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1 INTRODUÇÃO 

 

1. Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema preta) 

Tem-se observado, no Brasil, que as plantas medicinais têm sido utilizadas como métodos 

terapêuticos por uma grande parte da população como também em momentos históricos diferentes. Nas 

últimas décadas observou-se o desenvolvimento de políticas, programas, regulamentos e recomendações 

sobre a utilização de plantas medicinais (RODRIGUES, A.R.G., 2008).  Um exemplo da utilização de 

plantas na medicina popular, é o uso da casca e folhas da árvore Mimosa tenuiflora no tratamento de 

lesões de pele, dores de dente, tosse, bronquites e úlceras venosas das pernas (BEZERRA et al., 2009). 

A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema preta), é uma árvore de característica arbóreo-

arbustivo pertencente à família Fabaceae (Leguminosae) e subfamília Mimosoidae, cresce entre 2,5-5 

metros de altura, apresenta folhas compostas, alternas, bipinadas com 4-7 pares de pinas, contendo 15-

33 folíolos de 5-6mm de comprimento (Figura 1). Possui flores alvas, pequenas, reunidas em espigas 

isoladas de 4-8cm de comprimento. O fruto é do tipo vagem deiscente, medindo 2,5-5cm de 

comprimento e contendo 4-6 sementes (DOURADO, CONCEIÇÃO & SANTOS-SILVA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

É uma planta perene, nativa da região nordeste do Brasil. O local onde há maior predominância 

desta espécie é no semiárido, também conhecido como clima de estepe, ou também chamado como 

caatinga (de SOUZA, et al., 2016). Uma das principais características da planta é a resistência aos longos 

Figura 1 - Planta Inteira da Jurema Preta 

Fonte: APNE/CNIP 

Figura 2 - Galho com Espinhos 

Fonte: APNE/CNIP 

Figura 3 - Folhas e vargem (velhas) Figura 4 - Folhas e flor 

Fonte: APNE/CNIP Fonte: APNE/CNIP 
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períodos de seca, tendo a capacidade de rebrotar várias vezes durante o ano. É utilizada como alimento 

para caprinos e bovinos, tanto na sua forma in natura quanto fenada (PEREIRA FILHO, et al., 2003).  

Seu tronco é utilizado como madeira, produção de lenha e de carvão vegetal, pois seu poder 

calorífico é de extrema duração, sendo utilizado em forjas e fundição (de OLIVEIRA, et al., 2006), e 

além disso também é utilizada na medicina popular (caseira), em tratamento de queimadura, acne e 

problemas de pele (BEZERRA, et al., 2009). Das cascas e suas raízes são produzidas bebidas usadas em 

rituais, bastante empregada pelas poucas tribos indígenas que ainda existem na região do nordeste 

brasileiro, devido à alta concentração de N-N-dimetiltriptamina (DMT), uma substância capaz de causar 

intensas alterações de percepção e consciência (DOURADO, CONCEIÇÃO & SANTOS-SILVA, 

2013). 

2. Atividade antimicrobiana da jurema preta. 

Os antimicrobianos são produtos naturais conhecidos como antibióticos, ou sintéticos 

chamados de quimioterápicos. Seus efeitos podem levar a morte o microrganismo (patógenos), ou tão 

somente inibir o seu crescimento. Dos antimicrobianos o antibiótico é o medicamento mais utilizado no 

combate as infecções, tanto no meio hospitalar quanto no uso da automedição (indivíduos que usam 

medicamentos sem orientação médica). Podem ser diferenciados como bactericidas, quando levam a 

morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem apenas a inibição do crescimento microbiano 

(CARNEIRO, et al., 2011). 

Os antibióticos de composição natural e seus derivados semissintéticos compõe o maior 

número de fármacos em uso clínico, e podem ser classificados em: β-lactâmicos (penicilinas, 

cefalosporinas, carbapeninas, oxapeninas e monobactamas), tetraciclinas, aminoglicosídeos, 

macrolídeos, peptídicos cíclicos (glicopeptídeos, lipodepsipeptídeos), estreptograminas, entre outros 

(lincosamidas, cloranfenicol, rifamicinas etc). Os antibióticos de origem sintética são classificados em 

sulfonamidas, fluoroquinolonas e oxazolidinonas (GUIMARÃES, MOMESSO & PUPO, 2010). A 

tabela abaixo mostra os principais mecanismos de ação de alguns antibióticos (Tabela 1). 

