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RESUMO 

 

Atualmente existe o interesse de analisar a ação das radiações ionizantes em extratos 

vegetais de plantas utilizadas tanto na medicina popular como em outros fins. A 

descoberta de compostos derivados de plantas que possam ajudar no controle 

microbiológico e/ou erradicação de caramujos vetores de parasitas importantes em 

saúde pública, tal como a esquistossomose e outras moléstias, é de grande valia, 

principalmente se a planta for facilmente encontrada na região afetada. Pode-se destacar 

Ziziphus joazeiro, popularmente conhecido como juá, uma espécie nativa da caatinga 

arbórea, árvore explorada comercialmente e bastante valorizada, devido à sua utilização 

por importantes indústrias farmacêuticas, na fabricação de cosméticos, xampus 

anticaspa e creme dental. No entanto, não existem, até o momento, muitos relatos na 

literatura sobre a atividade de Ziziphus joazeiro como biocida. Os objetivos do presente 

trabalho foram avaliar a ação de extratos hidroalcóolicos de cascas e folhas de Ziziphus 

joazeiro quanto a ação moluscicida e antimicrobiana e avaliar o efeito da radiação gama 

de ⁶⁰Co nestes extratos, com a hipótese de que a radiação potencializará estes efeitos. 

Os resultados mostraram que o Ziziphus joazeiro não apresentou atividade  moluscicida, 

porém apresentou atividade antimicrobiana para as bactérias gram-positivas 

Micrococcus luteus e Bacillus subtilis, e a álcool-ácido-resistente Mycobacterium 

smegmatis. As análises estatísticas mostraram que não ocorreu ação da radiação gama 

com relação à potencialização das ações moluscicidas e antimicrobiana. Também foi 

observado que os extratos analisados não apresentaram ação tóxica ao ambiente e que 

mantiveram as suas características fitoquímicas mesmo após a exposição à radiação. 

 

Palavras Chave: Análise fitoquímica . Biomphalaria glabrata . Cromatografia de 

Camada Delgada. 

 

 



VALUATION OF SHARES AND molluscicidal and antimicrobial extract of 
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ABSTRACT 

 

Currently there is interest in analyzing the action of ionizing radiation on plant extracts 

from plants used in folk medicine as much as other purposes. The discovery of plant 

compounds that may help control microbiological and / or eradication of snail vectors of 

parasites important in public health, such as schistosomiasis and other diseases is of 

great value, especially if the plant is easily found in the affected region . We can 

highlight Ziziphus joazeiro, popularly known as juá, a species native to the savanna tree, 

tree prized and commercially exploited, due to its use by major pharmaceutical 

companies, cosmetics manufacturing, anti-dandruff shampoos and toothpaste. However, 

there is, so far, many reports on the activity of Ziziphus joazeiro as biocides. The 

objectives of this study was to evaluate the effects of extracts of bark and leaves of 

Ziziphus joazeiro as molluscicidal and antimicrobial action and evaluate the effect of 

gamma radiation from Co ⁶ ⁰ these extracts, with the hypothesis that radiation will 

enhance these effects. The results showed that the Ziziphus joazeiro molluscicide was 

inactive, but they showed antimicrobial activity against gram-positive bacteria 

Micrococcus luteus and Bacillus subtilis, and acid-resistant Mycobacterium smegmatis. 

Statistical analysis showed that no action of gamma radiation with respect to the 

enhancement of antimicrobial and molluscicidal activities. It was also observed that the 

extracts analyzed showed no toxic effects on the environment and maintained their 

phytochemical characteristics even after exposure to radiation. 

 

Keywords: Phytochemical Analysis. Biomphalaria glabrata. Thin Layer 

Chromatography. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

As radiações ionizantes têm sido utilizadas em diferentes áreas da 

atividade humana, dentre elas pode-se citar a medicina, a indústria, a produção 

de energia, a esterilização de materiais cirúrgicos, a conservação de alimentos, 

dentre outros. 

 

Na conservação de alimentos são utilizadas doses de radiação gama 

entre 0,05 a 70 kGy, com o objetivo de eliminar agentes patogênicos. No 

entanto, as doses aplicadas não devem alterar nem a integridade nem as 

propriedades desses alimentos (CNEN, 2009). Desta forma surgiu o interesse 

de analisar a ação das radiações ionizantes em extratos vegetais de plantas 

utilizadas tanto na medicina popular como em outros fins, primeiramente com o 

objetivo de verificar a manutenção das propriedades desejadas após a 

irradiação e, posteriormente, a utilização destes produtos para os fins a que se 

destinam.  

 

O Brasil possui uma das maiores diversidades de espécies de plantas do 

mundo, porém menos de 10% tem sido estudada quanto as suas 

características biológicas e menos de 5% têm suas características fitoquímicas 

determinadas (LUNA et al., 2005). Logo, as plantas constituem uma rica fonte 

de pesquisa de novas substâncias, principalmente quanto às suas atividades 

biológicas para, por exemplo, o controle microbiológico, controle de vetores de 

doenças e de pragas.  

 

A descoberta de compostos derivados de plantas que possam ajudar no 

controle microbiológico e/ou erradicação de caramujos vetores de parasitas 

importantes em saúde pública, tal como a esquistossomose e outras moléstias, 

é de grande valia, principalmente se a planta for facilmente encontrada na 

região afetada (OMS, 1991). Quando se procura obter substâncias ativas de 

plantas, um dos principais aspectos a serem observados consiste nas 

informações da medicina popular. Já é senso comum que é muito mais 



provável encontrar atividade biológica em plantas orientadas pelo uso na 

medicina popular, do que em plantas escolhidas ao acaso (YUNES, 2001). 

  

Neste contexto, podemos destacar Ziziphus joazeiro, popularmente 

conhecido como juá, uma espécie nativa da caatinga arbórea (PRADO & 

GIBBS, 2003). O Z. joazeiro é explorado comercialmente e bastante valorizado, 

devido à sua utilização por importantes indústrias farmacêuticas, na fabricação 

de cosméticos, xampus anticaspa e creme dental. Verifica-se que sua 

utilização para assepsia bucal pela população, é anterior à exploração 

industrial (LIMA, 2000; MATOS, 2000). Já na medicina popular, o Z. joazeiro é 

indicado no tratamento de gripes, gastrites, ferimentos e contusões (LIMA, 

2000).  

 

Relatos na literatura especializada sobre a atividade do Z. joazeiro como 

biocida , são raros, principalmente no que se refere ao controle populacional de 

moluscos como o Biomphalaria glabrata, hospedeiro do Schistosoma mansoni, 

helminto responsável pela transmissão da esquistossomose.  

 

Em estudos que envolvam a utilização de extratos no meio ambiente, 

faz-se necessário avaliar sua possível toxicidade. Isto é realizado a partir de 

bioensaios com Artemia salina, comumente conhecido como camarão das 

salinas, pequeno crustáceo muito utilizado em estudos fisiológicos e em testes 

de toxicidade ambiental. 

 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma 

avaliação fitoquímica para detecção dos compostos presentes nos extratos 

utilizados. Como objetivos específicos pretende-se avaliar a ação da radiação 

gama de ⁶⁰Co em extratos vegetais hidroalcóolicos, extraídos de cascas do 

caule e folhas do Z. joazeiro, em relação à potencialização das atividades 

moluscicida e antimicrobiana e verificar a toxidade ambiental por meio de 

larvas de Artemia salina. 

 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Radiações ionizantes  

 

Radiação é a energia emitida e transferida por intermédio do espaço. As 

radiações podem ser classificadas em ionizantes e não ionizantes, de acordo 

com os efeitos que causam no sistema para o qual a energia é transferida 

(BUSHONG, 2010). 

 

A radiação ionizante é uma forma de energia que é capaz de arrancar 

um dos elétrons orbitais de átomos neutros, transformando-os em um par de 

íons. Este tipo de interação entre radiação e matéria é chamado de ionização. 

A radiação ionizante pode ser classificada em dois grupos: as corpusculares e 

as eletromagnéticas. Como exemplo das radiações corpusculares tem-se as 

partículas alfa, beta, elétrons, prótons e nêutrons que podem interagir com o 

meio, provocando ionização das moléculas (OKUNO, 1998). 

 

Como exemplos de radiação eletromagnética têm-se os raios-X e raio 

gama. Este tipo de radiação é utilizado em diferentes áreas do conhecimento; 

na medicina: diagnósticos e terapia, na indústria, na produção de energia, 

esterilização de materiais cirúrgicos e alimentos, dentre outros. (TAUHATA, 

1984; DIEHL, 1990). 

 

As radiações não ionizantes são as que interagem com a matéria sem 

alterar suas características atômicas, por possuírem baixa energia. São 

exemplos de radiação não ionizante os raios ultravioletas, infravermelhos, as 

ondas de radiofrequência, de microondas, de luz visível e o laser (BITELLI, 

2006; CNEN, 2009). 

 

A radiação é expressa em joules. A unidade de energia absorvida é o 

Gray (Gy), que equivale a um joule por quilograma ou 10.000 erg/g. Seu 

múltiplo mais usado é o kGy (quiloGray) e ele expressa a quantidade de 

energia absorvida pela matéria (LUCA, 2003; MAHAPATRA, 2005). 

 



2.1.1 Interação da radiação com sistemas biológicos 

 

Os efeitos biológicos (morte celular, alterações morfológicas, funcionais 

e etc.) são resultados da interação da radiação com a matéria viva e dependem 

de uma variedade de fatores, como: dose, tempo de exposição, grau de 

exposição, tipo de radiação, eficiência do sistema de reparo celular, dentre 

outros. 

 

As radiações podem interagir diretamente com os componentes 

celulares (efeito direto), como DNA, proteínas e lipídeos, ou por meio dos 

radicais livres produzidos pela radiólise da água (efeito indireto). Após a 

interação das radiações ionizantes com as células, ocorrem alterações 

celulares e moleculares, sendo o DNA um dos principais alvos das radiações 

(OKUNO, 1988; SEGRETO, 2000; BITELLI, 2006). 

 

Uma exposição do organismo à radiação ionizante pode desencadear 

uma série de reações, potencializando funções biológicas (como por exemplo, 

o aumento da fecundidade em moluscos expostos a determinadas doses de 

radiação (MELO, 1998) bem como poderão resultar até na morte do organismo 

ou na indução de mutações) (OKUNO, 1988, CANTINHA, 2008).  

 

A irradiação de alimentos e plantas é um processo físico de tratamento 

comparável à pasteurização térmica, ao congelamento ou ao enlatamento. O 

processo envolve a exposição do alimento ou planta, embalado ou não, a um 

dos três tipos de energia ionizante: raios gama, raios X ou feixe de elétrons. A 

fonte mais comum de raios gama, para processamento de alimentos ou 

plantas, é o radioisótopo 60Co (TEIXEIRA, 2002). 

 

O uso da radiação gama apresenta potencialidade em diferentes áreas 

da tecnologia (IEMMA, 1999), uma delas é sua utilização sobre materiais de 

origem vegetal (SATOMI et al., 2005), podendo ser um valiosa maneira de 

prevenir os riscos de contaminação microbiana de produtos fitoterápicos.  

 



Desta forma surgiu o interesse de analisar a ação das radiações 

ionizantes em extratos vegetais utilizados tanto na medicina popular como para 

outros fins biológicos, primeiramente com o intuito de verificar a manutenção 

das atividades destes extratos após a irradiação e, posteriormente, a utilização 

destes produtos para os fins a que se destinam. 

 

Neste sentido, Koseki et al. (2002) avaliaram algumas ervas usadas em 

fitoterapia, tais como as ervas de alecrim, manjericão e alcachofra, que foram 

irradiados com doses de 10, 20 e 30 kGy e verificaram que não houve 

influência da radiação nas ações terapêuticas das plantas.  

 

De outra parte, Migdal et al (1998), verificaram que o tratamento por 

radiação gama a doses de até 10 kGy foi eficiente na descontaminação de 17 

ervas medicinais, reduzindo os microrganismos (bactérias aeróbias, fungos e 

leveduras) em 99,9%, sem causar mudanças consideráveis na atividade 

biológica das ervas, isto é, a radiação não degradou substâncias como mentol, 

flavonóides, ácido valérico e óleos essenciais. 

 

No mesmo sentido, Dall-Agnol (2001) avaliou os efeitos da radiação 

gama do 60Co na eliminação da carga microbiana de plantas medicinais tais 

como: Paullinia cupana (guaraná), Foeniculum vulgare (erva-doce), Ginko 

biloba (ginko) e Piper methysticum (kawa-kawa) tratadas com doses de 0 a 25 

kGy. O autor observou que a partir da dose de 5 kGy houve uma redução 

significativa da contaminação microbiana das plantas.  

 

Oliveira et al.(2007) utilizaram a radiação gama em extrato de Maytenus 

ilicifolia (espinheira-santa) para o controle de qualidade microbiológica, através 

de doses que variaram de 1 a 10 kGy. Os resultados apontaram para uma 

contribuição positiva da radiação gama no controle de qualidade microbiológica 

dos extratos vegetais.  

 

Prado et al.(2009) avaliaram o efeito da irradiação gama do 60Co na 

destruição da microbiota fúngica natural de cinco plantas medicinais: Cynara 

scolymus L. (alcachofra), Peumus boldus Molina (boldo), Matricaria recutita 



L.(camomila), Echinodorus grandiflorus Micheli (chapéu de couro) e Cassia 

acutifolia Delile (sene). Observaram a redução total da contagem de fungos em 

boldo a partir de 3 kGy e em chapéu de couro e sene a partir de 5 kGy. Já em 

alcachofra e camomila, a contagem inicial foi reduzida parcialmente na dose de 

10 kGy . 

 

Vários trabalhos com a irradiação de plantas medicinais usadas na 

indústria farmacêutica já foram realizados e mostraram que a irradiação reduziu 

a microbiota sem afetar a qualidade terapêutica (VIEIRA et al.,2007). 

 

Do que antecede, no presente trabalho foi utilizada a radiação ionizante 

com o intuito de potencializar a atividade do extrato de casca de caule e folhas 

do Z. joazeiro. 

 

2.2 Família Rhamnaceae e Ziziphus joazeiro 

 

Segundo Rios & Recio (2005), as pesquisas com plantas vêm 

despertando grande interesse, uma vez que abrangem desde estudos de seus 

princípios ativos até sua ação biológica. Isto demonstra a importância e a vasta 

área que abrangem os estudos com vegetais. 

 

Portanto a descoberta de compostos derivados de plantas que possuam 

uma atividade antimicrobiana ou que possam colaborar no controle biológico do 

vetor de parasitas importantes em saúde pública, tal como a esquistossomose 

e outras moléstias, representa uma grande valia, principalmente se a planta for 

facilmente encontrada na região afetada (OMS, 1991). 

 

A família Rhamnaceae é composta por cerca de 58 gêneros e 900 

espécies com distribuição cosmopolita, abrangendo plantas dos mais variados 

hábitos, desde ervas até árvores e lianas, sendo representada por 23 gêneros 

e 170 espécies na América Tropical (HEALD, 2004). Embora relativamente 

pequena essa família é intensamente estudada devido à sua diversidade de 

utilização.  

 



Segundo Lima (2000), a família Rhamanacea apresenta grande 

potencial econômico, apesar de ainda pouco explorado. Muitos de seus 

representantes são utilizados como plantas ornamentais, na medicina popular, 

na fabricação de cosméticos, na alimentação de animais e como madeira tanto 

na marcenaria como na produção de lenha e carvão. Os frutos, em algumas 

espécies são doces e já estão sendo inseridos na alimentação humana.  

 

Quanto à medicina popular brasileira, as pertencentes à família 

Rhamnaceae são largamente empregadas na cura de várias moléstias como 

doenças de pele, disenteria, agente antitérmico, hipertensão arterial e vários 

tipos de infecções (BANDONI et al.,1976; ZÁCHIA et al.,1999). 

No Brasil o gênero Ziziphus, pertencente à família Rhamanacea, está 

distribuído em todas as regiões, menos no Sul do Brasil (LIMA, 2000), 

possuindo cerca de 30 espécies (HEALD, 2004), seis das quais ocorrem na 

região Nordeste (CNIP, 2005).  

 

Assim a espécie Ziziphus joazeiro (Figura 1), popularmente conhecida 

como juazeiro ou juá, é endêmica da Caatinga (GIULIETTI et al., 2002), 

ocorrendo nos diversos estados do Nordeste do Brasil, inclusive no Polígono 

da seca, distribuindo-se do Piauí até o Norte de Minas Gerais, geralmente ao 

longo dos vales (MATOS,2000). Apresenta enorme importância ecológica e 

econômica, sendo utilizada localmente para produção de lenha e carvão, 

arborização de ruas e jardins, além de possuir frutos comestíveis (LORENZI 

1998), os quais são explorados de forma extrativista e comercial.  

 

 

 



 

Figura 1 – Ziziphus joazeiro Mart e partes do vegetal utilizadas para obtenção do 

extrato (casca de caule e folhas). 

 

Braga (1976) e Lorenzi (1992) destacam a prática do cultivo do Z. 

joazeiro em pomares domésticos, em todo o Brasil. Por ser uma das poucas 

espécies da caatinga que se conservam sempre verdes (BRAGA ,1976), as 

folhas do Z. joazeiro podem ser utilizadas na alimentação de caprinos e ovinos 

como um recurso alternativo durante a época de seca (BARROS et al., 1991). 

Suas flores são importante fonte de recurso alimentar para abelhas, pois são 

utilizadas na meliponicultura (criação de abelhas indígenas sem ferrão), sendo 

atividade alternativa de renda para produtores de algumas áreas da Caatinga 

(MARINHO et al., 2002).  

 

O juá é uma árvore de crescimento lento, com ramos tortuosos 

protegidos por espinhos e possui porte mediano, podendo apresentar um maior 

ou menor crescimento a depender do local onde se desenvolve. As árvores 



maiores atingem dimensões próximas de 16 metros. Apresenta folha 

perenifólia, inteira, semi-coriácea, elíptica, com três nervuras partindo da base 

da lâmina (LORENZI, 1992). Constituído de tronco bastante esgalhado desde o 

solo, com ramos flexuosos e subdivididos. Possui sistema radicular pivotante 

com o intuito de absorver água do subsolo no período de estiagem. O seu fruto 

é uma drupa globosa, amarelada, com polpa branca e doce, rica em vitamina C 

(LORENZI, 2002; LIMA, 2006). 

 

O amplo emprego dessa planta nas práticas caseiras da medicina, 

odontologia e cosmética aplicadas popularmente, com base numa longa 

tradição, é motivo suficiente para sua escolha como temas de estudos 

fitotécnicos, químicos, farmacológicos e clínicos mais aprofundados, visando o 

seu melhor aproveitamento nas diversas aplicações possíveis, podendo-se 

citar a ação de extratos vegetais no controle de vetores de doenças e no 

controle microbiológico (LORENZI & MATOS, 2002). 

 

Em um experimento piloto, Mendes et al. (2009) verificaram que o 

extrato das folhas de juazeiro irradiado com dose de 10 kGy na concentração 

de 250 ppm apresentou maior poder moluscicida em relação aos embriões de 

Biomphalaria glabrata quando comparado com a mesma concentração não 

irradiada, sugerindo uma modificação estrutural dos compostos quando 

submetidos a radiação ionizante de alta taxa de dose. 

