neste sentido, o estudo de letalidade dos extratos 

frente às larvas de Artemia. salina é um exemplo prático destes bioensaios que permite 

realizar um screening da planta a ser testada, avaliando a toxicidade geral. Este ensaio 
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apresenta facilidade e rapidez de execução associado ao baixo custo, favorecendo estudos 

rotineiros nos laboratórios. O teste em questão também fornece boa correlação entre 

citotoxicidade e atividade antitumoral e antitripanossomíase (MEYER et al., 1982), sendo por 

estas razões uma excelente ferramenta para analisar preliminarmente a toxicidade geral 

(LUNA et al., 2005). 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Quantificar o conteúdo fenólico, determinar a capacidade antioxidante, avaliar a 

atividade antimicrobiana e analisar o perfil toxicológico preliminar dos extratos alcoólicos de 

cascas e folhas de A. colubrina, visando à elaboração de um gel dermatológico. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar doseamento do conteúdo de fenóis totais, taninos e flavonóides da espécie 

medicinal; 

• Investigar a capacidade removedora de radicais livres e quelante de íons ferrosos; 

• Testar a toxicidade seletiva frente às larvas de Artemia salina Leach; 

• Realizar ensaios microbiológicos contra cepas padrão e isolados clínicos 

representantes de bactérias e leveduras; 

• Desenvolver um produto semi-acabado na forma de gel para a incorporação do 

extrato vegetal 

• Avaliar a estabilidade acelerada da formulação. 
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4. Artigo 1: 
Alternativa ecológica para extração de compostos fenólicos e comparação de atividade 

antioxidante de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 
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Alternativa ecológica para extração de compostos fenólicos e comparação de atividade 

antioxidante de cascas e folhas de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

 

Valérium Thijan Nobre de Almeida e Castro, Tadeu José da Silva Peixoto Sobrinho, Thiago 

Antônio de Sousa Araújo, Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim 

Laboratório de Produtos Naturais, Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, PE, Brasil. 

 

RESUMO: Os objetivos deste trabalho foram avaliar comparativamente o conteúdo fenólico 
e a atividade antioxidante de cascas e folhas de Anadenanthera colubrina extraídas por 
metanol e etanol, com o intuito de possibilitar a substituição da parte tradicionalmente 
explorada (casca) e a utilização de um líquido extrator menos tóxico. As amostras foram 
coletadas no município de Atinho/PE. O conteúdo fenólico total foi determinado pelo método 
Folin-Ciocalteu e os taninos pela precipitação com caseína, seguida por Folin-Ciocalteu. Os 
flavonóides foram quantificados por complexação com AlCl3. A atividade antioxidante foi 
avaliada pelo método do DPPH e pelo ensaio quelante do íon ferroso (FIC). As cascas 
extraídas com metanol apresentaram os maiores níveis de conteúdo fenólico total. Os taninos 
foram superiores nas cascas, enquanto que os flavonóides foram superiores nas folhas 
extraídas com etanol. A atividade antioxidante (DPPH) do extrato das cascas foi superior ao 
ácido ascórbico. O resultado do ensaio quelante dos extratos foliares metanólicos apresentou 
atividade superior às cascas. A atividade removedora de radicais livres correlacionou-se com 
os níveis de fenóis totais e taninos ao contrário da atividade da quelante. Comparativamente, 
as cascas extraídas com metanol apresentaram elevado conteúdo fenólico e atividade anti-
radicalar, no entanto, as folhas de A. colubrina extraídas com etanol exibiram resultados mais 
viáveis, tornando as folhas e o etanol uma alternativa para a redução da pressão extrativista e 
toxicidade, respectivamente. 
Palavras-chave: Angico. DPPH. FIC. Flavonóides. Folin-Ciocalteu. Taninos. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to comparatively evaluate the phenolic content and 
antioxidant activity of Anadenanthera colubrina bark and leaves of extracted by methanol and 
ethanol, in order to enable the replacement of the part traditionally exploited and the use of a 
less toxic liquid extractor. Samples were collected at Altinho / PE. The total phenolic content 
was determined by the Folin-Ciocalteu and tannins by protein precipitation, followed by 
Folin-Ciocalteu. Flavonoids were quantified by complexation with AlCl3. The antioxidant 
activity was evaluated by DPPH test and the ferrous ion chelating (FIC). The barks extracted 
with methanol showed the highest levels of total phenolic content. The tannins were higher in 
the bark, while the flavonoids were higher in leaves extracted with ethanol. The bark 
antioxidant activity (DPPH) was superior to acid ascorbic. The test result chelating leaves 
extracted with methanol showed activity superior barks. The activity of free radicals 
scavenging correlated with levels of total phenols and tannins in contrast to the chelating 
activity. Comparatively, the bark extracted with methanol showed high phenolic content and 
anti-radical activity, however, the leaves of A. colubrina extracted with ethanol showed 
similar results, which makes the leaves and the ethanol an alternative to reducing exploitation 
pressure and toxicity. 
Keywords: Angico. DPPH. FIC. Flavonoids. Folin-Ciocalteu. Tannin. 
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INTRODUÇÃO 

 

Reações provenientes do metabolismo humano são capazes de produzir radicais livres ou 

espécies reativas de oxigênio, os quais são moléculas altamente instáveis com meia-vida curta 

e quimicamente muito reativas. Os danos oxidativos induzidos por estas moléculas nas células 

e tecidos têm sido relacionados com a etiologia de várias doenças, incluindo as degenerativas 

como cardiopatias, aterosclerose e problemas pulmonares (Ames et al., 1993; Witzum, 1994; 

Roy e Kulkarni, 1996). 

Antioxidantes são substâncias capazes de prevenir ou reparar danos ocasionados às células 

pelos radicais livres (Chanwitheesuk et al., 2005). Estas, quando entram em contato com um 

substrato oxidável, atrasam ou interrompem sua oxidação de forma eficaz, retardando 

significativamente esta reação em moléculas vitais ao inibirem a iniciação ou a propagação 

das reações em cadeia (Moreira et al., 2002; Wu et al., 2005; Lima et al., 2006). A avaliação 

da atividade antioxidante tem sido pesquisada e proposta por diferentes metodologias (Couto 

and Canniatti-Brazaca, 2010; Dias et al., 2010). Além do mais, associado a estas avaliações 

deve existir análises quantitativas de possíveis substâncias responsáveis por tais efeitos, 

incluindo nestes estudos, antioxidantes naturais como os compostos fenólicos (Rosa et al., 

2010; Alcântara et al., 2010; Chaves et al., 2010). 

As substâncias com núcleo fenólico, como flavonóides e taninos, apresentam destaque 

especial como antioxidantes naturais, pois atuam como eficientes captadores de espécies 

reativas de oxigênio ou inibem o processo de peroxidação de moléculas biológicas ao quelar 

metais de transição que geram radicais hidroxilas através das reações de Haber-Weiss e 

Fenton (Al-Mamary et al., 2002; Nahar; Sarker, 2005; Delazar et al., 2006; Chew et al., 

2009). Estes compostos fenólicos são bastante encontrados em espécies arbóreas e 

predominantemente de regiões áridas e semi-áridas, a exemplo da Caatinga, como pode ser 

visto no trabalho de Almeida et al. (2005), sendo atribuído às cascas seu poder terapêutico 

(Zschocke et al., 2000). 

Quando estas plantas são submetidas a retiradas excessivas de cascas para atender a 

demanda intensiva do comércio em áreas rurais e urbanas, estas podem sofrer com o 

fenômeno chamado anelamento, que é uma prática destrutiva, pois reduz a chance de 

sobrevivência do vegetal, resultando em redução do tamanho populacional e extinção de 

espécies (Zschocke et al., 2000). Por este motivo, as folhas tornam-se uma alternativa 

ecológica e viável para a obtenção de matéria-prima que visem à extração de compostos 

farmacologicamente ativos. 
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Na Caatinga, Anadenanthera colubrina (Vell.)Brenan (Fabaceae), que é conhecida 

popularmente como angico, angico-branco ou angico de caroço, se destaca por apresentar 

elevados níveis de compostos fenólicos, sendo bastante usada em curtumes. Além disto, 

possui diversos usos medicinais, como expectorante, contra tosse e asma, bronquite, 

constipação, inflamações em geral, ferimentos e rachaduras dos pés (Agra et al. 2007a; 

Albuquerque et al. 2007). 

