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RESUMO. Jacaranda decurrens Cham. (Bignoniaceae) é uma planta utilizada popularmente no tratamen-
to de infecções, reumatismo e como depurativo do sangue. Objetivou-se nesse estudo avaliar a atividade
antimicrobiana do extrato etanólico bruto e das frações obtidas das folhas dessa espécie contra cepas de
Pseudomonas aeruginosa e estudar a toxicidade aguda do seu extrato bruto. As folhas de J. decurrens fo-
ram coletadas em Goiás, Brasil. O extrato etanólico bruto e as frações foram obtidos a partir das folhas
dessecadas e pulverizadas. A atividade antimicrobiana foi avaliada contra 25 cepas de P. aeruginosa. A
concentração inibitória mínima (CIM) do extrato bruto e das frações foi determinada. Os testes de toxici-
dade aguda foram realizados de acordo com o OECD Guideline for Testing of Chemicals. Concluiu-se que
o extrato etanólico bruto de J. decurrens não apresentou toxicidade aguda. O extrato etanólico bruto e as
frações apresentaram atividade inibitória significativa contra cepas de P. aeruginosa. 
SUMMARY. “Study of Antibacterial Activity against Pseudomonas aeruginosa strains and Acute Toxicity of
Jacaranda decurrens leaves”. Jacaranda decurrens Cham. (Bignoniaceae) is a plant traditionally used in folk
medicine as a blood depurative and to treat infections, rheumatism. The aim of this study was to evaluate the in
vitro antibacterial activities of crude ethanol extract and fractions of J. decurrens leaves against Pseudomonas
aeruginosa strains and to study the acute toxicity of the crude ethanol extract. The leaves of J. decurrens were
collected in Goiás, Brazil. The crude ethanol extract and fractions were obtained from the dried and pulverized
leaves. The antimicrobial activity was evaluated against 25 strains of P. aeruginosa. The minimum inhibitory
concentration (MIC) of crude extract and fractions was determined. The acute toxicity tests were performed ac-
cording to the OECD Guideline for Testing of Chemicals. The crude ethanol extract from J. decurrens leaves
showed to be non toxic. The crude ethanol extract and fractions showed significant inhibitory activity against P.
aeruginosa strains.

INTRODUÇÃO
Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria

oportunista responsável por uma variedade de
infecções em indivíduos debilitados. Esse mi-
crorganismo é um dos principais agentes isola-
dos em casos de infecção hospitalar em centros
de terapias intensivas podendo apresentar resis-
tência múltipla aos antibióticos usuais e causar
infecções urinárias e respiratórias, meningites,
endocardites e diversos outros tipos de infec-
ções 1,2.

A resistência aos agentes antimicrobianos

tem levado à pesquisa em busca de novas subs-
tâncias com atividade antimicrobiana. Nesse
sentido, a busca de plantas medicinais tem sido
incentivada e intensificada 3.

Jacaranda decurrens Cham. pertence à famí-
lia Bignoniaceae, e é conhecida popularmente
como carobinha ou caroba-do-campo. É um ar-
busto campestre pouco ramificado podendo
chegar até três metros de altura 4, sendo utiliza-
do popularmente para o tratamento de infec-
ções, reumatismo e como depurativo do sangue
5-7. 
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Poucos estudos sobre a J. decurrens foram
encontrados na literatura pesquisada. Varanda et
al. 8 isolaram o ácido ursólico de ceras epicuti-
culares das folhas de J. decurrens e observaram
seu efeito deletério sobre a sobrevivência e a ta-
xa reprodutiva dos insetos herbívoros Shizaphis
graminum adultos. Em 2003, Oliveira et al. 9

realizaram o estudo farmacognóstico das raízes
da J. decurrens, e, mais recentemente Mauro et
al. 10 estudaram a anatomia do limbo foliar do
foliólulo, do pecíolo e do caule dessa mesma
planta coletada no Cerrado de Botucatu, São
Paulo, Brasil. 

Apesar do uso popular da Jacaranda decur-
rens em preparações medicinais, não existe ne-
nhuma informação sobre a toxicidade dessa
planta. 

Tendo em vista a perspectiva de uso das
plantas medicinais no tratamento de infecções
causadas por diversos microrganismos e o uso
etnofarmacológico da J. decurrens, objetivou-se
nesse estudo avaliar a atividade antimicrobiana
do extrato etanólico bruto e das frações (hexa-
no, acetato de etila, diclorometano e aquosa)
obtidas das folhas dessa espécie contra cepas de
Pseudomonas aeruginosa e estudar a toxicidade
aguda do seu extrato etanólico bruto em ratos e
camundongos. 

