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RESUMO 

Nas últimas décadas, o aumento da resistência dos microrganismos às drogas antimicrobianas 

existentes vem sendo um fator preocupante para a saúde pública mundial e a busca por antimicrobianos 

que sejam eficazes vem aumentando a cada dia. Este estudo teve como objetivo realizar a 

caracterização química e avaliar a atividade antimicrobiana da fração em acetato de etila das raízes de 

Calotropis procera contra os patógenos: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa e Salmonella sp. Análise por FIA-ESI-IT/MS, revelou um conteúdo significativo de flavonoides 

como Iso-ramnetina, Luteolina-7-O-rutinosideo e Crisoeriol. Através da técnica de Concentração Inibitória 

Mínima (MIC), a fração apresentou melhores resultados contra a cepa Gram-positiva representada por S. 

aureus. Dessa forma, esses resultados tornam-se promissores, uma vez que uma alta atividade 

antimicrobiana poderia permitir o desenvolvimento de futuros medicamentos fitoterápicos contra doenças 

infecciosas. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de produtos naturais, particularmente da flora, com fins medicinais, está 

presente na humanidade deste os tempos mais remotos. Os conhecimentos sobre as 

propriedades medicinais dessas plantas são transferidos de geração em geração, uma 

vez que muitas comunidades preferem o uso delas ao invés dos medicamentos 

alopáticos (Verma, 2016).   

Os medicamentos fitoterápicos têm desempenhado um papel importante na 

sociedade e são utilizados para diferentes atividades terapêuticas. Algumas das drogas 

importantes na medicina moderna foram derivadas de fontes naturais, como, por 

exemplo, aspirina, quinina e vincristina. Entre os fitoterápicos atualmente estudados, os 

flavonoides têm merecido destaque em virtude de sua ampla gama de ações 

terapêuticas já demonstradas tanto in vitro como in vivo (Da Silva; Bieski, 2018). 

Medicamentos fitoterápicos podem ser empregados para uma gama de aplicações 
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clínicas, como o tratamento de inflamações ou infecções por microrganismos 

(Francisco, 2010).  

Calotropis procera Aiton (Apocynaceae) é uma planta típica de regiões com clima 

quente em solos secos, arenosos e alcalinos. É caracterizada como um arbusto ou 

árvore ereta, alta, bastante ramificada e perene que cresce a uma altura de até 5,4m e, 

apresenta látex abundante por toda a planta (Mali; Rao; Jadhav, 2019). Essa espécie 

vegetal é conhecida como fonte de agentes inseticidas, anti-maláricos, anti-

inflamatórios, anti-cancerígenos, anti-helmínticos, ulcerogênicos, moluscicidas, 

nematoticidas e substâncias químicas citotóxicas (Obese, 2018.; Bairagi, 2018). 

As raízes possuem contato direto com os microrganismos presentes no solo e, 

pensando nisso, pode se deduzir que este órgão vegetal possua diferentes 

mecanismos de defesa contra microrganismos patogênicos à planta, como, por 

exemplo, a produção de compostos com ação antimicrobiana (Correia, 2016). Sendo 

assim, este estudo teve como objetivo realizar a caracterização química e avaliar a 

atividade antimicrobiana da fração em acetato de etila das raízes de Calotropis procera 

contra diferentes patógenos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Preparo do Extrato e Fração 

O material vegetal de Calotropis procera (AITON) W.T. AITON (Apocynaceae), foi 

coletado no Aterro do Bacanga em São Luís, Maranhão, Brasil. A espécie vegetal foi 

identificada e depositada no herbário do Departamento de Biologia da Universidade 

Federal do Maranhão. Durante 3 dias, as raízes secas foram extraídas sucessivamente 

por maceração, em temperatura ambiente, com etanol e água (7:3, v/v), sendo que os 

solventes eram trocados a cada 24h. Em seguida, o mesmo foi concentrado em 

evaporador rotativo para a obtenção do extrato bruto. Após isso, este passou pelo 

processo de liofilização no intuito de conservar suas propriedades sem causar danos 

em sua integridade. Com isso, obteve-se o pó vegetal.  

Em uma solução de água e metanol (8:2, v/v) foram dissolvidos 10 g do extrato e, 

em seguida, foi realizada uma extração líquido/líquido usando 100 mL de Acetato de 

Etila (AcOEt) à solução previamente preparada. Tal procedimento foi realizado três 

vezes em intervalos de 24h. Concluída todas as coletas, a fração foi seca com secador 

de cabelos, pesada e o rendimento determinado. 

 



 3 

Caracterização Química por FIA-ESI-IT/MSn 

A fração AcOEt foi analisada por injeção em fluxo (FIA) acoplado em um analisador 

do tipo íon trap linear Thermo Scientific LTQ XL equipado com fonte de ionização por 

eletrospray (ESI), em modo positivo (Thermo, San Jose, CA, EUA). A análise completa 

da varredura foi registrada na faixa de m/z de 100-2000. As fragmentações em estágios 

múltiplos (ESI-MSn) foram realizadas utilizando o método de dissociação induzida por 

colisão (CID) contra hélio para ativação de íons. 

 

Atividade Antimicrobiana 

Foram utilizadas cepas microbianas provenientes da “American Type Culture 

Collection” (ATCC) doadas pelo Laboratório de Microbiologia do Controle de Qualidade 

de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão, Escherichia coli, 

Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. A Concentração 

Inibitória Mínima foi realizada segundo a metodologia da diluição em caldo proposta 

pela National Committee for Clinical Laboratory Standart (CLSI, 2003). Realizou-se o 

controle constituído de Polimixina B para a cepa de P. aeruginosa e Amoxicilina para 

as cepas de S. aureus, E. coli e Salmonella sp. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sete flavonoides foram identificados a partir da fração em Acetato de Etila das raízes 

de C. procera (Tabela 01). Dimetoxi tri-hidroxiflavona glicosídeo (6) foi identificado de 

acordo com  [M+H]+ em m/z 639 e íons de fragmentos m/z 621 e 371 (Lin et al., 2009). 