 

Segundo Jurberg et al. (1989) o Ziziphus joazeiro foi uma das 14, dentre 

26 espécies vegetais estudadas, que se destacou por apresentar porcentagem 

de mortalidade dos caramujos Biomphalaria glabrata entre 20 e 100% em 

concentrações que variaram de 0,5 ppm a 20 ppm, ou seja, dentro dos critérios 

estabelecidos pela OMS. O estudo não especifica qual a metodologia 

empregada nem os testes realizados ou que partes do Ziziphus joazeiro foram 

utilizadas, apenas é informado que foram obtidos resultados gerais. 

 

Porém, para que sejam seguidos os padrões exigidos pela OMS, fazem-

se necessários estudos mais detalhados, com novas concentrações de 



extratos, com verificação da atividade moluscicida e sua potencialização ou 

não após a irradiação com raios gama do Cobalto-60. 

 

2.3 Compostos químicos vegetais  

 

Os vegetais são excelentes fontes de matéria-prima na busca de novas 

drogas e em outros usos, tais como moluscicidas, tendo-se em vista que a 

diversidade molecular dos produtos naturais é muito superior àquela derivada 

dos processos de síntese química (ALVES, 2001). 

 

A variedade e complexidade de metabólitos produzidos pelas plantas 

estão sempre influenciadas pelos diferentes estímulos ambientais a que estão 

sujeitos, acarretando a síntese de moléculas com estruturas complexas e 

grande diversidade de estruturas e grupos químicos funcionais (RISSATO et 

al.,2004). 

 

Segundo Balandrin et al. (1985) várias plantas acumulam substâncias 

orgânicas que podem ser extraídas em quantidade suficiente para serem 

economicamente utilizadas nas mais variadas aplicações científicas, comercias 

e tecnológicas.  

 

Os compostos químicos extraídos das plantas são classificados em 

metabólitos primários e secundários. Os metabólitos primários fornecem as 

substâncias (carboidratos, aminoácidos e lipídeos) envolvidas nas funções 

básicas essenciais da vida celular – respiração e biossíntese de aminoácidos e 

outras substâncias necessárias para a vida da célula. Já os metabólitos 

secundários são compostos elaborados a partir da síntese dos metabólitos 

primários, tais como compostos fenólicos, terpenóides, componentes de óleos 

essenciais e alcalóides entre outros, sendo freqüentemente armazenados em 

menores quantidades do que os primários (BASILE et al., 2000; LIMA, 2001; 

NIERO et al., 2003). 

 



Os metabólitos secundários podem ser considerados como materiais 

especiais ou produtos químicos refinados que possuem estruturas altamente 

complexas. São específicos das espécies e participam das interações intra e 

intercelular do próprio organismo ou com células de outros organismos. 

Amplamente utilizados comercialmente para fins farmacêuticos, conferindo 

sabor ou aroma aos produtos e no combate a diferentes pragas, como 

pesticidas naturais (BALANDRIN et al.,1985; YUNES et al., 2001; HOLETZ et 

al., 2002; MACIEL et al., 2002; ROJAS et al., 2006).  

 

Esses metabólitos, também são os responsáveis pelos efeitos 

medicinais ou tóxicos das plantas, e apresentam grande importância ecológica, 

uma vez que podem atuar na atração de polinizadores, modificando 

adaptações químicas à pressão ambiental ou ainda atuam como defensores 

químicos contra microorganismos, insetos, predadores superiores e até mesmo 

contra outras plantas (aleoquímicos) (BALANDRIN et al., 1985; Di STASI, 

1995). 

 

2.4 Biomphalaria glabrata – hospedeiro intermediário do Schistosoma 

mansoni  

 

A esquistossomose é uma doença endêmica, silenciosa, parasitária que 

ocorre em 76 países e territórios, principalmente na América do Sul, Caribe, 

África e leste do Mediterrâneo que se não tratada, pode levar a óbito 

(CHITSULO et al., 2000; AMARAL et al., 2006). Mais de 207 milhões de 

pessoas estão infectadas em todo o mundo, e cerca de 700 milhões em 

situação de risco em 74 países endêmicos (WHO, 2010). 

 

É uma doença típica de regiões pobres e está associada à falta de 

saneamento básico, utilização de água contaminada na agricultura, trabalhos 

domésticos e lazer (RAPADO et al.,2007). Segundo dados do Ministério da 

Saúde, o Brasil é o país mais atingido pela enfermidade na América (BRASIL, 

2009). 

 



O contato com as coleções de água doce contaminada por ovos de 

helmintos do gênero Schistosoma, onde também estão presentes os caramujos 

hospedeiros, constitui a forma de transmissão. O homem contaminado elimina, 

com as fezes, os ovos do parasito. No meio aquático, os ovos eclodem 

liberando os miracídios (larvas ciliadas) que penetram nos tecidos do caramujo. 

Os miracídios instalam-se no corpo do animal e transformam-se em cercárias 

que, ao serem liberadas pelo molusco, podem infectar o homem (Figura 2). 

 

 

Figura 2- Ciclo de vida do Schistosoma mansoni. 

(www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/filo-platelmintos-11.php) 

 

A esquistossomose é causada por helmintos do gênero Schistosoma, 

sendo que no Brasil a espécie responsável pela transmissão é o S. mansoni. O 

ciclo evolutivo do S. mansoni, desenvolve-se em duas fases: uma no interior do 

caramujo do gênero Biomphalaria, sendo a espécie mais difundida no Brasil a 

Biomphalaria glabrata; e outra no organismo do mamífero (KATZ, 1997). 

Atualmente no Brasil, há cerca de dez espécies e uma subespécie do 

molusco do gênero Biomphalaria e, destas, três se mostraram capazes de se 

infectar naturalmente pelo S. mansoni: B. glabrata (Say, 1818); B. tenagophila 

(Orbigny, 1835); B. straminea (Dunker,1848) e duas, B. amazonica e B. 

peregrina, são hospedeiras intermediárias potencias, uma vez que se infectam 



quando expostas experimentalmente ao parasito (PARAENSE, 1970; PESSÔA 

& MARTINS,1988; REY, 1991; LIMA, 1995). 

 

Um dos mais eficientes vetores da esquistossomose mansônica nas 

Américas, a Biomphalaria glabrata, constitui a principal espécie no Brasil e a 

mais suscetível à penetração das larvas do trematódeo, além de poder ser 

infectada com todas as linhagens geográficas. Devido a essas características 

possui importância na saúde pública e se mostra crucial no desenvolvimento da 

esquistossomose no país (MOYOU-SOMO et al., 2003; BEZERRA,2004; LUNA 

et al.,2005; NEVES, 2005; REY, 2008). 

 

No Brasil, Biomphalaria glabrata pode ser encontrada em valas, 

córregos, reservatórios de água, barragens, poços, brejos e lagoas, onde ela 

realmente consegue proliferar abundantemente. Podendo ser encontrados em 

locais menos hóspitos como esgotos e aterros. Apresenta preferência por 

águas rasas, com velocidade inferior a 30 cm/s, tendo como substrato o leito 

lodoso ou rochoso e a vegetação enraizada ou flutuante nas águas de 

superfície junto à margem, onde são normalmente detectadas. Na maioria dos 

habitats favoráveis a sua colonização, observam-se certos traços comuns, 

como riqueza de microflora e matéria orgânica, boa insolação, pH entre 6 e 8, 

teor de cloreto de sódio abaixo de 3% e temperatura média entre 20 e 25°C 

(PARAENSE, 1970; FREITAS, 1976; APPLETON, 1978).  

 

Para sobreviver às mudanças entre as estações de chuvas e de 

estiagem, as populações de B. glabrata apresentam adaptações de 

sobrevivência, como a estivação, que consiste na diminuição de atividade, ou 

permanência em estágio latente por longos períodos de tempo (OLIVIER & 

BARBOSA, 1956; DANNEMANN & PIERI, 1989). 

 

Moluscos da espécie B. glabrata caracterizam-se por possuírem concha 

lisa grande, com 3 a 4 cm de diâmetro e 6 a 7 giros, quando encontrado em 

ambiente natural. Porém, em criadouros artificiais (em laboratório), esses 

animais possuem concha menor, tendo de 1 a 2,5 cm de diâmetro e 4 a 6 giros. 

(PÊSSOA & MARTINS, 1988; REY, 1991; NEVES, 2004). 



 

O aspecto da superfície dos giros arredondado (Figura 3) varia em 

função das condições ecológicas e procedência. Outro aspecto morfológico 

que se destaca é o tamanho da concha, podendo verificar que entre as 

espécies de molusco da família Planorbidae, a qual pertence a Biomphalaria 

glabrata, ela possui o maior tamanho, podendo atingir os 40 mm de diâmetro e 

11 mm de largura. Sua distribuição geográfica se dá por cerca de dezesseis 

estados do Brasil, além do Distrito Federal. (REY, 2008).  

 

Figura 3- Biomphalaria glabrata. (CARVALHO et al.; 2005). 

 

O controle dos criadouros de caramujo é difícil devido a seu alto 

potencial reprodutivo, capacidade de repovoar criadouros após tratamento, 

adaptações respiratórias que possibilitam a sobrevivência em habitats 

aquáticos e terrestres, resistência à dessecação e comportamentos de 

proteção que possibilitam eventual escape da ação das medidas de controle 

(JURBERG et al.,  1989; SOUZA & LIMA, 1990). 

 

 

2.4.1 Medidas de controle de Biomphalaria glabrata 

 

Uma das ações recomendadas pela OMS, para o controle da 

esquistossomose, além da implantação de medidas de saneamento e do 

tratamento dos doentes, é o emprego de moluscicidas para reduzir as 

populações do caramujo hospedeiro intermediário, em locais onde a doença é 

endêmica (WHO, 1993).  



 

Os métodos de controle da proliferação dos caramujos podem ser 

classificados em biológico, físico e químico. O biológico envolve a introdução 

de organismos com ação predadora, competidora, parasitária ou patogênica no 

habitat dos moluscos hospedeiros (BARBOSA, 1995). Como métodos de 

controle físico consideram-se o saneamento hídrico e o manejo ambiental para 

o controle de vetores, os quais são capazes de impedir o desenvolvimento e a 

manutenção das populações dos moluscos (BRASIL, 2005). Já o controle 

químico consiste na aplicação de produtos tóxicos com ação em ovos e 

moluscos adultos (moluscicidas) nos criadouros (REY, 2008).  

 

Por outro lado, estas medidas de controle apresentam algumas 

limitações, que apenas são considerados eficazes quando associados a outros 

métodos de controle ou em pequenas áreas. Entretanto, necessitam de 

investimentos dispendiosos e constante manutenção (BARBOSA, 1995).  

 

Em relação aos métodos biológicos, há controvérsias sobre a validade 

do uso de moluscos ampularídeos no controle biológico de planorbídeos, pois a 

ingestão de ovos e de moluscos adultos de Biomphalaria glabrata ocorrem em 

conseqüência do hábito alimentar voraz desses animais e não é um processo 

seletivo, existindo uma co-habitação prolongada em criadouros naturais, sem 

ocorrer exclusão competitiva. Não há qualquer espécie com eficácia predatória 

comprovada contra os moluscos e que tenha sido utilizada em campanhas de 

controle.  

 

A introdução de predadores naturais do caramujo (tilápias, apaiari, 

patos, gansos etc.) que possam promover controle biológico eficaz deve ser 

incentivada, desde que este seja um método “natural” de controle, sem 

agressões drásticas ao ambiente (KATZ, 1986a, 1986b; BRASIL, 2005). 

 

Moluscicidas sintéticos são utilizados para combater caramujos e outros 

moluscos que se alimentam de plantas, na agricultura, em hortas e jardins 

(MCCULLOUGH et al.,1980; MENDONÇA, 2003). Os moluscicidas sintéticos 

são utilizados em programas de controle da esquistossomose com o objetivo 



de combater os caramujos vetores. Estima-se que mais de 7.000 produtos 

químicos já foram testados com esta finalidade. (REY, 2001; NEVES, 2005). 

No entanto, apenas a niclosamida (2’,5'-dicloro-4’-nitrosalicilanilida) conhecida 

como bayluscida, é o único produto recomendado pela OMS, porém seu preço 

inviabiliza o uso rotineiro nos países pobres. No Brasil é aprovada pela 

ANVISA, permanece disponível comercialmente, além de ser mais efetivo e 

menos prejudicial ao meio ambiente e a saúde humana do que outros 

moluscicidas sintéticos (MCCULLOUGH et al., 1980).  

 

Os resultados com moluscicidas sintéticos podem não ser satisfatórios, 

já que as espécies do gênero Biomphalaria sp. possuem diversas estratégias 

de defesa, além de apresentarem alto custo, tanto no valor do produto quanto 

operacional  devido à necessidade de repetidas aplicações, e o dano ambiental 

(MENDONÇA, 2003; GASPAROTO et al., 2005). 

 

2.4.2 Compostos fitoquímicos e moluscicidas  

 

A descoberta de compostos de origem vegetal que possam promover o 

controle de forma eficaz do caramujo, sendo este um método “natural”, sem 

agressões drásticas ao ambiente, tem sido estudada por vários grupos de 

pesquisas (LEMOS et al., 1992; MAILLARD et al., 1995; SINGH et al., 1996). 

Portanto, o uso de plantas com atividade moluscicida pode representar uma 

alternativa barata, além de evitar a poluição do meio ambiente, pelo fato de 

elas serem biodegradáveis (MARSTON et al., 1985). 

Entre as principais características exigidas para um moluscicida, 

destacam-se a alta efetividade, não interferência nas populações vegetais e 

animais do ambiente, baixo custo, praticidade e facilidade de aplicação 

(PESSÔA & MARTINS, 1988; GIORDANI et al., 2005), além de eficácia 

ovicida, ou seja, sua capacidade de matar os embriões dos caramujos dentro 

dos ovos (WHO, 1965; DUNCAN & STURROCK, 1987).  

 

Segundo Duncan & Sturrock (1987), mesmo que as concentrações letais 

para caramujos adultos não matem os embriões imediatamente, é possível que 



essas mesmas concentrações interrompam a eclosão dos ovos ou matem os 

embriões após uma exposição mais prolongada. 

 

A pesquisa de compostos biologicamente ativos complementa os 

métodos químicos tradicionais e aponta para a busca por fitoquímicos 

bioativos, uma vez que a simultaneidade do tratamento humano e de 

criadouros de importância epidemiológica ou outro método de controle é 

considerado a melhor forma para o controle da esquistossomose, 

principalmente na fase intensa de transmissão (PAULINI, 1966; ALMEIDA- 

MACHADO, 1982; MCCULLOUGH & MOTT, 1983; SILVEIRA, 1989). 

 

Logo, a necessidade de moluscicidas eficientes e ecologicamente 

aceitáveis acompanhou a tendência das pesquisas com plantas visando extrair 

substâncias ativas para o desenvolvimento de produtos com capacidade de 

atuar como moluscicidas (BILIA et al., 2000; OLIVEIRA-FILHO & 

PAUMGARTTEN, 2000; RUG & RUPPEL, 2000; SCHALL et al.; 2001; 

BEZERRA et al., 2002; LEYTON et al.; 2005; LUNA et al., 2005). 

 

Estudos relativos à avaliação moluscicida de vegetais, que obtiveram 

resultados positivos na utilização de seus extratos, sugerem que a atividade 

tóxica das plantas se deve à presença de metabólitos secundários como 

taninos, saponinas, terpenóides, esteróides e flavonóides, dentre outros 

(CHIFUNDERA et al., 1993; REY, 2001; HYMETE et al., 2005), dentre estas  

substâncias presentes nos vegetais,  verifica-se que as saponinas e os taninos 

são os metabólitos secundários mais promissores.  

 

As saponinas, abundantes em várias famílias vegetais, apresentam bom 

desempenho moluscicida devido à alta toxicidade (CL90 = 1,5 mg /mL em  24 

horas) e sua ação hemolítica em caramujos. São solúveis em água e tóxicas 

para os seres humanos, assim como para peixes e alguns vertebrados 

aquáticos, devido à interferência em processos respiratórios, provocando a 

paralisia do funcionamento das brânquias (VICKERY & VICKERY, 1981; 

HENDERSON, et al., 1987;SAITO & LUCHINI, 1998). 

 



Os saponosídeos, derivados triterpênicos, são freqüentes no caule do 

Ziziphus joazeiro. As saponinas triterpênicas são as mais abundantemente 

encontradas nas dicotiledôneas (OLIVEIRA et al., 2003). A atividade 

moluscicida das saponinas (glicosídeos triterpenóidais) depende da natureza, 

da sequência e das ligações interglicosídicas dos carboidratos que constituem 

a unidade açúcar e da presença de substituintes na unidade aglicona 

triterpênica. Os diglicosídeos são mais ativos do que os mono e triglicosídeos 

(GUTERRES, 2005). 

 

Os taninos apresentam baixa toxicidade para organismos aquáticos e 

também estão presentes em diversas famílias vegetais onde sua extração é 

facilmente realizada com água. Porém, quando comparado com as saponinas 

apresentam reduzido efeito moluscicida (CL
90

= 50 mg/mL em B. glabrata) 

(HENDERSON, et al., 1987).  

 

A maioria dos estudos com extratos vegetais têm sido realizados de 

acordo com as especificações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

moluscicidas químicos (WHO, 1961, 1965). As normas preconizadas para 

testes com moluscicidas diversos recomendam a procura de plantas e produtos 

vegetais dotados de propriedades moluscicidas que possam ser utilizados sem 

afetar o equilíbrio do meio ambiente. 

A recomendação considera que o extrato pode ser classificado como 

inativo, se levar de 0 a 30% de mortalidade, parcialmente ativo se levar de 40 a 

60% de mortalidade e ativo se levar de 70 a 100% de mortalidade aos 

caramujos. Entretanto, de acordo com a publicação de 1983 (WHO, 1983), a 

planta moluscicida só deve ser considerada ativa quando obtiver 90% de 

mortalidade nas concentrações de 20 ppm para extratos e 100 ppm para o 

vegetal bruto. 

 

Farnsworth et al. (1987) preconizam que em moluscos aquáticos, o 

efeito de planta natural deve  ser ativo em concentrações iguais ou menores  

que 100 ppm (mg/mL) para matar 90% dos caramujos em 24 h de contato em 

temperatura constante. Os extratos aquosos (“a frio ou a quente”) devem ser 



ativos em concentrações de 20 ppm para matar 90% dos caramujos expostos 

por 24h, em temperaturas constante. Opcionalmente os extratos alcoólicos 

(metanol) deveriam ser ativos em concentrações iguais ou menores que 20 

ppm, bem como solventes lipofílicos na mesma concentração. 

