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Conhecida popularmente como oiti, Licania tomentosa (Benth.) Fritsch, Chrysobalanaceae, é 

uma espécie arbórea nativa da Mata Atlântica, utilizada na arborização urbana das cidades 

brasileiras.¹ Estudos demonstram o potencial biológico das espécies representantes desta família, 

com uso medicinal popular já descrito. Ensaios envolvendo os extratos de L. tomentosa 

descrevem atividade antiviral, antioxidante e carrapaticida, assim como as atividades citotóxica, 

incluindo linhagens celulares resistentes a drogas, e antibacteriana.² Uma vez que estudos 

adicionais são necessários para elucidar a ação farmacológica dos extratos e compostos químicos 

responsáveis, este trabalho objetiva investigar a atividade antibacteriana, frente a cepas gram-

positivas e gram-negativas, e citotóxica, para as linhagens de macrófagos murinos (RAW) e de 

pneumócitos humanos (A549), do extrato etanólico e quatro frações das folhas de L. tomentosa. 

A coleta foi realizada no campus da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Depois 

de seco e triturado, o material foi extraído com etanol 96 °GL por maceração estática a frio, 

sendo o extrato etanólico bruto concentrado sob pressão reduzida em rotaevaporador e 

posteriormente semi-purificado entre hexano, diclorometano, acetato de etila e n-butanol. 

Análises preliminares dos componentes fitoquímicos foram realizadas por meio de cromatografia 

em camada delgada (CCD), visualizadas sob luz UV (254 e 365nm) e reveladas com vanilina 

sulfúrica e NP-PEG. A determinação da atividade antibacteriana foi realizada pelo método de 

microdiluição em caldo,³ sendo testadas concentrações de 1.000 a 7,8 µg/ml dos extratos. 

Crescimento bacteriano (pelo método da turvação)³ e viabilidade celular (método da resazurina 

0,01%) foram avaliados, gerando os valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Bactericida Mínima (CBM).4 A atividade citotóxica foi determinada pela 

avaliação da viabilidade celular pelo método colorimétrico da resazurina 0,01%4. Os tapetes 

celulares (5 x 104 células) foram estimulados com os extratos também seguindo o padrão de 

diluição supracitado. Análises em CCD evidenciaram a presença de flavonoides, que juntamente 

com os triterpenos, são compostos majoritários em L. tomentosa. Os flavonoides presentes na 

fração acetato de etila (AcOEt) são provavelmente agliconas. Quanto a ação antibacteriana, a 

fração AcOEt evidenciou maior atividade, apresentando os menores valores de CIM e CBM para 

um maior número de bactérias testadas, sendo as cepas sensíveis todas gram-positivas. Quanto a 

atividade citotóxica, foi observado a Concentração Mínima Citotóxica entre 500 e 250 µg/ml 

entre as frações. Pelos resultados obtidos, sugere-se que Licania tomentosa seja uma boa 

candidata na busca de bioativos bactericidas, não só pela baixa toxicidade, como também pela 

alta disponibilidade de matéria-prima vegetal. 
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