Uma vez que a eficácia da ação antioxidante dos componentes bioativos depende de sua 

estrutura química e das concentrações em que estão presentes no vegetal, os objetivos deste 

estudo foram comparar o conteúdo fenólico e a atividade antioxidante de cascas e folhas de A. 

colubrina extraídas por metanol e etanol, com o intuito de fornecer uma fonte alternativa para 

a pressão extrativista a espécie, também diminuir a produção de resíduos tóxicos assim como 

o contato com substâncias menos prejudiciais ao organismo humano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

As amostras de cascas e folhas de A. colubrina foram coletadas em julho de 2008, na 

comunidade do Carão (08°35’13,5”S e 36°05’34,6”W), localizada na zona rural do município 

de Altinho, Agreste central de Pernambuco. Esta localidade apresenta clima Bsh (semi-árido 

quente), temperatura média superior a 26 ºC, grande irregularidade no regime pluviométrico e 

altitude de 469 m acima do nível do mar (IBGE, 2008). O material testemunho foi 

armazenado no Herbário UFP Geraldo Mariz, do Departamento de Botânica da Universidade 

Federal de Pernambuco (exsicata de nº. 55.096). 

 

Preparação dos extratos 

 

As amostras vegetais foram estabilizadas em estufa durante três dias a 45±5ºC, 

pulverizadas em moinho vertical de facas tipo Willy e padronizadas em tamises, obtendo-se 

granulometria de 1,0 mm (16 Mesh). O processo de extração foi realizado por maceração 

fracionada com etanol e metanol, sendo realizada a renovação do líquido extrator a cada 48 

horas. Os extratos resultantes foram concentrados em evaporador rotativo sob pressão 

reduzida, obtendo rendimentos entre 30,7% e 35,15%. 
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Determinação do conteúdo fenólico total e taninos 

 

Para determinar o conteúdo fenólico total foi utilizado o método de Folin-Ciocalteu e para 

taninos foi utilizada a metodologia de precipitação por caseína seguida por Folin-Ciocalteu, 

onde o conteúdo de taninos corresponde à diferença entre o conteúdo fenólico total e residual 

(Amorim et al., 2008; Folin e Ciocalteu, 1927). 

Para quantificar o conteúdo fenólico total, alíquotas de 2,0 mL das amostras (1,0 mg/mL) 

foram misturadas com 5,0 mL do reagente Folin-Ciocalteu (10%, v/v), 10,0 mL de Na2CO3 

(7,5%, p/v) e 84,0 mL de água destilada. A solução foi deixada em repouso ao abrigo da luz 

por 30 minutos. A absorbância foi medida a 760 nm, utilizando água destilada para zerar o 

equipamento. 

Para quantificar os taninos, alíquotas de 10,0 mL das amostras (1,0 mg/mL) foram 

mantidas em agitação durante três horas com 1,0 g de caseína. Após filtração, o volume foi 

aferido para 25,0 mL com água destilada. Alíquotas de 2,0 mL deste filtrado foram 

quantificadas pelo método Folin-Ciocalteu. Todos os procedimentos foram realizados com 

seis réplicas. A equação de correlação construída com ácido tânico foi y = 0,0677x + 0,0125 

(R2 = 0,9981). O conteúdo fenólico total e de taninos foram expressos em miligramas 

equivalentes de ácido tânico por g de extrato (mg EAT/g). 

 

Determinação do conteúdo de flavonóides 

 

O conteúdo de flavonóides dos extratos foi estimado usando o método colorimétrico 

baseado na formação do complexo flavonóide-alumínio (Peixoto Sobrinho et al. 2008). 

Alíquotas de 2,0 mL das amostras (1,0 mg/mL) foram misturadas com 0,6 mL de ácido 

acético glacial, 10,0 mL de piridina (20,0%, v/v), 2,5 mL de cloreto de alumínio (5,0%, p/v) e 

10,9 mL de água destilada. A solução foi deixada em repouso ao abrigo da luz por 30 

minutos. A absorbância da solução foi medida a 420 nm, utilizando água destilada para zerar 

o equipamento. Todos os procedimentos foram realizados com seis réplicas. A equação de 

correlação construída com foi y = 0,0290x + 0,0022 (R2 = 0,9997). Os resultados foram 

expressos em mg equivalente de rutina por g de extrato (mg RE/g). 
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Avaliação da atividade antioxidante 

 

Ensaio de remoção de radicais livres (DPPH) 

 

O ensaio do DPPH foi realizado baseado no método descrito por Sousa et al. (2007), 

modificado para a espécie. Foram preparadas diferentes concentrações de cada amostra (10,0 

a 100,0 µg/mL) e destas foram retiradas alíquotas de 0,5 ml, sendo em seguida adicionados 

3,0 ml de DPPH (40,0 µg/mL) em tubos de ensaio. As soluções foram deixadas em repouso 

por 30 minutos ao abrigo da luz e as absorbâncias foram medidas a 517 nm. As análises foram 

realizadas utilizando metanol para zerar o espectrofotômetro. O ácido ascórbico foi utilizado 

como controle positivo e as análises realizadas em triplicata. As medições foram comparadas 

com um controle negativo constituído pela solução de DPPH (40,0 µg/mL). A atividade 

antioxidante foi calculada a partir de uma curva de calibração obtida através da %AA 

(Equação 1) versus a concentração das amostras/controle e expressa como concentração 

eficiente (CE50), isto é, a concentração da amostra necessária para reduzir a absorbância do 

controle negativo a 50%. Os resultados também foram expressos como porcentagem de 

atividade antioxidante (%AA) através de gráfico de barras. Para todas as diluições foi 

utilizado metanol P.A. como solvente.   

 

Equação 1: AA (%) = 1 – (Absamostra / Abscontrole negativo) × 100 

 

Ensaio quelante do íon ferroso (FIC) 

 

O ensaio quelante do íon ferroso (FIC) foi adaptado de Chew et al. (2009). Alíquotas de 

1,0 mL de FeSO4 (27,8 µg/mL em metanol 75%) foram adicionadas a 1,0 mL de diferentes 

concentrações dos extratos (100 a 1000µg/mL) seguido por 1,0 ml de Ferrozina (123,0 µg/mL 

em metanol 75%). As soluções foram homogeneizadas e incubadas ao abrigo da luz por 10 

minutos. As absorbâncias das soluções foram medidas a 562 nm, utilizando metanol para 

zerar o equipamento. As medições foram comparadas com um controle constituído por 

metanol no lugar da amostra. Como branco foram utilizadas as diluições de cada amostra com 

metanol. O EDTA foi utilizado com o padrão positivo e todas as análises foram realizadas em 

triplicata. A capacidade da amostra em quelar os íons ferrosos foi calculada a partir de uma 

curva de calibração obtida através da %AQ (Equação 2) versus a concentração das 

amostras/controle  e expressa como concentração eficiente (CE50), isto é, a concentração da 
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amostra necessária para reduzir a absorbância do controle a 50%. Quanto menor a CE50 maior 

é a atividade quelante. 

 

Equação 2: AQ (%) = 1 – (Absamostra – Absbranco / Abscontrole negativo) × 100 

 

Análise estatística 

 

O teste Kolmogorov-Smirnov confirmou a normalidade dos dados. Foram realizadas 

análises de variância ANOVA: um critério seguido de comparações múltiplas pelo teste de 

Tukey. As concentrações eficientes (CE50) foram calculadas a partir de regressão obtida com 

as concentrações das amostras e das atividades antioxidantes. Foi utilizado o teste de 

correlação de Pearson para comparar o conteúdo fenólico total, de taninos e flavonóides entre 

estes e as concentrações eficientes (CE50) das amostras. As diferenças foram consideradas 

significativas ao nível de p<0,05. O programa BioEstat 5.0 foi utilizado para realização das 

análises estatísticas (Ayres et al., 2007) e GraphPad Prism 5.0 para análise regressão e 

construção dos gráficos. 

