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RESUMO 

Novas alternativas antimicrobianas para inibição de bactérias patogênicas são de 
grande relevância científica e tecnológica devido ao aumento dos desafios 
relacionados a saúde pública e o desenvolvimento econômico em todo o mundo. 
Jabuticaba é uma fruta nativa do Brasil, rica em compostos bioativos com potencial 
antimicrobiano. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade 
antimicrobiana do extrato aquoso da casca de jabuticaba contra importantes bactérias 
e fungos de origem alimentar, sua estabilidade e seu modo de ação. Extratos aquosos 
de cascas de jabuticaba, uva e mirtilo, como uma triagem preliminar, (na proporção 
de 3:1 – m:v) foram testados contra Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus e Escherichia coli. Para avaliação da atividade antifúngica, o 
crescimento de fungos filamentosos (Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus 
carbonarius e Penicillium citrinum) e leveduras (Candida albicans, C. krusei e Pichia 
sp.) foi avaliado frente os extratos das cascas também. Estabilidade da atividade anti-
estafilocócica, fenólicos totais, antocianinas monoméricas, taninos, conteúdo de ácido 
fenólico foram medidos e estatisticamente correlacionados. O extrato aquouso de 
casca de jabuticaba se mostrou mais eficiente e inibiu o crescimento de L. 
monocytogenes, S. aureus, B. cereus e E. coli, enquanto o extrato de casca de mirtilo 
apresentou atividade antibacteriana apenas contra B. cereus e o extrato de casca de 
uva não apresentou inibição contra nenhuma bactéria testada. Nenhum dos extratos 
foi capaz de evitar o crescimento dos fungos e leveduras testadas. Desta forma, as 
análises posteriores foram realizadas apenas com extrato de casca de jabuticaba, que 
foi estável aos tratamentos de pasteurização, esterilização e fervura, permanecendo 
com sua atividade inibitória contra S. aureus. Quando os extratos foram armazenados 
por 14 dias a 25ºC e com incidência de luz, não houve redução significativa da 
atividade antibacteriana em relação às amostras controle. A mudança do pH entre 7,0 
a 9,0 não alterou o conteúdo polifenólico e a atividade antibacteriana. Entre pH 1,0 a 
4,0, o teor de polifenóis e a atividade anti-estafilocócica foram aumentados em 
comparação com as amostras de controle. Os resultados mostraram forte correlação 
entre a atividade anti-estafilocócica e a presença de polifenóis e antocianinas, 
entretanto obteve-se correlação moderada com o teor de ácidos fenólicos no extrato. 
Quanto ao do modo de ação do efeito do extrato da casca de jabuticaba sobre S. 
aureus mostram que uso do extrato de casca da fruta inibiu essa fase exponencial de 
crescimento da bactéria. Análises de microscopia eletrônica de varredura 
demostraram mudança na morfologia da célula bactéria de S. aureus. Ficou evidente 
um abaloamento na parede celular de S. aures. Já a combinação de antibióticos 
comerciais com princípios ativos de enrofloxaxino e amoxilina com extrato de 
jabuticaba para inibição de S. aureus, indicaram que apesar dos antibióticos 
apresentarem atividade antibacteriana comprovada contra a bactéria testada 
(baseada em testes anteriores), em contato com a célula não apresentou atividade 
antimicrobiana. Os resultados do efeito sinergico do extrato de jabuticaba com 
amoxilina e enrofloxaxino, indicando um leve efeito sinérgico entre enrafloxaxino e o 
extrato (1,40%) e extrato de jabuticaba combinado com a amoxilina apresentou um 
resultado inverso, indicando um antagonismo (-41,2%). De maneira conclusiva, os 
bioconcervantes são uma grande tendência na microbiologia de alimentos e o 
presente trabalho apresenta informações mais aprofundadas sobre a utilização da 
casca de jabuticaba como agente antimicrobiano e sua estabilidade, o que não é 
encontrado na literatura atual, além de informações sobre a utilização de casca de 
uva e mirtilo como antimicrobiano. 
 
Palavras-chave: Jabuticaba. Bioconservante. Polifenólicos. Resíduos de alimentos. 



 
 

 

ABSTRACT 

New antimicrobial alternatives for inhibiting pathogenic bacteria are of great scientific 
and technological relevance due to the increasing challenges related to public health 
and economic development worldwide. Jabuticaba is a fruit native to Brazil, rich in 
bioactive compounds with antimicrobial potential. The present work aimed to evaluate 
the antimicrobial activity of the aqueous extract of jabuticaba bark against important 
food-borne bacteria and fungi, its stability and its mode of action. Aqueous extracts of 
jabuticaba, grape and blueberry skins, as a preliminary screening, (in a ratio of 3:1 – 
m:v) were tested against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus and Escherichia coli. To evaluate the antifungal activity, the growth of 
filamentous fungi (Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus carbonarius and 
Penicillium citrinum) and yeasts (Candida albicans, C. krusei and Pichia sp.) was 
evaluated against the bark extracts as well. Stability of anti-staphylococcal activity, 
total phenolics, monomeric anthocyanins, tannins, phenolic acid content were 
measured and statistically correlated. The aqueous extract of jabuticaba bark was 
more efficient and inhibited the growth of L. monocytogenes, S.aureus, B.cereus and 
E.coli, while the blueberry bark extract showed antibacterial activity only against B. 
cereus and the extract of grape skin did not show inhibition against any bacteria tested. 
None of the extracts were able to prevent the growth of the tested fungi and yeasts. 
Thus, further analyzes were performed only with jabuticaba bark extract, which was 
stable to pasteurization, sterilization and boiling treatments, maintaining its inhibitory 
activity against S. aureus. When the extracts were stored for 14 days at 25ºC and 
under light incidence, there was no significant reduction in antibacterial activity 
compared to control samples. Changing the pH between 7.0 to 9.0 did not alter the 
polyphenolic content and antibacterial activity. Between pH 1.0 to 4.0, polyphenol 
content and anti-staphylococcal activity were increased compared to control samples. 
The results showed a strong correlation between the anti-staphylococcal activity and 
the presence of polyphenols and anthocyanins, however a moderate correlation was 
obtained with the content of phenolic acids in the extract. As for the mode of action of 
the effect of the jabuticaba peel extract on S. aureus, they show that the use of the fruit 
peel extract inhibited this exponential phase of bacterial growth. Scanning electron 
microscopy analyzes demonstrated a change in the morphology of the S. aureus 
bacterial cell. A disturbance in the cell wall of S. aures was evident. The combination 
of commercial antibiotics with active principles of enrofloxaxin and amoxicillin with 
jabuticaba extract to inhibit S. aureus, indicated that although the antibiotics have 
proven antibacterial activity against the tested bacteria (based on previous tests), in 
contact with the cell, they do not showed antimicrobial activity. The results of the 
synergistic effect of jabuticaba extract with amoxicillin and enrofloxaxin, indicating a 
slight synergistic effect between enrafloxaxin and the extract (1.40%) and jabuticaba 
extract combined with amoxicillin showed an inverse result, indicating an antagonism 
(-41, two%). Conclusively, biopreservatives are a major trend in food microbiology and 
this paper presents more in-depth information on the use of jabuticaba bark as an 
antimicrobial agent and its stability, which is not found in the current literature, in 
addition to information on the use of grape skin and blueberry as an antimicrobial. 
 
Keywords: Jabuticaba.  Biopreservative. Polyphenolics. Food residues.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por alimentos ricos em polifenóis tem aumentado devido a inúmeros 

estudos que associam o seu consumo a efeitos anti-inflamatórios, de prevenção a 

doenças coronárias, de sequestro de radicais livres, de prevenção da oxidação do 

DNA, entre outras propriedades, que conferem a alimentos ricos nesses compostos, 

como frutas vermelhas, potencial de prevenir doenças e melhorar a saúde de seres 

humanos.  

Por isso, observa-se um aumento na busca por frutas ricas em antocianinas, 

que são polifenóis pertencentes à classe dos flavonóides, responsáveis pela 

pigmentação vermelha-violeta de muitas frutas e vegetais, como a uva, mirtilo e 

jabuticaba. Neste mercado, o Brasil é um grande produtor de uva, o cultivo de mirtilo 

tem se destacado principalmente no sul do país e a produção de Jabuticaba (Myrciaria 

jabuticaba), fruta nativa do Brasil que pode ser encontrada em todo o país, 

principalmente na região sudeste, Argentina, Uruguai e Paraguai  vem aumentando 

nos últimos anos (ALVES, 2011; TREVIZANI et al., 2011; CENSO AGROPECUÁRIO, 

2017). 

Com o aumento do consumo de frutas, e por consequência produtos 

processados a base de frutas, uma grande variedade de resíduos é gerada pelas 

indústrias de alimentos. Na indústria de sucos, calcula-se que, do total de frutas 

processadas, sejam gerados de 30-90% de resíduos, tais como cascas, sementes e 

polpa, que são ricos em fibras e compostos antioxidantes e acabam sendo 

desperdiçados. Além disso, apresentam grande potencial a ser processado pelas 

indústrias de alimentos e adicionados à dieta humana (MARTINS; FARIA, 2002; ZHU 

et al., 2015; DALLA COSTA et al., 2016; NAGY et al., 2017). 

Dentre as diversas potencialidades observadas nos resíduos agroindustriais 

pode-se destacar a presença de compostos com atividades antimicrobianas que 

podem ser utilizados como conservantes naturais na indústria alimentícia. A pesquisa 

por conservantes naturais para aplicação em alimentos tem sido impulsionada pela 

demanda dos consumidores por produtos com redução ou isentos de compostos 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B011
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químicos, mas que se mantenham seguros, que tenham alta qualidade e uma longa 

vida útil. O surgimento e proliferação de microrganismos patógenos tem se mostrado 

um sério problema de saúde pública no mundo e, assim, esforços em várias áreas 

das ciências da vida e da saúde têm sido realizados para estudar e controlar esse 

problema (KHORSHIDIAN et al., 2018). As doenças relacionadas aos alimentos 

continuam sendo um grande desafio para a saúde pública e o desenvolvimento 

econômico em todo o mundo.  

Desta forma, novas alternativas para inibição dessas bactérias patogênicas 

são de grande relevância científica e tecnológica. Nesse sentido os extratos vegetais 

de resíduos têm grande potencial para serem utilizados como inibidores de 

microrganismos na indústria de alimentos, de acordo com Côté et al. (2011), o efeito 

antimicrobiano de frutas vermelhas tem sido associado ao alto conteúdo de 

compostos fenólicos, incluindo ácidos fenólicos de baixo peso molecular, taninos 

condensados e flavonoides, como antocianinas e flavonóis. A atividade antimicrobiana 

de frutas que contêm antocianinas provavelmente é causada por múltiplos 

mecanismos e sinergismos, pois possuem vários compostos, incluindo antocianinas, 

ácidos orgânicos fracos, ácidos fenólicos e suas misturas em diferentes formas 

químicas (CISOWSKA et al., 2011). A atividade antimicrobiana de extratos de frutas 

vermelhas tem sido relacionada com o baixo pH (WU et al., 2008).  

