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ABSTRACT 
 
Ionizing radiation is a physical agent used in several areas of knowledge: in medicine for the diagnosis and 
treatment of diseases, in the industry, it is apply in the generation of energy, sterilization of equipment and food, 
for example. Studies show that radiation can modify the molecular structure of substances of natural origin, 
potentiating or inactivating their function. The compounds derived from plants have received special attention 
because they constitute a form of medicinal therapy that has been growing notably in recent years. In addition, 
products of natural origin may also aid in the control of microbiological or animal vectors of parasites. Of the 
various species of plants being studied, Ziziphus joazeiro, popularly known as juá, native to the Caatinga, is 
commercially exploited for the manufacture of cosmetics and as anti-inflammatory, antimicrobial, anti-
influenza, fever and gastritis, bruises and has molluscicidal activity. Therefore, the objective of this work was to 
evaluate the influence of cobalt-60 gamma radiation on leaf and bark extracts of Z. joazeiro stem, evaluating 
possible changes in molluscicidal and antimicrobial action. For the experiments, the Z joazeiro extracts were 
irradiated with doses of 5, 7.5 and 10 kGy (Gammacell-Cobalt-60, dose rate 7.222 kGy/h). Adult mollusks (n = 
60) and embryos (n = 1800) of Biomphalaria glabrata were distributed in the following groups: negative 
control 1 (water only); negative control 2 (extract only); positive control (CuCO3); and three groups submitted 
to irradiated extracts. The antibacterial assay was performed with Gram-positive microorganisms 
(Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis) belonging to the 
collection of the Departamento de Antibióticos of the UFPE by disc diffusion method. Statistical analysis was 
perform by Student's t-test and chi-square test, with a confidence interval of 95%. The results showed that the 
ionizing radiation was not able to potentiate the molluscicidal action of the extracts studied; however, 
antimicrobial activity was verify independently of the irradiation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As radiações ionizantes têm sido utilizadas em diferentes áreas da atividade humana, dentre 
elas pode-se citar a medicina, a indústria, a produção de energia, a esterilização de materiais 
cirúrgicos, a conservação de alimentos, dentre outros [1,2,3,4,5]. 
 
Na conservação de alimentos são utilizadas doses de radiação gama, com o objetivo de 
eliminar agentes patogênicos. No entanto, as doses aplicadas não devem alterar nem a 
integridade nem as propriedades desses alimentos [6]. Desta forma surgiu o interesse de 
analisar a ação das radiações ionizantes em extratos vegetais de plantas utilizadas tanto na 
medicina popular como em outros fins, primeiramente com o objetivo de verificar a 
manutenção das propriedades desejadas após a irradiação e, posteriormente, a utilização 
destes produtos para os fins a que se destinam. 
 
O Brasil possui uma das maiores diversidades de espécies de plantas do mundo (20-22% do 
total em todo mundo), porém o estudo de suas características biológicas tem sido pouco 
explorado. Estima-se que cerca de 30% dos medicamentos terapêuticos disponíveis são 
derivados de fontes naturais, principalmente de plantas, no entanto, a produção e 
comercialização de fitoterápicos representa menos de 5% dos medicamentos utilizados no 
país. Um dos fatores que está relacionado com esse baixo percentual, é a falta de 
conhecimento sobre as propriedades fitoquímicas das espécies [7]. Logo, as plantas 
constituem uma rica fonte de pesquisa de novas substâncias, principalmente quanto às suas 
atividades biológicas para, por exemplo, o controle microbiológico, controle de vetores de 
doenças e de pragas [7,8]. 
 
A descoberta de compostos derivados de plantas que possam ajudar no controle 
microbiológico e/ou erradicação de caramujos vetores de parasitas importantes em saúde 
pública, tal como a esquistossomose e outras moléstias, é de grande valia, principalmente se a 
planta for facilmente encontrada na região afetada [9]. Quando se procura obter substâncias 
ativas de plantas, um dos principais aspectos a serem observados consiste nas informações da 
medicina popular. Já é senso comum que é muito mais provável encontrar atividade biológica 
em plantas orientadas pelo uso na medicina popular, do que em plantas escolhidas ao acaso 
[10]. 
 