 

RESULTADOS 

 

Conteúdo fenólico total, taninos e flavonóides 

 

O conteúdo fenólico total das cascas de A. colubrina extraídas com metanol foi 

significativamente superior às demais, mostrando que o solvente interfere na extração de 

fenóis totais das cascas, contudo, não interfere na extração das folhas (Tabela 1). Os níveis de 

taninos foram significativamente superiores nas cascas, porém não houve diferença 

significativa quanto ao uso dos diferentes solventes avaliados. As folhas extraídas com etanol 

apresentaram o maior nível de flavonóides, mostrando que o solvente interfere na extração de 

flavonóides das folhas. O conteúdo fenólico total correlacionou-se positivamente com os 

taninos (r = 0,9999) e ambos correlacionaram-se negativamente com os flavonóides (r = -

0,9643 e r = -0,9616, respectivamente). 
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Tabela 1. Conteúdo fenólico e atividades antioxidantes das cascas e folhas de Anadenanthera 

colubrina(Vell.) Brenan extraídas com metanol e etanol. 

 

FT = Fenóis totais; Tan = taninos; Fla = flavonóides; DPPH = ensaio de remoção de radicis 

livres; FIC = ensaio quelante do íon ferroso. 

 

Atividade antioxidante 

 

De acordo com Melo et al. (2010), os resultados da atividade antioxidante podem ser 

classificados com base no desempenho do extrato bruto em relação ao padrão utilizado: I - 

boa atividade (CE50< 75 µg/mL, até três vezes a concentração eficiente do padrão); II - 

moderada atividade (75 µg < CE50<175 µg/mL, entre três e sete vezes a concentração 

eficiente do padrão); III - baixa atividade (CE50> 175 µg/mL, superior  sete vezes a 

concentração eficiente do padrão). Utilizando esta classificação, todos os extratos 

apresentaram boa atividade removedora de radicais livres (Tabela 1). 

Os extratos alcoólicos da casca apresentaram atividade anti-radicalar estatisticamente 

superior ao ácido ascórbico, enquanto que os extratos das folhas não obtiveram o mesmo 

desempenho (Tabela 1). O teste de correlação de Pearson apontou correlação inversa entre o 

conteúdo fenólico total e de taninos com as concentrações eficientes (CE50) do ensaio do 

DPPH (r = -0,9859 e r = -0,9835, respectivamente), indicando que quanto maior o conteúdo 

fenólico total e de taninos das amostras de A. colubrina menor foi a CE50 e, 

consequentemente, maior será a eficiência em captar radicais livres. O conteúdo de 

flavonóides apresentou correlação positiva com as CE50 (r = 0,9679), sugerindo que os 

flavonóides presentes na amostra interferem negativamente sobre a capacidade antioxidante 

avaliada pelo ensaio do DPPH. Os resultados das porcentagens de atividade antioxidante das 

amostras de A. colubrina são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Porcentagem de atividade antioxidante (%AA) de cascas e folhas de 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan extraídas com etanol e metanol. Os dados foram 

expressos como média ± desvio-padrão (n=6). (AA) Ácido ascórbico; (CE) casca etanólico; 

(CM) casca metanólico; (FE) folha etanólico; (FM) folha metanólico. 

 

Ao analisar as porcentagens de atividade antioxidante das amostras de A. colubrina na 

menor concentração testada (10,0 µg/mL), a análise de variância apontou que as cascas 

extraídas com etanol (30,02 ± 0,73%) e metanol (30,27 ± 1,09%) não diferiram 

estatisticamente entre si, no entanto, foram superiores ao ácido ascórbico (26,74 ± 1,09%) e 

aos extratos foliares etanólicos (23,43 ± 0,98%) e metanólicos (21,41 ± 0,61%), corroborando 

com os dados da CE50 com a qualse correlacionou de modo inverso (r = -0,9463). 

A Figura 2 indica que a capacidade quelante das amostras aumentou linearmente à 

concentração. Os extratos foliares metanólicos apresentaram resultados promissores com CE50 

de 189,87 ± 33,74 µg/mL (Tabela 1). O conteúdo fenólico total, de taninos, flavonóides e a 

atividade antioxidante não se correlacionaram estatisticamente com o ensaio da atividade 

quelante (FIC). 
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Figura 2. Atividade quelante do íon ferroso (FIC) de cascas e folhas de Anadenanthera 

colubrina(Vell.) Brenan extraídas com etanol e metanol. Os dados foram expressos como 

média ± desvio-padrão (n = 6); (CE) casca etanólico; (CM) casca metanólico; (FE) folha 

etanólico; (FM) folha metanólico. 

 

DISCUSSÃO 

 

A diferença quantitativa nos níveis de compostos fenólicos das cascas em relação às folhas 

se deve ao fato de alguns metabólitos poderem ser flutuantes nos órgãos das plantas (Falleh et 

al., 2008; Ksouri et al., 2008) e, apesar de serem estruturalmente semelhantes, taninos e 

flavonóides desempenham diferentes funções ecológicas que estão intimamente relacionadas 

com sua localização na planta. Por exemplo, a principal característica dos taninos é precipitar 

proteínas, o que torna a planta impalatável e diminui a taxa de predação (Mole, 1993; Moore, 

1998; Paes et al., 2002) enquanto que os flavonóides atuam como bloqueadores de radiação 

ultravioleta e também atraem animais dispersantes de sementes (Martens e Mithöfer, 2005; 

Zuanazzi e Montanha, 2004). 

Além do mais, como apresentado por Araújo et al. (2008) , os maiores níveis de taninos de 

espécies medicinais da Caatinga foram encontrados nas amostras de cascas enquanto que nas 

folhas os níveis de flavonóides foram superiores. Corroborando com nossos resultados, 

Monteiro et al. (2006) observaram que as cascas de A. colubrina apresentam maiores teores 

de taninos em relação as folhas, independente do período do ano. Em outro estudo, os autores 
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relatam que nas cascas de Cassia fistula L. foram encontrados maiores níveis de fenóis totais 

que nas folhas (Siddhuraju et al., 2002). 

Por outro lado, sabe-se que o líquido extrator é um fator que altera bastante a obtenção de 

compostos bioativos em plantas medicinais, sendo o metanol um dos solventes mais 

empregados para a extração de compostos fenólicos. De modo contrário aos nossos achados, 

Karimi et al. (2010) observaram que o metanol foi mais eficiente em extrair flavonóides do 

estigma de Crocus sativus L. do que o etanol. Ksouri et al. (2008) observaram que o aumento 

da polaridade do solvente é seguido por um aumento significativo da extração de fenóis totais, 

taninos e flavonóides em plantas halófitas. 

Com base nestes e em outros estudos, verifica-se que o líquido extrator é um dos 

parâmetros fundamentais para a extração de compostos fenólicos e podem, por conseguinte, 

influenciar a atividade antioxidante de extratos vegetais (Naczk e Shahidi 2004; Turkmen et 

al., 2006; Ksouri et al., 2008; Sultana et al., 2009). Por exemplo, Yao et al. (2004) 

recomendam o uso do metanol para a extração de compostos fenólicos em tecidos vegetais 

devido à sua capacidade de inibir a oxidação de polifenóis, que podem alterar a atividade 

antioxidante. Confirmando estes resultados, Siddhuraju et al. (2002) relatam que partes das 

plantas com maiores teores de fenóis totais também obtiveram melhores resultados 

antioxidantes. 