Kołodziejczyk e colaboradores (2013) relataram a capacidade antioxidante e 

atividade antimicrobiana do extrato de bagaço de cereja azeda industrial, que 

possuem como componente majoritário os flavonóis, contra Salmonella, Escherichia 

coli O157:H7 e Listeria spp. O crescimento de Salmonella e E. coli O157:H7 foi 

reduzido em concentrações superiores a 2500 μg de polifenóis do resíduo da fruta por 

mL e completamente inibido quando testado contra Listeria spp. Resultados similares 

foram encontrados por Caxambú e colaboradores (2016) ao avaliar extratos aquosos 

de casca de noz pecã. Quando testado diretamente nos alimentos, resultados 

positivos de inibição microbiana foram identificados estando a mesma relacionada aos 

polifenóis.  Silva et al. (2016) observou 184,7 mg de antocianinas por grama de extrato 

de casca de mirtilo, sendo elas o principal grupo fenólico nos extratos, o mesmo 

trabalho mostra que o extrato de mirtilo foi eficaz em impedir o crescimento 
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de S. aureus e E. coli e foi capaz de inibir significativamente a formação de biofilme e 

a adesão bacteriana para todos os microrganismos testados. 

Esses trabalhos creditam a capacidade de inibir o crescimento de importantes 

microrganismos para a cadeia produtiva de alimentos à presença de fenólicos. Deve-

se destacar que esses compostos possuem atividade antibacteriana e antifúngica 

contra uma ampla gama de microrganismos através de vários mecanismos (SAGDIC 

et al., 2011; KHORSHIDIAN et al., 2018). Os mecanismos de ação antibacteriana dos 

compostos fenólicos ainda não foram totalmente esclarecidos, mas esses compostos 

são conhecidos por apresentarem muitos locais de ação em nível celular. Segundo 

Chibane e colaboradores (2019), muitas referências explicam que essa atividade está 

relacionada pela modificação da permeabilidade das membranas celulares, 

mudanças em várias funções intracelulares induzidas pela ligação de hidrogênio dos 

compostos fenólicos às enzimas ou pela modificação da rigidez da parede celular com 

perdas de integridade devido a diferentes interações com a membrana celular. 

Neste contexto, a busca por substâncias que possam ser utilizadas como 

conservadores alimentares, naturais, não-tóxicas e que não interfiram nas 

características sensoriais (LUCERA et al., 2012) dos produtos finais são preocupação 

constante e um dos desafios atuais mais importantes na indústria de alimentos 

(KHORSHIDIAN et al., 2018). 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a atividade antimicrobiana de 

jabuticaba, mirtilo e uva contra microrganismos patogênicos de importância em 

alimentos, bem como, caracterizar o extrato com maior atividade antimicrobiana em 

relação à estabilidade ao pH, calor e luz, ao modo de ação e ao seu efeito combinado 

com antibióticos. Informações sobre extratos de frutas como antimicrobianos, 

apresentam grandes lacunas a serem preenchidas para uma melhor compreensão e 

uso posterior em aplicações alimentícias. Além disso, a caracterização e verificação 

da funcionalidade de um extrato antimicrobiano aquoso, possibilita sua aplicação em 

uma pequena, média e grande cadeia produtiva, visto que a água é um solvente 

seguro, abundante, barato e não envolve impacto ambiental (como a necessidade de 

tratamento de agentes químicos posteriormente em processo) e não implica a 

necessidade de tratamentos posteriores para suas aplicações em alimentos, 

eliminando resíduos de tratamentos com compostos orgânicos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a atividade antimicrobiana, compostos fenólicos e a estabilidade de 

extratos aquosos de casca de frutas com potencial para aplicação como 

bioconservantes na indústria de alimentos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos aquosos de jabuticaba, mirtilo e 

uva contra microrganismos de importância na cadeia produtiva de alimentos. 

● Caracterizar o extrato aquoso de casca de jabuticaba quanto a sua composição 

fenólica; 

● Avaliar a estabilidade do extrato aquoso da casca de jabuticaba frente ao calor, 

pH e luz;  

● Avaliar os mecanismos de ação de extrato aquoso de jabuticaba em 

Staphylococcus aureus; 

● Avaliar efeito sinérgico do extrato aquoso de jabuticaba com antibióticos 

comerciais; 

  



 

17 
 

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

3.1 JABUTICABA E SUA APLICAÇÃONA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 

Jabuticaba (Myrciaria jabuticaba) é uma fruta nativa do Brasil que pode ser 

encontrada em todo o país, principalmente na região sudeste (ALVES, 2011), além 

de Argentina, Uruguai e Paraguai (TREVIZANI et al., 2011). Segundo Censo 

Agropecuário (2017), são colhidos no Brasil 572 ha e produzidos 3751 toneladas de 

fruto. A Figura 1 traz a produção Brasileira do fruto.  

Figura 1 -  Produção de jabuticaba no Brasil em 2017 (toneladas). 

 

Fonte: Censo Agropecuário, (2017) 

Apesar do reconhecido potencial, a literatura ainda é bastante limitada em 

número de referências a essa fruta. A jabuticaba possui inúmeros tons de cores, 

variando entre roxo ao preto, devido à grande quantidade de conteúdo de antocianinas 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B011
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na casca. Possui um sabor agradável e é uma fonte de compostos fenólicos, como 

flavonóides, taninos e ácidos fenólicos (VEGGI et al., 2011; PEREIRA et al., 2016), 

altos teores de minerais (2,8 - 3,8%) e fibras (18-19%) (LIMA et al., 2008). Sato e 

Cunha (2007) analisaram as características físico-químicas de polpa de jabuticaba e 

obtiveram resultado de umidade de 85,51 g/100g, cinzas de 0,34 g/100g, proteínas de 

0,33 g/100 g, lipídeos de 0,14 g/100 g e carboidratos de 11,80 g/100g.  

 A maioria dos compostos fenólicos pode ser encontrada na casca (PLAZA et 

al., 2016). Inada et al. (2019) encontraram oito compostos fenólicos em casca e 

sementes de jabuticaba, incluindo dois derivados do ácido hidroxibenzoico (ácidos 

gálico e elágico), quatro flavonóis (miricetina 3-O-ramosídeo, quercetina-3-O-

rutinosídeo, miricetina e quercetina) e duas antocianinas (delfinidina-3-O-glucosídeo 

e cianidina-3-O-glucosídeo). Senes et al. (2019) identificaram oito compostos na 

casca de jabuticaba (Myrciaria cauliflora), sendo com a maior abundância de ácido 

elágico (1643 mg/kg), ácido gálico (252 mg/kg) e ácido 4-hidroxibenzóico (154 mg/kg).  

Tarone et al. (2021), em extrações assistidas por ultrassom e com solventes, 

encontraram níveis de taninos hidrolisáveis entre10,3–6,0 mg/g, de antocianinas entre 

7,8–10,2 mg/g e de flavonóis entre 0,24–0,32 mg/g para casca de M. jabuticaba. Os 

autores também identificacaram 44 taninos hidrolisáveis como hexosídeos simples e 

mistos contendo unidades de galoílo e tergaloílo.  

Esses componentes da fruta mostraram propriedades benéficas, como 

atividades antimutagênicas e antiproliferativas, capacidade de eliminar os radicais 

livres, aumentando o potencial antioxidante do plasma sanguíneo, aumentar o 

colesterol HDL e melhorar a resistência à insulina, entre outros benefícios para a 

saúde (WU et al., 2012; LENQUISTE et al., 2012). Santos e colaboradores (2010) 

observaram a concentração de polifenóis totais de cerca de 25 mg de ácido gálico 

equivalente e de 5 mg de cianidina 3-glucosídeo, ambos por grama de casca de 

jabuticaba seca, sendo que o extrato do resíduo apresentou maior atividade 

antioxidante que beta-caroteno e BHT. Leite-Legatti e colaboradores (2012) 

observaram que o extrato de casca de jabuticaba apresenta compostos com efeitos 

antiproliferativos contra células de leucemia e atividade antimutagênica. Lamas e 

colaboradores (2020) concluíram em seu estudo que a utilização de extrato de 

jabuticaba pode ser indicada como um potencial coadjuvante terapêutico no 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B013
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612019000401005&lang=pt#B010
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tratamento ou prevenção de lesões de próstata malignas e pré-malignas associadas 

ao envelhecimento e excesso de peso.  

Além do seu uso diretamente na alimentação humana, os compostos 

extraíveis da casca da fruta também têm demonstrado interessante aplicação no 

campo da tecnologia de alimentos. Di Maio e colaboradores (2019) adicionaram 

extrato fenólico de casca de jabuticaba nanoencapsulada em leite de vaca, este 

estudo mostrou que a nanoemulsão com extrato de casca de jabuticaba pode ser 

explorada como ingrediente para enriquecimento das propriedades nutricionais do 

leite. Marquetti e colaboradores (2018) utilizaram a farinha de casca de jabuticaba 

para incorporar compostos bioativos e aumentam o valor nutricional em biscoitos, 

apresentando interessantes teores de carboidratos, compostos fenólicos e atividade 

antioxidante, além de ser fonte de fibras e apresentarem aceitação sensorial.   

 

3.2. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE COMPOSTOS FENÓLICOS  

 

Compostos fenólicos são componentes bioativos largamente encontrados em 

plantas, que apresentam reconhecida atividade antioxidante, característica 

amplamente estudada por prevenir inúmeras doenças em humanos (LEIFERT; 

ABEYWARDENA, 2008). Contudo, estes compostos apresentam outras atividades 

importantes para a indústria de alimentos como evitar a oxidação lipídica (GANHÃO 

et al., 2011) e evitar o escurecimento enzimático (NIRMAL; BENJAKUL, 2010). Outra 

atividade que vem ganhando atenção é sua capacidade de inibir e inativar 

microrganismos (CAXAMBÚ et al., 2016). 

Algumas frutas, como a uva, mirtilo e jabuticaba destacam-se em 

concentração de compostos fenólicos presentes. Sant’Anna et al. (2012; 2013) 

observaram concentração de antocianinas monoméricas de 0,906 mg de cianidina 3-

glucosídeo por grama de bagaço de uva seco e 22 mg de ácido gálico equivalente por 

grama de bagaço de uva seco de polifenóis totais. Silva et al. (2016) observou 184,7 

mg de antocianinas por grama de extrato de casca de mirtilo, sendo elas o principal 

grupo fenólico nos extratos. Tarone et al. (2021), em extrações assistidas por 

ultrassom e com solventes, encontraram níveis de taninos hidrolisáveis entre10,3–6,0 
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mg/g, de antocianinas entre 7,8–10,2 mg/g e de flavonóis entre 0,24–0,32 mg/g 

para casca de M. jabuticaba. 

Estudos demonstram que resíduos sólidos orgânicos da indústria de 

alimentos podem ser importantes fontes de compostos com capacidade de inibir o 

crescimento de fungos e bactérias patogênicos (LACOMBE et al., 2010; CISOWSKA 

et al., 2011; CAXAMBÚ et al., 2016). 

O processamento dessas frutas gera anualmente grandes volumes de 

resíduos sólidos orgânicos, que atualmente são destinados à compostagem ou 

alimentação animal, o que, dados da literatura, indicam ser um destino não-nobre, 

devido a suas grandes potencialidades de uso na indústria de alimentos e 

farmacêutica. Além disso, a utilização desses resíduos pode reduzir o impacto 

ambiental e agregar valor à toda a cadeia produtiva (JANISSEN; HUYNH, 2018). 

