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Introdução: Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze, Plumbaginaceae, popularmente conhecida 

como baicuru ou guaicuru, é utilizada no Brasil nas formas de decocto ou infuso de seus rizomas 

para tratamento de distúrbios menstruais e infecções genito-urinárias. Existem estudos que 

comprovam a não-toxicidade1 dessa planta e sua atividade antibacteriana frente a bactérias 

multirresistentes.2 Sabe-se que as bactérias estão adquirindo resistência aos antibióticos 

existentes no mercado atual, resultando em ineficácia dos tratamentos. Já foi demonstrada em L. 

brasiliense a ocorrência de taninos condensados,3 que devido à sua configuração molecular, 

possuem atividade antibacteriana.4 Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar o 

efeito de extratos de L. brasiliense, preparados com diferentes líquidos extratores, e de suas 

frações, frente ao crescimento de Staphylococcus aureus. Material e Métodos: a partir de um 

design estatístico, foram obtidos dezesseis extratos brutos (EB) de L. brasiliense produzidos por 

uma mistura de água, metanol, acetona e etanol. Os EB foram particionados com água e acetato 

de etila, resultando em frações aquosas (FAQ) e frações acetato de etila (FAE) – 48 amostras no 

total (EB, FAQ e FAE). Os EB e FAE foram testados contra S. aureus pelos métodos de spot-on-

lawn, concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM). 

Resultados e Discussão: Dentre as amostras testadas, dezesseis apresentaram resultado mais 

significativos no teste de spot-on-lawn, das quais foram feitos testes de CIM e CBM, resultando 

em CIM das FAE de extratos produzidos com metanol, etanol, metanol:etanol 1:1, 

acetona:metanol 1:1, acetona:água 1:1, água:metanol:acetona 1:1:1 e 

etanol:metanol:acetona:água 1:1:1:1 de 312,5 μg/mL, e CBM do EB acetônico, sua respectiva 

FAQ e FAE dos extratos produzidos com etanol, metanol:etanol 1:1, acetona:metanol 1:1, 

acetona:água 1:1, água:metanol:acetona 1:1:1 e etanol:metanol:acetona:água 1:1:1:1 de 625 

μg/mL. Conclusões: Desta forma, diversas FAE, uma FAQ e um EB de L. brasiliense 

apresentaram atividade antimicrobiana promissora frente a S. aureus nos testes de microdiluição. 
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