Apesar de estudos apontarem relação entre os compostos fenólicos e a atividade 

antioxidante de plantas (Lima et al., 2004; McCune e Johns, 2007; Ramirez et al. 2009; Zhang 

et al. 2010; Luo et al. 2010), alguns destes compostos nem sempre estão relacionados com tal 

atividade (Sousa et al., 2007; Anli e Vural,  2009; Kähkönen et al.1999). Por exemplo, o 

extrato das flores de Bellis perennis L. apresentaram correlação entre fenóis totais e a 

atividade antioxidante, porém não foi confirmada correlação entre os níveis de flavonóides e a 

mesma atividade, o que indica que nem todos os flavonóides presentes nesta espécie agem 

como antioxidante (Siatka e Kašparová, 2010). Nazaruk (2008) observou uma elevada relação 

entre a atividade antioxidante e o conteúdo fenólico total dos extratos metanólicos (R2 = 

0,9523) e das frações de acetato de etila (R2 = 0,8048) de folhas e flores de cinco espécies de 

Cirsium (Asteraceae), mostrando que esta correlação pode existir independente da parte ou do 

tipo de extração utilizada. De modo contrário aos nossos achados, Rumbaoa et al. (2009) ao 

avaliarem cinco variedades de Ipomoea batatas (L.) Lam. observaram correlação entre o 

conteúdo fenólico total e atividade quelante do íon ferroso (FIC). 

Comparativamente, os resultados mostraram que as cascas de A. colubrina apresentaram 

elevados níveis de compostos fenólicos e capacidade antioxidante, entretanto, as folhas 
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exibiram atividade considerável em relação às cascas, no que diz respeito ao ensaio frente ao 

radical livre DPPH, sendo uma alternativa viável para a redução da pressão extrativista, uma 

vez que estão inseridas no mesmo nível de atividade antioxidante de acordo com a 

classificação de Melo et al., (2010). 

Ao considerar o líquido extrator, não houve diferença estatística na atividade antioxidante 

(DPPH) analisando-se as cascas isoladamente. Já para as folhas, a extração etanólica 

apresentou menor CE50, o que torna o etanol, neste caso, mais eficiente em extrair compostos 

com elevada capacidade de remover radicais livres, sendo desnecessário o uso de metanol 

com esta finalidade, pois o mesmo possui alta toxicidade e elevado custo. 

Os resultados deste trabalho demonstram a necessidade de se realizar estudos voltados 

avaliação da atividade antioxidante de plantas medicinais da Caatinga, como A. colubrina, 

pois a mesma apresentou resultados que motivam o desenvolvimento de pesquisas para 

avaliar seu potencial farmacológico in vivo. 
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RESUMO: Investigou-se o conteúdo de taninos totais, a toxicidade seletiva e atividade 
antimicrobiana dos extratos etanólicos e metanólicos das cascas e folhas de Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan. Os níveis de taninos totais foram avaliados pelo método de difusão 
radial. O ensaio de toxicidade seletiva foi realizado frente às larvas de Artemia salina Leach. 
Os extratos brutos foram testados frente a cepas padrões e isolados clínicos representantes de 
bactérias e fungos pelo método de difusão em ágar e pela concentração mínima inibitória 
(CMI). As amostras de cascas extraídas com etanol apresentaram níveis mais significativos de 
taninos. Ambas as partes testadas apresentaram moderada toxicidade. Os extratos de A. 
colubrina foram ativos contra as cepas padrões e isolados clínicos de bactérias Gram-
positivas. A atividade antimicrobiana indica que os mecanismos de resistência das cepas não 
estão oferecendo proteção contra as substâncias ativas da espécie, o que motiva a realização 
do isolamento das substâncias químicas responsáveis por tais atividades. 
 
Palavras chave: Angico, resistência antimicrobiana, compostos fenólicos 
 
ABSTRACT: Investigated the total tannin content, the selective toxicity and antimicrobial 
activity of ethanol and methanol extracts of bark and leaves of Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan. The levels of total tannins were assessed by radial diffusion method. The 
selective toxicity test was carried forward to the larvae of Artemia salina Leach. The extracts 
were tested against standard strains and clinical isolates representing bacteria and fungi by 
agar diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC). Samples of bark 
extracted with ethanol showed significantly higher levels of tannins. Both sides tested showed 
moderate toxicity. The extracts of A. colubrina were active against the standard strains and 
clinical isolates of Gram-positive bacteria. The antimicrobial activity indicates that the 
mechanisms of resistance of the strains are not offering protection against the kind of active 
substances, which provides motivation for the isolation of chemicals responsible for such 
activities. 
 
Key words: Angico, antimicrobial resistance, phenolic compounds 
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1. Introdução 

 

Na região nordeste do Brasil, Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Fabaceae), 

conhecida popularmente por angico, apresenta elevado potencial econômico, sendo bastante 

usada como medicinal, ornamental, madeireira e para curtição de couro e, devido ao seu uso 

intenso, vem sendo considerada como uma espécie sob risco de extinção (Rodrigues, 2005). 

Medicinalmente, A. colubrina é indicada como expectorante, contra tosse e asma, bronquite, 

constipação, infamações em geral e rachaduras dos pés (Albuquerque et al. 2007; Agraet al. 

2007a). Estas atividades são geralmente atribuídas ao elevado nível de taninos, os quais são 

substâncias fenólicas solúveis em água que possuem a habilidade de formar complexos 

insolúveis em água com alcalóides, gelatina e outras proteínas (Mello e Santos, 2001). Alguns 

estudos demonstraram que os taninos atuam na proteção das plantas contra herbívoros e 

patógenos (Bernays et al., 1989; Harborne et al., 1991). 

Djipa et al. (2000) mostraram que a eliminação dos taninos dos extratos acetônicos e 

aquosos das cascas de Syzygium jambos (L.) Alston suprime a atividade da espécie frente a 

Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica e Staphylococcus coagulase negativa. O 

elagitanino punicalagina isolado dos frutos de Punica granatum L. apresentou atividade frente 

a cepas de S. aureus Meticilina Resistente (Machado et al., 2002). O extrato bruto 

hidroetanólico (70%, v/v) de Cuscuta racemosa Mart. apresentou atividade antimicrobiana 

frente a cepas de S. aureus, sendo atribuída esta atividade à presença de flavonóides e taninos 

do extrato (Ferraz et al., 2011). 

Os objetivos deste estudo foram investigar, comparativamente, o conteúdo de taninos 

totais, a toxicidade seletiva frente a larvas de A. salina e a atividade antimicrobiana das cascas 

e folhas de A. colubrina frente a cepas padrão e isolados clínicos multirresistentes. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Amostras 

 

As amostras de cascas e folhas de A. colubrina foram coletadas em julho de 2008, na 

comunidade do Carão (08°35’13,5”S e 36°05’34,6”W), localizada na zona rural do município 

de Altinho, Agreste central de Pernambuco. Esta localidade apresenta clima Bsh (semi-árido 

quente), temperatura média de 26 ºC, altitude de 469 m acima do nível do mar e grande 

irregularidade pluviométrica. O material testemunho foi armazenado no Herbário UFP 
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Geraldo Mariz, do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco 

(exsicata de nº. 55.096). 

 

2.2. Químicos e reagentes 

 

Os químicos usados foram: cremophor (Sigma), dimetilsulfóxido (Vetec, 99,5%), 

etanol (Vetec, 99,5%) e metanol (Vetec, 99,8%) e tween 80 (Vetec). Foi utilizado como meio 

de crescimento ágar Muller-Hinton (Himedia) e como revelador microbiológico cloreto de 

2,3,5-trifeniltetrazólio (Vetec, 99,5%). Para o ensaio de difusão radial foram usados hidróxido 

de sódio (Vetec, 99%), ácido acético glacial (Merck, 99,8%), ácido ascórbico (Vetec, 99%), 

agarose tipo I (Sigma) e albumina sérica bovina fração V (Sigma). Como padrões foram 

utilizados: ácido tânico (Vetec, 99%) e gentamicina (Sigma). As pesagens foram realizadas 

em balança analítica Shimadzu (AX200) e as leituras das absorbâncias em espectrofotômetro 

Shimadzu UV-Vis (UV mini-1240). Foram utilizadas micropipetas monocanal e multicanal 

Digipet. 