 

Para a identificação de plantas com eficiência moluscicida, segundo 

Lemos et al. (1992) e Maillard et al. (1995), devem-se seguir alguns critérios 

estabelecidos, destacando-se principalmente: 

 

a) Alta atividade moluscicida. Os extratos brutos de onde poderão ser 

isolados componentes ativos devem revelar atividade em concentrações 

menores do que 100 mg/L, já que a ação do moluscicida sintético bayluscida 

revelou atividade de 1 mg/L (LC100 = 0,3 mg/L) contra o transmissor 

Biomphalaria glabrata após 24 h de tratamento ; 

 

b) As plantas responsáveis pela atividade moluscicida devem crescer 

(nativa ou cultivada) facilmente no local onde ocorre a endemia, utilizando-se 

para extração preferencialmente flores, frutos ou folhas para que se evite a 

destruição do organismo vegetal;  

 

c) Extração dos constituintes químicos com água, o que torna o 

processo de isolamento mais barato. Esta orientação baseia-se na solubilidade 

das saponinas (glicosídeos) em água. 

 

Segundo Mccullough et al. (1980), o envenenamento por moluscicida 

provoca a ruptura do equilíbrio osmótico do molusco que está sob controle 

neuro-hormonal; consequentemente podem ocorrer dois mecanismos que 

demonstram a mortalidade dos caramujos: a retração da massa cefalopodal 

para dentro da concha com a liberação de hemolinfa ou a projeção anormal do 

cefalópode para fora da concha.  

 

O reconhecimento da bioatividade de extratos de plantas que 

preencham estes requisitos, necessários à ação moluscicida, poderá tornar o 

seu uso uma alternativa aos compostos sintéticos usados no controle de 



moluscos transmissores do agente causador da esquistossomose mansônica 

(BAPTISTA et al.,1992).  

 

A ineficácia dos produtos químicos diante da capacidade de 

sobrevivência dos vetores faz com que eles tenham tempo pré-determinado. 

Entretanto, acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar um 

desenvolvimento bem mais lento de resistência, além de normalmente atingir 

somente espécies alvo, serem biodegradáveis, não causarem poluição 

ambiental e diminuírem drasticamente o problema dos resíduos (CHAGAS, 

2004). 

 

A necessidade de moluscicidas eficientes e ecologicamente aceitáveis 

tem impulsionado as pesquisas de produtos naturais na busca de substâncias 

ativas para o desenvolvimento de moluscicidas alternativos (KLOOS & 

MCCULLOUGH, 1987). 

 

Portanto, o uso de plantas com propriedades moluscicidas é 

considerado promissor no controle da esquistossomose, uma vez que, pelos 

resultados encontrados na literatura, as plantas moluscicidas apresentam 

também função larvicida em meio aquático (CARVALHO et al. 1998; SILVA et 

al.. 2004; VINAUD ,2005). 

 

No Brasil, a literatura apresenta estudos sobre várias espécies de 

plantas com atividade moluscicida reconhecida.  

 

Mendes et al. (1984) estudaram 68 extratos hexânicos de 23 plantas 

brasileiras nas concentrações de 1, 10 e 100 ppm, que foram testadas sobre 

caramujos adultos e desovas de Biomphalaria glabrata. Dos resultados obtidos 

verificou-se que 12 (35,3%) mostraram atividade moluscicida para adultos e 8 

(23,5%) para desovas na concentração de 100 ppm. Um extrato hexânico 

(2,9%) foi parcialmente ativo na concentração de 1 ppm, dois (5,8%) na 

concentração de 10 ppm, e, um outro (2,9%) na concentração de 100 ppm para 

adultos; apenas um se apresentou, na concentração de 100 ppm, parcialmente 

ativo para as desovas. 



 

Alvim et al.(1999) investigaram a quantidade mínima de extrato bruto 

metanólico para causar 100% de morte do Biomphalaria glabrata, obtido das 

raízes da Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen e a Pfaffia paniculata (Martius) 

Kuntze (Amaranthaceae), conhecidas como ginseng brasileiro. O extrato bruto 

metanólico da Pfaffia glomerata causou mortalidade dos caramujos 

Biomphalaria glabrata a partir de 200 ppm, no entanto o extrato da Pfaffia 

paniculata, mostrou-se inativo. 

 

Brustolin & Cortez (2000) observaram o efeito do extrato metanólico 

bruto e de frações obtidas do fracionamento deste extrato das partes aéreas da 

Gymnema sylvestre R. Br. (Asclepiadaceae), conhecida popularmente como 

“destruidora de acúcares”, em concentrações de 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 

6,25; 3,12 e 1,56 ppm . Constataram que o extrato metanólico bruto causou 

mortalidade dos caramujos Biomphalaria glabrata a partir de 200 ppm. Já a 

fração que apresentou maior atividade foi a fração metanólica, obtendo-se 

mortalidade a partir de 100 ppm. 

 

Bezerra et al. (2002), ao investigarem a atividade moluscicida de plantas 

medicinais do cerrado, demonstraram que extratos brutos etanólicos 

preparados das cascas e das folhas do Caryocar brasiliensis (pequi) possuem 

atividade tóxica contra Biomphalaria glabrata. 

 

Leyton et al. (2005) analisaram extratos aquosos e alcoólicos de folhas 

Lycopersicon esculentum, Mill. c.v. Cereja (tomateiro). Assim, por extração 

metanólica e precipitação alcalina, foi obtido um produto que se denominou 

“glicoalcalóide esteroidal bruto” (GEb), no qual foi caracterizada a presença de 

tomatina. O “GEb” apresentou alta atividade moluscicida (CL50 = 8,01 ppm e 

CL90 = 13,17 ppm), comparável à atividade da tomatina. Desovas de B. 

glabrata mostraram-se resistentes aos demais extratos testados.  

 

Luna et al.(2005) realizaram um estudo da atividade moluscicida de 23 

plantas medicinais da região nordeste. Dessas, o extrato das folhas da Annona 

muricata (graviola) na concentração de 100 ppm causou 100% de mortalidade 



dos caramujos adultos e o extrato da casca do Caesalpinia echinata ( pau-

brasil) foi eficaz apenas sobre desovas (100% mortalidade a 100 ppm). 

 

Truiti et al.(2005) avaliaram, quanto à atividade moluscicida, a toxicidade 

aguda dos extratos etanólicos em Biomphalaria glabrata de cinco espécies de 

plantas brasileiras: Cayaponia podantha (melãozinho), Paullinia elegans, 

Nectandra falcifolia, Helicteres gardneriana e Melochia arenosa. Observaram 

que apenas a M. arenosa (lava-prato) teve atividade de 100% letal para 

caramujos a 200 ppm e apresentaram uma DL50 = 143 mg/mL.  

 

Cortez et al. (2006) avaliaram os extratos brutos de Almeidea coerulea e 

Conchocarpus gaudichaudianus, verificando que os extratos metanólicos das 

folhas de Conchocarpus gaudichaudianus e em diclorometânico dos extratos 

dos caules de Almeidea coerulea demonstraram uma fraca atividade 

moluscicida frente ao caramujo Biomphalaria glabrata, na concentração de 400 

ppm, e o extrato das folhas de Almeidea coerulea em diclorometano uma forte 

atividade a 100 ppm.  

2.5 Atividade antimicrobiana  

 

O uso de plantas como recurso terapêutico vem sendo descrito em toda 

a história da humanidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 

80% da população mundial utilizam plantas medicinais como principal recurso 

no atendimento básico de saúde, seja sob a forma in natura (por opção ou por 

ser a única alternativa disponível) ou em sistemas de medicina que empregam 

plantas processadas em formulações medicamentosas, como a medicina 

chinesa (YUNES et al., 2001). 

 

A atividade antimicrobiana das plantas medicinais tem sido pesquisada 

em diversas espécies, tanto no Brasil como em outros países, tendo em vista 

que os vegetais são uma excelente fonte de busca de novas drogas 

antimicrobianas considerando a diversidade molecular dos produtos naturais. 

(NOVAIS et. al., 2003). 

 



De igual forma, graças à sua atividade metabólica secundária, os 

vegetais superiores são capazes de produzir substâncias antibióticas utilizadas 

como mecanismo de defesa contra predação por microorganismos, insetos e 

herbívoros (GOTLIEB, 1981).  

 

Observa-se que a propriedade antimicrobiana dos extratos vegetais é 

empregada na horticultura, na estabilização dos solos, protegendo assim as 

raízes e as sementes do ataque dos fungos e bactérias (SCALBERT, 1991). 

 

Referentes a trabalhos, com outras espécies, Gundidza (1986) relatou 

que extratos de cascas de Ziziphus mucronata Willd. apresentaram atividade 

antifúngica. Enquanto que Tanira et al. (1998) não encontraram atividade 

antimicrobiana do extrato alcoólico e aquoso de folhas de Ziziphus spina-christi 

(L.) Willd., quando testados contra Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, 

verificando uma ação antimicrobiana do extrato alcoólico apenas contra 

Bacillus subtilis (CMI =  2mg/mL). 

Giacomelli (2005) detectou a presença de 16 metabólitos secundários de 

diferentes classes, em partes aéreas e das raízes de Discaria americana, além 

de alguma atividade antimicrobiana em seus extratos, comprovando, desta 

forma, as propriedades medicinais da espécie. 

 

Sena Filho et al. (2006) confirmaram atividade antimicrobiana de 

extratos etanólicos da raiz de Lippia alba L. (erva cidreira) frente ao S. aureus . 

Ventura et al. (2007) observaram atividade antimicrobiana de folhas e partes 

aéreas da Trembleya laniflora (flor-de-lã) e Xyris platystachia (cabeça de 

negro), respectivamente, em ensaios in vitro de difusão em ágar frente a 

linhagens padronizadas de Staphylococcus aureus. 

 

Aguiar et al. (2008) verificaram a atividade antimicrobiana, in vitro, de 

extratos brutos da Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Verbenaceae) (erva-cidreira) 

frente a diferentes microorganismos. Os resultados obtidos mostraram que os 

extratos clorofórmicos, acetônicos e etanólicos da raiz foram ativos frente a 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Mycobacterium 



smegmatis, Candida albicans e Monilia sitophila e os extratos hexânicos, 

etanólicos e metanólicos das folhas inibiram S. aureus, M. luteus, B. subtilis, M. 

smegmatis e M. sitophila. 

 

Há várias razões que levam os pesquisadores da área fitoquímica e 

também microbiologistas a buscarem a ação antimicrobiana de metabólitos 

secundários de plantas. Uma delas é o aumento da resistência bacteriana 

frente aos antibióticos tradicionais utilizados na terapêutica, causada, entre 

outros fatores, pelo uso indiscriminado destes.  

Alguns fatores podem interferir nos resultados da avaliação “in vitro” dos 

extratos de plantas, em especial, o método de extração, o volume do inóculo, a 

composição do meio de cultura, o ph e a temperatura. (RIOS et al.,1988). 

 

 

2.6 Avaliação de toxicidade ambiental de extratos vegetais 

 

O estudo da toxidade de substâncias bioativas isoladas de plantas e de 

compostos orgânicos (sejam eles provenientes de plantas ou sintéticos) deve 

ser viável em laboratórios tradicionais de química, farmacologia ou 

microbiologia, o que e levou à busca de novos testes através de ensaios com 

procedimentos simples e rápidos (CAVALCANTE et al., 2000). 

 

A letalidade de organismos simples tem sido utilizada para um rápido e 

relativamente simples monitoramento da resposta biológica, onde há apenas 

dois parâmetros envolvidos: vida ou morte. Os resultados podem ser facilmente 

tratados estatisticamente (SANTOS PIMENTA et al., 2003).  

 

Com o objetivo de se estabelecer a toxicidade de novos produtos 

naturais, muitos ensaios podem ser utilizados, como o da letalidade com o 

microcrustáceo Artemia salina, considerado uma das ferramentas mais úteis 

para a avaliação da toxicidade geral ambiental e para detectar compostos 

bioativos em extratos vegetais (MEYER et al., 1982; MCLAUGHLIN et al.,1991; 



NICK et al., 1995), mas que também pode ser utilizado para expressar a 

toxicidade de um extrato com atividade moluscicida contra organismos não-

alvos, como peixes e pequenos crustáceos (OLIVEIRA-

FILHO;PAUMGARTTEN, 2000;LIMA et al., 2002). 

 

Artemia sp. (Figura 4) são microcrustáceos encontrados em mais de 300 

biótopos ao longo de cinco continentes. O habitat natural deles são lagos de 

água salgada e salina, estando adaptados para sobrevivência em corpos de 

água que sofrem marcantes flutuações sazonais. Possuem reprodução 

partogenenética que viabiliza o surgimento de enormes populações e sua 

dispersão, através da produção de cistos. Entretanto, por não possuírem meio 

de proteção contra predação, só podem viver em locais rasos e salgados, 

devido ao número reduzido de predadores, principalmente as aves, alguns 

peixes e o homem, nessas áreas (VINATEAE, 1994). 

 

 

Figura 4 - Artemia sp. ( www.hlasek.com/foto/artemia_salina_6908.jpg). 

 

Devido à sua ampla distribuição e facilidade de obtenção de seus cistos, 

o gênero Artemia tem sido utilizado em testes de toxidade para uma ampla 

variedade de produtos como pesticidas, petroquímicos e dispersantes, metais 

pesados, metabólitos de microorganismos e produtos carcinogênicos, desde a 

década de 1950 (SORGELOOS et al.,1978). 

 

Considerando a sua praticidade, rapidez, facilidade de implantação e 

baixo custo, estes testes podem ser utilizados numa avaliação preliminar das 



amostras, como parte integrante de um conjunto de avaliações com outros 

organismos de diferentes níveis tróficos, ou na impossibilidade de utilização de 

outros testes de avaliação de toxidade (VEIGA et al.1989). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Coleta das amostras 

 

O material botânico utilizado foi constituído por amostras da espécie 

arbórea: Ziziphus joazeiro Mart. (920 g de casca de caule e 24 g de folhas) 

coletadas num fragmento de Caatinga com cerca de 20 hectares dentro da 

Estação Experimental de Caruaru, órgão pertencente ao Instituto Agronômico 

de Pernambuco (IPA). A estação fica situada na microrregião do Vale do 

Ipojuca, umas das seis Mesorregiões do Agreste pernambucano (Anexo A) 

(GPS) (ALCOFORADO FILHO et al., 2003). A área de estudo foi escolhida em 

função do grande número de indivíduos da espécie e por apresentar boas 

condições de conservação (ALCOFORADO FILHO et al., 2003). 

 

Na coleta das amostras foram selecionadas plantas de parcelas 

previamente demarcadas no interior do fragmento, em locais com maior 

umidade e melhor estado de conservação, considerados preferenciais para 

desenvolvimento vegetal (ARAÚJO, 1998). As amostras foram coletadas de 

indivíduos com diâmetro ao nível do solo DNS ≥ 10cm. Os critérios 

estabelecidos para coleta do material vegetal foram: folhas íntegras localizadas 

a partir de 1 metro do solo e cascas que não apresentassem marcas de 

extrativismo. Após a coleta das amostras, elas foram devidamente 

armazenadas, identificadas e transportadas ao laboratório para subseqüente 

análise. 

 

As amostras de cascas do caule e folhas foram acondicionadas em 

sacos plásticos, para não haver perda de umidade, e transportadas para o 

laboratório de Biofísica e Radiologia da Universidade Federal de 

Pernambuco/UFPE. 

 
 
 
 
 
 
3.2 Preparo do material botânico  



 

No laboratório de Biofísica Química do Departamento de Biofísica e 

Radiologia da UFPE as amostras de cascas do caule e folhas de Ziziphus 

joazeiro Mart. foram identificadas e separadas . 

 

Posteriormente, as amostras foram submetidas, por alguns dias, à 

secagem em sombra e ambiente ventilado, sendo ao final deste procedimento, 

trituradas em moinho de faca. Em seguida, as amostras foram peneiradas em 

uma peneira de malha de 2,00 x 2,00 mm, retirando-se amostras 

representativas de cascas do caule e folhas da espécie vegetal, fazendo a 

pesagem das mesmas e sendo adicionado etanol a 70% em cada amostra para 

obtenção dos extratos brutos.  

 

3.3 Obtenção dos extratos brutos 

 

Para obtenção dos extratos hidroalcóolicos foram utilizadas amostras de 

cascas do caule e folhas de Ziziphus joazeiro Mart. sendo macerados durante 

72 horas em 3 extrações consecutivas em etanol/água (70%). Posteriormente, 

os extratos hidroalcoólicos foram submetidos a uma filtração com papel de filtro 

(CELAB) e evaporados à secura em evaporador rotativo Fisaton modelo 803, 

em seguida foram pesados para serem utilizados nos testes moluscicidas, 

antimicrobianos, e de toxicidade. 

 

3.4 Rendimento das amostras 

 

Logo após a obtenção dos extratos brutos das cascas do caule e folhas 

de Ziziphus joazeiro Mart., em etanol, partiu-se para a análise do rendimento, a 

qual foi realizada seguindo a relação direta apresentada abaixo:  

 

Peso do material triturado utilizado                                                 100%  

Peso do extrato obtido desse material                              Rendimento (%) 

 

3.5 Irradiação das amostras 

 



Os extratos hidroalcóolicos de cascas do caule e folhas de Ziziphus 

joazeiro Mart. foram separados em alíquotas de 5 g, colocadas em pequenos 

potes de vidros para o tratamento por radiação ionizante. 

 

Para a irradiação utilizou-se um irradiador com uma fonte Gamma Cell 

60Co (modelo 220 Excel-MDS Nordion; taxa de dose de 7,222 kGy/h -

20/02/2010) do Departamento de Energia Nuclear da UFPE (Figura 5). 

 

  

 

Figura 5 - Irradiador Gammacell 
60

Co, utilizado na irradiação dos extratos vegetais.  

 

3.6 Análise Fitoquímica 

A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes 

químicos das espécies vegetais ou avaliar sua presença nos mesmos. Quando 

não se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse, a análise 

fitoquímica pode identificar os grupos de metabólitos secundários relevantes 

(SIMÕES, 2001). 

Os ensaios fitoquímicos realizados visaram evidenciar as principais 

classes de metabólitos presentes nas amostras, com reagentes específicos 

para cada classe (BETOLLO et al., 1981).  

Dentre os métodos para prospecção fitoquímica, a cromatografia mostra-

se como uma ferramenta valiosa para o monitoramento, isolamento e 

identificação destes agentes em amostras ambientais (CARDOSO et al. 2001). 



 

3.6.1 Prospecção Fitoquímica 

 

Para a determinação do perfil cromatográfico do vegetal foram utilizadas 

alíquotas (15 µL) dos extratos hidroalcoólicos, irradiados e não irradiados, 

originados de folhas e cascas do caule de Ziziphus joazeiro Mart. Os extratos 

foram analisados por cromatografia em camada delgada (CCD) segundo a 

metodologia descrita por Betollo et al. (1981), Markhan (1982), Harborne (1998) 

e Wagner & Bladt (1996), empregando-se placas prontas de sílica-gel  (Merck – 

Alemanha, art. 105554), usando-se sistemas de desenvolvimento com 

polaridades diferenciadas e revelação dos cromatogramas com reagentes 

adequados às características dos grupos investigados: polifenóis (cumarinas, 

derivados cinâmicos, glicosídeos, de fenilpropanóides, flavonóides e 

proantocianidinas), triterpenóides (triterpenos, esteróides e saponosídeos) e 

alcalóides (Tabela1).  