METODOLOGIA
Material botânico

O material botânico constituído por folhas
de J. decurrens foi coletado às margens da GO-
019, em Senador Canedo, Goiás, Brasil (16° 45’
45,2” Sul e 49° 07’ 6,8’’ Oeste a 762 m de altitu-
de) em outubro de 2003, sendo identificado pe-
lo Prof. Dr. José Realino de Paula, da Universi-
dade Federal de Goiás, e a exsicata depositada
no herbário desta instituição sob registro UFG –
27805.

O material botânico coletado foi dessecado
ao ar livre e posteriormente triturado em moi-
nho de facas.

Obtenção do extrato etanólico bruto
O material previamente pulverizado foi sub-

metido a um processo de maceração a frio, com
o uso de agitador mecânico por 4 hs utilizando
como líquido extrator o etanol 95% PA na pro-
porção de 1:4. O extrato obtido foi concentrado
em evaporador rotativo a uma temperatura de
40 °C 11. 

Fracionamento do extrato etanólico
O fracionamento do extrato etanólico bruto

foi feito segundo metodologia descrita por Ferri
11, através de partições líquido-líquido sucessi-
vas com hexano, diclorometano e acetato de eti-
la. Desta forma, foram obtidas as frações hexa-
no, diclorometano, acetato de etila e aquosa. As
frações obtidas foram empregadas nos testes de
atividade antimicrobiana. 

Avaliação da toxicidade aguda segundo as
diretrizes OECD 423

Foram usados no experimento ratos Wistar
(Ratus norvegicus) e camundongos Swiss (Mus
muscullus) de ambos os sexos oriundos do bio-
tério da UNICEUB-Centro Universitário de Brasí-
lia. Foram utilizados animais adultos jovens com
8 a 12 semanas de vida e o peso não exceden-
do 20% da média do grupo. 

Os animais foram mantidos no biotério do
Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-farmaco-
lógicas da Faculdade de Farmácia – UFG, à tem-
peratura de 23 ± 2 °C, umidade relativa do ar
variando de 50 a 70% e fotoperíodo claro e es-
curo de 12 h. Água e ração foram oferecidos
aos animais ad libitum, exceto nas doze horas
que antecederam à administração das amostras.
Cada grupo de três animais foi colocado aleato-
riamente em caixa de polipropileno. 

Todo o procedimento experimental foi reali-
zado segundo as diretrizes da OECD 423 12. Três
animais foram usados para cada dose conside-
rando-se a espécie e o sexo. Inicialmente admi-
nistrou-se aos animais o extrato etanólico bruto
na dose de 2000 mg/kg e, após a avaliação do
resultado administrou-se a dose de 5000 mg/kg. 

Para a solubilização do extrato foi utilizado
DMSO 3% (p/V) em água destilada. As doses fo-
ram administradas em dose única por gavagem
com cânula apropriada.

Depois que o extrato etanólico bruto foi ad-
ministrado, os animais foram observados a inter-
valos variados no dia da administração do extra-
to etanólico bruto da planta (10 min, 30 min, 1
h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h e 24 h) e, depois, uma vez
ao dia, até o décimo quarto dia. 

Foram feitas observações comportamentais
sistemáticas (screening hipocrático: atividade ge-
ral, frênito vocal, irritabilidade, resposta ao to-
que, resposta ao aperto da cauda, contorção,
posição do trem posterior, reflexo endireitamen-
to, tônus do corpo, força para agarrar, ataxia,
reflexo auricular, reflexo corneal, tremores, con-
vulsões, straub, hipnose, anestesia, lacrimeja-
mento, ptose, micção, defecação, piloereção, hi-
potermia, respiração, cianose, hiperemia, mor-
te). As intensidades dos eventos foram tabuladas
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de zero a quatro, correspondendo, respectiva-
mente a: ausente (0), raro (1), pouco (2), mode-
rado (3), intenso (4). As alterações encontradas
na observação comportamental e exame clínico
sistemático dos animais foram registrados em
protocolo impresso de acordo com o modelo
proposto por Malone & Robichaud 13 e Malone
14.

Após o período de observação os animais fo-
ram anestesiados, sacrificados por deslocamento
cervical e necropsiados. Durante a necropsia fo-
ram removidos o fígado, baço e rins para análi-
se macroscópica. O sacrifício dos animais se-
guiu os princípios éticos de experimentação ani-
mal proposta pelo Colégio Brasileiro de Experi-
mentação Animal 15.