 

2.3. Preparação dos extratos 

 

As amostras vegetais foram estabilizadas em estufa (Nova Técnica NT-503) durante 

três dias a 45±5ºC, pulverizadas em moinho vertical de facas tipo Willye (Adamo 340) e 

padronizadas em tamises (Bertel), obtendo-se granulometria de 1 mm (16 Mesh). Para avaliar 

a atividade antimicrobiana, as amostras pulverizadas foram maceradas exaustivamente com 

etanol e metanol sendo realizada a renovação do líquido extrator a cada 48 horas. Os extratos 

das cascas e folhas de A. colubrina resultantes foram obtidos a partir da concentração dos 

filtrados em evaporador rotativo (Marconi MA-120) sob pressão reduzida, obtendo 

rendimentos entre 30,7% e 35,15% respectivamente. Para o método de difusão radial, a 

extração foi feita através de maceração em temperatura ambiente usando 1 mL de 

metanol:água 50% (v/v) em 100 mg de amostra vegetal triturada durante 60 minutos. 

 

2.4. Determinação dos taninos totais por difusão radial 

 

Utilizou-se o método de difusão radial segundo Hagerman (1987). Uma solução de 50 

mM de ácido acético e 60 μM de ácido ascórbico foi preparada, sendo o pH ajustado para 5,0 

pela adição de hidróxido de sódio, sendo este o pH ótimo para o tipo de interação tanino-
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proteína (López et al., 2004). O gel foi preparado utilizando agarose (1%, p/v) na solução 

descrita previamente. A mistura foi homogeneizada sob aquecimento e, após o resfriamento a 

45°C, foi adicionada albumina sérica bovina fração V (0,1%, p/v). Alíquotas de 10 mL do gel 

foram distribuídas em placas de Petri (90 mm x 15 mm) a qual foram feitos poços com o 

auxílio de um perfurador de 4 mm de diâmetro. Para construção da curva de calibração, foi 

preparada uma solução aquosa de ácido tânico (25 mg/mL, p/v). Alíquotas de 2, 4, 8, 12, 16 e 

20 μL foram colocadas nos poços, em triplicata. Com micropipeta, três alíquotas sucessivas 

de 8 μL de amostra (100 mg/mL) foram aplicadas aos poços. As placas foram mantidas a 

30°C, protegida da luz solar durante 72h. Após esse período foram escaneadas e utilizou-se o 

programa Corel Draw© X3 Versão 13 para mensuração dos diâmetros dos halos. Os 

resultados foram expressos em mg equivalente de ácido tânico por g de amostra (mg EAT/g). 

A equação de calibração obtida através da média dos diâmetros perpendiculares dos halos 

versus concentrações do ácido tânico foi y = 0,896x + 33,24 (R² = 0,998). 

 

2.5. Ensaio de toxicidade seletiva 

 

O ensaio de toxicidade seletiva frente às larvas de Artemia salina Leach. foi baseado 

na metodologia descrita por Meyer et al. (1982). A água salina artificial foi preparada com sal 

marinho Prodac® 30,0 g/L, com pH entre 7 e 8. O cistos de A. salina (20,0 mg) foram 

incubados em uma cuba atóxica contendo a água salina artificial e submetido à iluminação 

artificial por 48 horas para a eclosão das larvas. Dez larvas de A. salina foram transferidas 

para tubos de ensaios contendo 5 mL de diferentes concentrações do extrato (50-1000,0 

μg/mL) ou controle negativo Tween 80 (1%, v/v) solubilizados com água salina artificial. As 

contagens dos números de larvas mortas foram realizadas após 24 h e foi utilizado o método 

Probitos de análise para calcular a CL50, isto é, a concentração da amostra necessária para 

causar a morte de 50% das larvas de A. salina. 

 

2.6. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

2.6.1. Teste antibacteriano pelo método de difusão em Agar (Poço) 

 

Os extratos etanólicos e metanólicos foram testados frente às seguintes cepas padrões 

e isolados clínicos pertencentes à coleção do Laboratório de Análises Microbiológicas 

(LAM/UFPE): Staphylococcus aureus (AM103), S. aureus MRSA (AM642), Staphylococcus 
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saprophyticus (AM245), Staphylococcus coagulase negativa (AM789), Enterococcus faecalis 

(AM997), E. faecalis (AM1056), Streptococcushemolyticus (AM358), S.agalactiae (AM990), 

Pseudomonas aeruginosa (AM458), P. aeruginosa (AM428), Klebsiella pneumonia 

(AM379), K. pneumonia (AM410), Escherichia coli (AM1050), E. coli (AM247), 

Candidacruzi (AM1138), C. cruzi (AM1139), C. albicans (AM1140) e C. albicans 

(AM1141). 

Para determinar a atividade antibacteriana dos extratos foi utilizado o método de 

difusão em ágar pela técnica de poço (CLSI, 2009a) por ser um método que demonstra melhor 

performance, com a inibição de um maior número de bactérias (Alves et al., 2008). Para 

aplicação dos inóculos utilizou-se a concentração de 0,5 da escala de McFarland (108 

UFC/mL), que foram semeados com o auxílio de swab estéril em placas de Petri esterilizadas 

medindo 20 x 100 mm contendo 20 mL de meio ágar Mueller-Hinton, nas quais foram 

confeccionados poços de 6 mm de diâmetro e preenchidos com 50 μL dos extratos 

solubilizados em DMSO (40%, v/v) a 100,0 e 200,0 mg/mL (5 e 10 mg/poço, 

respectivamente) (Sakagami, 1998 ). Como controle positivo foi utilizado 50 μL de 

gentamicina a 2,0 mg/mL (100 µg/poço) e como controle negativo 50 μL de DMSO (50%, 

v/v). As placas foram pré-incubadas por 3 horas à temperatura ambiente para completa 

difusão dos extratos (Möller, 1966). Em seguida, as mesmas foram incubadas em aerobiose a 

37±1 ºC por 24 horas e a atividade antibacteriana foi avaliada pela mensuração dos halos de 

inibição. 

 

2.6.2. Determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) 

 

As CMIs dos extratos etanólicos e metanólicos de cascas e folhas de A. colubrina 

foram determinadas pelo método da diluição em Agar proposta pelo National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (CLSI, 2009b), com as bactérias que apresentaram halo de 

inibição superior a 13 mm e com outras cepas da mesma espécie. 

Para determinar a CIM, 20 mL do meio ágar Muller-Hinton incorporado com 

diferentes concentrações dos extratos ou gentamicina foram transferidos para placas de Petri 

esterilizadas (20 x 100 mm), obtendo concentrações finais de 3,9 a 2000,0 μg/mL para os 

extratos e 0,062 μg/mL a 64,0 μg/mL para o antibiótico no meio de cultura (Saraiva, 2007). 

Com uma micropipeta, 100 µl dos inóculos foram distribuídos assepticamente nos orifícios do 

Multi-inoculador de Stears e então aplicados na superfície do meio. Após a inoculação das 

bactérias, as placas foram incubadas a 37 ºC ± 1 durante 24h. Os controles de cepas e do 
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solvente (DMSO 40%, v/v) foram realizados no início e final do processo em meio agar 

Muller-Hinton (Sakagami, 1998). 