 

As amostras foram aplicadas nas cromatoplacas em forma de soluções 

(a 1-10% em solvente volátil) a cerca de 2 cm da base inferior, mediante uso de 

um tubo capilar. Alguns cuidados foram tomados para evitar alterações na 

camada do adsorvente ou que o halo de difusão da amostra fosse maior do 

que 2 mm. Soluções diluídas da amostra foram aplicadas repetidamente, 

esperando-se a evaporação do solvente antes de nova aplicação, a fim de 

obter maior concentração no ponto de partida. Aplicaram-se todas as amostras 

de todos os extratos utilizados, assim como o padrão (controle) em uma placa, 

mantendo-se uma distância de 1 cm entre os pontos, para evitar contato entre 

as amostras. A placa, com a extremidade semeada para baixo, é então 

mergulhada no solvente selecionado, mantido em cuba fechada (câmara). É 

importante observar que o nível do solvente deverá ficar abaixo dos pontos de 

aplicação. Durante a corrida do solvente o sistema deve permanecer fechado, 

para garantir saturação da câmara pelo vapor do solvente. A cromatoplaca 

deverá ser retirada da cuba somente quando a frente do solvente atingir um 

limite pré-determinado na parte superior da placa (cerca de 2 cm). Após o 

desenvolvimento as cromatoplacas são secas e as posições dos componentes 

da amostra visualizadas por um meio adequado. A visualização (revelação) 



pode ser feita por métodos físicos ou químicos. Placas preparadas com adição 

de um material fluorescente permitem visualizar facilmente compostos UV-

ativos, que aparecem como manchas escuras em fundo fluorescente, se a 

placa for iluminada com lâmpada de luz ultravioleta 



Tabela 1. Sistemas Cromatográficos e reveladores utilizados para a prospecção fitoquímica 

dos extratos irradiados de casca e folha de Ziziphus joazeiro Mart. 

Metabólitos 

Sistemas de 

Desenvolvimento ou 

Fase móvel 

Revelador Referência 

Alcalóides 

AcOEt-HCOOH-AcOH-H₂O 

(100:11:11:27v/v) 

 

Dragendorff Wagner & Bladt (1996) 

Cumarinas 

Éter-tolueno-AcOH 10% 

(100:11:11:27v/v) 

 

U. V. (365 nm) Wagner & Bladt (1996) 

Derivados cinâmicos 

AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 

 

NEU 
Wagner & Bladt (1996); 

Neu (1956) 

Esteróides e 

Triterpenóides 

TOLUENO :ACETILA 

(90:10) 

Lieberman/Burch

ard 
Harborne (1998) 

Fenilpropanoglicosídeos 

AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 

 

NEU Wagner & Bladt (1996) 

Flavonóides 

AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 

 

NEU 
Wagner & Bladt (1996); 

Neu (1956) 

Iridóides 

AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 

 

Vanilina sulfúrica Wagner & Bladt (1996) 

Proantocianidinas 

condensadas e 

Leucoantocianidinas 

AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 
Vanilina clorídrica Roberts et al. (1957) 

Saponinas 
AcOEt-HCOOH-AcOH- H₂O 

(100:11:11:27v/v) 
Água Xavier (1976) 

 

Eventualmente padrões autênticos foram cromatografados com as 

amostras (co-cromatografia). Desta forma os grupos de metabólitos foram 

investigados, indicando-se a seguir os aspectos cromatográficos observados: 

 

(I) Polifenóis (cumarinas, derivados cianâmicos, fenilpropanoglicosídeos 

e flavonóides) 



 

a) Luz ultravioleta (365 nm) 

Caracterização: cumarinas apresentam-se nestas condições com fluorescência 

azul intensa (às vezes verde ou vermelha); derivados cinâmicos (tipo ácido 

caféico, ácido clorogênico, etc.) e fenilpropanoglicosídeos (tipo verbascosídeo) 

apresentam uma fluorescência azul claro, pouco intensa; flavonóides 

excetuando-se algumas agliconas mostram fluorescência de coloração violeta-

escura. 

 

b) Difenil borinato seguido de observação sob luz ultravioleta (365 nm) 

Caracterização: cumarinas não sofrem modificações quanto à coloração e 

intensidade da fluorescência; derivados cinâmicos mostram intensa 

fluorescência azul claro; fenilpropanoglicosídeos: apresentam fluorescência 

intensa verde limão. 

 

c) Flavonóides:  

Caracterização: estes apresentam fluorescência com clorações diversas 

consoante a estrutura básica (aglicona) da molécula. 

Derivados Luteolínicos : fluorescência  amarelo canário  

Derivados apigeninicos : fluorescência verde musgo 

Derivados quercetínicos :fluorescência laranja  

Derivados quempferólicos : fluorescência verde caque  

Derivados miricetínicos : fluorescência laranja avermelhada  

Derivados do eriodictiol: fluorescência vermelha (coloração vermelha no visível, 

com algumas horas). 

 

 

(II) Terpenóides  

 

Triterpenos e esteróides (Tolueno: AcEtila (90:10)  

Revelador Liebermann-Burchard  

Caracterização: manchas cinza e marrons no visível após aquecimento do 

cromatograma (85-100°C) durante pelo menos 5 min., e fluorescência de 

coloração rósea (esteróides), vermelho-violeta (triterpenos). 



 

(III) Saponosídeos (saponinas)  

 

Caracterização: Ensaio de afrogenicidade conduzido em tubo de ensaio e 

efetuado com 5 mL de extrato aquoso ( 5%), submetido a forte agitação manual 

por cerca de um minuto. Observando-se a formação de espuma abundante 

(anel afrogênico) e persistente durante pelo menos 2 h, após a agitação.  

Ensaio em CCD: o extrato aquoso após indicação de afrogenicidade foi 

submetido à partição com n-butanol e alíquotas da fase orgânica submetidas a 

análises cromatográficas.  

Fase móvel [100:11: 11:26 v/v] e revelação com H2O . Manchas brancas em 

fundo opaco. Confirmando-se com (A) Solução etanólica a 2% de vanilina 

seguido de (B) solução etanólica de ácido sulfúrico a 5%. Aquecendo-se o 

cromatograma a 85-100 ºC durante 5 minutos. Manchas marrons acinzentadas.  

 

(IV) Glicosídeos de Iridóides  

Caracterização: Manhas verde-azuladas ou violetas com solução a 1% de 

vanilina clorídrica em HCl concentrado. 

 

 

3.7 Ensaios Biológicos 

 

Avaliação da atividade moluscicida dos extratos de Ziziphus joazeiro 

Mart. 

 

3.7.1 Criação e manutenção dos moluscos. 

 

Foram utilizados moluscos Biomphalaria glabrata (melânicos) mantidos 

no Laboratório de Radiobiologia do Departamento de Biofísica e Radiobiologia 

(DBR) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esses caramujos, 

negativos quanto à presença do S. mansoni, foram mantidos em aquários 

plásticos com água filtrada e declorada, com pH 7,0 e temperatura média de 

25°C.(Figura 6). A troca da água ocorreu semanalmente e os animais foram 

alimentados diariamente com alface fresca. 



 

 

Figura 6 - Aquários de criação de moluscos B. glabrata do moluscário do 

Departamento de Biofísica e Radiobiologia – UFPE 

 

3.7.1.1 Seleção dos moluscos B. glabrata  

 

a) Adultos 

Os moluscos adultos foram acondicionados em aquários individuais, 

com capacidade de 180 mL (Figura 7) e selecionados de acordo com as 

seguintes características: ter idade mínima de 2 meses, diâmetro de concha 

entre 10 e 14 mm e serem sexualmente maduros. 

 

 

Figura 7: Aquários individuais de B.glabrata 

 

Após a seleção, os moluscos B. glabrata adultos foram separados em 

seis grupos com dez moluscos, acondicionados em recipientes com 



capacidade para 475 mL. A concentração do extrato utilizada em todos os 

experimentos foi de 100 ppm.  Esta concentração é a recomendada pela OMS 

para testes de extratos vegetais brutos com potencial moluscicida. Os grupos 

foram distribuídos da seguinte forma: 

 

Controle negativo (água); 

Controle positivo (Carbonato cúprico na concentração de 50 μg)  

Controle com extrato bruto não irradiado; 

Extrato irradiado com 5,0 kGy; 

Extrato irradiado com 7,5 kGy; 

Extrato irradiado com 10 kGy; 

 

A exposição ocorreu durante 24 horas e, após este intervalo de tempo, 

os moluscos adultos foram lavados com água filtrada para retirada dos 

resíduos dos extratos, e, em seguida, colocados em novos recipientes com 

água filtrada.  

A observação da sobrevivência e alterações no potencial reprodutivo 

ocorreu por 10 dias consecutivos. A análise do potencial reprodutivo ocorreu 

por meio da análise do número de desovas ovipostas pelos moluscos. Os 

embriões, por sua vez, foram analisados quanto à presença de malformação, 

morte e eclosão, com o auxílio do microscópio estereoscópico (Tecnival ® 

SQZ). Todo experimento foi mantido em estufa de demanda bioquímica de 

oxigênio (B.O.D. Eletrolab 122FC ®) à temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 

12 horas.  

 

b) Embriões 

Para coleta dos embriões, foram colocados na superfície da água dos 

aquários filmes plásticos onde os moluscos adultos puderam depositar as suas 

desovas. Em seguida as desovas foram separadas individualmente e 

colocadas em placas de Petri para identificação do estádio embrionário. Foram 

utilizados embriões no estádio de blástula (fase 24 horas após a primeira 

clivagem do ovo) (Figura 8). 

 



 

Figura 8- Embriões na fase de blástula. 

 

Os embriões dos B. glabrata foram separados em seis grupos com 100 

indivíduos, colocados em placas de Petri e expostos da mesma forma que os 

adultos. A exposição ocorreu durante 24 horas e após este período os 

embriões foram lavados com água filtrada, para retirada dos resíduos dos 

extratos, e, em seguida, colocados em placas de cultura de células de 24 

poços (COSTAR 3524 CELL CULTURE CLUSTER-USA), para observação dos 

seguintes parâmetros: mortalidade, malformações e eclosão. Esta análise foi 

realizada por 8 dias consecutivos.  

 

Durante todo o experimento as placas contendo os embriões foram 

mantidas na estufa BOD sob as mesmas condições dos moluscos adultos. O 

experimento foi realizado em triplicata. 

 

3.7.2 Testes Antimicrobianos 

 

Foram utilizados microrganismos pertencentes à Coleção de 

Microrganismos do Departamento de Antibióticos da UFPE: Gram-positivos 

(Staphylococcus aureus - UFPEDA 01, Micrococcus luteus - UFPEDA 06, 

Bacillus subtilis - UFPEDA 16, Enterococcus faecalis - UFPEDA 138; Gram-

negativos Escherichia coli - UFPEDA 224, Serratia marcescens UFPEDA 398, 

Pseudomonas aeruginosa - UFPEDA 39; álcool-ácido-resistente 

Mycobacterium smegmatis - UFPEDA 71; levedura Candida albicans - 

UFPEDA 1007.  

 

3.7.2.1 Padronização do inóculo 



 

Os microrganismos testes foram padronizados pela turvação equivalente 

ao tubo 0,5 da escala de McFarland em solução fisiológica (BARRY, 1986; 

KONEMAN, 1997), correspondente a uma concentração de aproximadamente 

107UFC/mL para leveduras e 108UFC/mL para bactérias.  

 

3.7.2.2 Meios de cultura 

 

Foram utilizados para realização dos testes de avaliação da atividade 

antimicrobiana dos extratos de casca e folha de Ziziphus joazeiro os seguintes 

meios de cultura: Mueller Hilton (M.H.) (Bactérias com exceção do 

Enterococcus faecalis e Mycobacterium smegmatis) e Glicose extrato de 

levedura (G.L.) (Candida albicans, Enterococcus faecalis e Mycobacterium 

smegmatis). 

 

 

 

3.7.2.3 Atividade Antimicrobiana 

 

A atividade antimicrobiana dos extratos hidroalcóolicos, irradiados  (5 

kGy; 7,5 kGy; 10 kGy) e não irradiados, de cascas do caule e folhas de 

Ziziphus joazeiro Mart. foi avaliada pelos métodos de difusão em disco de 

papel (teste qualitativo) e a técnica de diluições para determinar a CMI e CMB 

(testes quantitativos). 

 

3.7.2.4 Teste de difusão em ágar com disco de papel  

 

O teste de difusão em ágar, também denominado de difusão em placas, 

é um método físico, no qual um microrganismo é desafiado contra uma 

substância biologicamente ativa em meio de cultura sólido e relaciona o 

tamanho da zona de inibição de crescimento do microrganismo desafiado com 

a concentração da substância analisada (PINTO et al., 2003). Este teste é 

aceito pelo FDA (Food and Drug Administration) e estabelecido como padrão 



pelo NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standards) atual CLSI 

(Clinical Laboratory Standards Institute) (BARRY & THORNSBERRY, 1991). 

A atividade antimicrobiana do extrato foi verificada in vitro, pelo método 

de difusão em disco de papel (BAUER et al, 1966). Discos de 6 mm de 

diâmetro, foram impregnados com 10μl da solução do extrato hidroalcóolico de 

Ziziphus joazeiro Mart. de modo que cada disco ficou com a concentração de 

2.000μg/mL. Suspensões padronizadas dos microrganismos foram semeados 

nos respectivos meios de cultura, com auxílio de um “swab” esterilizado.  

 

Os discos foram colocados sobre a superfície do meio semeado com os 

microrganismos-teste, em placas de Petri. As placas foram incubadas a 35°C, 

durante um período de 24/48 horas. Após o período de incubação foi realizada 

a leitura dos resultados, pela medição do diâmetro do halo de inibição formado 

em volta do disco. O tamanho da zona de inibição de crescimento é 

influenciado pela velocidade de difusão das substâncias no ágar (VIRTUOSO 

et al., 2005).  

 

Foram considerados resultados significativos de atividade antibiótica 

halos iguais ou superiores a 12 mm de diâmetro (SILVA et al., 2007). Os testes 

foram realizados em triplicata e os resultados expressos pela média aritmética 

dos diâmetros dos halos de inibição em mm e calculado o desvio padrão.  

 

Os antibióticos kanamicina e cetoconazol foram utilizados no testes 

como padrões, nas concentrações de 30  µg/disco e 300  µg/disco, 

respectivamente. A kanamicina foi utilizada como padrão para as bactérias, 

enquanto o cetoconazol foi utilizado para a levedura. Na Figura 9 observa-se a 

representação esquemática do teste de difusão em disco de papel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª etapa: Preparação dos discos 

                                                  

                                                       

                                                                             

 

 

 

 

 

2ª etapa: Padronização da Suspensão Bacteriana e Semeio do Microrganismo 

em meio sólido       

                                      

                                      

 

 

 

 

 

10 µL do extrato/ disco Solução-mãe: 

200.000 µg /mL 
Discos + extrato (2000 µg /disco) 

Inóculo Bacteriano Água 
esterilizada 

(5mL) 

 

Suspensão Bacteriana 
Padronizada 

 

PADRONIZADA 

(10
8
UFC/ML) 

 

Mueller-Hinton 
Sólido (12mL) 

 

 



3ª etapa: Avaliação da Atividade Antimicrobiana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Teste de difusão em disco de papel (BAUER et al., 1966). 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.5 Determinação da CMI e CMB - Concentração Mínima Inibitória e 

Concentração Mínima Bactericida 

  

A concentração mínima inibitória (CMI), tanto dos extratos 

hidroalcóolicos irradiados como os não irradiados de Ziziphus joazeiro Mart., foi 

determinada frente aos microrganismos que apresentaram maior sensibilidade 

aos extratos testados com halos iguais ou maiores que 12 mm de diâmetro, 

pelo método de diluições seriada em meio sólido (CARVALHO et al., 2002).  

 

Alíquotas de diferentes volumes (1,0; 0,5; 0,25; 0,125; 0,06, 0,03 e 0,01 

mL) de uma solução a 20.000 µg/mL foram colocadas em placa de Petri e 

homogeneizadas com 10 mL do meio de cultura ideal para o crescimento de 

cada microrganismo.  

 

Os microrganismos teste foram semeados, em estrias, sobre a superfície 

do meio e as placas foram então incubadas a 35 ºC por 24/ 48 h. Os resultados 

foram avaliados, considerando-se a CMI da última placa onde ocorreu inibição 

do crescimento dos microrganismos ( > 50% em relação ao controle).  

 

Disco de papel contendo 

Extrato da planta 

Leitura do halo de 

inibição (mm) 

Incubação 35
o
C 



A CMB foi considerada a mais baixa concentração capaz de impedir 

completamente o crescimento do inóculo (100% em relação ao controle). 

Valores da CMI iguais ou superiores a 1000 µg/mL não foram considerados 

satisfatórios, (Holetz et. al., 2002). Na Figura 10 observa-se à representação 

esquemática da realização dos testes quantitativos (CMI e CMB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle 1,0 mL 0,5 mL 0,25 mL 

Sem extrato 2000 µg/ mL 1000 µg/ mL 500 µg/ mL 

0,12 mL 0,06 mL 0,03 mL 0,01 mL 

Extrato Hidroalcóolico  

Concentração  

de 20.000 µg/ mL 

10 mL  

de meio de cultura  

Mueller Hinton 

 

Microrganismos Semeados em estrias nas 

placas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Determinação da concentração mínima inibitória e da concentração mínima 

bactericida em meio sólido (CARVALHO et al., 2002). 

 

 

3.7.3 Ensaio com Artemia salina 

 

Neste bioensaio foram utilizadas larvas de Artemia salina com 48 horas 

de eclosão, obtidas a partir da incubação em água do mar sob iluminação 

parcial. 

 

Os testes foram realizados com o extrato na concentração de 100 ppm, 

controle e irradiados a 5,0; 7,5 e 10 kGy. A exposição das larvas de A. salina 

ocorreu por 24 horas. Após este período foi determinado o número de larvas 

mortas e sobreviventes. Os experimentos foram realizados em quadruplicatas. 

 

3.8 Análise estatística dos resultados 

 

A análise estatística foi realizada ao nível de confiança de 95%, com o 

objetivo de comparar os resultados obtidos entre as médias. O testes utilizados 

foram o de teste t de Student.e também o teste do qui-quadrado. Foi utilizado o 

programa STATISTICA 7.0.  



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Rendimento 

 

Os percentuais dos rendimentos obtidos para os extratos hidroalcoólicos 

das cascas do caule e folhas de Ziziphus joazeiro Mart. estão apresentados na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Rendimento do material botânico de Ziziphus joazeiro Mart. 

Espécie Parte da Planta Peso Inicial(g) Peso Final(g) Percentual  

Ziziphus joazeiro 
Folhas 240 40 16,67% 

Casca do caule 920 90 8,15 % 

 

Observam-se rendimentos mínimos para os extratos de casca do caule 

(8,15%) e máximos para folhas (16,67%).  

Esses rendimentos direcionam para que, haja preferência pela extração 

das folhas de Ziziphus joazeiro, uma vez que estas são fontes ecologicamente 

mais viáveis, tendo em vista que as folhas são mais facilmente repostas 

comparadas ao que ocorre com a extração da casca do caule que pode vir a 

comprometer a vida do vegetal. 

 

4.2 Análise Fitoquímica dos extratos irradiados e não irradiados de cascas 

do caule e folhas de Ziziphus joazeiro Mart. 