É de conhecimento da comunidade científica que as matrizes alimentares com 

concentrações altas de polifenóis e compostos derivados atuam na inibição bacteriana 

como em E. coli, L. monocytogenes, B. cereus, S. aureus, Salmonella spp., 

Pseudomonas aeroginosa, além de fungos filamentosos e leveduras importantes para 

a cadeia agroindustrial (SAGDIC et al., 2011; CAXAMBÚ et al., 2016; SANT’ANNA et 

al., 2017; TROJAIKE et al., 2018; GIRARDI et al., 2019). Sagdic e colaboradores 

(2011), utilizando extrato fenólico de uvas da variedade Gamay em testes in vitro, 

observaram grande inibição de Zygosaccharomyces rouxii e Z. bailii, importantes 

fungos fitopatogênicos. Os mesmos autores demonstraram inibição do crescimento 

de Enterobacteriaceae, S. aureus, Salmonella, leveduras e fungos filamentosos na 

carne bovina durante 48 h de armazenamento a 4 °C, do extrato etanólico de bagaço 

de uva a 10%, indicando que o bagaço pode ser uma boa opção para estender o prazo 

de validade de produtos alimentícios. 

O Quadro 1 relaciona alguns estudos que utilizaram matrizes alimentares a 

partir do processamento de alimentos como fonte de compostos naturais para a 

inibição de microrganismos. Várias matrizes têm sido estudadas como fonte de 

compostos naturais com potencial antimicrobiano. Friedman, Henika e Levin (2013) 

observaram propriedades inibitórias de bagaço de azeitona usando um ensaio 

quantitativo de atividade bactericida contra patógenos de origem alimentar como E. 



 

21 
 

coli, L. monocytogenes, S. enterica e S. aureus. Já Zambrano (2019), concluiu que os 

extratos de resíduos de uva, maçã e pitaia podem ser bons candidatos ao 

desenvolvimento de conservantes naturais, por ter observado em seu estudo a 

inibição de biofilmes de P. aeruginosa, P. putida e S. aureus.  

Extrato da casca de noz-pecã também apresentou atividade antibacteriana, 

na concentração de 10 kg/m3, contra A. hydrophila, S. aureus, B. cereus, L. 

monocytogenes, L. inoccua, S. Enteritidis e P. aeruginosa. No entanto, o extrato 

aquoso não apresentou capacidade de inibir o crescimento de Corynebacterium spp., 

Clostridium perfringens e E. coli. Além disso, os autores verificaram que o extrato, 

quando foi aplicado em folhas de alface, se mostrou eficaz na redução da contagem 

de bactérias mesófilas e psicrotróficas ao longo de 5 dias de armazenamento do 

produto em temperatura de refrigeração, indicando grande potencial para ser utilizado 

como antimicrobiano natural para aplicações em alimentos (CAXAMBÚ et al., 2016). 
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Quadro 1 - Resumo da utilização de extratos de resíduos de alimentos com atividade antimicrobiana. 

Resíduo Extrato Compostos 

identificados/ sugeridos 

Microrganismo testado* Referência 

Bagaço de cana-de-açúcar Extração aquosa a 

quente com ratio de 

10kg/m3 

Polifenóis totais, 

flavonóides, compostos 

com atividade 

sequestrante de radicais 

ABTS e DPPH  

S. aureus (-), L. monocytogenes (-), E. coli (-), 

S. Enteritidis (-) 

Girardi et al., 

(2019) 

Casca de pinhão (Araucaria 

angustifoglia) 

Extração aquosa a 

quente com ratio de 

10kg/m3 

n.i. 

 

S. aureus (+), B. cereus (+), L. monocytogenes 

(+), L. innocua (+), Aeromonas hydrophila (+), 

E. coli (-), S. Enteritidis (-), Pseudomonas 

aeruginosa (-), Corynebacterium fimi (-), fungos 

fitopatogênicos (-) 

 Trojaike et al. 

(2018) 

Acerola verde (Malpighia 

emaraginata) (suco concentrado e 

extratos dos resíduos do processo de 

produção do suco) 

Extração com água em 

ultrassom 

Polifenóis e vitamina C. Fungos filamentosos (-), levedura Candida 

albicans (+), S. aureus (+) 

Rocha (2019) 

Borra de café Extração aquosa com 

ratio de 10kg/m3 

Polifenóis totais, 

compostos com atividade 

sequestrante de radicais 

ABTS e DPPH e poder 

quelante de ferro 

S. aureus (-), B. cereus (-), L. monocytogenes 

(-), L. innocua (-), Aeromonas hydrophila (-), E. 

coli (-), S. Enteritidis (-), Pseudomonas 

aeruginosa (-), Corynebacterium fimi (-), fungos 

fitopatogênicos (-) 

Sant’Anna et 

al. (2017) 

Resíduo do despolpamento da 

jabuticaba (Myrciaria cauliflora), com 

Extrato aquoso e 

microencapsulado 

Compostos fenólicos 

(antocianinas) 

S. aureus (+), E. coli (+), S. Enteritidis (+) 

 

 Baldin (2016) 
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posterior desidratação 

(microencapsulação) por spray dryer 

Casca, polpa e biomassa do noni in 

natura 

Extração com o solvente 

(éter e álcool etílico) 

n.i. S. aureus (+), L. monocytogenes (+), E. coli (+), 

S. Choleraesuis (+) 

Farias et al. 

(2018) 

Casca de noz-pecã Extração aquosa com 

ratio de 10kg/m3 

n.i. S.aureus (+), B.cereus (+), L.monocytogenes 

(+), L.innocua (+), Aeromonas hydrophila (+), 

E.coli (-), S. Enteritidis (+), Pseudomonas 

aeruginosa (+), Corynebacterium fimi (-), 

fungos fitopatogênicos (-) 

Caxambú et al. 

(2016) 

Casca de mirtilo (Vaccinium myrtillus)  Extratos de cascas de 

mirtilo foram obtidos com 

água destilada e com os 

solventes acetona, 

metanol e etanol nas 

concentrações de 40%, 

50%, 60%, 70% e 80% 

Antocianinas  S. aureus, B. cereus, B. subtilis, Enterococcus 

faecalis, P. aeruginosa, E. coli, Serratia 

marcensces, S. Enteritidis 

O etanol a 70 e 80% foram os que 

apresentaram maior potencial antimicrobiano 

sendo as bactérias mais sensíveis B. cereus, B. 

subtilis, E. coli e S. Enteritidis. 

O extrato com metanol apresentou inibição na 

concentração de 80% para E. coli e S. 

Enteritidis. 

As bactérias analisadas não apresentaram 

sensibilidade ao extrato aquoso 

Santos e 

Santana 

(2016) 

Polpa do jatobá (Hymenaea 

courbaril), polpa, casca e semente do 

tamarindo (Tamarindus indica L.), 

folha de bananeira (Musa spp.), folha 

Extração metanólica Compostos fenólicos B. cereus, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, S. 

Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Shigella 

sonnei  

Alvarenga 

(2018) 
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de jabuticabeira (Plinia cauliflora), 

folha de Ora-pro-nóbis (Pereskia 

aculeata), estigmas de milho (Zea 

mays), pó torrado de café (Coffea 

arabica) 

Os diferentes extratos vegetais analisados 

apresentaram potencial antioxidante e 

antimicrobiano, com destaque para os extratos 

de folha de jabuticaba e polpa de tamarindo 

Bolo de azeitona (resíduo sólido) e 

água residual da azeitona (resíduo 

líquido) 

Extração etanólica 

teor de fenol do resíduo 

sólido (8,90±0,728 g / L e 

do resíduo líquido 

0,95±0,017 mg / g) 

Polifenóis S. aureus (+), S. faecalis (-), E. coli (-)  Leouifoudi et 

al. (2015) 

Óleo essencial de orégano e extrato 

de resíduo de abóbora 

Extração etanólica n.i. Coliforms (+), Mesófilos (+), Salmonella (+)  

E. coli (+), S. aureus (+), L. monocytogenes (+) 

Caetano et al. 

(2016) 

Casca de limão, tangerina e laranja Extração aquosa 

assistida por ultra alta 

pressão 

Polifenóis totais, 

compostos com atividade 

sequestrante de radicais 

ABTS e DPPH  

E. faecalis (+), B. subtilis (+), S. aureus (+), 

Clostridium sporogenes (+), Klebsiella (-), S. 

Typhimurium (+), Acinetobacter lwoffii (+), A. 

junii (+), linhagens de L. monocytogenes (-) 

Casquete et al. 

(2015) 

Casca de Jabuticaba Extração com água 

destilada em 

temperatura ambiente 

Compostos fenólicos S. Aureus (+), L. monocytogenes (+). Oliveira et al. 

(2018) 

 * (-) sem inibição do crescimento; (+)  inibição do crescimento; n.i. não identificado 

Fonte: Autor (2021) 
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Já no estudo de Trojaike e colaboradores (2018), foi observado que extrato 

aquoso de casca de pinhão na concentração de 10 kg/m3 apresentou a capacidade 

de inibir o crescimento de S. aureus, B. cereus, L. monocytogenes, L. innocua e A. 

hydrophila, apesar de não conseguir a mesma eficácia contra Corynebacterium fimi, 

E. coli, P. aeruginosa e S. Enteritidis. Contudo, os autores observaram que a 

combinação do extrato do resíduo com tratamentos térmicos em condições de 

pasteurização é possível reduzir a resistência térmica de L. monocytogenes, 

potencialmente permitindo a redução das condições de tempo-temperatura para a 

conservação térmica de alimentos. Girardi e colaboradores (2019) não observaram 

atividade antimicrobiana de bagaço de cana-de-açúcar na concentração de 10 kg/m3 

contra L. monocytogenes, L. innocua, S. aureus, E. coli e S. enterica.  

 

3.3. MODO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS COMPOSTOS FENÓLICOS  

 

A atividade antimicrobiana de frutas que contém antocianinas provavelmente 

é causada por múltiplos mecanismos e sinergismos, pois contêm vários compostos, 

incluindo ácidos orgânicos fracos, ácidos fenólicos e suas misturas em diferentes 

formas químicas (CISOWSKA et al., 2011; VERRUCK et al., 2018). Atividade 

antimicrobiana do ácido p-cumárico contra E. coli, S. typhimurium e S. dysenteriae foi 

relatada por Lou e colaboradores (2012), pois observaram que este composto altera 

a permeabilidade da membrana celular e tem a capacidade de se ligar ao DNA inibindo 

a função celular. Ácidos gálico e ferúlico atuam, diferentemente do ácido p-cumárico, 

desestabilizando a membrana citoplasmática das células de bactérias patogênicas 

como E. coli, L. monocytogenes, P. aeruginosa e S. aureus (BORGES et al., 2013).  

Deve-se destacar, que os compostos fenólicos possuem atividade 

antibacteriana e antifúngica contra uma ampla gama de microrganismos através de 

vários mecanismos (SAGDIC et al., 2011; KHORSHIDIAN et al., 2018). Os 

mecanismos de ação antibacteriana dos compostos fenólicos ainda não foram 

totalmente esclarecidos, mas esses compostos são conhecidos por envolver muitos 

locais de ação no nível celular.  
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Segundo Bouarab-Chibane e colaboradores (2019), essa atividade está 

relacionada pela modificação da permeabilidade das membranas celulares, 

mudanças em várias funções intracelulares induzidas pela ligação de hidrogênio dos 

compostos fenólicos às enzimas ou pela modificação da rigidez da parede celular com 

perdas de integridade devido a diferentes interações com a membrana celular.  

Os ácidos fenólicos mudam os componentes polares, apolares e aceitadores 

de elétrons das células bacterianas. A capacidade de aceitador de elétrons, após 

exposição a ácido gálico e ácido ferúlico, aumenta para as bactérias Gram-positivas 

e diminui para as Gram-negativas. Isso revela que os ácidos são produtos eletrofílicos 

e parecem interagir significativamente com os componentes da superfície bacteriana 

(BORGES et al., 2013). Isso pode se comprovar no estudo de Molva (2015), que 

analisou a atividade antibacteriana do extrato de semente de uva em células 

vegetativas e endósporos de Alicyclobacillus acidoterrestris DSM 3922 em suco de 

maçã. Em análise de microscopia eletrônica de varredura foi visualizado, pela autora, 

danos à estrutura e aos componentes celulares da bactéria no seu estado vegetativo. 