 

Antibióticos Alvo Mecanismo de ação 

β-lactâmicos (penicilinas, 

cefalosporinas, carbapeninas, 

monobactamas) 

Enzima 

transpeptidase 

Inibição da formação de ligação cruzada entre 

cadeias de peptideoglicano, impedindo a 

formação correta da parede celular bacteriana. 

β -lactâmicos (oxapeninas, 

sulfoxapeninas) 

Enzima β-

lactamase 

Inibição da enzima de resistência bacteriana, 

que degrada antibióticos β-lactâmicos. 

Macrolídeos, lincosamidas, 

estreptograminas 

(dalfopristina e 

quinupristina), cloranfenicol, 

oxazolidinonas (linezolida) 

Subunidade 50S 

ribossômica 
Inibição da síntese proteica bacteriana. 

Tabela 1. Principais mecanismos de ação antibiótica. 
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Aminoglicosídeos, 

tetraciclinas 

Subunidade 30S 

ribossômica 
Inibição da síntese proteica bacteriana. 

Glicopeptídeos 

(vancomicina, teicoplanina) 

Dipeptídeo 

terminal D-Ala-

D-Ala do 

peptideoglicano 

Complexação com as cadeias peptídicas não 

ligadas e bloqueio da transpeptidação, 

impedindo a formação correta da parede 

celular bacteriana. 

Peptídeos não ribossomais 

(bacitracina, gramicidina C, 

polimixina B) 

Membrana 

plasmática 

Afetam permeabilidade da membrana 

bacteriana por facilitarem o movimento 

descontrolado de íons através da membrana. 

Lipodepsipeptídeos 

(daptomicina) 

Membrana 

plasmática 

Afeta permeabilidade da membrana bacteriana 

e bloqueia síntese de ácido pipoteicoico, 

componente da membrana externa de bactérias 

Gram-positivo. 

Rifampicina 

RNA polimerase 

dependente de 

DNA 

Inibição da síntese de RNA. 

Fluoroquinolonas 
Enzima DNA 

girase 
Bloqueio da replicação e reparo do DNA. 

Sulfonamidas 

Enzima di-

hidropteroato 

sintetase 

Bloqueio da formação de cofatores do ácido 

fólico, importantes para síntese de ácidos 

nucleicos. 

Fonte: GUIMARÃES, MOMESSO & PUPO, 2010. 

Atualmente observa-se a ocorrência do surgimento de vários patógenos de humanos e animais 

em geral que possuem resistência a drogas, sendo esse fenômeno já bem documentado pela biologia 

evolutiva (BAQUERO & BLÁZQUEZ, 1997). A fitoterapia era uma prática muito comum pela 

população carente, tanto de áreas rurais quanto urbanas devido à fácil disponibilidade e preços mais 

acessíveis. Ainda essa prática é bastante evidente no mundo inteiro, principalmente em países em 

desenvolvimento (SHALE, STIRK & VAN STADEN, 1999). Sabe-se que as plantas medicinais 

produzem uma infinidade de substâncias com atividade antimicrobiana, embora muitas delas possam se 

tornar tóxicas ao hospedeiro, o que não as tornam interessantes como fitoativos usados em terapias de 

pacientes com infecções. Por isso se faz necessário uma triagem, no intuito de descobrir novos 

compostos para o desenvolvimento de novos antibióticos que possam ser usados de forma segura e de 

baixo custo pelos pacientes. Atualmente, as investigações científicas com o objetivo de analisar e 

comprovar o potencial terapêutico das plantas são limitadas (AHMAD & BEG, 2001). 