 

A prospecção realizada foi suficientemente precisa para detectar os 

compostos sugeridos. O resultado da cromatografia em camada delgada pode 

ser observado na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Detecção de classes e substâncias presentes nos extratos irradiados de cascas do 

caule e folhas de Ziziphus joazeiro Mart. 

Metabólitos 
0 kGy 5kGy 7,5kGy 10 kGy 

Casca Folha Casca Folha Casca Folha Casca Folha 

ALCALÓIDE - - - - - - - - 
CUMARINAS - - - - - - - - 

DERIVADOS CINÂMICOS + - + - + - + - 
ESTERÓIDES E TERPENÓIDES +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ 
FENILPROPANOGLICOSÍDEOS - - - - - - - - 

FLAVONÓIDES - +++ - +++ - +++ - +++ 
IRIDÓIDES - - - - - - - - 

PROANTO/LEUCOANCIANIDINAS - - - - - - - - 
SAPONINAS +++ - +++ - +++ - +++ - 

 (-) negativo, (+) fraco/positivo, (++) médio/positivo e (+++) positivo 

 

De acordo com os resultados expostos, observa-se a presença de 

saponinas predominantemente nas cascas do caule (Figura 11). Constata-se 

também, em maior teor nas folhas do que nas cascas do caule, a existência de 

um triterpeno polar com fator de retenção (Rf1) aproximadamente 0,30. Há nas 

amostras do caule a presença de outros terpenóides de menor polaridade, 

havendo coincidência com β-amirina, e β-sitosterol (Figura 12) 

 

 

Figura 11. Cromatograma dos extratos irradiados (0; 5; 7,5 e 10 kGy): de folhas(1-4) e cascas 

do caule (5-8) de Ziziphus joazeiro  e do padrão(9) saponina. Fase móvel: AcOEt-HCOOH-

AcOH-H2O (100:11:11:26, v/v). Revelador: Água. 

 

                                            
1
 Fator de retenção (Rf) é a relação entre a distância que a substância migrou e a distância que 

a fase móvel migrou, no cromatograma. 

 
 



 

Figura 12. Cromatograma dos extratos irradiados (0; 5; 7,5 e 10 kGy) : de folhas(1-4) e cascas 

do caule (5-8) de Ziziphus joazeiro  e do padrão(9) (mistura equimolecular de ác. ursólico, β-

sitostesrol e β-amirina).Fase móvel: Tolueno: AcOEt (90:10) .Revelador: Liebermann/Burchard. 

 

Quanto aos polifenóis constatou-se ausência de cumarinas (inexistência 

de fluorescência azul intensa à luz ultravioleta de 365 nm) e 

fenilpropanoglicosídeos. Constatou-se a presença de flavonóides glicolisados 

unicamente nas amostras das folhas.  

 

Considerando-se a coloração da fluorescência das substâncias, surgida 

no cromatograma após tratamento com o reagente de Neu e subseqüente 

observação sob luz ultravioleta de 365 nm, observa-se, provavelmente, a 

presença de derivados quercetínicos (laranja), canferólicos (verde limão) e 

miricetínicos (laranja-avermelhado).  

Nas amostras do caule observa-se a ocorrência de um polifenol de baixo 

peso molecular, possivelmente um derivado do ácido paracumárico (Figura 13). 

 

Figura 13. Cromatograma dos extratos irradiados (0; 5; 7,5 e 10 kGy) : de folhas(1-4) e cascas 

do caule (5-8) de Ziziphus joazeiro e do padrão(9). Fase móvel: ACOET-HCOOH-ACOH-H2O 

(100:11:11:26, V/V). Revelador: Sol. metanólica a 1% de difenilborato de aminoetanol (NEU)  



Ainda relativo aos polifenóis, não foi constatada a existência de 

proantocianidinas condensadas (taninos catéquicos) nem de suas unidades 

formadoras (leucoantocianidinas) em nenhum dos extratos analisados. No que 

diz respeito aos terpenóides, iridóides não foram detectados nos ensaios 

cromatográficos efetuados. 

O estudo das plantas medicinais, quanto aos seus aspectos fitoquímicos 

proporciona obter informações úteis que servirão para a obtenção de produtos 

fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia. Uma das estratégias de 

sobrevivência, das plantas é desenvolver a biossíntese de metabólitos 

secundários. O Ziziphus joazeiro utiliza esta estratégia de sobrevivência para 

conviver nas condições adversas encontradas na caatinga, inclusive 

suportando adequadamente longos períodos de estiagem.  

 

A espécie estudada apresentou perfil semelhante para algumas classes 

de metabólitos, independentemente da dose a que foram irradiados e do 

extrato estudado. Não se verificou através de CCD a interferência da radiação 

ionizante a que os extratos de casca de caule e folhas foram submetidos 

quando comparados com os extratos não irradiados em relação à presença ou 

ausência de metabólitos encontrados nesta espécie vegetal segundo a 

literatura.  

 

É possível que procedimentos cromatográficos com maior poder de 

resolução como a CLAE (cromatografia líquida de alta eficiencia), possibilitem a 

obtenção de informações mais precisas a esse respeito. 

 

Há poucos estudos na literatura sobre a composição fitoquímica do 

Ziziphus joazeiro e naquelas encontrados observam-se a presença de 

derivados triterpênicos e como principais substâncias, as saponinas 

denominadas de jujubosídeos presentes no caule (BARBOSA-FILHO  et 

al.,1985; ROBBERS et al., 1997; OLIVEIRA et al., 2003). Ambos os metabólitos 

foram constatados através das análises fitoquímicas que realizamos neste 

estudo. 

 



Estudos químicos em 14 espécies pertencentes ao gênero Ziziphus 

Miller, entre elas o Ziziphus joazeiro determinaram alcalóides, flavonóides, 

triterpenóides e saponinas (IKARAM  et al.,1976;YAGI e t al.,1978). 

 

Os triterpenos atuam como bactericida, os alcalóides apresentam 

atividade antifúngica e antibacteriana (bactérias gram-positivas), os flavonóides 

possuem propriedade antiinflamatória e antimicrobiana, assim como nas 

saponinas que apresentam também atividade moluscicida, citotóxica e 

antineoplásica (KUBO et al.,1980 ; HOSTETTMANN et al.,1982; 

GUNDIDZA,1986 ; MARTINS et al., 1995; HARBORNE et al.,2000  ). 

 

A presença de saponinas nas cascas do caule do Ziziphus joazeiro Mart. 

foi confirmada pela formação de espuma abundante e persistente de suas 

soluções aquosas quando agitadas fortemente (afrogenicidade) bem como 

pelas análises cromatográficas efetuadas. Resultado em concordância com 

Santa Rosa (1951), Trigueiro (1980) e Higuchi (1984). 

 

Apesar da presença de saponinas e não verificação da atividade 

moluscicida por parte dos extratos utilizados acredita-se que isso seja possível 

para as plantas que mesmo possuindo um princípio ativo com ótimas 

características moluscicidas, seja, porém, insolúvel no solvente empregado e 

portanto não se verifique sua atividade no extrato estudado. Além disso, o tipo 

de saponina encontrada pode não possuir as características e estrutura 

necessária para ter atividade moluscicida, tendo em vista a diversidade e 

complexidade de suas moléculas, assim como pode ser que na concentração 

empregada em nosso trabalho, não haja a quantidade necessária para ser 

observada atividade moluscicida por parte das saponinas.  

 

Em fim diversos fatores podem ter influenciado neste resultado negativo 

a exemplo da sazonalidade, do ritmo circadiano, da idade da planta, a hora de 

coleta do material biológico, a intensidade de exposição à radiação ionizante, a 

temperatura do ambiente e a disponibilidade de nutrientes. 

 



Estudos realizados por Sousa et al. (1991) e Kato et al.(1997) 

observaram na casca, a presença de dois triterpenóides: ácido betulínico e 

lupeol, e um alcalóide macrocíclico, a anfibina-D. Diferentemente daquilo 

observado em nosso estudo, onde não se verificou a presença de alcalóides. 

 

Segundo Barbosa-Filho (1997) a partir de um estudo químico vegetal, foi 

isolado do extrato hexânico da casca e do tronco do Ziziphus joazeiro o ácido 

betulínico e do extrato metanólico uma saponina, que por hidrólise ácida com 

H2SO4 a 5% em metanol aquoso, forneceu ebelin lactona, um artefato que se 

forma por ação de ácidos. 

 

Os derivados cinâmicos também encontrados em nosso estudo com os 

extratos hidroalcóolicos podem atuar na maximização do potencial da referida 

espécie para sanar gastrites e ferimentos, já atribuídos às saponinas, por sua 

ação antifúngica e antibactericida (TAIZ & ZEIGER, 1991), pois as cumarinas 

também têm propriedades antioxidantes (MARTIN-ARAGON et al., 1996) e os 

derivados cinâmicos agilizam a cicatrização (NEGREL et al., 1996). 

Schühly et al.(1999) como continuação de suas pesquisas para o 

encontro de componentes com atividade antibacteriana, investigaram 

fitoquimicamente o extrato diclorometano de cascas do caule do Ziziphus 

joazeiro pelo método de fracionamento bio-guiado utilizando a técnica de 

esgotamento.  

 

Foram isolados três conhecidos componentes, os ácidos betulínico, 

alfitólico e ursólico, com fraca atividade antibacteriana, e três novos derivados 

(ésteres cinâmicos) do ácido betulínico que mostraram uma atividade marcante 

contra Staphylococcus epidermidis 

 

4.3 Ensaios biológicos 

 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios biológicos. 

 

 

4.3.1 Atividade moluscicida dos extratos de Ziziphus joazeiro Mart. 



 

Na Figura 14 são apresentados os resultados obtidos para a atividade 

moluscicida dos extratos hidroalcóolicos, irradiados e não irradiados, sobre 

embriões de B. glabrata.  

 

Figura 14- Percentual de mortalidade de embriões de B. glabrata, após exposição aos 

extratos hidroalcóolicos, irradiados e não irradiados, de Ziziphus joazeiro. 

 

As análises estatísticas utilizando o teste do Qui-Quadrado, ao nível de 

5%, mostraram que não ocorreu diferença significativa entre os extratos 

irradiados e não irradiados, mesmo quando comparados aos controles positivo 

e negativo inclusive (CuCO₃ e H₂O), para os dados dos embriões.  

 

Resultados para as atividades de plantas após a irradiação foram 

obtidos por Vaz et al.(2010). Os autores irradiaram frações de lectinas obtidas 

de Sebastiania jacobiensis e observaram que estas proteínas apresentaram-se 

radiossensíveis, pois em baixas doses (0,1 kGy) de irradiação, elas foram 

estimuladas em relação a sua atividade enzimática. Porém, em altas doses 

(acima de 0,1 kGy) houve indução a uma significativa perda da sua atividade. 

 



Na Figura 15 podem-se observar os resultados da exposição dos 

moluscos adultos de B. glabrata aos extratos hidroalcóolicos de casca de caule 

e folhas de Ziziphus joazeiro Mart irradiados e não irradiados.  

 

Figura 15- Ação moluscicida do extrato hidroalcóolico, irradiados e não irradiados, da casca do 

caule e folhas de Ziziphus joazeiro.  

 

Observa-se que os extratos de folhas, tanto irradiados quanto não 

irradiados, não apresentaram eficiência moluscicida frente aos moluscos 

adultos de Biomphalaria glabrata.  

 

Observa-se que o controle negativo, a água, apresentou a mesma 

eficiência que extrato não irradiado que foi de 5%. Já o controle positivo 

(CuCO₃) teve uma eficiência moluscicida de 100% para os moluscos adultos. 

Diferentemente daquela ocorrida para os embriões, onde a porcentagem 

observada não foi significativa. Diferença essa possível talvez devido ao seu 

alto peso molecular e a presença da membrana gelatinosa das desovas dos 

embriões que impedem sua penetração para obter a mesma porcentagem de 

atividade moluscicidas obtida para os moluscos adultos.  

 



Segundo Farnswort et al.(1987) são considerados positivos os testes em 

que as plantas matam os caramujos em qualquer porcentagem, em 

concentrações até 100 ppm, e fracos, se matam acima de 100 ppm. Se não 

matam nenhum caramujo, são considerados negativos. 

 

Observam-se na Figura 16 os resultados obtidos para ação moluscicida 

dos extratos utilizados frente às desovas obtidas dos moluscos adultos.  

 

 

Figura 16 Frequência da mortalidade de embriões originários de moluscos Biomphalaria 

glabrata adultos expostos aos extratos hidroalcóolicos de Ziziphus joazeiro, irradiados e não 

irradiados. 

 

Observa-se que os extratos obtidos a partir das cascas do caule tiveram 

suas eficiências aumentadas nas doses de 5 e 7,5 kGy, ocorrendo o contrário 

para a dose de 10 kGy, entretanto os resultados não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas, ao nível de 5%, utilizando o teste do Qui-

quadrado. 

 

Potenza et al. (2004) avaliaram o efeito dos extratos etanólicos 

irradiados de Solanum paniculatum, Dahlia pinnata, Lycopersicon esculentum, 



Nephrolepis pectinata, Ruta graveolens, Ficus elastica, Lavandula angustifolia, 

Rhododendron simsii, Agave angustifolia, Ocimum basilicum, Coffea arabica e 

Hibiscus rosa-sinensis a fim de identificar novas substâncias para o manejo 

integrado de pragas (MIP) e observar possíveis efeitos da radiação gama, tais 

como o aumento, redução, ativação e inativação dos produtos naturais para o 

controle de pragas. A radiação gama aumentou a eficiência do extrato etanólico 

de D. pinnata com a dose de 7,5 kGy. 

 

A obtenção de um moluscicida ideal deve atender alguns atributos para 

ser utilizado, como por exemplo: ter elevado grau de atividade para qualquer 

estágio de vida e especificidade para o molusco hospedeiro, ter baixo custo, 

ser de fácil estocagem, ser seguro para o aplicador, efetivo em baixas 

concentrações e estabilidade nas diferentes condições ambientais (WHO, 

1993).  

 

Além disso, no caso das plantas utilizadas com atividade moluscicida, 

elas devem crescer facilmente no local onde ocorre a endemia e revelar 

atividade em concentração menor do que 100 mg/L, já que a ação do 

moluscicida sintético bayluscida desenvolve-se com 1mg/L (LC100 = 0,3mg/L 

contra o transmissor Biomphalaria glabrata após 24h de tratamento (LEMOS et 

al, 1992 ; MAILLARD et al,1995). 

 

Os resultados obtidos para os extratos estudados mostraram que os 

extratos de cascas do caule e folhas de Ziziphus joazeiro não se qualificam 

para serem utilizados como moluscicidas.  

 

Algumas variáveis podem explicar a ausência de atividade moluscicida 

dos extratos de Z. joazeiro analisados no presente trabalho. A coleta das 

amostras, forma de extração e tipo de solvente utilizado para obtenção dos 

extratos, conservação dos extratos, a variação na sensibilidade desses 

invertebrados as toxinas, fatores ambientais e climáticos que podem ter 

provocado diferentes impactos sobre a fisiologia da espécie vegetal utilizada.  

 



A análise desse conjunto de fatores pode favorecer a descoberta de 

metabólitos secundários de uma maior eficiência por parte do vegetal utilizado 

para atividade moluscicida. Outros fatores tais com a sazonalidade, ritmo 

circadiano, desenvolvimento vegetal, temperatura, disponibilidade hídrica, 

incidência da radiação ultravioleta, disponibilidade de nutrientes, altitude e 

índice de poluição são apontados por Gobbo-Neto & Lopes (2007) como 

fatores que influenciam na produção dos metabólitos secundários das plantas. 

 

4.3.2 Ensaio com Artemia salina 

 

O ensaio de letalidade com o microcrustáceo Artemia salina foi 

desenvolvido para detectar compostos bioativos em extratos vegetais segundo 

o método de MEYER et al (1982). 

 

Os testes de toxicidade são elaborados com os objetivos de avaliar ou 

prever os efeitos tóxicos nos sistemas biológicos e dimensionar a toxicidade 

relativa das substâncias (FORBES & FORBES, 1994). 

 

Diversos trabalhos tentam correlacionar a toxidade sobre Artemia salina 

com atividades antifúngica, viruscida e antimicrobiana, parasiticida, 

tripanossomicida, entre outras (HAMBURGUER et al.,1991;SAHPAZ et 

al.,1994;ZANI et al.,1995). 

 

Embora moluscicidas naturais sejam biodegradáveis, em determinadas 

concentrações, mesmo dentro dos valores exigidos pela OMS, os extratos 

podem revelar riscos. Nesse contexto, faz-se necessário a realização de testes 

de toxidade, o que foi feito por alguns autores (LUNA et al., 2005; SANTOS et 

al., 2007; SINGH, 2005a) e no presente trabalho.  

 

A Figura 17 apresenta os resultados obtidos durante a exposição de 

Artemia salina aos controles e extratos irradiados e não irradiados, utilizados 

no presente trabalho.  



 

 

Figura 17. Representação gráfica da sobrevivência da Artemia salina expostas aos extratos 

hidroalcóolico de Ziziphus joazeiro. 

 

A análise estatística dos resultados obtidos mostrou não haver diferença 

significativa para a mortalidade de Artemia salina frente aos extratos irradiados 

e não irradiados e aos controles, o que indica que os extratos utilizados 

apresentaram-se atóxicos ao ambiente. Portanto consideramos que estes 

extratos não representariam perigo para fauna dos nichos onde os moluscos 

podem ser encontrados. 

 

4.3.3 Ação antimicrobiana dos extratos 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para a atividade 

antimicrobiana e os efeitos da radiação gama sobre os extratos de casca e 

folha de Ziziphus joazeiro Mart. frente aos microrganismos testes.  

 

Observa-se que os extratos do Z. joazeiro  não apresentaram atividade 

antimicrobiana frente aos representantes Gram-negativos e levedura testados. 

 

 Os extratos de cascas do caule de Z. joazeiro possuem efeito 

antimicrobiano sobre os microrganismos Gram-positivos, especificamente 



Bacillus subtilis e Micrococcus luteus (Anexo B) com halos de inibição acima de 

12 mm. Podendo ser utilizados como alternativa natural em processos 

infecciosos onde haja o envolvimento destes microrganismos 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para os padrões utilizados, 

os antibióticos kanamicina e cetoconazol, nas concentrações de 30 µg/disco e 

300 µg/disco, respectivamente. A kanamicina foi utilizada como padrão para as 

bactérias, enquanto o cetoconazol foi utilizado para a levedura.  

 

Tabela 4. Atividade antimicrobiana dos extratos hidroalcóolicos de cascas do caule e folhas de 

Ziziphus joazeiro Mart. frente aos microrganismos da Coleção do Departamento de Antibióticos 

(UFPE). 