No entanto, a atividade antibacteriana contra os endósporos dependia do meio de 

esporulação.  

No estudo realizado por Nohynek e colaboradores (2006) foi proposto que 

compostos fenólicos têm sua atividade antimicrobiana em bactérias Gram-negativas 

pelo poder quelante de cátions divalentes de suas membranas externas. Em bactérias 

Gram-positivas, acredita-se que taninos podem reagir e inibir a biossíntese com 

componentes da parede celular (JONES et al., 1994). Taninos com potencial ação 

bacteriana, fúngica e viricida foram isolados de plantas e/ou componentes da planta 

que contêm atividades antimicrobianas, e que estão comercialmente disponíveis para 

os consumidores (KHAMENEH et al., 2019). No mesmo contexto, Widsten e 

colaboradores (2014) identificaram extratos à base de plantas que suprimiu 

efetivamente as principais bactérias de deterioração de peixes e carne de cordeiro 

resfriados e relacionou tal capacidade a compostos com alta atividade antioxidante 

como taninos. 

Vários são os motivos que podem justificar a ausência de atividade inibitória 

dos extratos obtidos de resíduos alimentares, sendo está relacionada a baixa 

concentração de compostos nos extratos ou ineficiência do modo de extração e até 
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mesmo de separação fenólicos específicos (CAXAMBÚ et al., 2016). Além disso, 

alguns fungos como Aspergillus niger e Penicillium sp. podem crescer na presença de 

taninos, utilizando esses compostos como fonte de carbono ou devido à produção de 

enzimas hidrolisantes de polifenóis (SCALBERT, 1991; SERRANO et al., 2009). 

A atividade antimicrobiana de frutas que contém antocianinas provavelmente 

é causada por múltiplos mecanismos e sinergismos, pois contêm vários compostos, 

incluindo ácidos orgânicos fracos, ácidos fenólicos e suas misturas em diferentes 

formas químicas (CISOWSKA et al., 2011; VERRUCK et al., 2018). Contudo, elas 

podem ser degradadas por enzimas naturalmente presentes em alimentos como a 

polifenoloxidase (RUENROENGKLIN et al., 2009), o que pode ser um grande limitante 

para alimentos que necessitam armazenamento a longo prazo. Ainda, sobre o mesmo 

composto, são susceptíveis a variações de pH, culminando em sua degradação, 

alteração molecular e redução de atividades biológicas (CISOWSKA et al., 2011).  

Atividade antimicrobiana do ácido p-cumárico contra E. coli, S. typhimurium e 

S. dysenteriae foi relatada por Lou e colaboradores (2012), pois observaram que este 

composto altera a permeabilidade da membrana celular e tem a capacidade de se 

ligar ao DNA inibindo a função celular. Ácidos gálico e ferúlico atuam, diferentemente 

do ácido p-cumárico, desestabilizando a membrana citoplasmática das células de 

bactérias patogênicas como E. coli, L. monocytogenes, P. aeruginosa e S. aureus 

(BORGES et al., 2013).  

Apesar do real potencial de utilização desses extratos como bioconservantes 

em alimentos, eles ainda apresentam algumas limitações tecnológicas a serem 

avaliadas e estudadas para aplicação em sistemas alimentares reais.  

A busca de novas formas de bioconservação de alimentos tem sido 

impulsionada principalmente devido à demanda por parte de consumidores por 

produtos seguros, minimamente processados de alta qualidade, preparados sem 

aditivos químicos e com longa vida de prateleira. Além do desenvolvimento e a 

proliferação de bactérias resistentes a antibióticos têm-se tornado um grave problema 

de saúde pública no mundo. A rápida escalada da resistência microbiana pode fazer 

com que algumas infecções bacterianas não possam ser tratadas com os agentes 

antimicrobianos existentes. Além disso, nas últimas décadas é observado que há uma 
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evolução pronunciada da incidência das doenças de origem alimentar provocadas por 

bactérias. Esforços em várias áreas das ciências da saúde, dentre eles principalmente 

a da microbiologia, vêm sendo realizados para estudar e controlar este 

problema.  Dentre as soluções está a descoberta de novos antimicrobianos 

(CLADERA-OLIVERA, 2004; OLIVEIRA, 2020). 

Considerando essas importantes propriedades e a busca por conservantes 

naturais, extratos vegetais já vêm sendo estudados como agentes antimicrobianos 

para atuar no prolongamento de vida de prateleira, garantindo a segurança, bem como 

proporcionando o benefício de substituto aos conservantes sintéticos 

convencionalmente utilizado pelas indústrias de alimentos. Matrizes alimentares com 

concentrações altas de polifenóis e compostos derivados atuam como inibidores 

bacterianos e fúngicos, fungos filamentosos e leveduras, importantes para a cadeia 

agroindustrial (CAXAMBÚ et al., 2016; SANT’ANNA et al., 2017; TROJAIKE et al., 

2018; GIRARDI et al., 2019; THIELMANN et al., 2017) 

Estudos toxicológicos recentes indicam que certas concentrações de 

conservantes sintéticos e seu uso contínuo podem ser potencialmente genotóxico 

(MELLADO-GARCIA et al., 2017), além disso, o consumo de alimentos ultra-

processados pode estar proporcionalmente ligado a um aumento do risco de câncer, 

de acordo com os resultados do curso Estudo de Coorte NutriNet-Santé. Pesquisas 

estão sendo conduzidas para encontrar compostos naturais com atividade 

antimicrobiana e antioxidante, que possa ser novas alternativas, substituindo o 

material sintético comumente usados (CALEJA et al., 2017). 

 

3.4 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Staphylococcus aureus é um coccus gram-positivo, que representa um tema 

de grande relevância devido aos inúmeros tipos de infecções que causam em 

humanos e animais. O gênero Staphylococcus contém cerca de 40 espécies 

diferentes, sendo o S. aureus considerado o mais virulento. Além disso, é importante 

ressaltar que S. aureus é uma bactéria produtora de enterotoxinas, cuja toxina é 

termoestável e resistente a várias enzimas proteolíticas (JAY, 2005) e a literatura 
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indica que populações acima de 5 log UFC/g podem fornecer condições para a 

produção de toxinas em alimentos (JAY, et al. 2005). 

As intoxicações estafilocócicas são uma das mais comuns doenças 

transmitidas por alimentos, resultante do consumo de alimentos contendo suas 

toxinas. Este patógeno é comumente encontrado na pele e nos cabelos, sendo que 

os alimentos que requerem o manuseio podem ser facilmente contaminados se as 

boas práticas de fabricação não forem seguidas (JAY ET AL. 2005; GOURAMA ET 

AL. 1991). 

As doenças relacionadas aos alimentos continuam sendo um grande desafio 

para a saúde pública e o desenvolvimento econômico em todo o mundo, em que S. 

aureus é frequentemente envolvido além de doenças epidemiológica frequentes em 

humanos e animais (NAPOLITANO, 2005; EBANI, 2020; OLIVEIRA et al., 2020).  

Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma lista de 

bactérias para as quais necessitam de novos antibióticos urgentemente em virtude de 

resistência a antibióticos, nestas, inclui-se S. aureus com resistente à meticilina, com 

sensibilidade intermediária e resistência à vancomicina. Destacam ainda, que, para 

lutar contra a resistência, também deve haver melhor prevenção de infecções e uso 

adequado de antibióticos existentes em seres humanos e animais.  

Em relação a doenças epidemiológicas S. aureus resistente à meticilina está 

associado a resultados piores e maiores custos de tratamento hospitalares e é um 

problema específico em várias condições, incluindo pneumonia adquirida em hospital, 

infecções de pele e tecidos moles e infecções do pé diabético. Além disso, as 

infecções relacionadas a S. aureus resistente à meticilina causam morbidade e 

mortalidade substanciais (NAPOLITANO, 2005; TAYLOR; NAPOLITANO, 2004; 

FLYNT et al., 2017).  

 Ainda, S. aureus é uma das bactérias frequentemente causadoras de mastite, 

que causam perdas significativas na cadeia produtiva de alimentos. Em estudo 

realizado por Guimarães et al, 2017, usando índices reais de mastite mostrou um 

impacto econômico de US $ 61.623,13 havendo uma redução na produção de leite 

decorrente da mastite de 77,7% e 14% de descarte de leite, sendo os componentes 

mais relevantes deste custo. Em estudo similar realizado por Romero et al. (2018) na 
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Colombia, os autores concluíram que as perdas na produção de leite causadas por 

mastite por fazenda variaram de 1,3% a 13,5%, e o impacto econômico na região foi 

estimado em US$800.000 por ano. Já em aves as perdas econômicas podem resultar 

da diminuição do ganho de peso, diminuição da produção de ovos, claudicação, 

mortalidade e condenação na matança. A indústria, consequentemente nessa cadeia 

também ocorrem grandes perdas de qualidade e econômicas, S. aureus é um dos 

problemas recorrentes de formação de biofilme em superfícies, levando a perdas de 

produção, danos a equipamentos e falhas técnicas (HALASA et al., 2009; COS et al., 

2010; MARCHAND et al., 2012).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

 

Os meios de cultura Plate Count Agar (PCA), Ágar Batata Dextrose e extrato 

de levedura foram adquiridos da empresa Biolog (Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil). Fosfato dissódico, Glicina, ácido clorídrico, cloreto de sódio, cloreto de 

potássio, e solução 2M de Folin Ciocalteu foram da Exôdo Científica (Sumaré, São 

Paulo); ácido gálico, citrato de sódio, acetato de sódio, ácido acético foram da 

Dinâmica (Indaiatuba, São Paulo, Brasil); o etanol foi da Itajá (Goianésia, Goiás, 

Brasil). Rutina, ácido caféico e epicatequina foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. 

Louis, MO, EUA).  Os antibióticos amoxicilina foi obtida da Farmabase (na forma tri-

hidratada – 50g + excipiente 100g, marca comercial Fx50, Jaguariúna, São Paulo) e 

Enrofloxacina foi obtido da Fatec (Enrofloxacino - 0,5 g + excipiente 100mL, marca 

comercial enrotec 5 pig, Campinas, São Paulo). 

 

4.2 EQUIPAMENTOS 

 

 A incubadora bacteriológica utilizada foi da marca Solab (modelo SL-101, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil). A estufa incubadora microprocessada tipo BOD foi da 

marca Qumis (modelo Q315M25, Diadema, São Paulo, Brasil) A balança analítica, 

com precisão de 0,0001g, para preparação das soluções foi da Shimadzu (modelo 

AUX220, Quioto, Japão). O pHmetro foi Phox (modelo p-1000, Colombo, Paraná, 

Brasil). O agitador magnético foi da marca Fisatom (modelo752A, São Paulo, Brasil). 

A incubadora tipo shaker foi da marca Lucacema (modelo Luca222, São José do Rio 

Preto, São Paulo, Brasil). O espectrofotômetro UV-VIS foi da marca Kasuaki (modelo 

IL226, São Paulo, Brasil). A autoclave, para esterilização de material, foi da Phoenix 

(modelo AV18, Araraquara, São Paulo). A liofilização das amostras ocorreu no 

equipamento Liotop Freeze-Dryer (L101, Liobras, São Carlos, Brasil). 