 

2.7. Análise estatística 

 

Os dados serão expressos como média ± desvio-padrão e os resultados serão avaliados 

através de análise de variância ANOVA: um critério seguido de comparações múltiplas pelo 

teste de Tukey. Para obtenção das concentrações letais médias (CL50) dos extratos foi 

utilizada a análise PROBIT, calculada a partir de regressão obtida com as concentrações (em 

μg/mL) na abscissa e as porcentagens de larvas de A. salina vivas na ordenada. As diferenças 

foram consideradas significativas ao nível p<0,05. O programa GraphPad Prism 5 foi 

utilizado para a realização das análises estatísticas e construção dos gráficos. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Determinação dos taninos totais por difusão radial  

 

Dentre os solventes avaliados para a extração de taninos totais das amostras de A. 

colubrina, o etanol apresentou eficiência de 46,78 e 69,44% superior ao metanol nas cascas e 

folhas, respectivamente, sendo os níveis mais elevados encontrados nas cascas extraídas com 

etanol (Tabela 1). Estes resultados mostram a necessidade de se avaliar a influência do líquido 

extrator em função da diversidade da constituição química, do grau de polimerização 

apresentado e do tipo de interação que estes compostos podem apresentar em diferentes fontes 

vegetais (Agostini-Costa et al. 2003). 

 

Tabela 1. Conteúdo de taninos totais e concentrações letais médias (CL50) dos extratos 

etanólicos e metanólicos das cascas e folhas de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. 

Parte usada Solvente Taninos (mg EAT/g) CL50 (µg/mL) 

Etanol 95,29 ± 7,75 a 967,20 ± 118,99 a 
Cascas 

Metanol 64,92 ± 2,33 b 641,49 ± 5,88 b 

Etanol 54,63 ± 3,39 b 668,89 ± 38,87 b 
Folhas 

Metanol 32,24 ± 1,88 c 576,66 ± 33,11 b 

Valores expressos como média ± desvio-padrão. Valores seguidos pela mesma letra na coluna 

não diferem estatisticamente (n=6; p<0,05). 
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Apesar de o etanol ter extraído os maiores níveis de taninos, a escolha do metanol tem 

sido recomendada para a extração de compostos fenólicos em tecidos vegetais devido à sua 

capacidade de inibir a oxidação de polifenóis, o que pode alterar a atividade antioxidante dos 

compostos (Yao et al., 2004). Agostini-Costa et al. (2003) ao observarem a influência do 

solvente na extração percentual de taninos do pedúnculo do caju (Anacardium occidentale L.) 

determinado pelo método da vanilina, mostraram que a extração com etanol 50% (v/v) foi 

superior a extração com metanol 50% (v/v). Já Spagolla et al. (2009) mostraram que a 

extração etanólica a 60% (v/v), bem como as extrações metanólicas a 60% e 80% (v/v) foram 

estatisticamente semelhantes e capazes de extrair maiores níveis de fenóis totais da polpa 

fresca triturada de Vaccinium ashei J.M. Reade. Em outro estudo, os taninos hidrolisáveis de 

Phyllanthus niruri L. (ácido gálico, ácido elágico e corilagina) foram extraídos com mais 

eficiência em soluções aquosas ou misturas hidroetanólicas em relação a outros solventes 

orgânicos, como acetona e metanol (Markomaet al., 2007). 

 

3.2. Ensaio de toxicidade seletiva 

 

Meyer et al. (1982) estabeleceram uma escala de letalidade relacionada a concentração 

letal media (CL50) sobre as larvas de A. salina, sendo considerado tóxico valores de CL50 ≤ 

500,0 μg/mL, moderadamente tóxico CL50 entre 500-1000,0 μg/mL e atóxico CL50 ≥ 1000,0 

μg/mL. 

Os extratos apresentaram valores de CL50 entre 576,66 e 967,20 μg/mL, indicando 

níveis moderados de toxicidade (Tabela 1). Foi observado um considerável número de óbitos 

das larvas de A. salina nas concentrações mais elevadas após 24 horas de exposição, exceto 

nas amostras de cascas extraídas com etanol, o que corrobora com o menor nível de 

toxicidade apresentado. Os extratos das folhas foram mais tóxicos do que o das cascas o que 

também foi observado com o metanol em relação ao etanol. A análise comportamental 

revelou considerável diminuição na movimentação larval nas concentrações de 750,0 e 1000,0 

µg/mL em relação ao controle-negativo, demonstrando que concentrações elevadas dos 

extratos têm influência direta sobre a movimentação de A. salina. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Luna et al. (2005), que ao 

avaliarem a toxicidade aguda de vinte e três plantas medicinais utilizadas no nordeste 

brasileiro, observaram que os extratos de A. macrocarpa (Benth.) Brenan apresentaram 80% 

de mortalidade das larvas de A. salina na concentração de 1000 µg/mL. Outra espécie do 
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mesmo gênero, A. falcata (Benth.) Speg. demonstrou elevada toxicidade aguda já nas 24 

horas de exposição, comparativamente aos grupos controle (Amaral e Silva, 2008). 

Através do teste de correlação de Pearson, foi observado elevada relação (r = 0,9275) 

entre os níveis de taninos totais e as concentrações letais médias (CL50) de cascas e folhas de 

A. colubrina, o que indica que quanto maior a concentração de taninos maior a CL50, 

sugerindo que os taninos das amostras não possuem relação com a toxicidade da espécie. 

 

3.3. Atividade antibacteriana 

 

Os resultados da atividade antibacteriana foram avaliados através da mensuração dos 

halos de inibição conforme os parâmetros sugeridos por Alves et al. (2000): halos < 9 mm, 

inativo; 9-12 mm, pouco ativo; 13-18 mm, ativo; > 18 mm muito ativo. Os extratos analisados 

através do ensaio de difusão em ágar foram inativos frente aos microorganismos K. 

pneumoniae, E. coli e C. albicans. O extrato etanólico das cascas de A. colubrina na 

concentração de 10 mg/poço apresentou pouca atividade frente a Candida cruzi. Este mesmo 

resultado foi observado para os extratos etanólicos e metanólicos das cascas e folhas frente à 

cepa padrão de P. aeruginosa, no entanto, os dois extratos foliares apresentaram elevada 

atividade ao isolado clínico de sangue de P. aeruginosa (AM428). Ambos os extratos foram 

ativos frente às cepas de bactérias Gram-positivas. O extrato metanólico das folhas foi muito 

ativo frente à cepa de S. aureus MRSA multirresistente (AM642), enquanto que o extrato 

metanólico das cascas foi muito ativo frente à cepa padrão de S. saprophyticus (AM245). O 

extrato etanólico da casca foi muito ativo frente às cepas padrão de S. aureus (AM103) e E. 

faecalis (AM1056). Os resultados da atividade antimicrobiana são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Halos de inibição (em mm) do ensaio antibacteriano dos extratos etanólicos e 

metanólicos das cascas e folhas de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan frente a cepas 

padrão e isolados clínicos. 

StaphylococcusAureus 
Staphylococcus sp. 
(coagulase negativa) 

EnterococcusFaecalis Streptococus 
Pseudomona 
aeruginosa 

Extrato Conc./Poço 

AM103 AM642 AM245 AM789 AM458 AM428 AM358 AM990 AM997 AM1056 

10 mg 18 16 19 18 14 14 18 18 17 18 
EMC 

5 mg 16 14 17 15 12 12 15 16 14 16 

5 mg 16 15 16 15 12 12 15 15 15 18 
EEC 

10 mg 19 16 18 18 14 14 18 17 18 19 

10 mg 18 19 17 15 12 28 15 17 14 16 
EMF 

5 mg 16 18 16 14 AS 26 17 15 13 14 

5 mg 16 14 15 13 AS 23 15 15 13 14 
EEF 

10 mg 17 16 17 16 12 24 17 16 15 15 

Gentamicina 100 µg 24 22 27,5 27 AS 22 27 27 SA AS 

DMSO 40% SA SA AS AS AS AS SA SA SA AS 

 

EMC = extrato metanólico da casca; EEC = extrato etanólico da casca; EMF = extrato metanólico da folha;  

EEF = extrato etanólico da folha. SA=sem atividade 

 

Extratos vegetais são considerados com bom potencial antimicrobiano quando 

apresentam CMI< 100 µg/mL, moderada atividade com CMI de 100-500 µg/mL, fraca 

atividade com CMI de 500-1000 µg /mL e inativos com CMI> 1000 µg /mL (Tanaka et al., 

2005). O extrato etanólico das folhas de A. colubrina foi fracamente ativo contra S. aureus 

MRSA, um isolado clínico de secreção traqueal sensível apenas a vancomicina (Saraiva, 

2007).  