Pesquisas com extratos de Mimosa tenuiflora estão sendo realizadas por conta da sua ação 

antimicrobiana. A análise fotoquímica da Mimosa tenuiflora mostra uma grande concentração de taninos 

e flavonóides, sugerindo que eles sejam responsáveis pela sua resposta antibacteriana. Alguns estudos 

foram realizados com linhagens de bactérias tais como: Staphylococcus epidermitis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus luteus e Acinetobacter calcoaceticus, além de fungos como 

Microsporum gypseum, M. canis, Thrichophyton mentagrophytes, T. rubus e Chaetomium indicum 

(PEREIRA, et al., 2009). 
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O Staphylococcus aureus é o agente etiológico de diversos tipos de infecções, e que vem se 

fortalecendo com o passar dos anos, se tornando cada vez mais virulento (PADILHA, et al., 2010). Foi 

observado de maneira satisfatória, em bovinos, utilizando amostras contaminadas de leite de vacas com 

histórico de mastite clínica e subclínica, a contenção e inibição de colônias de Staphylococcus aureus 

(agente causador de mastites) apenas com o uso de extratos de Mimosa tenuiflora (BEZERRA, et al., 

2009). 

Foi observado que o leite de bovinos acometidos com mastite subclínica além da presença de 

bactéria também apresentou levedura, Candida albicans. As amostras de Candida spp. foram coletadas 

de leite de vacas com mastite subclínica e semeadas em placas de Petri contendo ágar-base acrescido de 

5% de sangue desfibrinado de ovino Sabouraud. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 

37 ºC e a leitura foi realizada com 24 e 48 h. O estudo realizado mede as atividades antifúngicas in vitro 

do neem (Azadiracta indica A. Juss.) e de jurema preta (Mimosa tenuiflora). O neem é originária do 

Sudeste da Ásia região de clima tropical, pertencente à família Meliaceae, como a santa-bárbara, ou 

cinamomo, cedro, mogno. Os ensaios foram realizados em duplicata, fazendo um comparativo entre a 

ação fungicida das duas espécies, na qual a atividade antifúngica do extrato etanólico, alcoólico e aquoso 

do neem não apresentaram eficácia da inibição do crescimento in vitro de C. albicans em nenhuma das 

diluições utilizadas para todas as amostras de Candida sp. testadas. Enquanto no extrato da casca de 

jurema preta foi observado atividade antifúngica em todas as diluições (PEREIRA, et al., 2009). 

Outro estudo foi realizado com o objetivo de avaliar as atividades antibacteriana e antifúngica 

de dois tipos de ácido pirolenhoso (PA) obtidos a partir da pirólise lenta da madeira de Mimosa 

tenuiflora e de um híbrido de Eucalyptus urophylla × Eucalyptus grandis. Para obtenção da pirólise 

cunhas de madeira foram carbonizadas. Aquecidas 1•25°C min -1 até 450°C. A fumaça da pirólise foi 

retida e condensada produzindo produtos líquidos. Os líquidos obtidos através da pirólise foram 

bidestilados sob vácuo de 5 mmHg, originando PA purificado. Ao utilizar o líquido obtido, o mesmo 

mostrou ser bem eficaz quanto a análise das propriedades fungicida e bactericida dessas plantas. Nessas 

análises foram utilizadas linhagens bacterianas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus, além de duas linhagens de leveduras; Candida albicans e Cryptococcus 

neoformans. Todos os testes demonstraram inibição em seu crescimento. Diluições de até 1% foram 

alcançadas com sucesso; entretanto, diluições superiores a 20% não inibiram o crescimento de Candida 

albicans e Pseudomonas aeruginosa (ARAÚJO, et al., 2017). 

Staphylococcus saprophyticus 

O estudo de atividade antimicrobiana contra o Staphylococcus saprophyticus se torna atraente, 

pois é uma bactéria do tipo coco, Gram-positiva, anaeróbia facultativa, e é um dos agentes etiológicos 

que causam ITU (Infecções do Trato Urinário). Estudos feitos a partir das análises de urocultura em 

homens, mulheres e crianças de diversas faixas etárias descobriu que, apesar da E. coli ser o principal 
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agente etiológico de ITU, houve a presença de outros uropatógenos como P. mirabilis e S. 

saprophyticus. Neste estudo, foram realizadas analises em 2577 amostras de urina (sondagem vesical e 

jato médio), delas 291 apresentaram positividade. A E. coli demonstrou prevalência, sendo o principal 

agente encontrado, responsável por 76,6% dos casos de ITU, seguido por P. mirabilis (10,3%) e S. 

saprophyticus (4,1%). Nos pacientes que tinham mais de 10 anos, o S. saprophyticus foi o segundo 

agente mais prevalente depois da E. coli, responsável por 24,4% das ITU desta faixa etária (LO, et al., 

2013). 