4.3 AQUISIÇÃO E EXTRAÇÃO DA CASCA DE JABUTICABA, UVA E MIRTILO 

As cascas de jabuticaba e mirtilo foram adquiridas de agroindústrias da região 

do Vale do Taquari-RS. Os resíduos utilizados foram coletados logo após o processo 

de extração de seu suco e levados imediatamente em sacos plásticos para 
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congelamento à -18°C. As cascas foram liofilizadas, trituradas em moinho de facas e 

peneiradas (malha de 5mm de abertura) e então armazenadas a -18°C ao abrigo da 

luz até sua utilização. A farinha de casca de uva bordô foi obtida da empresa 

Econatura (Garibaldi, Rio Grande do Sul). 

A extração de compostos seguiu metodologia descrita por Beres et al. (2016, 

2019), Caxambú et al. (2016) e Trojaike et al. (2018) com pequenas modificações. Foi 

utilizada água quente (100ºC) como solvente, as cascas dos resíduos foram mantidas 

em água destilada fervente por 10 minutos e a razão volume de água e cascas foi de 

3:1 (volume/massa). Após o tempo de extração, a solução foi filtrado em papel filtro 

Whatman nº1 para tubos falcon com tampa. Todo o material foi previamente 

esterilizado e a filtragem ocorreu em capela de fluxo laminar para garantir isenção de 

microrganismos no extrato. 

4.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi feita pelo método de difusão em 

ágar (KIMURA et al., 1998). Foram feitas suspensões de S. aureus ATCC25923, B. 

cereus ATCC14579, L. monocytogenes ATCC7644, e E. coli ATCC25922, bactérias 

gentilmente cedidas pelo Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Aplicada do 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 

As suspensões das células foram feitas em solução de cloreto de sódio 0,85% 

(m/v) e padronizadas em 108 UFC/mL de cada cultura bacteriana, pela escala de 

McFarland. Após a padronização, o inóculo foi espalhado na superfície das placas de 

Petri contendo meio Plate Count Agar com auxílio de um swab. 

Alíquotas de 20 µL de cada extrato aquoso de uva, mirtilo e jabuticaba, foram 

aplicadas sobre o ágar e as placas incubadas à 37 °C por 24 horas, sendo a presença 

de halos indicativa da ocorrência de atividade antimicrobiana. Os halos de inibição 

foram então medidos com régua. 

Os extratos aquosos de uva, mirtilo e jabuticaba também foram testados contra 

fungos filamentosos (Aspergillus flavus A12, Aspergillus niger IFL5, Aspergillus 

carbonarius ITAL293 e Penicillium citrinum ITAL197) e leveduras (Candida albicans 

ATCC 18804, C. krusei ATCC 6258, ATCC 22019 e Pichia sp.). Os fungos foram 
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semeados com 106 esporos/mL para cada fungo filamentoso ou 108 UFC/mL 

leveduras também foram gentilmente cedidas pelo mesmo labotatório. Alíquotas de 

20 µL dos extratos foram depositadas sobre placas contendo Ágar Batata Dextrose, 

com as leveduras semeadas previamente (MOTTA; BRANDELLI, 2002; 

VENTUROSO et al., 2011). Halos de inibição foram verificados, após cultivo por 7 dias 

a 25 °C para fungos filamentosos e após 48 h à 30 °C para as leveduras, foram 

consideradas indicativos de atividade antifúngica. 

 

4.5 QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE CASCA DE 

JABUTICABA 

 

A quantificação da atividade antimicrobiana dos extratos foi determinada pelo 

método de difusão em ágar (MOTTA et al., 2007). Os extratos foram diluídos na razão 

1:1 (v/v) serialmente (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32) em solução salina, sendo cada diluição 

avaliada quanto a sua atividade antimicrobiana como descrito acima (seção 3.2). A 

atividade foi definida como sendo a recíproca da última diluição com zona de inibição 

e expressa em unidades arbitrárias por mililitro (UA/mL), de acordo com Mayr-Harting 

e colaboradores (1972).  

A concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada utilizando metodologia de 

Motta et al. (2007) ajustada para tubos. Alíquotas de 0,5 mL de uma suspensão de 

aproximadamente 108 UFC/mL de S. aureus em extrato de levedura 2% (m/v) foram 

misturados com 0,5 mL de soluções serialmente diluídas (1/2, ¼, 1/8, 1/16, 1/32) de 

extrato de casca de jabuticaba. Controle positivo foi realizado usando somente extrato 

de levedura 2% inoculado com S. Aureus. Os tubos foram incubados à 37°C durante 

24 horas e a turbidez de cada tubo foi medida em espectofotômetro a 600nm. A 

concentração bactericida mínima (CBM) foi realizada semeando uma alíquota de 20µL 

dos tubos que não apresentaram crescimento microbiano nos testes de CIM em 

placas de PCA e incubadas à 37ºC por 24 horas para verificar turbidez característica 

de crescimento microbiano. Os resultados foram expressos em mg de polifenóis totais 

por mL. 
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4.6 AVALIAÇÃO DO MODO DE AÇÃO DO EXTRATO DE CASCA DE JABUTICABA 

FRENTE A S. AUREUS 

 

A avaliação do modo de ação ocorreu frente à cultura de 107 UFC/mL S. aureus 

em extrato de casca de jabuticaba em 2% (m/v) de extrato de levedura, cultivada a 

37°C, sendo a adição do extrato de jabuticaba adicionado após 2h do cultivo (MOTTA 

et al., 2007). Solução salina foi utilizada com controle. Os cultivos em PCA foram 

mantidos a 37ºC em incubadora tipo shaker e a cada 90 min a contagem de células 

viáveis e absorbância a 600 nm foram monitoradas, realizando a diluição do meio de 

cultura quando necessário para conformidade das leituras com a Lei de Lambert-Beer.  

Para avaliação do efeito do extrato aquoso de casca de jabuticaba na estrutura 

morfológica da célula microbiana, também foi realizada análise de imagem através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), conforme Lappe e colaboradores (2009). 

Para tanto, a biomassa de 107 UFC/mL de S. aureus foram diluídas com 1 mL do 

extrato de casca de jabuticaba e deixados por 90 min à 37 ºC. As biomassas foram 

lavadas duas vezes com solução salina 0,85% antes dos testes posteriores. As células 

foram sedimentadas por centrifugação e lavadas duas vezes com tampão fosfato 0,1 

mol/L (pH 7,3) e fixadas com 2,5% (v/v) de glutaraldeído, 2% (v/v) de formaldeído em 

0,12 mol/L tampão fosfato por 10 dias e depois pós-fixado em 2% (p/ v) de ósmio 

tetróxido no mesmo tampão por 45 min. As amostras foram desidratadas em uma 

série graduada de acetona (30 a 100%) e incorporação em Araldite Durcupan por 72h 

à 60°C. Seções delgadas cortadas em micrótomo (UPC-20, Leica) foram montados 

em grades, cobertos com filme de colódio e pós-tingidos com acetato de uranila a 2% 

em citrato de chumbo de Reynold. As preparações foram observadas com um 

microscópio eletrônico JEOL JEM 1200ExII (JEOL, Tóquio, Japão) operando a 120 

kV. 

 

4.7 TESTES DE ESTABILIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE CASCA JABUTICABA 

 

A estabilidade térmica foi realizada ao acondicionar 0,5 mL do extrato aquoso 

de casca de jabuticaba em tubos falcon de polietileno com capacidade total de 15mL 
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com rosca e submetidos a condições de esterilização (121ºC por 15 min em 

autoclave), fervura (100ºC por 15min) e de pasteurização lenta (60ºC por 30min) 

(SANT’ANNA et al., 2013).  

A estabilidade frente a diferentes pHs foi realizado a partir da diluição do extrato 

aquoso inicial em tampão glicina pH 3,0, tampão citrato pH 1,0 e 4,0 e tampão fosfato 

pH 6,0, 7,0 e 9,0. Alíquotas de 0,5mL de extrato de casca de jabuticaba foram diluídos 

em 1mL de cada tampão e mantidas por 60 min a 30ºC ao abrigo da luz (MOTTA et 

al., 2007).  

Para avaliação de incidência de luz, 1mL de extrato aquoso foi armazenada em 

tubos Falcon de 15 mL de polietileno a 25°C com incidência de luz direta por 10 dias 

e uma amostra controle foi armazenada a 25°C sem a incidência de luz pelo mesmo 

período (MOTTA et al., 2007). Os testes ocorreram em estufa incubadora BOD. Após 

os tratamentos, o extrato aquoso de jabuticaba foi analisado quanto à sua atividade 

antimicrobiana pelo método de difusão em ágar. 

 

4.8 VERIFICAÇÃO DO EFEITO SINÉRGICO DO EXTRATO AQUOSA DA CASCA 

DE JABUTICABA COM ANTIBIÓTICOS  

 

A avaliação do sinergismo do extrato de casca de jabuticaba com os 

antibióticos foi realizada conforme Lappe et al. (2009). Soluções estoque de 0,1 g dos 

antibióticos listados (seção 3.1) foram dissolvidos em 25 mL de água destilada estéril. 

Para os testes de análise de sinergismo, biomassas de aproximadamente 107 UFC/mL 

de S.aures, cultivada previamente em extrato de levedura 2% por 24h à 37ºC, foram 

ressuspendidas em soluções de extrato de jabuticaba, amoxicilina e enrofloxacino na 

concentração final de 200 UA/mL. Solução salina foi utilizada como controle. Os 

sistemas foram deixados a 37ºC por 120 min e então analisadas o número de células 

viáveis em PCA, conforme Motta e Brandelli (2002). 

O sinergismo foi então calculado conforme Equação 1 (LAPPE et al., 2009): 

𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑚𝑜

=
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎)

(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜) + (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑗𝑎𝑏𝑜𝑡𝑖𝑐𝑎𝑏𝑎)
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As contagens foram transformadas em escala logarítmica para análise do 

sinergismo. 

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DO EXTRATO AQUOSO 

DE JABUTICABA  

 

A concentração de polifenóis totais (PT) foi determinada pelo método de Folin-

Ciocalteau descrito por Singleton e Rossi (1965) modificado. Em tubos falcon, 40μL 

de extrato foram diluídos em 3,2mL de água destilada e adicionado de 200μL de 

solução de Folin-Ciocalteau.  A mistura foi agitada e deixada em ambiente escuro por 

15 min, e então adicionados 600μL de solução de carbonato de sódio saturada (17%). 

A reação ocorreu em temperatura ambiente por 1,5 h e posteriormente realizada a 

leitura de absorbância a 765nm em espectrofotômetro UV/VIS. Para quantificação foi 

empregada uma curva padrão com solução de ácido gálico e o teor de polifenóis totais 

foi expresso em mg de ácido gálico equivalente (EAG) por mL de extrato. 

A metodologia utilizada na determinação de antocianinas monoméricas (AM) 

dos extratos foi a de diferença de pH, de acordo com Giusti e Wrolstad (2001). Foram 

elaboradas duas soluções tampão, uma de cloreto de potássio/ácido clorídrico de pH 

1,0 (0,025M) e outra de acetato de sódio/ácido clorídrico de pH 4,5 (0,4M). As 

amostras foram diluídas nas soluções tampão e estabilizadas por 15 min a 4ºC. Foram 

feitas leituras a 510 nm e 700 nm, tanto no tampão pH 1,0 quanto pH 4,5. A leitura a 

700 nm foi realizada para descontar a turbidez da amostra. O valor da absorbância 

final foi feito a partir da Equação 2: 

A = (A510nm – A700nm)pH1.0 – (A510nm – A700nm)pH4.5  (2) 

A concentração total das antocianinas monoméricas foi expressa em mg de 

cianidina-3-glucosídeo por mL de extrato, conforme Equação 3. 