Microorganismos 

CASCAS FOLHAS 
0 kGy 
(X ± δ) 

 

5,0 kGy 
(X ± δ) 

 

7,5 kGy 
(X ± δ) 

 

10 kGy 
(X ± δ) 

 

0 kGy 
(X ± δ) 

 

5,0 kGy 
(X ± δ) 

 

7,5 kGy 
(X ± δ) 

 

10 kGy 
(X ± δ) 

 

S. aureus 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

M. luteus 14,33 ± 0,57 13,66 ± 0,57 13,33 ± 0,57 12,66 ± 0,57 10,0 ± 1,0 10,66 ± 0,57 11,66 ± 0,57 11,0 ± 1,0 

B. subtilis 13,66 ± 0,57 12,66 ± 0,57 12,66 ± 0,57 13,0 ± 0,0 7,33 ± 0,57 7,0 ± 0,0 7,66 ± 0,57 8,0 ± 0,0 

P. aeruginosa 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

M. smegmatis 12,0 ± 0,0 12,66 ± 0,57 13,0 ± 0,0 12,33 ± 0,57 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

E. faecalis 8,0 ± 0,0 8,33 ± 0,57 8,66 ± 0,57 9,0 ± 1,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

E. coli 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

S. marcescens 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

C. albicans 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

X → Média Aritmética  δ → Desvio Padrão. Diâmetro dos Halos de inibição em mm 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Halos de inibição (mm) dos padrões utilizados nos testes de difusão em disco de 

papel 

 Microorganismos 

Padrões 
KANAMICINA 
(30µg/DISCO) 

CETOCONAZOL 
(300µg/DISCO) 

Halos de inibição em mm 
Staphylococcus aureus 23 - 

Micrococcus luteus  28 - 



Bacillus subtilis  19 - 

Pseudomomas aeruginosa 20 - 

Mycobacterium smegmatis 13 - 

Enterococcus faecalis 15 - 

Escherichia coli 15 - 

Serratia marcescens 15 - 

Candida albicans - 24 

 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos é considerada como um 

problema inerente à terapia antimicrobiana, por este motivo é preciso sempre a 

busca de novas fontes terapêuticas que sejam mais eficientes para o 

tratamento de infecções (SILVA et al.,2007). 

 

Kato et al. (1998) procuraram avaliar a atividade antimicrobiana da droga 

pulverizada, o extrato fluído e a fraçäo saponínica de Ziziphus joazeiro 

submetidas a técnica de diluiçäo seriada frente a S. aureus, E coli e 

Pityrosporum ovale. As atividades antimicrobianas dessas amostras 

mostraram-se muito baixa.  

 

Entretanto em estudo realizado para avaliar atividade antifúngica dos 

extratos brutos aquosos de folhas e entrecasca do caule de Z. joazeiro por 

Cruz et al (2007) diante de cinco espécies fúngicas, entre elas a C. albicans, os 

autores observaram que o extratos tiveram atividade antimicrobiana 

significativa, deferindo do encontrado neste estudo. 

 

Logo os resultados podem ser atribuídos as diferentes abordagens 

empregadas na extração (KUMAR et al., 2006), além de outros fatores que 

podem ter provocado mudanças nos constituintes químicos destes extratos e 

conseqüente inativação diante da C. albicans. 

 

Já na presença de Mycobacterium smegmatis, os extratos de Z. joazeiro 

foram ativos formando halos de inibição nas diferentes doses dos extratos de 

cascas do caule, não apresentando atividade para os extratos das folhas. 

Entretanto, verificou-se uma atividade semelhante do extrato frente à 



Mycobacterium smegmatis quando comparada ao halo padrão kanamicina 

(Tabela 4 e 5).  

 

Nos últimos anos, a atividade antimicrobiana de espécies da mesma 

família do Ziziphus joazeiro é mencionada na literatura. Adamu et al.(2005) 

analisando a atividade antimicrobiana de extratos de plantas medicinais 

utilizadas na Nigéria no tratamento de várias doenças, observaram que 

extratos aquosos e metanólicos de quatro espécies de Ziziphus (Ziziphus 

abyssinica, Ziziphus mauritiana , Ziziphus mucronata  e Ziziphus spina-christi ) 

apresentaram atividade potencialmente interessante contra Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. No 

entanto a Pseudomonas aeruginosa não sofreu inibição diante dos extratos do 

Ziziphus mauritiana, assim como o Staphylococcus aureus dos extratos da 

Ziziphus abyssinica e apenas a espécie Ziziphus mucronata formou halos de 

inibição maiores que 15 mm. 

 

A atividade antimicrobiana de extratos vegetais é avaliada através da 

determinação de uma pequena quantidade da substância necessária para inibir 

o crescimento do microrganismo-teste; esse valor é conhecido como 

Concentração Mínima Inibitória (CMI) (MADIGAN et al.,2000). Um aspecto 

bastante relevante na determinação da CMI de extratos vegetais é a 

preocupação em relação a aspectos toxicológicos, microbiológicos e legais 

pertinentes aos compostos naturais ou suas combinações (PINTO et al., 2003). 

 

As variações referentes à determinação da CMI  de extratos de plantas 

podem ser atribuídas a vários fatores. Dentre eles podemos citar a técnica 

aplicada, o microrganismo e a cepa utilizada no teste, à origem da planta, a 

época da coleta, se os extratos foram preparados a partir de plantas frescas ou 

secas e a quantidade de extrato testada. Assim, não há método padronizado 

para expressar os resultados de testes antimicrobianos de produtos naturais 

(FENNEL et al., 2004).  

 

Pode-se observar na tabela 6 que o extrato hidroalcóolico da casca do 

Juá apresentou uma CMI satisfatória para os microrganismos Micrococcus 



luteus e Mycobacterium smegmatis com valor de 500 µg/mL, entretanto para 

dose de 7,5 kGy frente ao Micrococcus luteus não foi satisfatória com valor de 

1000 µg/mL segundo Holetz et. al (2002). 

 

 

Tabela 6 – Valores das CMI - Concentração Mínima Inibitória, em μg/mL, dos extratos 

hidroalcóolico de cascas do caule de Ziziphus joazeiro Mart. frente aos microorganismos 

testes. 

CMI (µg/mL) dos extratos hidroalcóolicos de Ziziphus joazeiro Mart. 

Microorganismos 
Doses dos extratos da casca irradiados  

0 kGy 5kGy 7,5kGy 10kGy 

Micrococcus luteus 550000  550000  11000000  550000  

Bacillus subtilis >>22000000  >>22000000  >>22000000  >>22000000  

Mycobacterium smegmatis 550000  550000  550000  550000  

 

Considerando que quando a Concentração Mínima Bactericida (CMB) de 

um antibiótico sobre uma estirpe bacteriana é próxima da CMI o antibiótico é 

considerado bactericida e se a CMB é muito elevada em relação à CMI o 

antibiótico é considerado bacteriostático (MANUAL, 2010). Analisando a 

relação entre os valores obtidos da CMI, com os da CMB, observados na 

tabelas 6 e 7, pode-se  determinar que os extratos hidroalcóolicos de cascas do 

caule são bacteriostáticos apenas para o Mycobacterium smegmatis e os 

demais extratos analisados  são bactericidas. 

Tabela 7 – Valores das CMB - Concentração Mínima Bactericida, em μg/mL, dos extratos 

hidroalcóolico de cascas do caule de Ziziphus joazeiro Mart. frente aos microorganismos 

testes. 

CMB (µg/mL) dos extratos hidroalcóolicos de Ziziphus joazeiro Mart. 

Microorganismos 
Doses dos extratos da casca irradiados  

0 kGy 5kGy 7,5kGy 10kGy 

Micrococcus luteus 1000 1000 2000 1000 

Bacillus subtilis >2000 >2000 >2000 >2000 

Mycobacterium smegmatis 2000 2000 2000 2000 

 

Wagate et al.(2009), analisando extratos metanólicos de onze plantas 

utilizadas na medicina popular do Quênia , entre elas o Ziziphus abyssinica 



Hochst, quanto o seu potencial antibacteriano frente a quatro cepas de 

bactérias clinicamente importantes (Bacillus cereus,Escherichia coli, 

Micrococcus luteus e Pseudomonas aeruginosa ), verificaram que o extrato de 

Ziziphus abyssinica Hochst não teve atividade sobre Escherichia coli. Porém, 

observou-se atividade frente ao B. cereus, apresentando CMI  de 28.75 mg 

/mL. 

 

Al-Reza et al. (2009) determinaram a atividade antilisterial de diferentes 

extratos de sementes de Zizyphus jujuba frente cinco cepas de Listeria  

monocytogenes, bactéria Gram positiva de origem alimentar responsável pela  

listeriose, septicemia, meningite e aborto. Os autores concluíram, ao final do 

estudo, através dos resultados obtidos pela CMI (62,5-250 µg/mL) do extrato 

metanólico de Zizyphus jujuba, uma alternativa natural para substituir os 

bactericidas sintéticos utilizados na indústria alimentícia. 

 

As propriedades antimicrobianas de extratos de plantas são cada vez 

mais notificadas em diferentes partes do mundo. Os extratos vegetais têm 

potencial para atuarem em vários alvos diferindo daqueles usados pelos 

agentes antimicrobianos atualmente disponíveis, podendo apresentar atividade 

contra os microrganismos resistentes às drogas sintéticas (JOHANN et al., 

2007).  

5 CONCLUSÕES  

  

 Os extratos analisados mostraram-se ineficazes quanto à atividade 

moluscicida, tendo em vista que tanto para os embriões como para 

os moluscos adultos não houve eficácia de mortalidade 

considerada necessária para ser um bom moluscicida. 

 

 Observou-se que há atividade antimicrobiana dos extratos apenas 

para as bactérias Gram-positivas testadas e somente o extrato da 

casca do caule apresentou atividade antimicrobiana em relação ao 

Mycobacterium smegmatis. 

  



  Verifica-se que há trabalhos na literatura que mostram atividade de 

extrato bruto de Ziziphus joazeiro frente ao C. albicans, 

diferentemente daquele encontrado em nosso trabalho, sugerindo 

que possa ter havido a inativação da ação antifúngica por parte da 

irradiação dos extratos ou também na utilização empregada para 

obtenção dos extratos utilizados. 

 

 O processo de irradiação dos extratos hidroalcóolicos não causou 

alterações na presença ou ausência de constituintes químicos dos 

extratos de Ziziphus joazeiro, entretanto não se descarta o 

surgimento de novos constituintes devido à irradiação que 

merecem que sejam verificados por mais estudos através de outros 

processos cromatográficos identificados.  

 

  Os resultados obtidos mostraram não haver atividade artemicida 

nas diferentes doses aplicadas aos extratos de cascas do caule e 

folhas, mostrando que estes os extratos hidroalcóolicos do Ziziphus 

joazeiro não apresentariam risco para fauna nos nichos do molusco 

B. glabrata 

 



REFERÊNCIA  BIBLIOGRÁFICA 

 
 

ADAMU, H.M.; et al. An ethnobotanical survey of Bauchi State herbal plants 
and their antimicrobial activity. Journal of Ethnopharmacology. v.99, n.1, p.1-
4, 2005. 

 
 

AGUIAR, J.S.; et al. Atividade antimicrobiana de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown 
(Verbenaceae). Rev. bras. farmacogn. vol.18, n.3, pp. 436-440, 2008. 
 

 
ALCOFORADO-FILHO, F. G.; SAMPAIO, E. V. S. B.; RODAL, M. J. N. 
Florística e fitossociologia de um remanescente de vegetação caducifólia 
espinhosa arbórea em Caruaru, Pernambuco. Acta Botanica Brasilica, v.17, 
n.2, p.287-303, 2003. 

 
 

ALMEIDA-MACHADO, P. The brazilian program for schistosomiasis control. 
Am. J. Trp. Med. Hyg. v.31, n.1, p.76-86, 1982. 

 
 

AL-REZA, S.M., BAJPAI, V.K., KANG, S.C. Antioxidant and antilisterial effect of 
essential oil and organic extracts from Zizyphus jujuba. Food Chem. Toxicol. 

v.47, 2374–2380, 2009. 
 

 
ALVES, H.M. A diversidade química das plantas como fonte de 
fitofármacos: caderno temático de química nova na escola. v.3, Maio 2001. 
Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/03/divers.pdf.        

 
 

ALVIM, N.R.; et al. Efeitos biológicos da Pfaffia glomerata (Spreng.) Pederson e 
da Pfaffia paniculata (Martius) Kuntze (Amaranthaceae). Acta Scientiarum. 
v.21, n.2, p.349-352, 1999.  
 
 
AMARAL, R.S.; et al. An analysis of the impact of the schistosomiasis control 
programme in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. v.101 (Suppl I), p.79-85, 2006. 

 
 

APPLETON, C.C. Review of literature on abiotic factors influencing the 
distribution and life cycles of bilharziasis intermediate host snails. Malacol Rev. 
v.11, p.1-25, 1978. 

 
 

ARAÚJO, E. L. Aspectos da dinâmica populacional de duas espécies em 
floresta tropical seca (caatinga), Nordeste do Brasil. 1998. 95f. Tese 

(Doutorado em Biologia Vegetal) – Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 1998. 



 
 

BALANDRIN, M.F.; KLOCKE, J.A.; WURTELE, E.S.; BOLLINGER, W.H. 
Natural plant chemicals: sources of industrial and medical materials. Science, 
v.228, p. 1154-1160, 1985. 

 
 

BANDONI, A.L.; et al. Survey of Argentine medicinal plants. Folklore and 
phytochemical screening II.  Economic Botany. v.30, p.161-185, 1976. 

 
 

BALANDRIN, M.F.; KLOCKE, J.A.; WURTELE, E.S.; BOLLINGER, W.H. 
Natural plant chemicals: sources of industrial and medical materials. Science. 

v.228, p.1154-1160, 1985. 
 
 

BAPTISTA, D.F.; VASCONCELOS, M.C.; LOPES, E.F.; SILVA, I.P.; SCHALL, 
V.T. Evaluation of the moluscicidal property of Euphorbia splendens var. hislopii 
(N.E.B) (EUHORBIACEAE) investigation in lotic habitat. Mem Inst Oswaldo 
Cruz. v.87, n.4, p.549-533, 1992. 

 
 

BARBOSA, F.S. Tópicos em Malacologia Médica. Rio de Janeiro, Ed. 

FIOCRUZ, 1995. 
 
 

BARBOSA-FILHO, J. M.; TRIGUEIRO, J. A.; CHERIYAN, U. O. & 
BHATTACHARYYA, J. Constituents of the stem-bark of Zizyphus joazeiro. 
Journal of Natural Products. v.48, n.1, p.152, 1985. 

 
 

BARBOSA-FILHO, J. M. Quimiodiversidade e potencialidade farmacológica da 
flora paraibana. Cad. Farm. v.13, n.2, p.85-102, 1997. 

 
 

BARRY, A.L. Procedure for testing antimicrobial agents in agar media: 
theoretical considerations. In: Lorian V (ed) Antibiotics in Laboratory 
Medicine. Baltimore: Williams & Wilkins. p.13, 1986. 

 
 

BARRY, A. L.; THORNSBERRY, C. In: Manual of clinical microbiology. 
American Society for Microbiology. Washington, DC, p.1117-1125, 1991. 

 
 

BARROS, N.N.; FREIRE, L.C.L.; LOPES, E.A.; JOHNSON, W.L. Valor nutritivo 
do feno de juazeiro (Zizyphus joazeiro) para caprinos e ovinos. Pesq. Agrop. 
Bras. v26, p.1299-1304, 1991. 

 
 



BASILE, A.; SORBO, S.; GIORDANO, S.; RICCIARDI, L.; FERREIRA, S.; 
MONTESANO, D.; COBIANCHI, C.R.; VUOTTO, M.L.; FERRARA, L. 
Antibacterial and alleophatic activity of extract from Castanea sativa leaves. 
Fitoterapia, v.71, p.110-116, 2000. 
 
 
BAUER, A. W.; KIRBY, W. M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized 
single disc method. American Journal fo Clinical Pathology. v.45, p.493-499, 
1966. 
 

 
BEZERRA J.C.B.; SILVA, I.A.; FERREIRA, H.D.; FERRI, P.H.; SANTOS, S.C. 
Molluscicidal activity against Biomphalatia glabrata of Brazilian Cerrado 
medicinal plants. Fitoterapia. v.73, p.428-430, 2002. 
 

 
BEZERRA, F. S. de M. Moluscos transmissores da esquistossomose mansoni. 
In: NEVES, D. P. et al. Parasitologia humana. Atheneu, 10ª ed. São Paulo.  
p.194-202, 2004. 

 
 

BILIA, A.R.; NIERI, E.; BRACA, A.; MORELLI, I. Screning of Mediterranean 
Rosaceae plants for their molluscicidal and piscicidal activities. Phytoterapy 
Research. v 14, p.126-9, 2000. 

 
 

BITELLI, T. Física e Dosimetria das Radiações. 2º Ed. Atheneu, São Paulo, 

2006, 421p. 
 
 

BRAGA, R. Plantas do nordeste: especialmente do Ceará. Natal, Fundação 

Guimarães Duque. (Coleção Mossoroense, 42), 1976.   
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Esquistossomose. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/esquisto_77_04.pdf>. 2005. 

 
 

BRASIL, Portal da Saúde: Sistema de Informação sobre Agravos a Saúde-
SINAN,2009. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm> 

 
 

BRUSTOLIN, A.; CORTEZ, D. Avaliação da atividade moluscicida da 
Gymnema sylvestre R. Br., (Asclepiadaceae). Acta Scientiarum. Biological 
Sciences, 2000. 

 
 

BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos- Tradução Sandro 
Martins Dolghi et al. Rio de Janeiro, Elsevier. 2010. 



 
 

CANTINHA, R.S. Influência da radiação gama de alta taxa de dose na 
sobrevivência e reprodução de Biomphalaria glabrata. Recife, UFPE, 
Dissertação de Mestrado, 57p.,2008.  

 
 

CARDOSO, M.F.E.C.; COSTA, V.B.S.; DIAS, M.B. et al. Laboratório. In: 
ANDRADE FILHO, A.; CAMPOLINA, D. (Eds.). Toxicologia na prática clínica. 

Belo Horizonte: Folium, p.323-328. 2001. 
 
 

CARVALHO, O.S.; NUNES, I.M.; CALDEIRA, R.L. First report of Biomphalaria 
glabrata in the State of Rio Grande do Sul, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 
93, n.1, p. 39-40, 1998. 

 
 

CARVALHO, A.A.; et al. Atividade antimicrobiana in vitro de extratos 
hidroalcóolico de Psidium guajava L. sobre bactérias Gram-negativas. Acta 
Farm. Bonaerense. v.21, p.255-258, 2002. 

 
 

CARVALHO, O. S. et al. Moluscos de importância médica no Brasil. Belo 

Horizonte. 2005. 52 p. 
 
 

CAVALCANTE ,MF.; OLIVEIRA , M.C.C.; VELANDIA ,J.R.; ECHEVARIA, A. 
Síntese de 1,3,5- triazinas substituídas e avaiação da toxidade frente a Artemia 
salina Leach. Química Nova. v.23, n.1, p.20-22, 2000. 

 
 

CHAGAS, A.C.S. Controle de parasitas utilizando extratos vegetais. Rev. Bras. 
de Parasitol. Vet. v.13, suplemento 1, p.156-160, 2004. 

 
 

CHIFUNDERA K, BALUKU B, MASHIMANGO B. Phytochemical screening and 
molluscicidal potency of same zairean medicinal plants. Pharmacol Res. v.28, 

p.333-340, 1993. 
 
 

CHITSULO, L.; ENGELS, D.; MONTRESOR, A.; SAVIOLI, L. The global status 
of schistosomiasis and its control. Acta Tropica, v.77, p.41-51, 2000. 

