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Resumo

A espécie 

 e o da pesquisa de patógenos, analisando em triplicata cada uma das amostras. Nos pós autoclavados 
houve apenas crescimento bacteriano (0,12 x 102

para bactérias (0,50 x 102 2

maior crescimento de bactérias (3,68 x 102 2

redução de polifenóis e taninos totais. 

Abstract

The  Raddi, known as aroeira da praia, is used in traditional medicine for the treatment 
of lesions and ulcers in the skin and mucosa, infections in the respiratory threat, digestive and urinary systems. 
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One 

40%, 50%, 60% and 70%. The microbiologic methods used were the microorganism count on a dish by pour 
plate and the pathogeneous research, performing a triplicate analysis of the samples. On the microbian count 
after autoclavation, no fungal growth was observed, but there was bacterial growth (0.12 x 102

microwave process bacterial growth occurred (0.50 x 102 2

The powder, when untreated, show greater bacterial growth (3.68 x 102 2

did not lead to a decrease in the polyphenols and total tannins contents.

Introdução

como fonte alimentícia e medicamentosa. As diversas 
enfermidades são tratadas através de chás, infusos, 
decoctos, macerados, sucos, tinturas, banhos, cata-
plasmas e ungüentos, que são preparados a partir de 
determinadas partes das plantas, ou drogas vegetais. 
No entanto, essas drogas podem conter um grande 
número de fungos e bactérias, geralmente, provenien-

-
-

A contaminação por fungos e bactérias Gram-nega-
tivas ( ) tem sido observada, e foi de-
monstrado que vem afetando a qualidade microbioló-
gica das drogas vegetais, evidenciando a necessidade 
de se estabelecer normas de boas práticas de cultivo, 

Os limites de contaminação microbiana em drogas ve-
getais dependem do tipo de material vegetal e de seu 
uso. Em seu estado cru, não tratado, considerando 

tais como procedimentos de descontaminação quí-
mica ou física (aquecimento, extração com álcool e 
outros), podem apresentar limites de contaminação 
de no máximo 104  e 105 

limites são de no máximo 107

aeróbicas, 102  e de 104 

sendo admitida a presença de . (WHO, 

apresenta como limites ausência de , 
 e 

limites para bactérias aeróbicas de 105

fungos de 104

-

ou cosmético deve ser seguro ao consumidor, garan-
tindo a manutenção da qualidade durante o uso, con-

que podem afetar o comportamento de conservação 
dos produtos, como, pH do produto, adsorção pelo 

-
ção, presença de tensoativos, agentes umectantes, 
temperatura de fabricação e a estocagem (Ohara, 

Na matéria-prima vegetal, o composto ou classe de 
compostos químicos, como por exemplo, alcalóides, 

-
sentes na matéria-prima, preferencialmente, tendo 

referência no controle de qualidade da matéria-prima 

químico (Brasil, 2004). 

Na casca de  Raddi (S. t.), 
), 

os taninos representam um dos principais constituin-
tes, sendo considerados como marcadores químicos 
no controle de qualidade dessa espécie, pois apre-

-

Vital et al., 2004; Monteiro et al., 2005). 

-

-
biana e no teor dos marcadores químicos (taninos e 
polifenóis totais) de  Raddi.
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Materiais e Métodos

Amostras

Cascas secas de  Raddi fo-
ram coletadas no município de Guarabira na região 

-

sob o número 20. 

Tratamento da droga vegetal e preparação dos 
pós das cascas de 

As cascas foram previamente secas em estufa de ar 

em moinho de facas. A droga vegetal foi dividida em 3 

autoclave a 121ºC durante 15 minutos e microondas 
na potência de 540 W por dois minutos, a outra parte 
não sofreu tratamento.
 