𝐴𝑀 =
𝐴.𝑃𝑀.𝐹𝐷.100

ε .𝑙
      (3) 

onde, 
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AM = Antocianinas Monoméricas (mg cianidina 3-glucosídeo/mL); 

A = Absorbância;  

PM = massa molar da cianidaina 3-glucosídeo (449,2 g/mol); 

FD = Fator de diluição (8,5);  

ε = Absortividade molar da cianidina 3-glucosídeo (26.900 L/(mol cm); 

l = caminho óptico da cubeta (1cm). 

 

Para ácidos fenólicos (AF), seguiu-se metodologia descrita por Mazza et al. 

(1999) em que 0,25mL das amostras foram misturadas a 0,25mL de etanol 95% com 

0,1% de HCl (v/v) e 4,55mL de solução aquosa de HCl 2% (v/v). Homogeneizados em 

agitador tipo Vórtex (BIOMIXER QL-901). Após este período foi deixado o sistema em 

repouso no escuro por 15 minutos, para posterior leitura de absorbância no 

espectrofotômetro UV/VIS, em cubetas de quartzo, a 320nm. Para quantificação foi 

empregada uma curva padrão com solução de ácido caféico e a concentração de 

ácidos fenólicos foi expresso em mg de Ácido Caféico Equivalente (ACE) por mL de 

extrato (mg ACE/mL). 

Para taninos condensados (TC), seguiu-se a metodologia descrita por Price 

et al. (1978), em que 0,5 mL dos extratos foram misturados com 2,5 mL de solução 

de vanilina, e deixado em repouso no escuro por 15 min e, posteriormente realizada 

leitura de absorbância no espectrofotômetro UV/VIS, a 500nm. Para quantificação 

foram empregadas a curva padrão com solução de epicatequina e o teor de taninos 

condensados foi expresso em mg de Epicatequina Equivalente (EE) por 100g de 

casca seca (mg EC/mL). 

 

4.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS DADOS 

 

Análises estatísticas foram realizadas no software Excel através de análise de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey das médias de triplicatas de dois experimentos 

independentes, sendo consideras diferenças significativas quando p<0,05. 

A relação entre composto e atividade antimicrobiana foi avaliada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson, sendo consideradas relações fortes quando 

r>0,70, moderada quando 0,30<r<0,69, e fraca quando r<0,29 (MININ, 2013). A 
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significância da relação entre as variáveis foi avaliada a 5% de significância utilizando 

análise de regressão do software Excel. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

5.1.1. Resultados avaliação antimicrobiana de casca de uva, mirtilo e jabuticaba 

Os resultados para a avaliação da atividade antibacteriana dos extratos 

aquosos de casca de mirtilo, uva e jabuticaba são mostrados na Tabela 1. O extrato 

aquoso de casca de mirtilo apresentou atividade antibacteriana contra B. cereus, 

apesar de não inibir o crescimento de S. aureus, L. monocytogenes e E. coli. O extrato 

obtido do resíduo de uva nas condições testadas, não apresentou capacidade 

inibitória contra nenhuma das bactérias testadas, podendo estar relacionado a farinha 

de casca de uva utilizada para os testes não estar em concentrações suficientes para 

haver a inibição do crescimento das bactérias. Enquanto os resultados da atividade 

antibacteriana do extrato aquoso da casca de jabuticaba mostraram inibição do 

crescimento de L. monocytogenes, S. aureus, B. cereus e E. coli (Tabela 2). O extrato 

apresentou a maior zona de inibição contra S. aureus (1,75±0,4 cm). 

Tabela 1 - Halos de inibição de extratos aquosos de bagaço de mirtilo, uva e jabuticaba 

contra bactérias patogênicas. 

Microrganismo Mirtilo Uva Jabuticaba 

 Halo de inibição (cm) 

S. aureus  0±0 0±0 1,35±0,2 

L. monocytogenes  0±0 0±0 1,75±0,4 

B. cereus  1,1±0,1 0±0 1,20±0,1 

E. coli  0±0 0±0 1,20±0,0 

Fonte: Autor (2021) 

Os testes de atividade antimicrobiana foram realizados com extratos aquosos 

de casca de jabuticaba, mirtilo e uva para fins de triagem inicial. O extrato aquoso de 

casca de jabuticaba apresentou maior atividade antimicrobiana em comparação com 

os extratos aquosos de mirtilo e uva, as análises posteriores foram realizadas apenas 

com extrato de casca de jabuticaba. 

Entre as bactérias de interesse da área de alimentos estão as diversas 

linhagens que fazem parte do grupo de B. cereus. Consistem em risco à saúde pública 
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decorrentes de toxinfecções alimentares, além de causarem importantes perdas 

econômicas para as indústrias em virtude da produção de enzimas deteriorantes. O 

controle da contaminação em alimentos por esses microrganismos é difícil, visto que 

são resistentes a vários tratamentos utilizados pelas indústrias (ROSSI et al., 2018), 

devido a sua capacidade de sobreviver a alguns processos térmicos e à sua 

capacidade de produzir esporos, cuja germinação e multiplicação são influenciadas 

pelo pH, composição dos alimentos e tratamentos térmicos (WARDA et al., 

2016). Essa bactéria foi considerada responsável por 19% dos surtos de origem 

alimentar relatados nos Estados Unidos de 1998 a 2008 (BENNETT et al., 2013). Ela 

é capaz de causar duas síndromes: a emética, devido a toxina cereulida resistente ao 

calor produzida nos alimentos e a diarreica, que ocorre através do consumo de uma 

grande quantidade de esporos ou células que produzem toxinas nos alimentos (FDA, 

2012). 

Sant’Anna et al. (2012; 2013) observaram concentração de antocianinas 

monoméricas de 0,906 mg de cianidina 3-glucosídeo por grama de bagaço de uva 

seco e 22 mg de ácido gálico equivalente por grama de bagaço de uva seco de 

polifenóis totais. Silva et al. (2016) observou 184,7 mg de antocianinas por grama de 

extrato de casca de mirtilo, sendo elas o principal grupo fenólico nos extratos, o 

mesmo trabalho mostra que o extrato de mirtilo foi eficaz em impedir o crescimento 

de S. aureus e E. coli e foi capaz de inibir significativamente a formação de biofilme e 

a adesão bacteriana para todos os microrganismos testados. Shen (2014) encontrou em 

extrato de mirtilo compostos fenólicos, como ácido clorogênico, quercetina, ácido 

elágico e quercetina-3-galactosídeo, sendo estes os compostos antimicrobianos 

ativos nos extratos de mirtilo que apresentaram um efeito inibitório do crescimento, 

dependente da dose, contra L. monocytogenes e S. Enteritidis. Sun et al. (2018) 

relataram que as antocianinas em mirtilo têm efeitos inibitórios sobre o crescimento 

de L. monocytogenes, S. aureus, S. enteritidis e V. parahaemolyticus.  

Oliveira et al. (2018) constataram que o extrato aquoso (água destilada a 

temperatura ambiente) da casca da jabuticaba (250 µ/mL) apresentou zonas inibitórias 

de 7,2 mm e 10,5 mm contra S. aureus e L. monocytogenes respectivamente. A 

atividade antibacteriana das sementes de jabuticaba foi observada por Fidelis et al. 

(2020). Os autores encontraram zonas de diâmetro de 8,87 mm, 8,07 mm, 9,04 mm e 
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9,47 mm de extrato de sementes de jabuticaba utilizando combinação de água e 

propano para extração contra L. monocytogenes, B. cereus, E. coli e S. aureus, 

respectivamente.  

Os resultados do presente trabalho mostram que o extrato aquoso pode ser 

uma alternativa interessante para a obtenção de compostos antimicrobianos da casca 

de jabuticaba, uma vez que a água é um solvente seguro, abundante, barato e não 

envolve impacto ambiental (como a necessidade de tratamento de agentes químicos 

posteriormente em processo) e não implica a necessidade de tratamentos posteriores 

para suas aplicações em alimentos, eliminando resíduos de tratamentos com 

compostos orgânicos. Adicionalmente, a possibilidade de utilização de extrato aquoso 

implica: i) maior segurança do processo; ii) gerar menores custos com compras de 

reagentes orgânicos; iii) aumentar a acessibilidade dos pequenos produtores a esse 

tipo de metodologia, uma vez que muitos reagentes orgânicos são controlados e 

fiscalizados por órgãos federais; iv) garantir uma produção mais sustentável; v) 

produzir com consciência ambiental e, com isso, reduzir a geração de resíduos 

orgânicos (SANT’ANNA et al., 2017).  

Em relação à atividade antifúngica, os resultados mostram que não houve 

inibição no crescimento dos fungos testados, indicando ausência da atividade nos 

extratos de ambos os resíduos. Resultados similares foram encontrados para resíduo 

de casca de noz pecã (CAXAMBÚ et al., 2016) e borra de café (SANT’ANNA et al., 

2017) nas mesmas condições de extração testadas. Os resultados podem ser 

creditados ao fato dos compostos com tal capacidade não estarem em concentração 

suficiente no extrato ou, também, devido a alguns fungos como Aspergillus niger e 

Penicillium sp. poderem crescer na presença de taninos e seus monômeros e 

dímeros, tendo a utilização destes compostos como uma fonte de carbono 

(SCALBERT, 1991). 

5.1.2. Resultados da atividade antibacteriana do extrato aquoso da casca de 

jabuticaba 

Dados da literatura atual mostram apenas halos de inibição de extratos de 

jabuticaba, e não exploram parâmetros importantes como a quantificação da atividade 

antimicrobiana, valores de CIM e CBM (HACKE et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2018; 
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FIDELIS et al., 2020). Neste trabalho, o extrato aquoso apresentou atividade contra 

todas as bactérias testadas, principalmente E. coli, apresentando os maiores valores 

de atividade antimicrobiana, CIM e CBM (Tabela 2). Os valores de CIM e CBM para 

frações fenólicas e antocianinas do cranberry foram relatados como 2,7 g/L e 14,8 

mg/L, respectivamente contra E. coli (LACOMBE et al., 2010), já no presente trabalho 

o extrato aquoso de casca de jabuticaba apresentou 2,80 ± 0,11g/L e 1,40±0g/L para 

CIM e CBM, respectivamente.  

 

Tabela 2 - Triagem da atividade antimicrobiana de 3: 1 (v: w) do extrato aquoso de 

cascas de jabuticaba. 

Bactéria 

Atividade 

Antimicrobiana 

(AU/mL) 

CIM (g/L) CBM (g/L) 

L. monocytogenes 425±35 11,22±0 5,61±0 

S. aureus 410±35 11,22±0 5,61±0 

B. cereus 175±35 8,42±2,52 5,61±0 

E. coli 200±0 2,80±0,11 1,40±0 

CIM, Concentração inibitória miníma; CBM, Concentração bacteriana mínima. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para esta bactéria alvo, o extrato do aquoso da casca de jabuticaba 

apresentou CIM de 11,22±0 g/L. Os resultados também mostram um importante 

resultado positivo para a inibição de B. cereus, uma bactéria esporulada de grande 

importância para a segurança alimentar. CIM e CBM para B. cerus foi de 8,42±2,52g/L 

e 5,61±0g/L, respectivamente.  

