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RESUMO

As plantas têm sido utilizadas na medicina popular desde à antiguidade, e com isso puderam contribuir na descoberta de vários fármacos. O Brasil 
é considerado o país que apresenta uma ampla biodiversidade, possuindo plantas que são utilizadas na medicina popular porém não foram 
estudadas quanto à sua fitoquímica. A espécie Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) LP Queiroz var. ferrea é amplamente distribuída em todo o território 
brasileiro, principalmente regiões norte e nordeste, e é utilizadas na medicina popular para diversas finalidades. Estudos químicos e 
farmacológicos demonstram potencial anti-inflamatório, antioxidante, hipoglicemiante entre outros. Devido a novas e até re-emergentes doenças 
infecciosas faz-se necessário estudos aprimorados para obtenção de novos fármacos, e as plantas são possuidoras de amplo potencial 
farmacológico. Este trabalho teve por objetivo a avaliação da atividade antimicrobiana e estudo da composição química dos extratos de L. ferrea 
por prospecção fitoquímica. Frutos de L. ferrea foram coletados de uma propriedade particular no município de Manaus – AM. O material foi seco 
em estufa, pulverizado e extraído com metanol (ExMeOH) e etanol:água (7:3) [ExEtOH/H2O]. Os extratos foram concentrados em rotaevaporados 
e submetidos as análises fitoquímicas e antimicrobianas. A prospecção fitoquímica realizada para detectar a presença de metabólitos secundários, 
por meio das reações e análises cromatográficas em Cromatografia em Camada Delgada, além da dosagem de fenólicos e flavonoides totais, por 
método reativo com FeCl3 e AlCl3 e mensuração em espectrofotômetro. A atividade antimicrobiana foi realizada por meio da técnica cavidade-
placa para observar a sensibilidade dos microrganismos Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp. frente a concentração de 100 
µg. mL-1 dos extratos de L. ferrea. A Concentração mínima inibitória (CIM) dos extratos foi determinada por técnica de microdiluição em placas 
de cultura, empregando mensuração da turbidez e colorimétrica (MTT) para determinar o crescimento bacteriano. Os microrganismos foram 
cultivados na presença dos extratos nas diluições entre 500 a 62,5 µg. mL-1. Foi utilizado DMSO (4%) como controle negativo e estreptomicina 10 
µg. mL-1como controle positivo. Dos resultados quanto a análise fitoquímica dos extratos obteve-se resultados similares para os extratos de 
ambos solventes (MeOH e EtOH:H2O), sendo positivos referente a presença de terpenos, esteroides, flavonoides, taninos e saponinas e negativo 
para alcalóides. O extrato MeOH apresentou concentração de compostos fenólicos de 5,14%, contra 2,1% de fenólicos aferidos no extrato 
EtOH:H2O, corroborando com estudos que mostraram maior concentração de fenólicos nos frutos de L. ferrea  em extratos MeOH. O perfil 
cromatográfico não apresentou diferença significativas nos spots observados destes dois extratos. A sensibilidade em meio sólido mostrou baixa 
atividade antimicrobiana quando testado contra E. coli, com média do halo de 1,89 ± 0,38 para o ExMeOH, nenhum efeito sobre P. aeruginosa e 
Enterobacter sp. Porém, por meio da diluição em meio líquido foi possível observar atividade antimicrobiana dos extratos em concentrações mais 
elevadas, sendo a maior atividade observada do ExtEtOH:H2O contra E. coli (CIM = 109,37 método colorimétrico). A espécie L. ferrea apresenta 
propriedades potencialmente promissoras para a produção de fármacos, devido a isto faz-se necessário maiores estudos da mesma.
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