Nesse cenário, a planta conhecida popularmente conhecido como juá, o Ziziphus joazeiro é 
uma espécie nativa da caatinga arbórea [11]. O Z. joazeiro é explorado comercialmente e 
bastante valorizado, devido à sua utilização por importantes indústrias farmacêuticas, na 
fabricação de diversos produtos comerciais. Na medicina popular, o Z. joazeiro é indicado 
para assepsia bucal, no tratamento de gripes, gastrites, ferimentos e contusões [12]. 
 
Relatos na literatura especializada sobre a atividade do Z. joazeiro como biocida , são 
escassos, principalmente no que se refere ao controle populacional de moluscos como o 
Biomphalaria glabrata, hospedeiro do Schistosoma mansoni, helminto responsável pela 
transmissão da esquistossomose. 
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Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a ação da radiação gama de 60Co em 
extratos vegetais hidroalcóolicos, extraídos de cascas do caule e folhas do Z. joazeiro, em 
relação à potencialização das atividades moluscicida e antimicrobiana. 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Irradiação das amostras 
 
Os extratos hidroalcóolicos de cascas do caule e folhas de Ziziphus joazeiro foram separados 
em alíquotas de 5 g, colocadas em pequenos recipientes de vidros para exposição à radiação 
ionizante nas doses de 5, 7,5 e 10 kGy. Para a irradiação utilizou-se um irradiador com uma 
fonte Gamma Cell 60Co (modelo 220 Excel-MDS Nordion; taxa de dose de 7,222 kGy/h). 
 
2.2. Bioensaios 
 
2.2.1. Criação e manutenção dos moluscos 
 
Foram utilizados moluscos Biomphalaria glabrata (melânicos) mantidos no Laboratório de 
Radiobiologia do Departamento de Biofísica e Radiobiologia da Universidade Federal de 
Pernambuco. Esses caramujos, negativos quanto à presença do Schistosoma mansoni, foram 
mantidos em aquários plásticos com água filtrada e declorada, com pH entre 6,5 - 7 e 
temperatura média de 25 °C (± 2). A troca da água ocorreu semanalmente e os animais foram 
alimentados diariamente com alface (lactuca sativa). 
 
2.2.2. Seleção dos moluscos 
 
Os moluscos adultos foram acondicionados em aquários individuais, com capacidade de 
180 mL e selecionados de acordo com as seguintes características: ter idade mínima de 2 
meses, diâmetro de concha entre 10 e 14 mm e serem sexualmente maduros. 
 
2.2.3. Avaliação da toxicidade para B. glabrata adultos 
 
Após a seleção, os moluscos B. glabrata adultos foram separados em 6 grupos com 10 
moluscos, acondicionados em recipientes com capacidade para 475 mL. A concentração do 
extrato utilizada em todos os experimentos foi de 100 ppm. Esta concentração é a 
recomendada pela OMS para testes de extratos vegetais brutos com potencial moluscicida. A 
exposição ocorreu durante 24 h, após este intervalo de tempo, os animais foram lavados com 
água filtrada para retirada dos resíduos dos extratos, em seguida, colocados em novos 
recipientes com água filtrada. A observação da sobrevivência ocorreu por 10 dias 
consecutivos. 
 
2.2.4. Exposição dos embriões de B glabrata aos extratos 
 
Para coleta dos embriões, foram colocados na superfície da água dos aquários filmes plásticos 
onde os moluscos adultos puderam depositar suas desovas. Os embriões foram utilizados no 
estágio de blástula. Os embriões de B. glabrata foram separados em 6 grupos com 100 
indivíduos, colocados em placas de Petri e expostos da mesma forma que os adultos. A 
exposição ocorreu durante 24 h, após este período os embriões foram lavados com água 
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filtrada, para retirada dos resíduos dos extratos, posteriormente, colocados em placas de 
cultura de células de 24 poços (Costar 3524 Cell Culture Cluster-USA), para observação dos 
parâmetros: mortalidade, malformações e eclosão. Esta análise foi realizada por 8 dias 
consecutivos. 
 
2.2.5. Testes antimicrobianos 
 
2.2.5.1. Microrganismos 
 
Foram utilizados microrganismos pertencentes à Coleção de Microrganismos do 
Departamento de Antibióticos da UFPE: Gram-positivos (Staphylococcus aureus, 
Micrococcus luteus, Bacillus subtilis e Enterococcus faecalis), Gram-negativos (Escherichia 
coli, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa); álcool-ácido-resistente 
(Mycobacterium smegmatis); levedura (Candida albicans). 
 