O crescimento da resistência bacteriana aos antibióticos é uma ameaça à população 

mundial, aumentando as recorrências por doenças infecciosas, devido ao surgimento de 

bactérias multirresistentes que dificultam o tratamento quimioterápico (Aqil, 2005). Por 

exemplo, as infecções nosocomiais produzidas por Staphylococcus aureus, principalmente S. 

aureus Meticilina Resistente (MRSA), é bastante reconhecida pela sua freqüência, morbidade, 

mortalidade e principalmente pela dificuldade de tratamento (Nascimento et al., 2000). 

Virtualmente, as cepas de MRSA são resistentes aos β-lactâmicos, macrolídeos, tetraciclina, 

aminoglicosídeos, sendo os glicopeptídeos a única alternativa de tratamento das infecções por 

S. aureus MRSA multirresistentes (Shibata, 2005). 

Neste sentido,  A. colubrina demonstrou resultados muito promissores, especialmente 

contra as bactérias Gram-positivas, uma vez que apresentou efeito inibidor sobre as cepas de 

bactérias sensíveis e também sobre as mais resistentes. Por exemplo, a cepa de S. aureus 
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MRSA (AM793) é multirresistente, sendo sensível apenas ao glicopeptídeo vancomicina, 

antimicrobiano que apresenta significativa toxidade e exige monitoramento em sua 

administração (Soares et al., 2000). 

Ao verificar a literatura, foi observado que muitos estudos relatam propriedades 

antimicrobianas de espécies da família Fabaceae, na qual o gênero Anadenanthera se 

encontra. Um estudo realizado com os extratos aquosos e metanólicos de seis espécies de 

Fabaceae usadas tradicionalmente em Yucatan mostraram que quatro espécies apresentaram 

atividade contra S. aureus e Bacillus subtilis, cinco apresentaram atividade contra C. albicans, 

duas apresentaram atividade contra Aspergillus niger e uma inibiu o crescimento de P. 

aeruginosa (Rosado-Vallado et al., 2000). Os taninos também são comumente associados a 

atividade antimicrobiana de muitos extratos vegetais, como o observado por Amarowicz et al. 

(2008) que ao avaliarem a atividade antibacteriana dos taninos de quatro espécies, concluíram 

que os taninos de todas as plantas exibiram potencial atividade antibacteriana. 

Mesmo tendo apresentado resultados promissores, os extratos das cascas e folhas de A. 

colubrina foram inativos frente às bactérias Gram-negativas e isto pode ter ocorrido por dois 

motivos: ausência ou concentrações relativamente baixas de substâncias potencialmente ativas 

e diferenças estruturais que este grupo apresenta em relação às Gram-positivas que podem 

dificultar a ação dos componentes ativos dos extratos (Ayres et al. 2008). 

 

 

4. Conclusões 

 

Considerando que compostos fenólicos são os possíveis responsáveis pela ação 

farmacológica de diversas plantas medicinais, os resultados de A. colubrina motivam a 

realização de estudos que avaliem seu potencial farmacológico, pois as mesmas apresentaram 

resultados muito significativos de conteúdo de taninos. 

A atividade antimicrobiana desempenhada pelos extratos das cascas e folhas de A. 

colubrina sugere que os diferentes mecanismos de resistência das bactérias não estão 

oferecendo proteção contra as substâncias presentes na espécie. Estes resultados motivam a 

realização de estudos de isolamento dos constituintes químicos responsáveis por tais 

atividades, com o intuito de encontrar uma nova droga com ação antimicrobiana frente a estes 

patógenos. 
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Incorporação dos extratos da casca e folha de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

em gel de carbopol e avaliação da estabilidade preliminar 

 

Valérium Thijan Nobre de Almeida e Castro, Sarah Raquel Gomes de Lima, 

Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim 

 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de 

Pernambuco, 50670-901 Recife - PE, Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diversos autores mostram que fatores ambientais podem modificar a produção de 

metabólitos em uma espécie vegetal, merecendo destaque os locais, assim como o clima seco 

da Caatinga (Monteiro et al., 2006). Conhecida popularmente como angico, angico-branco ou 

angico de caroço,Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, é encontrada em regiões de clima 

semi árido e destaca-se por apresentar elevados níveis de compostos fenólicos, os quais têm 

reconhecida atividade antioxidante, possuindo diversos usos medicinais, como expectorante, 

inflamações em geral, rachaduras dos pés e cicatrizante (Albuquerque et al., 2007). 

Leite (2009) cita diversos fatores que podem influenciar na resposta ao uso de uma 

substância de origem natural, por exemplo a duração, que depende da concentração de 

metabólitos do extrato, a idade do indivíduo e principalmente a forma farmacêutica, uma vez 

que boa parte dos fitoterápicos são comercializados em forma de extrato líquido ou seco, o 

que as vezes torna desagradável o uso do produto. 

Estudos anteriores, realizados em nosso laboratório, sobre a atividade antimicrobiana 

de A. colubrina frente a cepas de isolados clínicos e o crescente estudo de substâncias naturais 

para preparação de produtos cosmecêuticos motivaram o presente trabalho, o qual teve como 

objetivo a incorporação dos extratos das cascas e folhas de A. colubrina em gel de carbopol e 

avaliação da sua estabilidade preliminar. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

 

Incorporação do extrato em gel de carbopol 

 

A concentração estabelecida para a formulação do gel baseou-se na Concentração 

Mínima Inibitória (CMI) encontrada e nos resultados de atividade antimicrobiana e toxicidade 

seletiva frente às larvas deArtemia Salina Leach. A formulação foi preparada conforme é 

produzida na Farmácia Escola Carlos Drumonnd de Andrade (FECDA/UFPE) e descrita por 

Souza e Ferreira (2010), com adaptações. Todas as amostras foram preparadas em duplicata. 

 

Constituintes: 

 

1. Extrato seco – 0,1% 

2. Propilparabeno – 0,05% (conservante) 

3. Metilparabeno - 0,1% (conservante) 

4. Propilenoglicol – 3% (agente molhante) 

5. Aminometilpropanol – 1% (corretor de pH) 

6. EDTA – 0,1% (quelante, conservante) 

7. Carbopol – 1% (agente gelificante) 

8. Água destilada – q.s.p. (volume final) 

 

Determinação das especificações do produto  

 

 Foi utilizado o Guia de estabilidade de produtos cosméticos da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa, 2004) para analisar a estabilidade da formulação, sendo 

observados parâmetros como características organolépticas: aspecto, cor, odor e 

características físico-químicas: valor de pH, viscosidade e densidade. 

 

Aspectos: Entre estes, foi verificada a presença de alterações como: separação de fases, 

precipitação e turvação. As amostras foram descritas como normal, sem alteração; levemente 

separada, precipitada ou turva; separada, precipitada ou turva. 

 



 

 

61 CASTRO, V.T.N.A. Atividade antioxidante e antimicrobiana de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e 
incorporação em gel dermatológico 

Cor: Foi comparada visualmente entre os produtos a cor de cada um com a cor do padrão, que 

foi uma amostra que não sofreu os processos de avaliação da estabilidade. As amostras foram 

classificadas, em relação a cor, como: normal, sem alteração; levemente modificada; 

modificada; intensamente modificada. 

Odor: Foi comparado o odor de cada um dos produtos amostrados com o odor do padrão 

estabelecido, que foi uma amostra que não sofreu os processos de avaliação da estabilidade. 

As amostras foram classificadas, em relação ao odor, em: normal, sem alteração; levemente 

modificado; modificado; intensamente modificado. 