Streptococcus agalactiae 

O Streptococcus agalactiae é um coco do Grupo B (EGB), Gram-positiva, anaeróbia 

facultativa, pode colonizar o trato genital feminino e acarretar graves consequências nos períodos pré e 

pós-gravídico. Esse microrganismo possui um grande poder invasivo, principalmente no período 

perinatal, envolvendo recém-nascidos, mulheres grávidas, ou no pós-parto. Os sintomas clínicos 

apresentados em recém-nascidos são de natureza grave, pois abrangem a sepse, osteomielite, artrite 

séptica, pneumonia e meningite, podendo trazer sequelas neurológicas, visuais e auditivas graves em 15 

a 30% dos nascidos acometidos, ou podendo ainda levar ao óbito. A bactéria também foi encontrada em 

pacientes idosos, e em casos de infecção hospitalar. Foi realizado um estudo em nove recém-nascidos 

com culturas positivas para S. agalactiae, sete isoladas de hemocultura, uma de líquor e uma de secreção 

ocular. Apenas um destes casos foi positivo para amostras pareadas mãe-filho. Das nove amostras 

coletadas com processos infecciosos causados por S. agalactiae, cinco foram diagnosticadas com quadro 

de sepse neonatal precoce (sendo dois gemelares), um de bacteremia neonatal precoce, um de meningite 

neonatal associada a sepse precoce e dois de infecção tardia (um de conjuntivite purulenta e outro de 

sepse e pneumonia). Dos nove, quatro evoluíram para óbito, sendo dois casos de gemelares com 

diagnóstico de sepse neonatal. Entre os cinco que sobreviveram, um apresentou meningite neonatal 

causada pelo sorotipo III e na evolução clínica foram detectadas sequelas neurológicas caracterizadas 

por atrofia cerebral fronto-parietal, com crises convulsivas e atraso no desenvolvimento motor. Nos 

outros quatro casos de sepse e um de conjuntivite, os recém-nascidos não tiveram sequelas (FIOLO, et 

al., 2012). 

Escherichia coli 

A Escherichia coli é uma bactéria bacilar, Gram-negativa, da família Enterobacteriaceae, 

encontrada principalmente no trato intestinal humano e animal. É comensal, faz parte da microbiota 

intestinal, e possui importante papel fisiológico no funcionamento do organismo (SOUZA et al., 2016). 

No entanto, a Escherichia coli tem sido um dos principais agentes etiológicos de doenças infecciosas 

humanas e é também a causa mais comum de ITU. Cerca de 10 e 20% das mulheres, já tiveram em 

algum momento da sua vida experiência com algum tipo de ITU, justamente pelo formato anatômico da 

região urogenital. O grau de virulência da bactéria infectante depende de quanto o hospedeiro esta 

suscetível a ela, sendo colonizado apenas o trato urinário, e na pior das hipóteses subir para a bexiga, e 
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até mesmo alcançar os rins. A garantia de sucesso no processo infecioso da E. coli e o seu poder de 

adesão, que ocorre por pili ou fímbrias, adere fortemente a parede do epitélio protegendo-a da lavagem 

urinária, aumentando sua capacidade de se multiplicar e invadir o tecido renal. A não identificação da 

ITU pode trazer grandes prejuízos ao paciente, podendo levar o mesmo ao quadro de insuficiência renal 

(SANTO, MACEDO & MARIN, 2006). 

Klebsiella 

A Klebsiella é um gênero de bactérias bacilares, Gram-negativas, da família 

Enterobacteriaceae, são agente etiológicos de diversos tipos de infecções nas Unidades de Terapias 

Intensivas (UTI), afetando pacientes imunocomprometidos. Os pacientes internados em UTI estão 

sujeitos a vários tipos de riscos como administração de grande quantidade de antibióticos, doenças 

crônicas, procedimentos invasivos e tratamentos imunossupressores. No gênero Klebsiella spp., um 

fator importante de resistência é proporcionado pelas betalactamases de amplo espectro (ESBL). Essas 

enzimas, codificadas por plasmídeos e amplamente distribuídas entre as enterobactérias podem 

acompanhar genes de resistência a aminoglicosídeos e cloranfenicol, que são resultantes de mutação do 

gene da betalactamase comum, e têm capacidade de hidrolisar uma ampla variedade de penicilinas e 

cefalosporinas de terceira geração, as quais foram desenvolvidas como drogas capazes de vencer a 

resistência bacteriana conferida pelas betalactamases comuns. Quatro principais betalactamases 

possuem interesse clínicos e apresenta espectro de ação distinto sobre os betalactâmicos: ESBL, 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), metalobetalactamase (MBL) e betalactamase classe C 

(AmpC) (de OLIVEIRA, et al., 2011). 