2.2.5.2. Padronização do inóculo 
 
Os microrganismos testes foram padronizados pela turvação equivalente ao tubo 0,5 da escala 
de McFarland em solução fisiológica [13], correspondente a uma concentração de 
aproximadamente 107 UFC/mL para leveduras e 108 UFC/mL para bactérias. 
 
2.2.5.3. Meios de cultura 
 
Foram utilizados para realização dos testes de avaliação da atividade antimicrobiana dos 
extratos de casca e folha de Z. joazeiro os seguintes meios de cultura: Mueller Hilton (M.H.) 
(Bactérias com exceção do Enterococcus faecalis e Mycobacterium smegmatis) e Glicose 
extrato de levedura (G.L.) (Candida albicans, Enterococcus faecalis e Mycobacterium 
smegmatis). 
 
2.2.5.4. Atividade antimicrobiana 
 
A atividade antimicrobiana dos extratos hidroalcóolicos, irradiados (5, 7,5 e 10 kGy) e não 
irradiados, de cascas do caule e folhas de Z. joazeiro foi avaliada pelos métodos de difusão 
em disco de papel (teste qualitativo) e a técnica de diluições para determinar a CMI e CMB 
(testes quantitativos). 
 
2.2.5.5. Teste de difusão em ágar com disco de papel 
 
A atividade antimicrobiana do extrato foi verificada in vitro, pelo método de difusão em 
disco de papel [14]. Discos de 6 mm de diâmetro, foram impregnados com 10 µL da solução 
do extrato hidroalcóolico de Z. joazeiro de modo que cada disco ficou com a concentração de 
2.000 µg/mL. Suspensões padronizadas dos microrganismos foram semeados nos respectivos 
meios de cultura, com auxílio de um “swab” esterilizado. 
 
Os discos foram colocados sobre a superfície do meio semeado com os microrganismos-teste, 
em placas de Petri. As placas foram incubadas a 35 °C, durante um período de 24 - 48 h. 
Após o período de incubação foi realizada a leitura dos resultados, pela medição do diâmetro 
do halo de inibição formado em volta do disco. O tamanho da zona de inibição de 
crescimento é influenciado pela velocidade de difusão das substâncias no ágar [15]. 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 
 

 
2.3. Análise estatística 
 
A análise estatística foi realizada ao nível de confiança de 95%, com o objetivo de comparar 
os resultados obtidos entre as médias. Foram utilizados o teste “t” de Student e o teste qui-
quadrado. As análises foram realizadas com a utilização do programa STATISTICA 7.0. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Atividade moluscicida dos extratos de Ziziphus joazeiro 
 
Na Figura 1, é possível observar o resultado da exposição dos moluscos adultos de 
Biomphalaria glabrata aos extratos hidroalcóolicos de casca de caule e folhas de Z. joazeiro 
irradiados e não irradiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ação moluscicida do extrato hidroalcóolico, irradiados e não irradiados, da casca do caule e folhas de 
Z. joazeiro. 
 
Os resultado demonstrou que os extratos de folhas, tanto irradiados quanto não irradiados, 
não apresentaram ação moluscicida eficiência frente aos adultos de B. glabrata. É possível 
observar ainda que o controle negativo, a água filtrada e declorada, apresentou a mesma 
eficiência que extrato não irradiado, que foi de 5%. Já o controle positivo (CuCO₃) teve uma 
eficiência moluscicida de 100% para os moluscos adultos. 
 
Segundo Mott [16] são considerados positivos os testes em que extratos de plantas matam 
vetores de doenças em qualquer porcentagem, em concentrações até 100 ppm, e fracos, se 
matam acima de 100 ppm. 
 
Na Figura 2 são apresentados os resultados obtidos para a atividade moluscicida dos extratos 
hidroalcóolicos, irradiados e não irradiados, sobre embriões de B. glabrata. 
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Figura 2. Percentual de mortalidade de embriões de B. glabrata, após exposição aos extratos hidroalcóolicos, 
irradiados e não irradiados, de Z. joazeiro. 
 
Após análise estatística utilizando o teste do qui-quadrado, ao nível de 5%, foi observado que 
não ocorreu diferença significativa entre os extratos irradiados e não irradiados, mesmo 
quando comparados aos controles positivo e negativo inclusive (CuCO3 e H2O), para os 
dados dos embriões. 
 
