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[Microbiologia]

Antibacterial activity of ethanol extract of aroeira (Schinus terebinthifolius) against Aeromonas hydrophila e Streptococcus agalactiae
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A demanda por proteína de qualidade tem incentivado a intensificação

da piscicultura, e decorrente disso, tem sido mais frequentes os surtos de

doenças. Diante disso, o uso de fitoterápicos tem sido investigado para

promover o controle dessas doenças de forma sustentável.

O extrato etanólico de Aroeira (EEA) é uma boa alternativa por

apresentar atividade antimicrobiana, devido a compostos bioativos

presentes na planta, porém ainda não foi testado seus efeitos sobre

patógenos de peixes. Assim, o objetivo foi avaliar o efeito do EEA

contra as bactérias Aeromonas hydrophila e Streptococcus agalactiae.

Para a obtenção do extrato foi utilizado 25g de pó de folha de aroeira

misturadas em etanol 100% durante 1h. O experimento foi conduzido

em delineamento inteiramente casualizado, com 4 concentrações (1, 5,

10 e 15 mg/L), contendo um controle positivo (enrofloxacina 3 mg/L) e

um controle negativo, todos em triplicata. O ensaio in vitro foi

realizado utilizando discos de papel esterilizados de 9 mm de diâmetro

embebidos com 20 µL de cada concentração.

Estes discos foram então sobrepostos em placas de petri contendo o

meio de cultura BHI, recém semeadas com Aeromonas hydrophila e

Streptococcus agalactiae. Posteriormente, as placas foram então

transferidas para estufa a 35 °C durante 48 h, para em seguida ser

avaliada a inibição patogênica através dos halos de inibição. Os dados

do halo de inibição foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey

(α=0.05).

O EEA não apresentou efeito contra S. agalactiae, no entanto

apresentou efeito contra A. hydrophila, apresentando halos de inibição

de 9,0 mm e 8,7 mm, nas concentrações de 10 e 15 mg/L,

respectivamente. Portanto, o EEA na concentração de 10 mg/L é

eficiente para o controle de Aeromas hydrophila, porém estudos in vivo

devem ser realizados para comprovar sua eficácia.
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Figura 1. Schinus terebinthifolius
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Figura 3 – Halo de inibição da bactéria Aeromonas hydrophila

Figura 2– Efeito antimicrobiano do extrato etanólico de aroeira contra A. hydrophila na 

concentração de 15 mg/L, após 24h de exposição
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