Preparação dos extratos hidroalcoólicos das 
cascas pulverizadas de 

Em seguida foram preparados extratos com a droga 

maceração por cinco dias com agitação esporádica. 
Foram preparados os extratos hidroalcoólicos em 

Análise Microbiológica

Os meios de cultura Sabouraud-dextrose para fun-
gos e meio caseína-soja para bactérias foram pesa-

minutos. Em seguida foram distribuídos em placas de 
Petri em ambiente asséptico. Após resfriamento, foi 

-
ídos em estufa por um período de 24 horas. Todas 

guardadas em geladeira. 

Contagem Microbiana

amostra. O método consiste na contagem da popula-
ção de microrganismos que apresentam crescimento 
visível em quatro dias em Agar caseína-soja incuba-
das a uma temperatura de 30-35ºC, e sete dias em 
meio Sabouraud-dextrose incubados a uma tempe-
ratura de 20-25ºC. Transferiu-se 10 g ou 10 mL da 

mL de tampão fosfato pH 7,2. Em seguida, foi reali-

6,5-7,5 com ácido clorídrico 0,1 M. Transferiu-se 1 mL 

de cada diluição foram transferidas para quatro placas 
de Petri, logo em seguida foram adicionados os meios 
de cultura, sendo duas placas com o meio Sabouraud 
dextrose e duas placas com o meio caseína-soja, 

-
mero de microrganismos.

Como os pós foram submetidos a processos com 
elevada temperatura e umidade em autoclave, foi 

-
nóis e taninos totais - em amostras dos extratos a 

Em trabalho anterior sobre o desenvolvimento e va-
lidação de metodologia analítica para doseamento 
de taninos e polifenóis totais em extratos de Aroeira 
(Vasconcelos 2003), observou-se que, em função do 
tempo, temperatura e valor de pH, ocorre hidrólise 
dos taninos hidrolisáveis levando à formação do seu 
monômero, o ácido gálico. Assim, os autores decidi-

empregados sobre o teor dos marcadores.

Foram transferidos 10,0 mL do extrato para balão vo-
lumétrico de 100,0 mL e o volume completado com 

foi diluída em 100,0 mL com água destilada. A absor-

como branco. Para determinação da fração não-ta-
nante (FTN), 10,0 mL da solução foi submetida à agi-
tação em agitador magnético, com 150 mg de caseína 
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(agente complexante) durante uma hora, em seguida, 
-

ta de 5,0 mL e diluída com 25 mL de água destilada. 

água como branco. Os resultados foram calculados 

(Vasconcelos, 2003)

PTF = A1 1
1%

FNT = A2 1
1%

Onde:
PFT = Polifenóis Totais.
FNT = Fração não-tanante (g%).
TT = Taninos Totais (g%).
A1

A2

m = massa de matéria-prima vegetal (g).
p = perda por dessecação de matéria-prima (g).
A1

1%

Resultados e Discussão

-

-
ve crescimento bacteriano (0,12 x 102

processo por microondas ocorreu crescimento tanto 
para bactérias (0,50 x 102

(0,10 x 102 -
ra, quando não tratadas, apresentaram maior cresci-
mento de bactérias (3,68 x 102

x 102

processo de autoclavação em relação às cascas não 
tratadas.

A tabela 1 apresenta a contagem microbiana em ex-

a partir de cascas autoclavadas e não tratadas. Ao ob-

que, de um modo geral, os extratos com tratamento 
prévio apresentaram menor contaminação microbiana 
que os obtidos de cascas não tratadas. Além disso, 
um percentual maior de etanol favoreceu a obtenção 
de uma carga microbiana menor. Essas diferenças 

-
rias como para fungos, pelo teste de ANOVA.

Extratos

Ágar 
Sabouraud-

dextrose
Não Tratado

Ágar 
Caseína-

soja
Não Tratado

Ágar 
Sabouraud-

dextrose
Tratado

Ágar 
Caseína-

soja
Tratado

40% 0,4 x 102 2,38 x 102 0,10 x 102 0,14 x 102

50% 0,16 x 102 2 NC NC

60% NC 1,23 x 102 NC NC

70% NC NC NC NC

Controle NC NC NC NC

       NC = Nenhum crescimento

Tabela 1 – Contagem microbiana (UFC/mL) nas 
amostras de extratos hidroalcoólicos de -

 com ou sem esterilização em autoclave.