Não é raro a incapacidade do extrato fenólico de inibir bactérias Gram-

negativas, uma vez que os lipopolissacarídeos presentes na superfície dessas 

bactérias podem repelir os polifenóis (FATTOUCH et al., 2007). 
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A atividade antimicrobiana das frutas que contêm antocianinas é 

provavelmente causada por múltiplos mecanismos e sinergismos, pois contêm 

diversos compostos, incluindo antocianinas, ácidos orgânicos fracos, ácidos fenólicos 

e suas misturas em diferentes formas químicas (CISOWSKA et al., 2011).  

Os resultados do presente trabalho indicam que o extrato aquoso da casca de 

jabuticaba apresenta alto potencial para ser utilizado como bioconcervante na 

indústria alimentícia, pois é capaz de inibir bactérias gram-positivas e gram-negativas 

de origem alimentar. 

 

5.2 ESTABILIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE CASCA DE JABUTICABA  

 

A preservação de compostos bioativos naturais é um grande desafio para a 

indústria de alimentos, devido ao grande impacto do processamento térmico 

convencional, pH e oxidação (ZENG et al., 2017; GAVAHIAN et al., 2018; ALI et al., 

2018). Os resultados para polifenólicos e atividade antibacteriana contra S. aureus, 

uma importante bactéria de origem alimentar na indústria alimentar, são apresentados 

na Tabela 3. 

O extrato aquoso da casca da jabuticaba mostrou-se estável ao tratamento 

térmico avaliado, nas condições testadas. A atividade antimicrobiana após os testes 

de processamento térmico foi, em média, cerca de 225 AU/mL e não se alterou 

significativamente (p>0,05). Esses resultados foram acompanhados de nenhuma 

degradação de polifenóis totais (PT), antocianinas monoméricas (AM) e taninos 

condensados (TC) (p>0,05), exceto para o teor de ácido fenólico (AF) após a 

esterilização, que implicou em redução significativa (p <0,05) para 66,51±3,98 mg/mL. 

Jie et al. (2013) observaram que a meia-vida das antocianinas de maçãs é de 8,1 h a 

100ºC e 32,4 h a 80ºC.  

Os resultados indicam que a incorporação de polifenóis em alimentos que 

serão tratados termicamente possivelmente permanecerá ativos na formulação e 

poderão continuar atuando como agente antimicrobiano durante o prazo de validade 

do produto, como verificado para extrato de casca de pinhão por Trojaike et al. (2019). 
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Tabela 3 - Composição do extrato aquoso de casca de jabuticaba e sua estabilidade 

a atividade antibacteriana contra S. aureus. 

Tratamento PT TC AF AM AB 

Controle 1402,92±74,97  0,59±0,15  82,79±7,02  12,41±0,78  225±0  

Ebulição 1420,58±60,98  0,64±0,04  72,55±4,63  10,38±0,37  225±0  

Pasteurização 1449,17±35,03  0,54±0,02  75,27±4,04  11,11±0,43  225±0  

Esterilização 1395,69±84,65  0,72±0,03  66,51±3,98a  11,06±0,80  225±0  

pH1 1762,56±25,07a 1,24±0,02a  86,89±4,56  16,02±0,94  325±50a  

pH4 1875,68±33,02a 0,49±0,02  88,91±3,80  15,99±0,18  450±50b 

pH7 1511,20±29,99  0,44±0,01  81,47±2,04  12,80±0,65  225±0  

pH9 1472,62±41,22  0,52±0,03  73,87±3,00  11,81±0,67  225±0  

Escuro 25ºC 14d 1434,54±86,44  1,13±0,08a  72,01±4,42  11,25±0,50  225±0  

Luz 25ºC 14d 1405,44±65,50  1,09±0,07a  66,51±4,65a  10,80±0,80  213±50  

PT, Conteúdo total de polifénois, expressado em mg GAE/mL; TC, Taninos Condensados,  expressos 

em mg EE/mL; AF, Ácidos Fenólicos, expressados em mg CAE/mL; AM, Antocianinas Monoméricas 

expressadas em mg C3G/mL; AB, atividade antibacteriana,  expressadas em UA/mL; 

a letras diferentes entre as linhas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas em comparação 

com as amostras de controle (sem tratamento) (p <0,05). 

Fonte: Autor (2021). 

 

A Tabela 3 também mostra que a variação do pH na faixa de 7,0 a 9,0 não 

afetou a atividade antibacteriana contra S. aureus e o conteúdo polifenólico quando 

comparada às amostras controle (p>0,05). Por outro lado, na faixa de pH de 1,0 a 4,0, 

a atividade antimicrobiana foi significativamente aumentada (p<0,05). Os testes de 

controle com tampões esterilizados não mostraram halos de inibição. Esses 

resultados seguiram o aumento do conteúdo polifenólico total em pH 1,0 e 4,0 (p 

<0,05) e concentração de tanino condensado em pH 1,0 (p <0,05). Outros parâmetros 

fenólicos não mudaram significativamente (p>0,05) dentro da faixa de pH estudada 

quando comparados às amostras controle. 



 

45 
 

Testes de controle com tampões esterilizados não mostraram halos de 

inibição contra as bactérias alvo, indicando que o efeito antibacteriano foi devido à 

presença de componentes no extrato da casca de jabuticaba. 

Friedman e colaboradores (2000) estudaram a estabilidade dos polifenóis 

naturais ao pH na faixa de 3-11 e afirmaram que a estabilidade dos polifenóis ao pH 

é influenciada pela estrutura do composto, mas catequina, epigalocatequina, ácido 

ferúlico, rutina e trans -ácido cinâmico resistiram à grande degradação induzida pelo 

pH. Lacombe et al. (2010) observaram que CIM e CBM de frações fenólicas extraídas 

de cranberries não foram afetadas pela neutralização, enquanto a fração de 

antocianina resultou na redução da atividade antimicrobiana.  

Da mesma forma, Rhodes et al. (2006) observaram que a solução padrão de 

um modelo de vinho resultou na redução de 1 log UFC de L. monocytogenes após 60 

min de exposição quando o pH foi aumentado de 3,5 para 7,0, embora o suco de uva 

e os fenólicos poliméricos da pele tenham sua atividade antimicrobiana altamente 

afetada. A atividade antimicrobiana dos polifenóis pode ocorrer em uma complexa 

cadeia de eventos e a sinergia de diversos compostos fenólicos é essencial para a 

inibição bacteriana. Os resultados obtidos neste trabalho trazem informações 

importantes para aplicações em alimentos, uma vez que os fenólicos podem ser 

incorporados a uma ampla variedade de alimentos sem impacto em sua capacidade 

de inibir o microrganismo patogênico. 

Quando os extratos foram armazenados por 14 dias a 25ºC e com incidência 

de luz, não houve redução na atividade antimicrobiana e nos compostos fenólicos em 

relação às amostras controle (p>0,05). No teste realizado no escuro, por 14 dias a 

25ºC, a atividade antimicrobiana permaneceu a mesma do controle (p>0,05). A 

concentração de conteúdo fenólico total e antocianinas monoméricas não foram 

afetados estatisticamente (p>0,05) quando os extratos foram expostos à luz. Os 

ácidos fenólicos foram degradados (p<0,05) devido à exposição à luz, enquanto o 

conteúdo de taninos condensados não foi afetado, embora a condição de 

armazenamento do ambiente implicou em concentrações mais elevadas (p<0,05) em 

comparação com as amostras não tratadas. Ali et al. (2018) armazenaram extratos 

secos de Piper Betle em temperatura ambiente de 25 ºC, no escuro e na luz, e 
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observaram que a atividade apresentou uma ligeira redução com retenção do 

conteúdo fenólico de aproximadamente 97% (escuro) e 93% (claro).  

Resultados semelhantes foram observados por Sui et al. (2016), que 

observaram redução inferior a 20% da cianidina-3-glicosídeo em solução aquosa 

durante o armazenamento a 25ºC. Esses resultados vão contra a teoria de Rice-Evans 

e Miller (1996), onde diferentes fenólicos se comportam de forma diferente quando se 

trata de sua degradação e esse comportamento diverso pode ser atribuído à sua 

diferença estrutural. 

A Tabela 4 mostra a correlação de Person dos dados da Tabela 3, e observa-

se que existe uma correlação positiva forte significativa (p <0,05) entre a presença de 

polifenóis, ácidos fenólicos e antocianinas e a atividade antimicrobiana contra S. 

aureus e uma significativa (p <0,05) correlação moderada entre a presença de ácidos 

fenólicos e a atividade antimicrobiana contra essa bactéria. Os principais compostos 

fenólicos das cascas de jabuticaba são as antocianinas (GURAK et al., 2014; PLAZA 

et al., 2016), embora também apresentem importante concentração de flavonóides 

totais, flavan-3-ols e taninos condensados (GURAK et al., 2014). 

Tabela 4 - Correlação entre o conteúdo de compostos fenólicos e atividade 

antimicrobiana dos extratos aquosos de jabuticaba pela análise de Pearson. 

  CPT TC AF AM AB 

CPT - 0,01 0,85* 0,91* 0,93* 

TC 
 

- -0,32 -0,08 -0,22 

AF 
  

- 0,92* 0,66* 

AM 
   

- 0,87* 

CPT, Conteúdo fenólico total; TC, taninos condensados; AF, ácidos fenólicos; AM, antocianinas 

monoméricas; AB, atividade antibacteriana. 

* Correlação com significância (p<0.05) 

Fonte: Autor (2021) 

A Tabela 3 mostra que AF e AM são os principais polifenóis presentes no 

extrato. No presente trabalho utilizou-se água como solvente, a extração de 

antocianinas foi facilitada, por se tratarem de moléculas polares e, por consequência, 

as características dos solventes polares favorecem sua extração (FERNÁNDEZ-
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BARBERO et al., 2019), que pode contribuir para os resultados aqui observados. 

Fernandes et al. (2020) observaram que a cianidina-3-O-glicosídeo é mais bem 

extraída das cascas de jabuticaba quando se utiliza água como solvente em vez de 

etanol, enquanto o ácido elágico, principal polifenol não antocianínico extraído, 

apresenta clara preferência pelo álcool a ser extraído. Fernández-Barbero et al. (2020) 

também observaram maior extração de antocianinas da mesma matriz água foi usada 

em maior concentração do que metanol na otimização estudada. 

Plaza et al. (2016) observaram que, além da alta concentração de delfinidina 

e cianidina glicosídeos, elagitaninos e galotaninos, ácido elágico e derivados, e 

flavonóis estão presentes em altas concentrações. Santos et al. (2010) observaram 

que cianidina 3-glicosídeo, delfinidina-3-glicosídeo, peonidina 3-glicosídeo e sua 

aglicona estão presentes em alta concentração de peles de jabuticaba (M. cauliflora).  

A avaliação do modo de ação de novos antimicrobianos é fundamental para 

entender como eles interagem com o microrganismo e inibem sua proliferação. Além 

disso, é importante ressaltar que S. aureus é uma bactéria produtora de enterotoxinas, 

cuja toxina é termoestável e resistente a várias enzimas proteolíticas (JAY, 2005) e a 

literatura indica que populações acima de 5 log UFC/g podem fornecer condições para 

a produção de toxinas em alimentos (JAY, 2005). Assim, a inibição da produção de 

toxinas estafilocócicas também pode ser estudada, por se tratar de uma importante 

questão de segurança alimentar. 

 

5.3 EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE CASCA DE JABUTICABA SOBRE O 

CRESCIMENTO E MORFOLOGIA DE S. AUREUS 

 

A Figura 2 mostra o efeito do extrato da casca de jabuticaba sobre S. aureus. 

