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Composição química
e atividade antimicrobiana do óleo volátil
de Casearia sylvestris Swart
The volatile oil composition and antimicrobial activity of Casearia sylvestris Swart
Naira F. Z. Schneider1, Neusa F. Moura1, T iara Colpo1,2 & Adriana Flach3

RESUMO – A composição química do óleo volátil das folhas da C. sylvestris foi deter minada CG/EM. Trinta

e sete compostos foram identificados representando 90% da composição do óleo. O constituinte majoritário
determinado foi o α-cariofileno (27,5%), seguido do biciclogermacreno (24,2%). O óleo volátil das folhas da
C. sylvestris apresentou atividade antimicrobiana frente a todas bactérias testadas.
PALAVRAS-CHAVE – Óleo volátil, Casearia sylvestris, bioautografia.

SUMMARY – The volatile oil composition obtained from the leaves of Casearia sylvestris, have been

investigated by GC and GC/MS. Twenty-seven compounds wer e identified representing ca. 90.0% of the
oils. The main constituents of the oil of C. sylvestris were found to be α-cariophyllene (27.5%), and
bicyclogermacrene (24.2%). The volatile oil showed antibacterial activity against the microorganisms
tested.
KEYWORDS – Volatile oil, Casearia sylvestris, bioautography.

INTRODUÇÃO

C

asearia sylvestris Swart, pertencente à família
Flacortiaceae, é uma árvore com 4 a 6m de altura, cultivada na América do Sul, e conhecida po pularmente como “Guaçatonga” ou “chá de bugre”
(Lorenzi, et. al., 2002). É muito utilizada na medicina popular pela sua ação contra picadas de co bras (Borges, et. al, 2001), atividade analgésica e
antiinflamatória, (Ruppet, et. al, 1991). Estudos préclínicos demonstram que o extrato bruto das folhas
da C. sylvestris protege a mucosa do estômago do
rato (Sertié, et. al, 2000) e que compostos isolados
desta espécie apresentam atividade antitumoral
(Itokawa, et. al, 1988). O óleo volátil desta espécie
também apresentou atividade contra gastrite, úlcera e a atividade antiinflamatória (Esteves, et. al,
2005). O presente trabalho tem como objetivo determinar a composição química do óleo volátil da
C. sylvestris e sua atividade antimicrobiana utilizando o método de bioautografia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Extração do óleo volátil

As folhas da C. sylvestris coletadas na cidade de
Chapecó, SC, Brasil em dezembro de 2004. Identificadas pela prof. Dra. Rosiane B. Denardin, e excicata da espécie (SMDB 9499) foi depositada no

Herbário da Universidade Federal de Santa Maria,
RS, Brasil. As folhas foram submetidas durante 4
horas a extração por arraste de vapor, utilizando
um aparelho do tipo Clevenger, obtendo -se cerca
de 0,6% de óleo volátil.
Análise cromatográfica

O óleo extraído foi submetido à análise em cromatógrafo gasoso (CG), modelo Varian 3800, equipado com coluna capilar de sílica fund ida (25m x
0.25mm, 0.25µm) recheada com SE-54. Para análise no CG foi utilizado He (1mL/min) como gás de
arraste, a temperatura do injetor foi de 200o C; temperatura FID 280o C; temperatura da coluna 50 250o C a 4oC/min.
Para o CG/EM o equipamento utilizado foi HP
5973-6890 GC-MSD com sistema de operação em
modo EI a 70 eV, equipado com coluna capilar HP5 (30m x 0.25mm, 0.25µm). As condições de temperatura foram as mesmas utilizadas para o CG.
As identificações dos compostos foram baseadas
no cálculo do índice de Kovat’s e na comparação
com espectros de massa da NBS (Massada, 1995) e
por Adams (Adams, 1995).
Atividade antimicrobiana

A atividade antimicrobiana da C. sylvestris foi realizada no Laboratório de Microbiologia da UNOCHAPECÓ.
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TABELA I
Componentes do óleo volátil da C. sylvestris
Compostos

