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Resumo: Foi avaliada a ação antimicrobiana de extratos etanólico e metanólico de Cinnamomum 
zeylanicum frente a duas bactérias: Escherichia coli e Bacillus cereus. Os testes efetuados mostraram 
que os extratos apresentam efeito de inibição do crescimento microbiano, sendo que o extrato 
metanólico possui ação mais pronunciada e B. cereus a bactéria mais sensível a esses extratos.  
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INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, o uso e a busca por drogas 
e suplementos alimentícios derivados de 
plantas apresentaram crescimento acelerado 
(COWAN, 1999). Entretanto, a maior parte das 
plantas existentes é desconhecida pela 
ciência, aproximadamente 5% tem sido 
estudadas fitoquimicamente e uma 
porcentagem menor avaliada sob o aspecto 
biológico. O isolamento de seus constituintes 
químicos, geralmente metabólitos secundários 
com atividade biológica pode ser realizada a 
partir da produção de extratos vegetais 
(CECHINEL FILHO & YUNES, 1998). Dentre 
os diversos usos, os extratos vegetais vêm 
sendo aplicados como uma forma de controle 
de doenças e no controle biológico 
(STANGARLIN et al., 1999). 
Alguns estudos mostram que além da 
atividade antimicrobiana, compostos vegetais 
apresentam também atividade contra 
microrganismos resistentes a antibióticos 
(COUTINHO et al., 2003). Este trabalho tem 
como objetivo avaliar a eficiência de extratos 
etanólico e metanólico de Cinnamomum 
zeylanicum sobre o crescimento de B. cereus 
e E. coli. Adicionalmente, procura-se iniciar 
pesquisas de caráter aplicado nas áreas de 
Química e Microbiologia do Ifes uma vez que a 
integração de atividades nesta área mostra-se 
promissora no que se refere ao 
desenvolvimento biotecnológico atual do país. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram utilizadas as técnicas de plaqueamento 
em superfície e da determinação da densidade 
ótica do cultivo em caldo para avaliar a 
interferência dos extratos sobre o crescimento 
microbiano. Os resultados estão apresentados 
abaixo. 
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Figura 1: Curva de crescimento de B. cereus. 
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Figura 2: Curva de crescimento do B. cereus 
frente utilização de antibióticos comerciais. 
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Figura 3: Comportamento do B. cereus frente 
tratamento com extrato etanólico. 
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Figura 4: Comportamento do B. cereus em 
extrato metanólico. 
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Figura 5: Comportamento de E. coli em extrato 
metanólico. 
 
As figuras 1, 2 e 3 indicam que o extrato 
etanólico com concentração a partir de 1,5% 
inibe o crescimento de B. cereus. Os dados 
obtidos com os testes utilizando a densidade 
ótica (figuras 4 e 5) também indicaram que as 
bactérias avaliadas são sensíveis aos extratos 
etanólico e metanólico, sendo o extrato 
metanólico mais eficiente no controle do 
crescimento das bactérias, pois esse solvente 
é capaz de extrair mais fenóis e polifenóis 
solúveis (IGBINOSA et al., 2009). B. cereus se 
mostrou mais sensível aos extratos, uma vez 
que, geralmente as bactérias gram-negativas 
se apresentam mais resistentes do que as 
gram-positivas quando expostas a óleos 
essenciais, devido à presença de uma 
membrana de lipo-polissacarídeos 
(OUSSALAH et al., 2007).   

CONCLUSÃO 
 
Foi possível observar que as metodologias 
utilizadas para o preparo dos extratos e testes 
antimicrobianos foram eficientes, tendo em 
vista que os extratos se mostraram eficientes. 
O extrato mais eficiente foi o metanólico, uma 
vez que promoveu maior efeito antimicrobiano. 
B. cereus, quando comparado com a E. coli, 
foi mais sensível aos extratos avaliados. 
Observamos ainda que a planta estudada 
possui componentes capazes de inibir o 
crescimento da população de microrganismos.  
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