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RESUMO. Extratos brutos obtidos com solventes orgânicos de polaridades crescentes, obtidos das partes
aéreas de Almeidea coerulea e Conchocarpus gaudichaudianus subsp. bahiensis foram avaliadas a atividade
moluscicida, determinda a concentração mínima inibitória (CMI) e a concentração mínima inibitória
(CMI) antimicrobiana e antifúngica pelo método de bioautografia. Dos oito extratos testados o obtido em
diclorometano das folhas Almeidea coerulea demonstraram atividade moluscicida frente ao caramujo
Biomphalaria glabrata na concentração de 100 ppm. Os extratos com atividade antimicrobiana foram me-
tanólico das folhas de Conchocarpus gaudichaudianus, extrato metanólico e hexânico dos caules de Almei-
dea coerulea sobre a bactéria Bacillus subtilis com CMI e CMB de 500 µg/ml, 250 µg/ml e 250 µg/ml res-
pectivamente. Na bioautorafia frente ao fungo Aspergillus niger o extrato em dicolorometano do caule de
Almeidea coerulea apresentou uma moderada inibição e das folhas apresentou uma inibição superior ao da
nistatina.
SUMMARY. “Biological Activities of Extracts from Aerial Parts from Almeidea coerulea (Nees & Mart.) A.St.-
Hil. and Conchocarpus gaudichaudianus subsp. bahiensis Kallunki (Rutaceae)”. Extracts from aerial parts of
Almeidea coerulea and Conchocarpus gaudichaudianus subsp. bahiensis, obtained with organic solvents of in-
creasing polarities, were evaluated concerning the molluscicidal activity. The minimum inhibitory concentration
(MIC), minimum bactericide concentration (MBC) and antifungal activity were determined by using the bioauto-
graphy method. From the eight extracts assessed, the dichloromethane extract from Almeidea coerulea leaves
showed molluscicidal activity against Biomphalaria glabrata at 100 ppm. The methanol extract from the Con-
chocarpus gaudichaudianus leaves, as well as the methanol and the hexane exracts from Almeidea coerulea
stems exhibited antibacterial activity against Bacillus subtilis with MIC and MBC of 500 µg/ml, 250 µg/ml and
250 µg/ml, respectively. The bioautography method showed that the dichloromethane extract from Almeidea
coerulea stems has a strong activity against Aspergillus niger, with a inhibition degree superior to that exhibited
by nistatin. 

INTRODUÇÃO
A família Rutaceae é constituída de 1600 es-

pécies distribuídas em aproximadamente 150
gêneros 1, sendo que, no Brasil são citadas
aproximadamente 200 espécies 2. É crescente o
interesse pelo estudo da família Rutaceae, uma
vez que a mesma apresenta um numero signifi-
cativo de diferentes metabólitos secundários, ge-
rando inúmeras atividades biológicas e far-
macêuticas 3. Vieira et al. 4 isolaram alcalóides
do tipo acridônicos do extrato em diclorometa-
no das folhas de Angostura paniculata, os quais
apresentaram moderada atividade moluscicida.

Alcalóides quinolínicos isolados das cascas do
caule de Helietta longifoliata e Sarcomelicope
megistophylla e alcalóides benzofenantreno de
Zanthoxylum tetraspermum apresentaram ativi-
dade antibacteriana em bactérias gram-positivas
e gram-negativas 5-7. Flavonóides isolados de es-
pécies de Citrus 8 e fenilpropenos isolados de
raízes de Coleonema pulchellum apresentaram
atividades antimicrobiana 9. Extratos das folhas
de Meticope borbonica apresentaram atividade
moderada contra os fungos Candida albicans e
Penicillium expansum 10. Alcalóides quinolini-
cos isolados das folhas de extratos de Raulinoa
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echinata apresentaram atividade contra o fungo
simbiótico Leucoagaricus gongylophorus das for-
migas cortadeiras Atta sexdens 11. Extratos hidro-
etanólicos obtidos das folhas de Zanthoxylum
leprieurii e Z. xanthoxyloides apresentaram ati-
vidade contra Candida albicans, Cryptococcus
neoformans e fungos filamentosos 12. Alcalóides
e limonóides isolados da casca de caule Dic-
tamnus dasycarpus apresentaram atividade anti-
fúngica contra o Cladosporium cucumerinum 13.