Densidade: Foi tarado um picnômetro na balança analítica (Marte AL500) em seguida 

colocado o produto até completar o volume de 25 mL. Posteriormente foi determinada a 

massa de cada um dos produtos e dividido por 25 mL para ser encontrado a densidade do 

produto em g/mL. 

pH: Foi determinado o pH (pHmetro de bancada Tecnopon) a partir de uma dispersão aquosa 

a 10% (p/p) da amostra analisada (2 g do gel) e em seguida comparados com valores 

compatíveis com o pH cutâneo (entre 5,5 e 6,5). 

 

Estudo reológico das formulações 

 

 Em um béquer, foi colocado 50 mL do produto e realizado estudo reológico 

(viscosímetro marca Shannon Ireland, modelo RI:2:M), sendo utilizado o pino nº6. O estudo 

reológico foi realizado analisando a viscosidade para as seguintes rotações de pêndulo: 10; 30; 

50; 70; 90; 110 rpm, respectivamente de forma crescente. Foi utilizado o intervalo de dois 

minutos entre as velocidades de rotação do pêndulo. 

 

Avaliação da estabilidade do gel 

 

A avaliação da estabilidade foi obtida observando o teste preliminar de centrífuga 

(Baby-I centrifugi Ma. 206, Fanem, SP-Brasil), e o estudo de estabilidade preliminar em ciclo 

gelo-degelo (12 dias). 

 

Estudo preliminar de centrífuga: Os produtos desenvolvidos foram colocados na centrífuga, 

em lados opostos, e submetidos a 3000 rpm durante 30 minutos. 

Ciclo gelo-degelo: As amostras preparadas foram submetidas a ciclos de gelo-degelo 

(congelador Esmaltec 350 L e estufa Quimis aparelho científico 250W) durante um período 
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de 12 dias, alternando entre 24h a temperatura de 45 ± 2 ºC e em seguida 24h a temperatura 

de -5 ± 2 ºC. Até o término dos 12 dias. Após cada ciclo de 24h, antes de ser colocado em 

outro ciclo, o material repousava até temperatura ambiente. 
 

RESULTADOS  

 

Avaliação da estabilidade preliminar do gel 

 

Os resultados obtidos para o estudo preliminar de centrífuga não demonstram 

alterações do tipo separação de fases, coalescência ou formação de precipitados conforme as 

Figuras 1. As especificações dos produtos estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características iniciais dos dois grupos desenvolvidos, antes do início das 

avaliações da estabilidade. 

Grupos 
Parâmetros 

G1 G2 

Aspecto A B 

Cor M V 

Odor I I 

Densidade (g/mL) 1,01 1,1 

pH 6,96 6,53 

Viscosidade (Pa) 50rpm 11,29 13,12 

A = brilhoso e homogêneo; B= fosco e homogêneo; M= marrom avermelhado; V= verde médio; I= 

característico; G1= Casca; G2= Folha. 

 

Figura 1. Gel de carbopol das cascas e folhas de A. colubrina antes(A) e depois (B) do teste de centrífuga 

Os produtos obtidos (G1 e G2) apresentaram comportamento reológico compatível 

com os fluídos não newtonianos independentes do tempo do tipo plásticos. Durante a 

A B 



 

 

63 CASTRO, V.T.N.A. Atividade antioxidante e antimicrobiana de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e 
incorporação em gel dermatológico 

avaliação da estabilidade no ciclo gelo-degelo, os dados obtidos para as amostras G1 e G2 são 

mostrados na tabela 2. A viscosidade, pH e densidade foram expressas em média. 

A avaliação da estabilidade preliminar de centrífuga e o ciclo gelo-degelo, durante 

doze dias, para os grupos G1 e G2 forneceu resultados compatíveis com os pré estabelecidos, 

dentro da normalidade e sem alterações dos parâmetros analisados (aspecto, cor, odor, 

densidade, e viscosidade). No entanto, o pH das amostras apresentou uma faixa um pouco 

acima do pH da pele (5,5 a 6,5), com característica neutra (6,5-6,9), não constituindo um 

problema para utilização do gel obtido. 

 

Tabela 2: Avaliação da estabilidade no ciclo gelo-degelo, para as amostras G1 e G2 (carbopol 

940 a 0,1 %, casca e folha respectivamente). 

Parâmetros Aspecto Cor Odor 
Densidade 

(g/mL) 
pH 

Viscosidade 

(PA) 50rpm 

G1 A A A 1,01 6,8 13 
Dia 01 

G2 A A A 1,11 6,7 10,3 

G1 A A A 1,06 6,8 13,5 
Dia 02 

G2 A A A 1,04 6,6 12,9 

G1 A A A 1,03 6,8 12,8 
Dia 03 

G2 A A A 1,06 6,5 13,4 

G1 A A A 1,04 7 13,1 
Dia 04 

G2 A A A 1,08 6,5 14,3 

G1 A A A 1,05 6,9 11,1 
Dia 05 

G2 A A A 1,04 6,5 11,3 

G1 A A A 1,05 6,9 13,7 
Dia 06 

G2 A A A 1,0 6,4 13,6 

G1 A A A 1,05 6,9 12,8 
Dia 07 

G2 A A A 1,05 6,5 13 

G1 A A A 1,04 6,7 10,7 
Dia 08 

G2 A A A 1,02 6,6 12,5 

G1 A A A 1,04 6,7 11,9 
Dia 09 

G2 A A A 1,05 6,4 13,1 

G1 A A A 1,03 6,9 12,1 
Dia 10 

G2 A A A 1,04 6,5 13 

G1 A A A 1,05 6,8 12 
Dia 11 

G2 A A A 1,0 6,6 13,1 

G1 A A A 1,02 6,8 12,1 
Dia 12 

G2 A A A 1,05 6,5 12,8 

A letra “A” na tabela indica normal, sem alterações 
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Os dados reológicos das amostras, foram avaliadas no viscosímetro a 50 rpm, uma 

rotação intermediária e que apresentou menor desvio padrão nas médias dos 12 dias de 

estudo. 

 

CONCLUSÃO 

 

O ciclo gelo-degelo é uma metodologia que provoca intenso estresse na formulação, e 

após este estudo as amostras não apresentaram modificações dos parâmetros analisados, 

mantendo o mesmo comportamento durante todo o cilco sendo, portanto, um indicativo de 

estabilidade do produto. Isto possibilita as preparações seguirem para novos testes de 

atividade biológica e de estabilidade prolongada. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nos doseamentos de compostos fenólicos e de atividade 

biológica justificam o uso medicinal e comercial da espécie estudada. As diferenças 

observadas entre as partes analisadas de A. colubrina, bem como o líquido utilizado para 

extração de compostos bioativos mostraram que a espécie é umaboa candidata a produção de 

um fitoterápico. 

Apesar dos extratos da casca apresentarem resultados numéricos superiores aos 

extratos foliares em relação à atividade removedora de radicais livres, o último torna-se mais 

interessante por se enquadrar na mesma classe de atividade com base no desempenho do 

extrato bruto em relação ao padrão utilizado (boa atividade) e apresentar melhor atividade 

quelante, além de reduzir a pressão extrativista. Em adição, a comparação dos extratos 

etanólicos e metanólicos foi de grande interesse para a espécie estudada, uma vez que objetivo 

de extrair compostos fenólicos foi atingido, em especial os taninos, sendo mais indicado o 

etanol, que ainda possui menor custo e toxicidade. 

No que diz respeito a atividade antimicrobiana testada, apesar de não terem 

apresentado resultados tão satisfatórios, principalemente em relação a bactérias gram-

negativas, sugere-se novos testes frente a outros microorganismos, além do teste com frações 

isoladas do extrato, uma vez que apresentaram conteúdos fenólicos consideráveis, os quais 

pela literatura possuem reconhecida atividade antimicrobiana. 

A elaboração de um produto semi-acabado estimula a continuação da pesquisa para a 

produção do fitoterápico, seguindo para novos testes de estabilidade prolongada e atividades 

biológicas da formulação. 
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