O grupo dos embriões expostos ao CuCO3 apresentou um baixo percentual de mortalidade, 
possivelmente devido ao alto peso molecular do composto e a presença da membrana 
gelatinosa que envolve as desovas dos embriões. 
 
Resultados para as atividades de plantas após a irradiação foram obtidos por Vaz et al. [17]. 
Os autores irradiaram frações de lectinas obtidas de Sebastiania jacobiensis e observaram que 
estas proteínas demonstraram serem radiossensíveis, pois em baixas doses (0,1 kGy) de 
irradiação, elas foram estimuladas em relação a sua atividade enzimática. Porém, em doses 
superiores a 0,1 kGy foi observado uma significativa perda da atividade enzimática. 
 
Os resultados do estudados demonstraram que os extratos de cascas do caule e folhas de Z. 
joazeiro não se qualificam para serem utilizados como moluscicidas. 
 
3.2. Avaliação antimicrobiana dos extratos 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para a atividade antimicrobiana e os efeitos da 
radiação gama sobre os extratos de casca e folha de Z. joazeiro frente aos microrganismos. 
 
Pode ser observado que os extratos do Z. joazeiro não demonstraram atividade 
antimicrobiana frente aos representantes Gram-negativos e levedura testados. Contudo, o 
extrato da casca do caule de Z. joazeiro apresentou efeito antimicrobiano sobre os 
microrganismos Gram-positivos, especificamente Bacillus subtilis e Micrococcus luteus com 
halos de inibição acima de 12 mm. Podendo ser utilizados como alternativa natural em 
processos infecciosos com a presença destes microrganismos. 
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Tabela 1. Atividade antimicrobiana dos extratos hidroalcóolicos de cascas do caule e folhas de Z. joazeiro 
frente aos microrganismos testes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para os padrões utilizados, os antibióticos 
kanamicina e cetoconazol, nas concentrações de 30 µg/disco e 300 µg/disco, 
respectivamente. A kanamicina foi utilizada como padrão para as bactérias, enquanto o 
cetoconazol foi utilizado para a levedura. 
 
       Tabela 2. Halos de inibição (mm) dos padrões utilizados nos testes de difusão em disco de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A resistência bacteriana aos antimicrobianos é considerada como um problema inerente à 
terapia antimicrobiana, dessa forma é preciso buscar novas fontes terapêuticas que sejam 
mais eficientes para o tratamento de infecções [18]. 
 
Kato et al. [19] procuraram avaliar a atividade antimicrobiana do extrato fluído e a fraçäo 
saponínica do Z. joazeiro submetidas a técnica de diluição seriada frente a S. aureus, E coli e 
Pityrosporum ovale, contudo, foi observada uma baixa atividade antimicrobiana das 
amostras. 
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Entretanto, em estudo realizado para avaliar atividade antifúngica dos extratos brutos aquosos 
de folhas e entrecasca do caule de Z. joazeiro por Cruz et al. [20] diante de cinco espécies 
fúngicas, entre elas a C. albicans, foi verificado que os extratos tiveram uma significativa 
atividade antimicrobiana, diferentemente deste estudo. 
 
Já na presença de M. smegmatis, os extratos de Z. joazeiro foram ativos formando halos de 
inibição nas diferentes doses dos extratos de casca do caule, não apresentando atividade para 
o extrato da folha. Ademais, o extrato apresentou uma atividade antibacteriana semelhante ao 
efeito observado após exposição a kanamicina frente ao M. smegmatis (Tabela 4 e 5). 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Os extratos analisados mostraram-se ineficazes quanto à atividade moluscicida, tendo em 
vista que tanto para os embriões como para os moluscos adultos não houve eficácia de 
mortalidade considerada necessária para ser um bom moluscicida. 
 
O extrato da casca do caule de Z. joazeiro demonstrou atividade antimicrobiana apenas para a 
bactéria Gram-positiva Mycobacterium smegmatis. 
 
Por fim, o processo de irradiação dos extratos hidroalcóolicos não provocou alterações na 
presença ou ausência de constituintes químicos dos extratos de Z. joazeiro, entretanto, não 
pode ser descartado o surgimento de novos constituintes formados após à irradiação, sendo 
necessários estudos outros estudos para investigar este processo. 
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