KI

% no óleo

Método de Identificação

α-pineno

939

2.0

CG/MS

Alcool benzilico

1031

0.1

CG/MS

Linalol

1111

0.8

CG/MS

Pulegona

1236

0.5

CG/MS

Elemeno

1333

1.1

CG/MS

Eugenol

1348

0.2

CG/MS

α-copaeno

1374

0.6

CG/MS

β-bourboneno

1387

0.3

CG/MS

β-elemeno

1388

1.3

CG/MS

α-gurgujeno

1405

0.1

CG/MS

α-cariofileno

1425

27.5

CG/MS

χ-elemeno

1427

0.2

CG/MS

β-gurjuneno

1430

0.4

CG/MS

Aromandreno

1437

0.3

CG/MS

α-humuleno

1456

3.9

CG/MS

Alloaromadendrene

1458

0.3

CG/MS

Muuroleno

1470

0.2

CG/MS

Germacreno D

1482

7.8

CG/MS

Biciclogermacreno

1500

24.2

CG/MS

α-bisaboleno

1501

0.7

CG/MS

α-bisaboleno

1507

0.2

CG/MS

χ-Cadineno

1511

0.3

CG/MS

Cubebol

1513

0.4

CG/MS

∆-cadineno

1516

0.6

CG/MS

ções. O controle positivo utilizado foi Cloranfenicol.
Os microorganismos inoculados foram levados
em estufa a 37ºC por 48 horas para o crescimento
microbiano, sendo que, logo após as primeiras 24
horas, foi aplicada a solução reveladora T TC 0,5%,
e a leitura dos resultados foi realizada 24 horas após
a aplicação do revelador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método utilizado foi a Bioautobiografia, onde
os microorganismos Enterococus faecalis (ATCC
29212), Escherichia coli (ATCC 25922), Micrococus
(isolado), Shigella flexnerii (isolado), Enterobacter
(isolado), Staphylococus epidermitis (isolado), Staphylococus aureus (ATCC 25923) e Salmonella (isolado), foram testados frente ao óleo volátil da C. sylvestris.
Os microorganismos foram repicados em caldo
Ágar Nutriente Müeller-Hinton e depois de 48 horas foram diluídos em solução salina 0,8%, (inóculo), sendo comparados com a escala padrão de
McFarland.
Em balão de fundo chato contendo o meio Ágar
Nutriente esterilizado foi adicionado, 5mL do inóculo de cada microorganismo testado, e então adicionados à placas de Petry contendo placas cromatográficas com o óleo volátil em várias concentra-

Os compostos identificados no óleo volátil da C.
sylvestris, encontram-se na Tabela I, por ordem de
tempo de eluição da coluna. Foi possível identificar
90% dos constituintes presentes no óleo volátil da
espécie, que apresentou-se rico em sesquiterpenos
(86,6%)
Os compostos majoritários deteminados foram αcariofileno (27,5%) e o biciclogermacreno (24,2%).
Os monoterpenos (4,7%) encontram-se em pequena quantidade no óleo volátil da espécie, sendo
que o β-pineno (2,0%) é o principal monoterpeno
determinado.
Os resultados obtidos da atividade antimicrobiana do óleo são representados na Tabela II , onde o
óleo da C. sylvestris inibiu todos os microorganismos testados, porém, mais eficaz contra bactérias
gram-positivas.
O óleo apresentou maior atividade (1,3µg) frente às bactérias Enterococus faecalis, Escherichia
coli, Micrococus e Staphylococus epidermitis. Essas bactérias são responsáveis por endocardites,
(Alterthum et. al, 2005) exceto E.coli que é responsável pela causa de meningites e infecções do
trato urinário, (Murray et. al, 2004). Sendo assim, devido à baixa concentração para inibir as
bactérias citadas, o uso do óleo volátil da C. sylvestris torna-se uma alternativa contra esses microorganismos.
Frente às bactérias Staphylococcus aureus, Enterobacter e Shigella flexnerri o óleo apresentou uma
menor inibição (12,8µg). Estas bactérias são responsáveis por gastroenterites, conhecida como shigelo se (S. flexnerri); bacterimias, endocardites, podendo
acarretar pneumonia (S. aureus), (Alterthum et. al,
2005) e infecções hospitalares que podem ocorrer
em vários órgãos humanos, mais comumente causada pela bactéria (Enterobacter ). (Murray et. al,
2004).
O principal monoterpeno encontrado na C. sylvestris, o β-pineno. Embora este composto apresente baixa concentração na planta, acredita-se que

TABELA II
Inibição dos microorganismos frente ao óleo da C. sylvestris em µ l
Bactérias gram-negativo

Bactéria gram-positivo

E. coli

Shigella

Enterobacter

Salmonella

S.aureus

E.faecalis

Micrococus

S.epidermitis

1,3

12,8

12,8

12,8

12,8

1,3

1,3

1,3

Óleo da
Casearia
sylvestris
em µl
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ele pode ser um dos responsáveis pela inibição do
óleo da C. sylvestris frente a microorganismos testados. Isto porque o β-pineno tem sua ação compro vada frente aos microorganismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli, (Burt, 2004)
A bactéria Salmonella esta amplamente distribuída em animais e no ambiente, ocorrendo vários surtos de infecção alimentar associada ao consumo de
produtos contaminados. Frente a este aspecto, a
bactéria Salmonella tem uma importante relação
com a saúde pública, (Weiss et. al, 2002) sendo necessário seu amplo controle. O uso do óleo volátil
da C. sylvestris frente a este microorganismo é uma
alternativa natural, porém, são necessários estudos
mais aprofundados para o seu controle e de outras
bactérias.
CONCLUSÃO

Na determinação dos compostos químicos do
óleo volátil da C. sylvestris, foi possível identificar
quase a totalidade dos constituintes da planta
(90%), sendo que (86,6%) são sesquiterpenos e
(4,7%) monoterpenos, possuindo estes constituintes amplas atividades medicinais, o que justificaria o uso popular da planta para a medicina caseira.
O presente estudo da sua atividade antimicrobiana, corroborou na comprovação da ação medicinal
dessa planta, principalmente pela atividade antimicrobiana apresentada pelo óleo volátil frente aos microorganismos testados (sendo que estes podem
acarretar vários quadros patológicos). Sendo assim,
o óleo da planta tem um forte poder medicinal, sendo um possível instrumento para a medicina alternativa.
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