O gênero Almeidea é também encontrado
nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo. Santos et al. 14 identificaram,
nas folhas de Almeidea coerulea, a presença de
triterpenos e alcalóides piranoquinolínico, pira-
nofuroquinolônico, furoquinolínico e acridôni-
co, e nas folhas de A. rubra alcalóides do tipo
furoquinílinico, 2-quinolona e acridônico, além
de cumarinas. Claude et al. 15 também foram
isolados alcalóides 2-quinolona do caule e raí-
zes de Almeidea guyanensis, conforme estrutu-
ras abaixo.

As frações butanólica da Almeidea coerulea
e em diclorometano de Conchocarpus inopina-
tus obtidos das folhas apresentaram atividade
uma forte atividade sobre as formas tripomasto-
gotas de Trypanosoma cruzi 16.

O objetivo deste trabalho é a avaliação das
atividades moluscicidas, antibacteriana e anti-
fúngica de diferentes extratos obtidos com sol-
ventes orgânicos de diferentes polaridades das
partes aéreas de Almeidea coerulea (Nees &
Mart.) A. St.-Hil. e Conchocarpus gaudichaudia-
nus Kallunki. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Material vegetal

As partes aéreas de Almeidea coerulea (Nees
& Mart.) A.St.-Hil. e Conchocarpus gaudichau-
dianus subsp. bahiensis Kallunki foram coleta-
das em fevereiro de 1993, no município de Ita-
caré, Bahia. A espécie foi identificada pelo Prof.
Dr. José Pirani do Departamento de Botânica da
Universidade de São Paulo, e uma exsicata de
cada espécie (Pirani & Kallunki 2747 e Pirani &
Kallunki 2748) foi depositada no Herbário dessa
universidade. 

Extratos brutos
Os extratos brutos foram preparados, no de-

partamento de Química da Universidade Federal
de São Carlos logo após a coleta e armazenados
em freezer a uma temperatura de -15°C. Os ex-
tratos foram cedidos para a realização de en-
saios biológicos nos Departamentos de Farmácia

e Farmacologia e de Análises Clínicas da Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM). Os extratos
obtidos das partes aéreas do Conchocarpus gau-
dichaudianus, foram: extrato metanólico das
folhas (4) (40,0 g), dos caules (2) (6,9 g), dos
galhos (3) (10,5 g) e extrato hexânico dos gal-
hos (5) (3,5 g). Da Almeidea coerulea foram: ex-
trato metanólico dos caules (1) (22,1 g), extrato
hexânico dos caules (6) (2,1 g), extrato em di-
clorometânico dos caules (8) (8,1 g) e, folhas (7)
(15,3 g).

Avaliação da atividade moluscicida 17

O ensaio moluscicida foi realizado com os
extratos brutos de Almeidea coerulea e Concho-
carpus gaudichaudianus. Para cada concen-
tração foram utilizados três caramujos da espé-
cie Biomphalaria glabrata de tamanho unifor-
me. As amostras foram diluídas em água filtrada
do aquário, sem cloro, com o auxílio de 100 (l
de DMSO, nas concentrações de 400, 200, 100;
50; 25; 10; 5,0; 2,5; 1,2; 0,6 e 0,3 ppm em tem-
peratura ambiente. Cada caramujo ficou, separa-
damente, em contato com 50 ml dessa solução.
Foi utilizada uma prova em branco apenas com
o DMSO e como controle positivo a niclosami-
da. Foram realizadas leituras em 6 e 24 h, e,
após esse tempo, foram observados os batimen-
tos cardíacos por meio de uma lupa para verifi-
car a mortalidade deles.

Avaliação da atividade antimicrobiana
Microorganismos utilizados

Os seguintes microorganismos foram utiliza-
dos: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 15442, Bacillus subtilis ATCC
6623 e Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Também foram utilizadas amostras de S. aureus
penicilina-sensível e resistente, isoladas no La-
boratório de Microbiologia. Culturas dessas bac-
térias cresceram em caldo nutriente em 37 °C e
mantidas em ágar inclinado em  4 °C.

Ensaio antibacteriano
Os ensaios antibacterianos foram realizados

aplicando-se os testes de susceptibilidade para
determinação da concentração mínima inibitória
(CMI), segundo normas descritas pelo National
Commitee for Clinical Laboratory Standards  18.