Os resultados da turbidez do meio de cultivo (Figura 2A) mostram que a amostra 

controle com salina apresentou um curto período de adaptação da bactéria, seguido 

de crescimento exponencial e alcance da fase estacionária ao final das 11 h de cultivo. 

Quando utilizado o extrato de casca da fruta observou-se inibição dessa fase 

exponencial de crescimento da bactéria (Figura 2A). 
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A adição do extrato aquoso de casca de jabuticaba na suspensão de células 

de S. aureus na fase exponencial de crescimento, resultou em redução da contagem 

de células viáveis (Figura 2B) assim como da turbidez do meio (Figura 2A) ao longo 

das 11 h de cultivo. Esses resultados indicam que há ação bacteriolítica dos 

compostos do extrato sobre a bactéria patogênica por lise celular (MOTTA et al., 

2007).  

Figura 2 - Curvas de crescimento de Staphylococcus aureus em presença de extrato 

aquoso de casca de jabuticaba (+) e salina (o). A concentração celular foi estimada 

por medição da OD a 600nm (A) e contagem de células viáveis (B). 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Com a finalidade de elucidar o modo de ação do extrato estudado, análises 

de microscopia de S.aureus foram realizadas e os resultados estão expressos na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Modo de ação por microscopia eletônica de varredura do extrato de casca 

de jabuticaba em S.Aureus.  (a) controle e (b) tratado 

 

(a)   
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(b)  

Fonte: Autor (2021) 

Os resultados indicam cocos perfeitamente esféricos em forma de cacho de 

uvas, característicos de bactérias em forma de estafilos (Figura 3a). As células 

tratadas (Figura 3b), contudo, mostram cocos com mudança na conformação na 

parede celular, com abaloamentos como indicam as setas.  

A irregularidade na forma da célula apóia a teoria das interações químicas 

localizadas na superfície celular. Uma vez que a membrana foi penetrada, compostos 

fenólicos menores podem entrar na célula e interromper o metabolismo (KWON et al., 

2007). Sun et al. (2019) observou em seu estudo irregularidades na membrana e 

danos celulares em V. parahaemolyticus tratados com extrato de mirtilo, que 

apresenta compostos bioativos como antocianinas, flavonóides, compostos fenólicos 

e proantocianidinas. Lacombe et al. (2010) observou que fenólicos e antocianinas de 

oxicoco inativam E. coli através de desintegração da membrana externa da célula. 

Zhao et al. (2015) observaram células de S. aureus tratadas com extrato de bagaço 

de cana-de-açúcar, que apresentou grande quantidade de compostos fenólicos totais, 

um enrugamento e irregularidades em sua superfície, com fragmentação, aderência e 

agregação de células danificadas. Em outro estudo, Nohynek et al. (2006) propuseram 

que compostos fenólicos têm sua atividade antimicrobiana em bactérias Gram-

negativas pelo poder quelante de cátions divalentes de suas membranas externas. 



 

51 
 

Em bactérias Gram-positivas, acredita-se que taninos podem reagir e inibir a 

biossíntese com componentes da parede celular (JONES et al., 1994).   

Já Lacombe et al. (2010) observaram que os fenólicos e as antocianinas do 

cranberry inativam a E. coli ao desintegrar a membrana externa da célula. As 

antocianinas também podem ser capazes de entrar na membrana interna e diminuir a 

atividade da fosfatase alcalina, ATPase e superóxido dismutase em S. aureus, 

inibindo assim o crescimento bacteriano ao prevenir a transferência de informação e 

energia ou controlando a capacidade de autoproteção do patógeno (SUN et al., 2018). 

O ácido elágico mostrou alto efeito inibitório contra Helicobacter pylori, promovendo a 

morfologia bacteriana cocóide, que é conhecida por ser uma forma não cultivável (DE 

et al., 2018). Rosas-Burgos et al. (2016) observaram que a presença de ácido elágico 

no extrato de casca de romã foi essencial para a inibição de bactérias gram-positivas 

e negativas de origem alimentar. 

 

5.4 EFEITO SINÉRGICO DO EXTRATO AQUOSO DA CASCA DE JABUTICABA 

 

A Tabelas 5 mostra os resultados da combinação de antibióticos comerciais 

com princípios ativos de enrofloxaxina e amoxilina com extrato de jabuticaba para 

inibição de S. aureus, indicando que apesar dos antibióticos apresentarem atividade 

antibacteriana comprovada contra a bactéria testada, em contato com a célula não 

apresentou atividade antimicrobiana. O tratamento com o extrato de jabuticaba 

reduziu significativamente (p<0,05) a contagem de S.aureus em 2,8 log UFC/mL, 

enquanto o uso de amoxicilina e enrofloxacino não acarretaram redução (p>0,05) na 

população da bactéria. Ressalta-se nesse ponto que as soluções de antibióticos 

apresentavam atividade de 200 UA/mL frente à bactéria, medida pela teste tipo-

antibiograma (seção 3.3), mas não apresentaram a capacidade de inibir o crescimento 

nesse teste. 
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Tabela 5 - Contagem de S. aureus em relação ao efeito sinérgico do extrato de 

jabuticaba com antimicrobianos comerciais. 

Tratamento Contagem 

(logUFC/mL) 

Controle 7,3±0,2a 

Jabuticaba 4,5±0,2b 

Amoxicilina 7,1±0,3a 

Enrofloxacino 7,3±0,1a 

Jabuticaba + Amoxicilina 7,2±0,2a 

Jabuticaba + Enrofloxacino 4,4±0,1b 

a,b diferentes letras superscritas indicam diferença significativa (p<0,05). 

Fonte: Autor (2021) 

A Tabela 6 mostra os resultados do efeito sinergico do extrato de jabuticaba 

com amoxilina e enrafloxaxina, indicando um leve efeito sinérgico entre enrafloxaxina 

e o extrato (1,40%). Contudo, os resultados da contagem da população microbiana 

(Tabela 5) indica que a redução não foi significativa (p>0,05), levando à conclusão 

que não houve efeito sinérgico. 

 Já quando o extrato de jabuticaba foi combinado com a amoxilina o resultado 

foi inverso, indicando um antagonismo (-41,2%). Os dados da contagem da população 

de S.aureus foi maior (p<0,05) do tratamento combinado em relação ao tratamento 

apenas com extrato da casca de jabuticaba, confirmando os indicativos de 

antagonismo.  

Tabela 6 - Efeito sinérgico do extrato de jabuticaba com antimicrobianos comerciais. 

Combinação Efeito Sinérgico  

Jabuticaba com Enrofloxacino 1,40% 

Jabuticaba com Amoxilina  -41,20% 

Fonte: Autor (2021) 

 

Este resultado pode estar relacionado a diferenças estruturais dos compostos 

testados, metodologia utilizada e/ou tipo de microrganismo testado podem ter 
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contribuído para os diferentes resultados. Contudo, alguns estudos têm relatado que 

combinações binárias de compostos fenólicos geralmente resultou em sinergia efeitos 

antimicrobianos (FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ et al., 2014). Sanhueza et al. (2017) 

mostraram que o extrato de bagaço de uva combinado com representantes das 

diferentes classes de antibióticos como β-lactama, quinolona, fluoroquinolona, 

tetraciclina e anfenicol apresentaram sinergia em todas as cepas de 

S. aureus e E. coli. A concentração inibitória mínima (MIC) foi reduzida de 4 a 75 

vezes.  Ainda, concluem em seu estudo que a abundância relativa de compostos 

fenólicos não tem correlação com o efeito sinérgico obtido, sugerindo que o 

mecanismo pelo qual o efeito sinérgico ocorre é por uma ação multi-objetivo.  

Por outro lado, encontra-se estudos que encontraram efeitos antagônicos em 

composições binárias com compostos fenólicos, como Fernández-Álvarez et al. 

(2014), que avaliaram a atividade antibacteriana de cinco compostos fenólicos 

(hidroquinona, carvacrol, timol, ácido gálico e galato de octilo) em combinações 

binárias com hidroxianisol butilado contra dezenove cepas de S.aureus. Os autores 

observaram efeito antagônico entre o hidroxianisol butilado e cada um dos outros 

compostos fenólicos testados, alcançando antagonismo de 67% para hidroxianisol 

butilado em combinação com timol e 95% para hidroxianisol butilado em combinação 

com galato de octilo. É hipotetizado que o antagonismo ocorre quando os 

antimicrobianos em combinação têm o mesmo local de ação, interagem entre si ou 

com um deles é bacteriostático e o outro bactericida (DAVIDSON; PARISH, 1989; 

HYLDGAARD et al., 2012).  

Os modelos in vitro podem ser usados para rastrear combinações eficazes 

que podem ser posteriormente validadas em estudos animais ou clínicos (TÄNGDÉN, 

2014). A combinação de agentes antibacterianos é uma estratégia nova e oportunista 

que pode melhorar a eficácia dos antibióticos atualmente disponíveis na inibição de 

cepas bacterianas multirresistentes (TÄNGDÉN, 2014) e ainda, as combinações de 

agentes antimicrobianos é sugerido para prevenir o desenvolvimento de resistência 

aos antibióticos, pois é geralmente considerado que a combinação de antimicrobianos 

é mais eficaz quando possuem efeitos sinérgicos, portanto, é uma técnica preferida 

(DUBUISSON et al., 2010).  
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Algumas doenças transmitidas por alimentos estão associadas à resistência 

aos antibióticos, que é um problema significativo em todo o mundo. Para reduzir os 

danos causados pelos antibióticos, é importante encontrar alternativas para que os 

alimentos não sejam infectados por patógenos de origem alimentar. (Munita e Arias, 

2016).  

Novos testes precisam ser realizados para melhor maximizar, otimizar e 

elucidar esses fenômenos da combinação de extrato de casca de jabuticaba com 

antibióticos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do presente trabalho mostram que o extrato aquoso da casca 

de jabuticaba apresenta grande potencial para ser utilizado como bioconservante no 

controle de bactérias gram-positivas e gram-negativas, mas não é eficaz para inibir o 

crescimento fúngico de origem alimentar. A atividade anti estafilocócica do extrato de 

casca de jabuticaba parece estar relacionada à presença de antocianinas e ácidos 

fenólicos, e apresentou estabilidade aos tratamentos térmicos, armazenamento a 

25ºC, às mudanças de pH na faixa de 1,0-9,0 e a exposição à luz.  

Ressalta-se que a extração foi realizada com água em ebulição, e por isso 

inúmeros compostos podem ter sido extraídos além de compostos fenólicos. Por isso, 

indica-se a necessidade da continuação do projeto para avaliar o perfil de compostos 

no extrato com a finalidade de caracterizar seu perfil de compostos e avaliar quais 

apresentam atividade antimicrobiana. Além de identificar o método de ação do 

antimicrobiano e também determinar a aplicabilidade do antimicrobiano na 

substituição ou redução dos produtos sintéticos/conservantes químicos na indústria 

de alimentos. 

O extrato aquoso de casca de jabuticaba indica que a extração com água 

pode ser uma alternativa eficiente para obtenção de bioconcervante, apresentando 

alto potencial para ser utilizado na indústria alimentícia, pois é capaz de inibir bactérias 

gram-positivas e gram-negativas de origem alimentar. 

O presente trabalho apresenta importantes informações das funções 

tecnológicas dos compostos dos subprodutos da jabuticaba, mostrando-se uma fonte 

emergente de agente antimicrobiano com alto potencial de aplicação em formulações 

de alimentos, colaborando com estudos recentes desta promissora fruta como 

ingrediente para complementar ou criar novos produtos.  
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