O álcool etílico é um importante desinfetante por pos-
suir características microbicidas direcionadas a bacté-
rias na forma vegetativa e fungos, mas não tem ação 

-

Sua atividade é provavelmente pela desnaturação de 
proteínas e remoção de lipídios da membrana. A ati-
vidade germicida máxima ocorre quando é diluído em 
água, sendo a concentração recomendada 70% (Ha-

2004; Santos et al., 2002). 

As amostras dos extratos hidroalcoólicos a 50% e 
60% de cascas não tratadas apresentaram maior teor 
de polifenóis e taninos totais do que os extratos a 

a 70% foi o que apresentou o menor teor (tabela 2).

-

hidroalcoólicos das cascas não tratadas em auto-
clave de .

Concentração 
dos Extratos PFT g% FNT % TT g%

40% (0,0107%)
1,44 ± 0,14 

(0,0184%)

50% 10,43 ± 0,25
(0,0246%)

1,08 ± 0,12 
(0,1137%) (0,0336%)

60% 10,51 ±0 ,04
(0,1371%) (0,0261%)

70% 7,88 ± 0,08
(0,0113%)

1,28 ± 0,25 
(0,2007%)

6,61 ± 0,34 
(0,0517%)

Siglas: PFT - Polifenóis Totais; FNT - fração não-tanante; TT- 
Taninos Totais. Valores representam média ± desvio-padrão
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Em função desses resultados, apenas os extratos a 
-

ência da autoclavação e microondas sobre o Teor de 
Taninos e Polifenóis Totais (Tabela 3).

O teor de polifenóis e taninos totais dos extratos hi-
droalcoólicos das cascas de  tratadas 
previamente por autoclave a 121ºC por 15 minutos não 

-

O método ANOVA aplicado aos dados dos taninos 
totais dos extratos hidroalcoólicos mostrou que as di-

que o valor de F (0,300352) foi menor do que o valor 

O teor de polifenóis e taninos totais foi superior nas 
amostras dos extratos de cascas previamente subme-
tidas a tratamento por autoclave (tabela 3), quando 
comparado com os extratos de cascas não tratadas 
(tabela 2).

-
droalcoólicos das cascas tratadas em autoclave de 

.

Concentração 
dos Extratos

PFT g% FNT % TT g%

Autoclave 
50%

11,17 ± 0,11
(0,011%)

1,57 ± 0,04 
(0,0307%) (0,058178%)

Autoclave 
60%

11,56 ± 0,26
(0,0228%)

1,66 ± 0,12 
(0,036%)

Microondas 
50%

11,08 ± 007
(0,0068%)

1,41 ± 0,04
(0,0316%) 0,0123%)

Microondas 
60%

11,21 ± 0,38
(0,0346%)

1,34 ± 0,15
(0,1184%) (0,0405%)

Siglas: PFT - Polifenóis Totais; FNT - fração não-tanante; TT- 
Taninos Totais. Valores representam média ± desvio-padrão

Através do método ANOVA, os resultados obtidos 
quanto à presença de polifenóis e taninos totais dos 
extratos hidroalcoólicos das cascas submetidas a tra-
tamento por autoclave, microondas e sem tratamen-
to, mostraram que as diferenças não foram estatis-

encontrado quando compararam-se os extratos com 

tratamento e sem tratamento, sugerindo que os pro-
cessos de autoclavação e microondas não alteraram 
o teor dos marcadores desta planta.

Conclusão

-
toclave não apresentaram redução de polifenóis e 
taninos totais. Estudos futuros avaliarão se outros 

plantas medicinais.

-
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