Os testes foram realizados em placas de 96
furos (ELISA), onde diluições seriadas em dupli-
cata das amostras e antibióticos de referência fo-
ram preparadas usando caldo de Müeller-Hinton
(CMH), para o crescimento respectivo de bacté-
rias. Os extratos 1 a 8 foram transferidos para as
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placas de microdiluição, depois de dissolvidas
em DMSO e caldo seletivo de crescimento bac-
teriano, numa concentração inicial de 1000
µg/ml. Os inóculos bacterianos foram prepara-
dos nesses meios e a concentração ajustada
frente ao tubo 0,5 McFarland de turbidez padrão
(108 unidades formadoras de colônia [UFC]/ml)
e respectivamente diluídos 1:10 e 1:100 no cal-
do, para os procedimentos de microdiluição. 

Porções de 5 µl de cada suspensão bacteria-
na foram transferidas para todos os poços da
placa de microdiluição, os quais continham 100
µl da amostra ou do antibiótico de referência
(controle). As placas foram incubadas em estufa
37 °C por 24 h. Após o crescimento e a leitura
dos resultados em cada poço da placa, foram
adicionados 10 µl de um revelador de cresci-
mento bacteriano, o cloreto de 2,3,5-trifeniltetra-
zolium (TTC). 

A concentração mínima inibitória (CMI), nes-
ses ensaios, foi considerada a menor concen-
tração da amostra que impede visivelmente o
crescimento microbiano. A concentração míni-
ma bactericida (CMB) foi determinada pela sub-
cultura de 10 µl de cada poço negativo e do
controle de crescimento positivo. A CMB foi de-
finida como a menor concentração que forne-
ceu uma subcultura negativa ou apresentou so-
mente uma colônia de crescimento. 

Bioautografia 
Foram utilizadas cromatofolhas de Silicagel

GF254 (Merck)- 20X20 cm com 0,2 mm de es-
pessura. Foram aplicados 20 µg/ml de cada ex-
trato 1 a 8 e nistatina (N) 5 µg/ml. Os cromato-
gramas 1 a 4 foram desenvolvidos com a fase

Tempo de
exposição

6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h 6h 24h

[ ]
ppm

400 400 200 200 100 100 50 50 25 25 12,5 12,5 6,25 6,25 3,12 3,12 1,56 1,56

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 + + - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 + + + + + + - - - - - - - - - - - -

8 + + - - - - - - - - - - - - - - - -

C + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tabela 1. Atividade moluscicida sobre a Biomphalaria glabrata dos extratos 1 a 8 e do moluscicida sintético ni-
closamida, que foi utilizado como controle positivo (C). (+) = caramujos mortos; (-) = caramujos sobreviventes.

móvel A: CHCl3:MeOH:H2O (65:35:5) e os extra-
tos 5 a 8 com B: AcOEt:Hexano (50:50). As pla-
cas cromatográficas foram borrifadas com uma
suspensão de esporos Aspergillus niger. Essa
suspenção foi preparada com 5 ml de uma sus-
pensão de esporos de Aspergillus niger, em uma
concentração de 106 esporos por ml adicionadas
em 25 ml de um meio de cultura glicose-sal mi-
neral, adicionada de 0,0325 g de penicilina. As
placas foram mantidas em caixa de plástico la-
crado em 28 °C durante 70 h. As zonas de ini-
bição indicam a ausência de fungos 19. 

RESULTADOS OBTIDOS
Os extratos metanólico das folhas de Con-

chocarpus gaudichaudianus (4) e em dicloro-
metânico dos caules de Almeidea coerulea (8)
demostraram uma fraca atividade moluscicida
frente ao caramujo Biomphalaria glabrata na
concentração de 400 ppm e o extrato em diclo-
rometânico das folhas de Almeidea coerulea (7)
uma forte atividade de 100 ppm (Tabela 1).
Apesar de uma fraca atividade moluscicida en-
contrada nos extratos 4 e 8, o isolamento do(s)
princípio(s) ativo(s) moluscicida deve, ser reali-
zado, pois ele pode estar em baixa concen-
tração. Na família Rutaceae, Vieira et al. 4 isola-
ram alcalóides do tipo acridônicos do extrato
em diclorometano das folhas de Angostura pa-
niculata com atividade moluscicida, o que justi-
fica maiores investigações dessas substâncias ati-
vas em espécies dessa família.