 
 

CNEN- COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Apostila 
Educativa: radiações ionizantes e vida. Rio de Janeiro, CNEN, 42 p. 1994 

Disponível em: http://WWW.cnen.gov.br/ensino/apostilhas/rad_ion.pdf. 
 
 



CNEN- COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Apostila 
Educativa: radiações ionizantes e vida. Rio de Janeiro, CNEN, 42 p. 2009. 
Disponível em: http://WWW.cnen.gov.br/ensino/apostilhas/rad_ion.pdf. 
CNIP – Centro Nordestinho de Informações sobre Plantas. [on line] 
Disponível na Internet via www.url: http://www.cnip.org.br. (Acesso: 
02/julho/2005). 

 
 

CORTEZ L.E.R.; et al. Atividades Biológicas de Extratos obtidos das Partes 
Aéreas de Almeidea coerulea (Nees & Mart.) A.St.-Hil. e Conchocarpus 
gaudichaudianus subsp. bahiensis Kallunki (Rutaceae). Acta Farm. 
Bonaerense. v.25, n.1, p.50-54, 2006. 
 
 
CRUZ, M.C.S.; et al. Antifungal activity of Brazilian medicinal plants involved in 
popular treatment of mycoses Journal of Ethnopharmacology. v.111, p.409–
412, 2007. 

 
 

DALL-AGNOL, L. Avaliação dos efeitos da radiação gama Cobalto-60 sobre 
princípios ativos e carga microbiana de plantas medicinais. Rev. Bras. Plant. 
Med. Paraná. v.3, n.2, p.45-5, 2001. 
 

 
DANNEMANN, R.D.A.; PIERI, O.S. Anidrobiose e diapausa em Biomphalaria 
glabrata (Say), caramujo transmissor da esquistossomose na região nordeste. 
Biotemas. v.2, p.57-68, 1989. 

 
 

Di STASI, L.C. Plantas Medicinais: Arte e Ciência. UNESP. Brasil. 1995, 
230p.  

 
 

DIEHL, J.F. Safety of irradiated food New York. Marcel Dekker Inc, New 
York, 1990, 345p.  

 
 

DUNCAN, J.; STURROCK, R.F. Laboratory evaluation of potential plant 
molluscicides. In: Plant molluscicides. (K. E. Mott), New York: John Wiley & 

Sons. p.251-265, 1987. 
 
 
FARNWORTH,N.R.; HENDERSON,T.O.; SOEJARTO,D.D. Plants with 
Potential  Molluscicides. In K.E.Mott, Plant Molluscicides. Chichester and 

Elsewhere, John Wiley & Sons Ltd/ UNDP/ WORLD BANK/WHO. p.131-204, 
1987. 
 
 



FENNEL, C.W.; et al. Review:Assessing African medicinal plants for effi cacy 
and safety: Pharmacological screening and toxicology. J Ethnopharmacol. 
v.94, p.205-217, 2004. 
 
 
FORBES, V. E.; FORBES, T. L. Ecotoxicology in theory and practice. 
Londres: Chapman and Hall. 1994, 247p. 
 

 
FREITAS, J.R. Ecologia de vetores de doenças. O habitat primitivo da 
Biomphalaria glabrata. Ciência e Cult. v.28, p.212-217, 1976. 

 
 

GASPAROTO, A.J.; BRENZAN, M.A.; PILOTO, I.C.; CORTEZ, D.A.G. Estudo 
fitoquímico e Avaliação da Atividade do Calophyllum brasiliense Camb                      
(Clusiaceae). Química Nova. v.28, n.4, p.575-578, 2005. 

 
 

GIACOMELLI, S. R. Estudo fitoquímico de três espécies pertencentes à 
família Rhamnaceae: Discaria americana, Colletia paradoxa e Goiania 
ulmifolia. 2005. 293f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005. 
 
 

GIORDANI, S.; NEVES, P.S.; ANDREOLI, C.V. Limnoperna fortunei ou 
mexilhão dourado: impactos causados, métodos de controle passíveis de 
serem utilizados e a importância do controle de sua disseminação. IN: 
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 23. Campo 
Grande. 2005. 

 
  

GIULIETTI, A.M.; HARLEY, R.M.; QUEIROZ, L.P.; BARBOSA, 
M.R.V.;BOCAGE NETA, A.L. & FIGUEIREDO, M.A. Espécies endêmicas da 
caatinga. Pp.103-115. In: E.V.S.B. Sampaio; A.M. Giulietti; J. Virgínio & C.F.L. 
Gamarra-Rojas (eds.). Vegetação e flora da caatinga. Recife,APNE - CNIP. 

2002. 

 
 

GOBBO-NETO, L. & LOPES, N.P. Plantas Medicinais: Fatores de Influência no 
Conteúdo de Metabólitos Secundários. Química Nova. v.30, n.2, p.374-381, 
2007. 

 
 

GOTLIEB, O. New and underutilized plants in the Américas: solution to 
problems of inventory through systematics. Interciência.  v.6, p.22-29, 1981. 

 
 

GUNDIDZA, M. Screening of extracts from Zimbabwean higher plants II: 
antifungical properties. Fitoterapia. v.57, p.111-114, 1986.   



 
GUTERRES,S.B. Estudos dos extratos dos frutos de Sapindus saponaria 
enriquecidos em saponinas e outros glicosídeos e sua aplicação em 
eletroforese capilar. São Carlos . Dissertação (Mestrado) . Institudo de 
Química de São Carlos – Universidade de São Paulo (USP). 2005. 

 
 
HAMBURGER M., HOSTETTMANN K. Bioactivity in plants: the link between 
phytochemistry and medicine. Phytochemistry. V.30: 3864-3874, 1991. 

 
 

HARBORNE, J.B. 1984. Phytochemical Methods – A Guide to Modern 
Techniques of Plant Analysis. 2ed. ,Chapman & Hall, London, 288p. 

 
 

HARBORNE, J.B.; WILLIAMS, C.A. Advances in flavonoids research since 
1992. Phytochemistry. v.55, p.481-504, 2000. 

 
 

HEALD, S.V. Rhamnaceae. Pp. 323-324. In: N. Smith; S.A. Mori; A. Henderson; 
D.W. Stevenson & S.V. Heald (eds.). Flowering Plants of the Neotropics. 

New Jersey, Princeton University Press. 2004. 
 

 
HENDERSON, T.O.; FARNSWORTH, N.R.; MYRES, T.C. Biochemistry of 
recognized molluscicidal compounds of plant origin. In: Moott K.E. Plant 
Molluscicides. p.109-30, 1987. 

 
 

HIGUCHI, R.; KUBOTA, S.; KOMORI, T.; KAWASAKI, T.; PANDEY, V. B.; 
SINGH, J. P.; SHAH, A. H. Triterpenoid saponins from the bark of Zizyphus 
joazeiro. Phytochemistry. v.23. n.11 ,2597p., 1984. 
 

 
HYMETE, A.; IVERSEN, T-H; ROHLOFF, J.; ERKO, B. Screening of Echinops 
ellenbeckiiand Echinops longisetus for biological activities and chemical 
constituents. Phytomedicine. v.12, p.675-679, 2005. 

 
 

HOLETZ, F.B.; et al. Screening of some plants used in the Brazilian folk 
medicine for the treatment of infectious diseases. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 

v.97, p.1027-103, 2002. 
 
 

HOSTETTMANN, K.; KIZU, H. & TOMIMORI, T. - Molluscicidal properties of 
various saponins. Planta med. (Stuttg), v.44, p.34-35, 1982. 

 
 



IEMMA, J.; ALCARDE, A. R.; DOMARCO, R. E.; SPOTO, M. H. F.; BLUMER, 
L.; MATRAIA, C. Radiação Gama na conservação do suco natural de laranja. 
Scientia Agricola, v.56, n.4, p.1193-1198, out. / dez. 1999. 

 
 

IKRAM, M.;TOMLINSON,H. Chemical constituents of Zizyphus spina-christi. 
Planta Med., Stuttgart, v.29, n.3, p.289-90, 1976. 

 
 

JOHANN, S.; PIZZOLATTI, M. G.; DONNICI, C. L. et al.  Antifungal properties 
of plants used in Brazilian traditional medicine against clinically relevant fungal 
pathogens. Braz. J. Microbiol., v. 38, p.632-637, 2007. 

 
 

JURBERG, P.; VASCONCELLOS, M.C.; MENDES, N.M. Plantas empregadas 
como moluscicidas: Uma visão crítica. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. v.84 (supl. I), 
p.76-83, 1989. 

 
 

KATO, M.; TOMIKO, E.; MARDEN, A. A.  Chemical constituents of stem bark of 
Ziziphus joazeiro Martius. Revista de Farmácia e Bioquímica, São Paulo, 

v.33, n.1, p.47-51, 1997. 
 
 
KATO, M.; OHARA T.; NISHITAMI, M. Estudo da atividade antimicrobiana de 
Ziziphus joazeiro Martius. Lecta-USF; 16(2): 75-84, jul.-dez. 1998. 
 
 
KATZ, N. Possibilidade de controle da esquistossomose. Jornal Brasileiro de 
Medicina. v.50, p.85-88, 1986a. 
 
 
KATZ, N. Controle da esquistossomose no Estado de Minas Gerais. In: 
Modernos Conhecimentos sobre Esquistossomose Mansônica.(F. A. Reis; 
I. de Farias & N. Katz, orgs.), Belo Horizonte: Academia Mineira de Medicina. 
v.14, p.51-66, 1986b. 
 
 
KATZ, N. Vacina Polivalente Anti-helminto? Biotecnologia, Ciência e 
Desenvolvimento. v.1, n.2, p.34-35, 1997. 
 
 
KONEMAN, E.W. Diagnóstico microbiológico. México: J. B. Lippincott Co. ., 
1997. 
 
 
KOSEKI, P.M.; VILLAVICENCIO, A.L.C.H.; BRITO, M.S.; NAHME, L.C.; 
SEBASTIÃO, K.I.; RELA, P.R.; ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; MANCINIFILHO, 
J.; FREITAS, P.C.D. Effects of irradiation in medicinal and eatable herbs. 
Radiation Physical Chemistry, v. 63, p.681-684, 2002. 



 
 

KLOOS, H.; MCCULLOUGH, F.S. Plant with recognized molluscicidal activity. 
In: Mott KE ed. Plant molluscicides. p.45-108, 1987. 

 
 

KUMAR, V.P., CHAUHAN, N.S., PADH, H., RAJANI, M. Search for antibacterial 
and antifungal agents from selected Indian medicinal plants. Journal of 
Ethnopharmacology. v.107, p.182–188, 2006. 

 
 

KUBO, M., TANI, T., KATSUKI, T., ISHIZAKI, K., ARICHI, S.:Histochemistry. I. 
Ginsenosides in ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) root. – J. natur. Prod. 

v.43, p.278-284, 1980. 
 
 

LEMOS, T.L.G.; MENDES,A.L.; SOUSA,M.P.; BRAZ-FILHO, F. New saponin 
from Sapindus saponaria. Fitoterapia. v.53, p.515-517, 1992. 

 
 

LEYTON, V.; HENDERSON, T.O.; MASCARA, D.; KAWANO, T. Atividade 
moluscicida de princípios ativos de folhas de Lycopersicon esculentum 
(Solanales, Solanaceae) em Biomphalaria glabrata (Gastropoda, Planorbidae). 
Iheringia, Sér. Zool. v.95, n.2, p.213-16. 2005. 

 
 

LIMA, L.C. Espécies hospedeiras de Schistosoma mansoni no Brasil. In: 
BARBOSA, F.S. (Org.). Tópicos em Malacologia Médica. Rio de Janeiro, 
Fiocruz. p.109-112, 1995. 
 

 
LIMA, I.S.P.; VIANA, G.S.B.; NOBRE, M.E.P. Estudo da ação dos taninos de 
Myracrodruon urundeuva (aroeira do sertão) no modelo de úlcera induzida por 
indometacina. In XXXV Congresso Brasileiro de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, Águas de Lindóia. 2000. 

 
 

LIMA, E.O. Plantas e suas propriedades antimicrobianas :uma breve análise 
histórica, In: Plantas medicinais sob a ótica da química moderna. Argos, 

Chapecó. p.479-499, 2001. 
 
 

LIMA, N.M.F.; SANTOS, A.F.; PROFÍRIO, Z. GOULART, M.O.F.; SANT’ANA, 
A.E.G. Toxicity of lapachol and their potassium solts against Biomphalaria 
glabrata, Schistosoma mansoni cercariae, Artemia salina and Tilapia nilotica. 
Acta Trop. 83: 43-47. 2002. 

 
 

LIMA, J. L. et al. Plantas medicinais de uso comum no Nordeste do Brasil. 
Campina Grande: PB, 81p. 2006. 



 
 

LORENZI H. Árvores Brasileiras - Manual de identificação e cultivo de 
plantas arbóreas nativas do Brasil. Ed. Plantarum Ltda., Nova Odessa. 1992. 
 
 
LORENZI, H. Zizyphus joazeiro. Pp. 299. In: H. Lorenzi (ed.). Árvores 
Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas do 
Brasil. v.1. Nova Odessa,Editora Plantarum. 1998. 

 
 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de 
plantas arbóreas nativas do Brasil. 2.ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 

2002, 368p. 
 
 
LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e 
exóticas cultivadas. Nova Odessa, SP. Instituto Plantarum, 2002, 512p. 
 
 
LUCA, G. C. Energia Ionizante: Qualidade e Segurança para Alimentos. In: I 
Simpósio sobre Qualidade da Carne. Jaboticabal, 2003. 
 
 
LUNA, J,S.; SANTOS, A.F.; LIMA, M.R.F.; OMENA, M.C.; MENDONÇA, F.A.C.; 
BIEBER, L.W.; SANT’ANA, A.E.G. A study of the larvicidal and molluscicidal 
activities of some medicinal plants from northeast Brazil. J. of 
Ethnopharmacology. v.97, p.199-206, 2005. 
 
 
MACIEL, A.A.M.; PINTO, A.C.; VEIGA, J.R.; VALDI, R.F.; GRYNBERG, N.F.; 
ECHEVARRIA, A. Medicinal plants: the need for multidisciplinary scientific 
studies. Quím. Nova. v.25, p.429-438. 2002. 

 
 
MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Brock Biology of 
Microorganisms. Upper Saddler River, NJ:Prentice Hall. 2000, 750p. 

 
 
MAHAPATRA, A. K.; MUTHUKUMARAPPAN, K.; JULSON, J. L. Applications of 
Ozone, Bacteriocins and Irradiation in Food Processing: a Review. Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition. n.45, p.447-461. 2005. 
 
 
MAILLARD, M.; MARSTON,A.; HOSTETTMANN, K. Search for molluscicidal 
and larvicidal agents from plants. In: Humman Medicinal Agents from Plants, 
AD Kinghorn, ME Balandrin, eds. American Chemical Society - ACS 
Symposium Series Nº 534, Washington-DC. p.256-273, 1995. 
 
 



MANUAL Prático de Microbiologia. Controle dos microrganismos por 
agentes químicos. Estudo da susceptibilidade bacteriana aos antibióticos 
e desinfetantes. Disponível em: www.scribd.com/doc/14536521/Anti-Bio-Ti-

Cos. Acesso em: 05 de agosto de 2010. 
 
 
MARINHO, I.V.; FREITAS, M.F.; ZANELLA, F.C.V. & CALDAS, A.L.2002. 
Espécies vegetais da caatinga utilizadas pelas abelhas indígenas sem ferrão 
como fonte de recursos e local de nidificação. In: Anais I Congresso 
Brasileiro de Extensão Universitária. João Pessoa. 
 
 
MARKHAM, K.R. Techniques of Flavonoid Identification London: Acad. 

Press. p.52-61,1982. 
 
 
MARTÍN-ARAGÓN, S.; BENEDÍ, J.; VILLAR, A. Oxygen active species-
scavenger properties of coumarins. Phytotherapy Research. v.10, p.575-578, 
1996. 
 
 
MARTINS, E.R.; CASTRO, D.M.; CASTELLANI, D.C.; DIAS, J.E. Plantas 
Medicinais. Edição Imprensa Universitária - UFV. Viçosa. Minas Gerais. 1995. 

 
 
MARSTON, A.; HOSTETTMANN, K. Plant molluscicides. Phytochemistry. 
v.24, n.4, p.639-652, 1985. 
 
 
MATOS F.J.A. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas 
usadas em fitoterapia no Nordeste do Brasil. 2.ed. Fortaleza: Universidade 

Federal do Ceará. 2000, 346p. 
 
 
MCLAUGHLIN, J.L.; CHANG, C.; SMITH, D. Bench-top’ bioassays for the 
discovery of bioactive natural products: an update. In: ed. Atta-UrRahman. 
Studies in Natural Product Chemistry, vol. 9. PergamonPress, London, 

p.383–389, 1991. 
 
 
MCCULLOUGH, F.; MOTT, K.E. The role of molluscicides in schistosomiasis 
control. Bull. Wld Hlrh Org., Geneva, (WHO / VBC / 83. 879. WHO / SCHISTO / 
83. 72). 1-13. 1983. 
 
 
MCCULLOUGH, F.S.; GAYRAL, P.; DUNCAN, J.; CHRISTIE, J.D. 
Molluscicides in schistosomiasis control. Bulletin of the World Health 
Organization. v.58, n.5, p.681-689, 1980. 

 
 



MEYER, B.N.; et al. Brine shrimp, a convenient general bioassay for active-
plant constituents. Planta Med. v.45, p.31-34, 1982. 
 
 
MELO, A.M.M.A. Estudo dos Efeitos da Radiação Gama de 60Co sobre 
Larvas de Biomphalaria glabrata (Say, 1818), Thesis, Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, São Paulo. 1998, 65p. 
 
 
MENDES, N.M.; PEREIRA, J.P.; SOUZA, C.P.; OLIVEIRA, M.L.L. Ensaios 
preliminares em laboratório para verificar a ação moluscicida de algumas 
espécies da flora brasileira. Rev. Saúde Públ. v.18, p.348-354, 1984. 
 
 
MENDES, F.O.; BORGES, E.; LIMA,C.S.A; SILVA,L.R.S.,; SILVA,C.F.O.; 
MELO, A.M.M.A. Avaliação moluscicida dos extratos etanólicos irradiados e 
não irradiados de Ziziphus joazeiro MART. (Rhamnaceae). Resumo 
apresentado na XXIV Reunião Anual da FeSBE. 2009 
 
 
MENDONÇA, R.P.C. Avaliação da atividade moluscicida e nematicida de 
Pithecolobium avaremotemo, 2003. Disponivel em: 
<http://www.sbq.org.br/ranteriores/23/resumos/0597-2/index.html> 
 
 
MIGDAL, W.; OWCZARCZYK, B.; KEDZIA, B.; HOLDERNA-KEDZIA, E.; 
SEGIET-KUJAWA, E. The effect of ionizing radiation on microbiological 
decontamination of medical herbs and biological active compounds. Radiation 
Physical Chemistry. v.52, n.1-6, p.91-94, 1998. 

 
 
NEGREL, J.; POLLET, B.; LAPIERRE, C. Ether-linked ferulic amides in natural 
and wound peridermis of potato tuber. Phytochemistry. v.43, n.6, p.1195-

1199, 1996. 
 
