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RESUMO

Os óleos essenciais constituem um dos mais importantes grupos de matérias químicas com várias propriedades medicinais caracterizado como 
compostos voláteis, aromáticos, em geral odofíferas e ricos em monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanóides e ésteres, metabólitos que 
conferem suas características organolépticas. Possuem grande aplicação na perfumaria, cosméticos, alimentos e como medicamento. A maioria 
dos óleos essenciais, quando empregada em concentrações adequadas, apresenta a propriedade de danificar microrganismos, resultando nas 
atividades antiviral, antifúngica e antibacteriana.  A espécie Aeollanthus suaveolens é rica em óleos essenciais muito utilizados na medicina 
popular por apresentar atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e analgésica. Objetivo: O presente teve como objetivo avaliar a atividade 
antibacteriana do óleo essencial da espécie A. suaveolens. Metodologia: O processo de obtenção do óleo essencial foi realizado por 
hidrodestilação em aparato do tipo Clavenger e a identificação das substâncias presentes no óleo essencial foi feita por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrômetro de massas CG/EM. A atividade microbiológica foi realizada pelo método de concentração inibitória mínima (CIM) com 
cepas Gram positivas e Gram negativas. Resultados: Nas análises cromatográficas, os constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de 
A. suaveolens foram linalol (40%) e o (Z)-b-Farneseno (32,4%), tendo sido identificados em concentrações menores o α-Terpineol (2,96 %), 
Asacridole (2,17%), α-Barbateno (2,49%) e Cis-α-Bergamoteno (1,22%). O óleo essencial obteve efeito inibidor sobre as espécies S. aureus (1,0 
mg/ml), P. mirabilis (0,5 mg/ml), P. aeruginosa (0,5 mg/ml), e E. faecalis (0,5 mg/ml). Conclusões: O óleo essencial de A. suaveolens obteve 
eficiência nas cepas bacterianas empregadas. Este estudo abre perspectiva para o uso sustentável da espécie vegetal como agente 
antibacteriano, passível de ser reproduzida como medicamento fitoterápico.
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