Saccharomyces cerevisiae 

As leveduras, tais como Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans e Shizosaccharomyces 

pombe, são fungos ascomicetos ou basidiomicetos que se reproduzem por brotamento, tal como a S. 

cerevisiae (conhecida também como levedura de padeiro), ou fissão (Schizosaccharomyces pombe) ou 

podem crescer como filamentos irregulares simples (micélio).  A levedura S. cerevisiae tem sido o 

sistema modelo para muitas pesquisas de genética molecular, biotecnologia e testes para atividade de 

antimicrobianos (FERREIRA, T.F., 2002; VITAL, et al., 2004). A levedura S. cerevisiae talvez seja o 

organismo eucariótico mais bem estudado. Embora não seja patogênica, a facilidade de seu cultivo, 

combinada com a conservação marcante de funções de genes com outras leveduras, incluindo linhagens 

patogênicas, através da evolução (FERREIRA, T.F., 2002)., faz dessa levedura um organismo modelo 

ideal para estudo de atividade antifúngica dos extratos de jurema. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas/anos tem-se observado um aumento crescente do número de 

microrganismos resistentes a antimicrobianos, o que gera um impacto significativo na economia do país 

com gastos expressivos em medicações, internações, métodos de profilaxia e etc. Através desta pesquisa 

pretendemos agregar conhecimento, e, contribuir com a possibilidade da produção de novos 

antimicrobianos. Ampliar o número já conhecido de microrganismos sensíveis a Mimosa tenuiflora, 

estimular o campo para novas pesquisas sobre os mecanismos de combate e tratamento com o uso do 

seu extrato utilizando-o com fins terapêuticos, no controle e inibição de crescimento de bactérias e 

fungos. 

Com essa premissa, neste estudo serão utilizadas as linhagens de bactérias Staphylococcus 

saprophyticus e Streptococcus agalactiae (Gram-positivas) e Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae 

(Gram-negativas) e da levedura Saccharomyces cerevsiae. Esse estudo permitirá ampliar o 

conhecimento sobre as propriedades antimicrobianas da Mimosa tenuiflora. 
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3 HIPÓTESE 

 

Acredita-se que as plantas são ótimos modelos para exploração de fitoativos, dos quais muitos 

podem ser utilizados no tratamento de patologias causadas por microrganismos. 

Pode-se formular que muitas doenças de caráter infeccioso foram curadas com o uso tópico do 

extrato de Mimosa tenuiflora. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

 

Analisar a propriedade antibacteriana do extrato de Mimosa tenuiflora em cepas de bactérias 

Gram-positiva e Gram-negativas e de leveduras. 

4.2 ESPECÍFICO 

 

1. Obter extrato aquoso e etanólico da casca da jurema. 

2. Liofilizar os extratos para obtenção de massa seca dos fitoativos e preparar soluções testes com 

concentrações conhecidas. 

3. Cultivar as linhagens bacterianas e de leveduras em meios sólidos específicos 

4. Analisar atividade antimicrobiana dos extratos através da técnica de difusão em ágar com discos de 

papel. 
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5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O experimento será realizado no Centro Universitário ICESP/Brasília, Unidade Águas Claras, 

do período de Agosto/2019 à Agosto/2020. 

As cascas de Mimosa tenuiflora foram coletadas no município de Rio da Barra, 4º Distrito da 

cidade de Sertânia-PE (Latitude: -8.16667, Longitude: -37.4833). Após a coleta, elas foram 

acondicionadas em um saco plástico comum, e mantidas em temperatura local. 