O flavonoide conhecido como Cianidina-3-xilosil rutinosídeo (5), foi identificado de 

acordo com [M+H]+ em m/z 727 e íons de fragmentos m/z 581 e 287 (Tian et al., 2005).  

O composto 7 foi identificado como Luteolina 7-O-[20-O-feruloil-glucuronopiranosil-(1-

2)-O-glucuronopiranosídeo], este apresentou íon molecular [M+H]+ em m/z 815 e íons 

fragmentos m/z 463 e 287 (Marczak et al., 2016).  

Além dos compostos já citados, também foi sugerido a estrutura química de outros 

cinco flavonoides a partir dos espectros de íons gerados, sendo estes o Crisoeriol (1) 

(Plazonic et al., 2009), 5,6-di- hidroxi -3',4',7-trimetoxi flavona(2) (Salih et al., 2017), Iso-

ramnetina (3) (Simirgiotis et al., 2017), Luteolina-7-O-rutinosídeo (4) (Simirgiotis et  al., 

2015), Iso-ramnetina – 3 O – 2G – Rhamnosil rutinosídeo (6) (Chen et al., 2015). 
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Tabela 01. Compostos identificados, na fração acetato de etila de Calotropis procera, 

por FIA-ESI-IT/MS, no modo positivo de ionização. 

 

Nesse estudo, a atividade antimicrobiana da fração em AcOEt contra as diferentes 

cepas de bactérias, pode ser explicada pela presença de compostos pertencentes à 

classe de flavonoides como principal classe de metabólitos secundários nas raízes de 

C. procera (Correia, 2016.; Górniak et al., 2019).  

Através da técnica da Concentração Inibitória Mínima (MIC), observou-se que para a 

cepa Gram-positiva de S. aureus, a fração apresentou boa atividade antimicrobiana na 

concentração de 12 μg.mL-1 (Tabela 02), uma vez que esta foi a menor concentração 

que visivelmente inibiu o crescimento bacteriano. Estudos realizados com as folhas de 

C. procera corroboram este resultado, já que nos ensaios biológicos realizados, 

incluindo MIC, os compostos presentes neste órgão vegetal foram capazes de inibir, 

principalmente, as cepas de bactérias Gram-positivas, incluindo S. aureus (Alhazmi et 

al., 2018).  

Os resultados alcançados neste estudo tornam-se semelhantes aos encontrados por 

outros autores (Nenaah, 2013), uma vez que contra as cepas de Bactérias Gram-

negativas a fração não apresentou MIC próximo aos valores encontrados para a cepa 

Gram-positiva representada por S. aureus. 

De acordo com a Tabela 02, o MIC contra a cepa de P. aeruginosa foi equivalente a 

50 μg.mL-1 enquanto que para as cepas de Salmonella sp e E. coli foi equivalente a 25 

μg.mL-1. 

 

 

 

Número [M+H]
+
 MS

n
 

Fragmentos 
Fórmula 
Sugerida 

Nomes de Estrutura  
Sugerida 

1 301 283; 255 C16H12O6 Crisoeriol 

2 345 313; 285; 
137 

C18H16O7 5,6-dihidroxi-3',4',7-trimetoxi flavona 

3 317 299; 287; 
247; 230 

C16H12O7 Iso-ramnetina 

4 595 287 C27H30O15 Luteolina-7-O-rutinosídeo 

5 727 581; 287 C32H38O19 Cianidina 3-xilosil rutinosídeo 

6 771 314; 301; 
273; 271 

C34H42O20 Iso-ramnetina – 3-O – 2G – Rhamnosil 
rutinosídeo 

7 815 463; 287 C37H34O21 Luteolina 7-O-[20 -O-feruloil-glucuronopiranosil-
(1-2)-O-glucuronopiranosídeo] 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C16H12O6
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C27H30O15
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Tabela 02. Atividade antimicrobiana da fração Acetato de Etila das raízes de Calotropis 

procera. 

Microrganismo MIC (μg.mL
-1

)
a 

MIC (μg.mL
-1

)
b 

MIC (μg.mL
-1

)
c
 

Staphylococcus aureus ATCC 12600 12,5 8,0 -- 

Escherichia coli ATCC 25922 25 16 -- 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 50 -- 16 

Salmonella sp. ATCC 14028 25 16 -- 

 

MIC Concentração Inibitória Mínima 

a
Concentração Inibitória Mínima da fração Acetato de Etila das raízes de Calotropis procera. 

b
Concentração Inibitória Mínima de Amoxicilina utilizada como controle positivo. 

c
Concentração Inibitória Mínima de Polimixina B utilizada como controle positivo. 

 

A partir da fração AcOEt das raízes da espécie vegetal C. procera, foi possível 

sugerir a estrutura química de 8 flavonoides. Na avaliação da atividade antimicrobiana 

foi possível obter melhores resultados contra a cepa Gram-positiva de S. aureus, uma 

vez que o MIC foi equivalente a 12,5 μg.mL-1. Já contra as cepas Gram-negativas, 

representadas por P. aeruginosa, Salmonella sp e E. coli, os valores de MIC foram 50 e 

25 μg.mL-1, respectivamente. Sendo assim, conclui-se que as raízes dessa espécie 

vegetal possuem princípios ativos com boa ação antimicrobiana e, por tanto, em 

estudos posteriores, poderá ser feito o isolamento, identificação e aplicação desses 

compostos contra diferentes cepas de microrganismos. 
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