A busca de moluscicidas de origem natural é
uma alternativa ao uso de moluscicidas sintéti-
cos em países de terceiro mundo, pois eles tem
causado problemas de toxicidade, de contami-
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nação do meio ambiente e de resistência dos
caramujos (Biomphalaria glabrata) transmisso-
res da esquistossomose. Em contraste, o uso de
plantas com atividade moluscicida pode repre-
sentar uma alternativa barata, além de evitar a
poluição do meio ambiente, pelo fato de elas
serem biodegradáveis 20.

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos
nos ensaios de atividade antibacteriana, pelo
método da susceptibilidade (microdiluições), re-
alizados com os extratos 1 a 8. Os extratos que
apresentaram atividade foram: metanólico das
folhas de Conchocarpus gaudichaudianus (4),
extrato metanólico (1) e hexânico dos caules de
Almeidea coerulea (6) sobre a bactéria Bacillus
subtilis. A concentração mínima inibitória (CMI)
deles foram 500 µg/ml, 250 µg/ml e 250 µg/ml
respectivamente. O cultivo das mesmas bacté-
rias, em placa de 96 poços, confirmou as mes-
mas doses para a concentração mínima bacteri-
cida (CMB). As demais bactérias se mostraram
resistentes. Na literatura, não foram encontrados
dados de atividade antibacteriana para espécies
pertencentes aos gêneros Almeidea e Concho-
carpus. 

Diversas classes de substâncias químicas tem
sido isoladas da família Rutaceae como alcalói-
des 5-8, flavonóides 8 e fenilpropenos-9, apresen-
taram atividade antimicrobina frente a bactérias
gram-positivas e gram-negativas. 

Os extratos metanólicos das folhas (4) e gal-
hos (3) e hexânico dos galhos (5) de Concho-
carpus gaudichaudianus se mostraram inativos

MIC/CMB (µg/ml)

Staphylococcus Bacilus Escherichia Pseudomonas
Extratos Aureus subtilis coli aeruginosa

ATCC25923 ATCC25798 ATCC25922 ATCC15442

1 ≥ 1000 250 ≥ 1000 ≥ 1000

2 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

3 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

4 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 1000

5 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

6 ≥ 1000 250 ≥ 1000 ≥ 1000

7 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

8 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

Penicilina 0,06 NT ≥ 1000 NT

Vancomicina 2 0,75 NT NT

Cloranfenicol 4 NT NT NT

Tabela 2. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) e concentração mínima bactericida (CMB) dos
extratos brutos de Almeidea coerulea e Conchocarpus gaudichaudianus. (NT) não testado. 

frente ao fungo Aspergillus niger; os extratos
metanólico do caule de Conchocarpus gaudi-
chaudianus (2), metanólico (1), hexânico (6), e
em dicolorometano do caule (8) de Almeidea
coerulea apresentaram um pequeno halo de ini-
bição. No entanto, o extrato que apresentou po-
tencial atividade inibitória foi o extrato em di-
clorometano das folhas de Almeidea coerulea
(7), em que o seu halo de inibição foi maior do

Figura 1. Cromatogramas A e B: extratos 1 a 8 (20
µg/ml), N (nistatina, 5 µg/ml) fase móvel A:
CHCl3:MeOH:H2O (65:35:5), B: AcOEt:Hexano
(50:50), frente ao fungo Aspergillus niger.
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que a própria nistatina usada como controle po-
sitivo no experimento, conforme a Fig. 1. Esta
forte atividade encontrada na bioautografia abre
a perspectiva do isolamento de um potente anti-
fúngico. Extratos 10,12, alcalóides 11,13 e limonói-
des 13 apresentaram atividade antifúngica em es-
pécies da família Rutaceae.

CONCLUSÃO
A avaliação das atividades biológicas de ex-

tratos obtidos das partes aéreas de Almeidea co-
erulea e Conchocarpus gaudichaudianus subsp.
bahiensis permitiram abrir uma perspectiva para
a descoberta de novas substâncias químicas mo-
luscicidas e antimicrobianas de origem vegetal.
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