Obtenção do extrato etanólico 

O extrato será obtido a partir de 500g do material seco e moído, no qual serão adicionados 

1000ml de etanol 100% (PEREIRA, et al., 2009). A mistura será mantida em agitação constante de 200 

rpm à temperatura ambiente para otimizar a extração dos fitoativos da casca. Após a extração, 10mL de 

extrato etanólico será liofilizado para obter o peso seco dos fitoativos e preparar uma solução de trabalho 

com concentração inicial de 1 mg/mL. Para os ensaios, serão preparadas diluições seriadas do extrato 

com concentrações nas seguintes diluições: 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000 e 1:5000. 

Coleta e cultivo dos microrganismos 

As cepas de bactérias e leveduras serão semeadas em placas de Petri contendo meios 

específicos para cada tipo de microrganismos (Staphylococcus saprophyticus e Streptococcus 

agalactiae (Gram-positivas) e Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae (Gram-negativas) e da levedura 

Saccharomyces cerevisiae conforme estabelecidos nos protocolos padrões. A semeadura será feita por 

método de espalhamento na superfície do meio usando alça de vidro estéril. Após a semeadura de cada 

linhagem de bactéria e levedura, serão colocados sobre o meio solido discos de papel previamente 

esterilizados e umedecidos com os extratos preparados e discos com solução controle (água e/ou etanol). 

As placas contendo as linhagens de bactérias serão incubadas em estufa bacteriológica à 37 ºC 

e, enquanto as de leveduras à 30 ºC. As placas contendo bactérias e leveduras serão incubadas 

por aproximadamente 24h e 72h respectivamente. 

A metodologia de microdiluição aplicada para determinar a capacidade inibitória do extrato de 

Mimosa tenuiflora é o CIM (Concentração Inibitória Mínima). O CIM é definido como a menor 

concentração de extrato em mg/mL-1, capaz de impedir o crescimento microbiano, formando halos de 

inibição de crescimento após incubação por 24h / 37°C (para bactérias) e 72h / 30°C (para levedura). 

Posteriormente, se houver formação de halos, será medida as zonas de inibição que foram formadas em 

milímetros. A presença de halos com diâmetro ≥ 8 mm será considerada como atividade antimicrobiana. 

Sendo assim amostras seriadas do extrato de Mimosa tenuiflora serão feitas, verificando se há declínio 
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no tamanho dos halos até que eles não mais se apresentem, podendo-se então determinar o valor da 

concentração inibitória mínima (CIM) para cada cepa (PALMEIRA, et al., 2010). 
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6 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 
2019 2020 
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7 RESUMO 

 

Tem-se observado que as plantas medicinais têm sido utilizadas como métodos terapêuticos 

por uma grande parte da população em diferentes momentos históricos.  As plantas medicinais produzem 

uma infinidade de substâncias com atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Portanto, 

é necessária uma triagem, no intuito de descobrir novos compostos para o desenvolvimento de novos 

antibióticos que possam ser usados de forma segura e de baixo custo pelos pacientes. Um exemplo disso, 

é o uso da casca e folhas da árvore Mimosa tenuiflora no tratamento de lesões de pele, dores de dente, 

tosse, bronquites e úlceras venosas das pernas. Através de uma análise fotoquímica da Mimosa tenuiflora 

foi possível mostrar uma grande concentração de taninos e flavonóides, sugerindo que eles possam ser 

os responsáveis pela sua resposta antibacteriana contra algumas linhagens de bactérias tais como: 

Staphylococcus epidermitis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus luteus e 

Acinetobacter calcoaceticus, além de ação fungicida contra o Microsporum gypseum, M. canis, 

Thrichophyton mentagrophytes, T. rubus e Chaetomium indicum. Com base nessa premissa, este projeto 

visa estudar a atividade antimicrobiana contra outras espécies de microrganismos que são de grande 

importância na saúde pública, já que se tem observado nos últimos anos um aumento crescente de 

microrganismos resistentes aos antibióticos convencionais disponíveis no mercado. Para isso serão 

utilizadas as linhagens de bactérias Gram-positivas, Staphylococcus saprophyticus e Streptococcus 

agalactiae e as Gram-negativas, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae.  Nosso estudo também visa 

analisar a atividade antifúngica, usando como modelo padrão a levedura Saccharomyces cerevsiae. 

Embora essa levedura não seja patogênica, ela é considerada um modelo bastante apropriado para 

ensaios antimicrobianos. Esse estudo contribuirá para ampliar o conhecimento sobre os microrganismos 

susceptíveis aos fitoativos da Mimosa tenuiflora. 
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