 
NIERO, R.; MALHEIROS, A.; BITTENCOURT, C.M.S.; BIAVATTI, M.W.; 
LEITE, S.N; CECHINEL FILHO, V. Aspectos químicos e biológicos de plantas 
medicinais e considerações sobre fitoterápicos. In: BRESOLIN, T.M.B.; 
CECHINEL FILHO, V. Ciências Farmacêuticas: Contribuição ao 
desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos. Ed. UNIVAL. 2003. 
 
 
NEVES, D.P. Parasitologia humana. 10º ed. São Paulo, Ed. Atheneu. p.194-

202, 2004. 
 
 
NEVES, D.P.; MELO, A.L.; LINARDI, P.M.; VITOR, R.W.A. Parasitologia 
Humana. 11ª Edição. Editora Atheneu. São Paulo. p.213-221, 2005. 
 



 
NICK, A.; RALI, T.; STICHER, O. Biologial screening of traditional medicinal 
plants from Papua New Guinea. J Ethnopharmacol 49: 147-156. 1995. 

 
 
NOVAIS, T.S.; et al. Atividade antibacteriana em alguns extratos de vegetais do 
semi-árido brasileiro. Revista Brasileira Farmacognosia, v. 14, p. 05-08, 

2003. 
 
 
OKUNO, E. Radiação, efeito, riscos e benefícios. São Paulo, HARBRA, 1988, 
81p. 
 
 
OLIVEIRA-FILHO, E.C.; PAUMGARTTEN, J.R. Toxicity of Euphorbia milii látex 
and niclosamide to snails and nontarget aquatic species. Ecotoxicology and 
environmental safety. v.46, p.342-350, 2000. 
 
 
OLIVEIRA, H.G. Respostas biológicas e comportamentais de Thyrinteina 
arnobia (Stoll, 1782) (Lepidoptera:Geometridae) à defesa induzida de plantas 
de Eucalyptus spp. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2003. 
 
 
OLIVEIRA,R.S. & COLAÇO, W. Radiossensitividade Gama de Extrato de 
Maytenus ilicifolia: Desenvolvimento de Protocolo para Controle de Qualidade. 
Lat. Am. J. Pharm. v.27, n.2, p.235-239, 2008. 

 
 
OLIVIER, L.; BARBOSA, F.S. Observations on vector of schistosomiasis 
mansoni kept out of water in the laboratory. J Parasitol. v.42, p.277-286, 1956. 

 
 
OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE). Empleo inócuo de 
plaguicidas, Genève, OMS. 1991, 29p. 

 
 
PARAENSE, W. L. Planorbídeos hospedeiros intermediários do Schistosoma 
mansoni. In: CUNHA, A. S. (ed.) Esquistossomose mansoni. São Paulo, Ed. 
da U. S. P., p.13-30, 1970. 
 
 
PAULINI, E. Moluscicidas e erradicação do S. mansoni: Considerações 
epidemiológicas. Revista Brasileira Malariologia e Doenças Tropicais. v.1, 

n.18, p.153-158, 1966. 
 
 
PESSÔA, S.B.; MARTINS, A.V. Parasitologia médica. Rio de Janeiro. 

Guanabara Koogan S.A. p.407-420, 1988. 
 



 
PINTO, T. J. A.; KANEKO, T. M.; OHARA, M. T. Controle biológico de 
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2. ed. São 

Paulo: Atheneu, p. 261-280. 2003. 
 
 
POTENZA, M.R.; SILVA, R.C. da; ARTUR, V.; FELÍCIO, J.D.; ROSSI,M.H.; 
NAKAOKA SAKITA, M. Avaliação de produtos naturais irradiados para o 
controle de Blattella germânica (L.) (Dictyoptera:Blattellidae). Arquivos do 
Instituto Biológico,v.71, n.4, p. 485-492, 2004. 
 
 
PRADO, D. E.; GIBBS, P. E. Patterns of species distribution in the dry seasonal 
forests of South America. Annals of Missouri Botanical Garden. v.80, n.4, 
p.902-927, 2003. 
 
 
PRADO, G.; ANDRADE, M.C.;OLIVEIRA, M.S.;LEAL, A.S.;OLIVEIRA, B.R.; 
BATISTA, L.R.Efeito da irradiação na microbiota fúngica de plantas medicinais. 
Ciênc. agrotec. vol.33, n.5, p.1372-1378. 2009. 
 
 
RAPADO, L.N.; KATO, M.J.; KAWANO, T. Effect of Piperaceae extract in 
schistosomiasis vector. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis [online]. v.13, 
n.1, p.292-300, 2007. 
 
 
REY, L. Parasitoses e Doenças Parasitárias do Homem nas Américas e na 
África. 2º ed.. Ed Guanabara. p.351-362, 1991. 

 
 
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas 
Américas e na África. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan SA. 2001. 

 
 
REY, L. Parasitos e Doenças Parasitárias do Homem nos Trópicos. 4ª. ed. 
Rio de Janeiro. Ed.Guanabara Koogan S.A. 2008. 

 
 
RIOS, J.L.; RECIO, M.C.; VILLAR, A. Screening methods for natural products 
with antimicrobial activity: review of the literature. Journal of 
Ethnopharmacology, Lausanne, v.23, p.127-49, 1988. 
 
 
RIOS, J.L. RECIO, M.C. Medicinal plants and antimicrobial activity. Journal of 
Ethnopharmacology. v.100, p.80-84, 2005. 

 
 



RISSATO, S.R.; ALMEIDA, M.V.; SILVA, L.C. Estudo do óleo essencial de 
Eugenia uniflora como subsídio para aplicação como fitofármaco. Salusvita, 
Bauru. v.23, n.2, p.209-222, 2004. 
 
 
ROBBERS, J.E.; SPEEDIE, M.K.; TYLER, V.E. Farmacognosia e 
Farmacobiotecnologia. Tradução Benedita, I. C.; Editorial Premier: São Paulo. 
1997. 
 
 
ROJAS, J. J.; OCHOA, V. J.; OCAMPO, S. A.; MUÑOZ, J. F. Screening for 
antimicrobial activity of ten medicinal plants used in Colombian folkloric 
medicine: A possible alternative in the treatment of non-nosocomial infections. 
BMC Complement. Altern. Med.  v.6, p.2, 2006. 
 
 
RUG, M.; RUPPEL, A. Toxic activities of the plant Jatropha curcas against 
intermediate snail hosts and larvae of schistosomoses. Tropical medicine and 
international health. v.5, n.6, p.422-430, 2000. 

 
 
SAITO, M. L.; LUCHINI, F. Substâncias obtidas de plantas e a procura por 
praguicidas eficientes e seguros ao meio ambiente. EMBRAPA/CNPMA, 

Jaguariúna, Brasil, 1998, 46p. 
 
 
SAHPAZ, S.; BORIS, Ch.; LOIEAU, P. M.; CORTES, D;HACQUEMILLER, R.; 
LAURENS A.; CAVÉ, A.; Planta Medica. v.60, p.538, 1994. 
 
 
SANTA ROSA, J.; IACHAN, A. A raspa do joazeiro como detergente. An. 
Assoc. Bras. Quim., v. 10, p.236-253, 1951. 
 
 
SANTOS, A.F. dos,; AZEVEDO, D.P.L. de,; MATA, R. da C. dos SANTOS,; 
MENDONÇA, D.I.M.D. de, ;SANT'ANA, A.E.G. The lethality of Euphorbia. 
conspicua to adults of Biomphalaria glabrata, cercaria of Schistosoma 
mansoniand larvae of Artemia salina. Bioresource Technol. V.98, p.135-139, 
2007. 
 
 
SANTOS PIMENTA, L.P.; PINTO, G.B.; TAKAHASHI,,J.A.; SILVA,L.G.; 
BOAVENTURA,L.A. Biological screening of Annonaceous Brazilian medicinal 
plants using Artemia salina (brine shrimp test ). Phytomedicine, v.10, n.2-3, 

p.209-212, 2003. 
 
 
SATOMI, L. C.; SORIANI, R. R.; PINTO, T. J. A. Descontaminação de drogas 
vegetais empregando irradiação gama e óxido de etileno: aspectos microbianos 



e químicos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 41, n. 4, 

out./dez., 2005. 
 
 
SCALBERT, A. Antimicrobial properties of tannins. Phytochemistry, v.30, 

p.3875-3883, 1991. 
 
 
SCHALL ,V.T.; VASCONCELLOS, M.C.; ROCHA, R.S.; SOUZA, C.P.; 
MENDES, N.M. The control of the schistosome-transmitting snail Biomphalaria 
glabrata by the plant  Molluscicide Euphorbia splendens var. hislopii (syn milli 
Des. Moul): a longitudinal field study in an endemic area in Brazil. Acta 
Tropica. v.79, p.165-70, 2001. 

 
 
SEGRETO, H. R. C.; SEGRETO, R. A.; Revisäo e atualizaçäo em 
radiobiologia: aspectos celulares, moleculares e clínicos / Radiobiology review 
and update: cellular, molecular and clinical aspects. Folha médica v. 119, n. 4: 
p. 9-27, out.-dez. 2000. 
 
 
SENA FILHO JG, MELO JGS, SARAIVA AM, GONÇALVES AM, PSIOTTANO 
MNC, XAVIER HS Antimicrobial activity and phytochemical prolife from the 
roots of Lippia alba (Mill.) N. E. Brown. Rev Bras Farmacogn. v.16, p.506-509, 
2006. 
 
 
SILVA, H.H.G.; SILVA, I.G.; SANTOS, R.M.G.; RODRIGUES FILHO, E.; ELIAS, 
C.N. Atividade larvicida de taninos isolados de Magoniua pubescens St. Hil. 
(Sapindaceae) sobre Aedes aegypti (Díptera, Culicidade). Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.37, p.396-399, 2004. 

 
 
SILVA, J.G.; SOUZA, I.A.;, HIGINO, J.S.; SIQUEIRA-JUNIOR, J.P.; PEREIRA, 
J.V.; PEREIRA, M.S.V.  Atividade antimicrobiana do extrato de Anacardium 
occidentale Linn. Em amostras multiresistentes de Staphylococcus aureus. Rev 
Bras Farmacogn. v.17, p.572-577, 2007. 

 
 
SILVEIRA, A.C. Controle da esquistossomose no Brasil. Mems. Inst. Oswaldo 
Cruz. v.84, (supl. 1), p.91-104, 1989. 

 
 

SIMÕES, C. M. O. et. al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3 ed. 

Porto Alegre: Ed. da UFSC, 2001. 

 
 
SINGH, O.K.; MISRA, T.M.; AGRAWAL, R.A. Molluscicides of plant origin. Biol 
Agric Hort. v.13, p.205–252, 1996.   



 
 
SINGH A,; SINGH, S.K.. Molluscicidal evaluation of three common plants from 
India. Fitoterapia. v.76, p.747-751, 2005. 
 
 
SOUSA, M. P.; MATOS, M. E. O.; MATOS, F. J. A.Constituintes químicos de 
plantas medicinais brasileiras.Fortaleza: Impresa Universitária / UFC. 416p, 
1991. 
 
 
SOUZA, C.P.; LIMA, L.C. Moluscos de interesse parasitológico no Brasil. 
Belo Horizonte. Fiocruz, 76p. 1990 
 
 
SORGELOOS,P;VAN DER WILEN, C.:PERSOONE,G. The use of Artemia  
Nauplii for toxicity tests – a critical analysis. Ecotoxicol. Environ . Saf.,v.2, 

p249-55, 1978. 
 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Surface protection and secondary metabolites defense 
compounds. In: Plant Physiology. Edited by Taiz, L. & E. Zeiger. Califórnia: 
Cummins company, pp.318-345. 1991. 
 
 
TAUHATA, L.; ALMEIDA, E.S. Radiações Nucleares: usos e cuidados. Vol.2. 
Rio de Janeiro. CNEN, p.1-25, 1984. 
 
 
TEIXEIRA, G. Revista Brasil Nuclear. v.25, p.26-8, 2002. 
 
 
TRIGUEIRO, J. A.; BARBOSA-FILHO, J. M.; CHERIYAN, U. O. Constituintes 
químicos do Zizyphus joazeiro. Ciên. Cult. v. 33 (Supl.), p.44-45, 1980. 
 
 
TRUITI, M.C.T; FERREIRA, I.C.P; ZAMUNER, M.L.M; NAKAMURA, C.V; 
SARRAGIOTTO, M.H; SOUZA, M.C. Antiprotozoal and molluscicidal activities 
of five Brazilian plants. Brazilian journal of medical and biological research. 

v.38, n.12, p.1873-1878, 2005. 
 
 
TANIRA, M.O.M.;AGEEL,A.M.;TARIQ, M.;MOHSIN,A.;SHAH,A.H.Evalution of 
some pharmacological , microbiological and physical properties of Zizyphus 
spinachristi. Int.J. Drug Res. , Lisse, v.26, n.1 , p.56-60, 1998. 
 
 
VAZ, A. F.M. ; COSTA, R. M. ; MELO, A. M. M. A. ; OLIVAC, M.L.V. ; 
SANTANA.L.A. ; COELHO, L.C.B.B. ; CORREIA, M.T.S. . Biocontrol of 



Fusarium species by a novel lectin with low ecotoxicity isolated from. Food 
Chemistry, v. 119, p.1507-1513, 2010. 
 
 
VENTURA, C.P.; OLIVEIRA, B.O.; BRAGA, F.C. Antimicrobial activity of 
Trembleya lanifl ora, Xyris platystachia and Xyris pterygoblephara. Brazilian 
Journal of Pharmacognosy, v. 17, n.1, p.17-22, 2007. 

 
 
VEIGA, L.F.; VITAL, N.A.; PORTELA, M.R.; OLIVEIRA, F.F. Avaliação de faixa 
de sensibilidade de Artemia salina ao lauril sulfato de sódio. 
Petrobrás/Cenpes/Supesq/Diter, Rio de Janeiro, 64 p. il. (Projeto 04.05.27). 
1989 
 
 
VIEIRA, I.F.R.; LEAL, A.S.; KRAMBROCK, K. Braz. J. Food Technol., 
Campinas, v. 10, n. 1, p. 63-69, jan./mar. 2007 
 
 
VICKERY, M. L.; VICKERY, B. Secondary plant metabolism.v.1. The 
Macmillan Press Ltd., London, UK, p.20-55, 1981. 
 
 
VINAUD, M. C. Efeito do extrato de Stryphnodendron, Mimosaceae, planta 
do Cerrado, sobre formas infectantes de Schistosoma mansoni Sambon, 
1907 e células da hemolinfa do caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 
1818). Dissertação de mestrado. UFG. 2005. 

 
VINATEA, J. E. Artemia. Um ser vivo excepcional. Panorama de Aqüicultura, 

Rio de Janeiro, v.4, n.25, p.8-9, 1994. 
 
 
VIRTUOSO, S.; DAVET, A.; DIAS, J.F.G.; CUNICO, M.M.; MIGUEL, 
M.D.;OLIVEIRA, A.B.; MIGUEL, O.G. Estudo preliminarda atividade 
antibacteriana das cascas de Erythrina velutina Willd, Fabaceae 
(Leguminosae). Rev Bras Farmacogn. v.15, p.137-141, 2005. 
 
 
WAGNER, H. ;BLADT, S. Plant drug analysis. 2 ed. New York; Springer, 1996, 
384p. 
 
 
WAGATE, C.G.; MBARIA, J.M.; GAKUYA, D.W.; NANYINGI, M.O.; KARERU, 
P.G.; NJUGUNA, A.; GITAHI, N.; MACHARIA, J.K.; NJONGE, F.K. Phytother 
Res. v.24, n.1, p.150-153, 2010. 
 
 
WHO (World Health Organization). Molluscicides. Teach. Rep. Ser. Wld Hlth 

Org. Geneva. v.214, p1-59, 1961. 
 



 
WHO (World Health Organization). Molluscicide screening and evalution. 
Geneva. v.33, n.4, p.567-581, 1965. 
 
 
WHO-World Health Organization  Report of a scientific working group on 
plant molluscicide and guidelines for evaluation of a plant molluscicide. 

Geneve TDR/SCH- SWE. 4/83.3.1983. 
 
 
WHO (World Health Organization), The control of schistosomiasis. WHO 

Technical Report Series 830. Geneva: WHO. 1993. 
 
 
WHO - World Health Organization. Schistosomiasis. Disponível em: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/index.html. Fact sheet 
N°115 February, 2010. 
 
 
YAGI,A.;OKAMURA,N.;HARAGUCHI,Y.;NODA,K.;NISHIOKA,I. Studies on the 
constituents of ziziphi fructus. I. Structure of three new p-coumaroylates of 
alphitolic acid. Chem. Pharm .Bull., Tokyo, v.26, n.6, p.1798-802, 1978. 
 
 
YUNES. R. A. Plantas medicinais sob a ótica da moderna química medicinal. 
Chapeco: Argos, 2001. 
 

YUNES, R. A.; PEDROSA, R. C.; CECHINEL, V. F. Pharmaceutics and 
phytotherapics: the need for development of the industry of phytopharmaceutics 
and phytotherapics in Brazil. Quím. Nova. v.24, p.147-152, 2001. 

 
 
ZÁCHIA, N.R.B.; MORAES, D. Pesquisas Botânicas. 49, 121.1999. 
 
 
ZANI, C. L; CHAVES, P. P. G.; QUEIROZ, R.; DE OLIVEIRA, A.B.; CARDOSO, 
J. E.; ANJOS, A. M. G.; GRANDI, T. S. M.;Phytomedicine, 2, 47. 1995; 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/index.html


ANEXOS 

 

ANEXO A – ÁREA DE COLETA DOS VEGETAIS DE ESTUDO  

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE 

PERNAMBUCO (IPA), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARUARU, AGRESTE DE PERNAMBUCO 

(08°14’16,6” S E 35°55’28,6” W). FONTE: MONTEIRO ET AL., 2006. 



ANEXO B – TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR COM DISCO DE PAPEL 

 

  

ANEXO B1-Halos de inibição de extratos hidroalcóolico de Ziziphus joazeiro frente à Bacillus 

subtilis: F1- extrato etanólico da folha (0 kGy);  F2- extrato etanólico da folha (5 kGy);  F3- 

extrato etanólico da folha (7,5 kGy);  F4- extrato da etanólico da folha ( 10 kGy); C1) extrato 

etanólico da casca do caule (0 kGy);  C2- extrato etanólico da casca do caule  (5 kGy);  C3- 

extrato etanólico da casca do caule  (7,5 kGy);  C4- extrato etanólico da casca do caule  ( 10 

kGy). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B2 - Halos de inibição de extratos hidroalcóolico de Ziziphus joazeiro frente à 

Micrococcus luteus: F5- extrato etanólico da folha (0 kGy);  F6- extrato etanólico da folha (5 

kGy);  F7- extrato etanólico da folha (7,5 kGy);  F8- extrato etanólico da folha ( 10 kGy); C5- 

extrato etanólico da casca do caule (0 kGy);  C6- extrato etanólico da casca do caule  (5 kGy);  

C7- extrato etanólico da casca do caule  (7,5 kGy); C8- extrato etanólico da casca do caule ( 10 

kGy). 

 

 

 