Avaliação da atividade antimicrobiana
Microrganismos

Foram utilizados, para este ensaio, 22 cepas
de Pseudomonas aeruginosa isoladas de espéci-
mes clínicos de pacientes de três hospitais de
grande porte de Goiânia, Goiás – Brasil e três
cepas padrão de P. aeruginosa, sendo duas pro-
dutoras de metalo-β-lactamase (IMP-1 e IMP2).
As P. aeruginosa investigadas foram isoladas
dos pacientes que estavam internados na clínica
médica (36,6 %), no centro de terapia intensiva
(36,6%) e na clínica cirúrgica (27,2%). Das 22
cepas de P. aeruginosa analisadas, três foram
isoladas da urina, seis do sangue, uma do líqui-
do ascítico, uma do líquido brônquico, uma de
escarro e as outras de diferentes secreções: duas
de feridas operatórias, uma de mama, uma de
úlcera plantar, uma de lesão de perna, uma de
gastrotomia, uma de orofaringe, uma de fratura
óssea, uma de dissecação venosa e uma de es-
cara. Os microrganismos descritos fazem parte
de um projeto colaborativo envolvendo o Labo-
ratório de Bacteriologia Médica, do Departa-
mento de Microbiologia do Instituto de Patolo-
gia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Univer-
sidade Federal de Goiás e a  Universidade Cató-
lica de Goiás, e estavam armazenados em ágar
simples inclinado (ASI) a 4 °C. 

Determinação da concentração inibitória míni-
ma do extrato etanólico bruto e das frações

A determinação da concentração inibitória
mínima (CIM) foi realizada pelo método da di-
luição em ágar conforme recomendação do
NCCLS 16.

Para a preparação das placas, o extrato eta-
nólico bruto das folhas da J. decurrens foi solu-
bilizado em 1 mL de etanol a 95% PA e submeti-

do a diluições seriadas 1:2 por mais 8 tubos, de
modo que se obteve, após a adição de 19 mL
de ágar Muller-Hinton a 50 °C, placas com con-
centração variando de 35 mg/mL a 0,135
mg/mL. Placas contendo etanol a 95% e água
destilada, preparadas nas mesmas condições, fo-
ram utilizadas como grupo controle.

As cepas de Pseudomonas foram repicadas
em caldo tioglicolato e incubadas a 37 °C por
24-48 h para reativação. Em seguida, foram repi-
cadas em placas contendo ágar simples inclina-
do e incubadas a 37 °C por 24 h. Após o desen-
volvimento microbiano, inóculos de cada micro-
rganismo foram suspensos em 2 mL de solução
salina (0,85%) esterilizada até obtenção de uma
turvação correspondente a escala 1 de MacFar-
land. As cepas de Pseudomonas foram transferi-
das para o inoculador de Steers 17 e aplicadas
na superfície das placas de Petri contendo as di-
luições do extrato etanólico bruto de J. decur-
rens em ágar Müller Hinton e os controles. As
placas foram incubadas a 37 °C por 24 h. Foi
considerada CIM a menor concentração capaz
de inibir o desenvolvimento bacteriano.

RESULTADOS
Avaliação da toxicidade aguda

Durante todo o período de observação dos
animais não foram detectados sinais de toxicida-
de nos ratos e camundongos tratados com a do-
se de 2000 mg/kg, nem nos tratados com a dose
de 5000 mg/kg. Através das observações com-
portamentais feitas por meio do screening hipo-
crático, não foram detectadas variações de sen-
sibilidade entre as espécies (ratos e camundon-
gos) e entre os sexos. A necropsia dos animais
não evidenciou nenhuma alteração macroscópi-
ca que justificasse o estudo histopatológico dos
órgãos selecionados para análise (rins, baço e fí-
gado).

Determinação da concentração inibitória
mínima

Através dos dados analisados observou-se
que o extrato etanólico bruto da J. decurrens
inibiu 100 % das cepas de P. aeruginosa testa-
das sendo que 88% dessa inibição ocorreu na
concentração de 8,75 mg/mL e 12% na concen-
tração de 4,37 mg/mL. 

Todas as quatro frações testadas inibiram o
crescimento das 25 cepas de P. aeruginosa tes-
tadas. O melhor resultado foi obtido com a fra-
ção acetato de etila, que inibiu o crescimento de
três cepas na concentração de 0,39 mg/mL, 16
cepas na concentração de 0,78 mg/mL e seis ce-



488

ZATTA D.T., PIMENTA F.C., TRESVENZOL L.M.F., FIUZA T.S., BARA M.T.F., CUNHA L.C., PUCCI L.L., GARROTE C.F.D.,
OLIVEIRA F.N.M. & PAULA J.R.

pas na concentração de 1,56 mg/mL. A fração
aquosa inibiu 40% das bactérias na concentra-
ção de 0,78 mg/mL e 60% na concentração de
1,56 mg/mL. Tanto a fração hexano quanto a
fração diclorometano inibiram a maior parte das
bactérias na concentração de 6,25 mg/mL (Ta-
bela 1).

DISCUSSÃO
A toxicidade aguda pelo método de classe

baseia-se em avaliações biométricas com doses
fixas, devidamente separadas para permitir a
classificação de uma substância quanto ao seu
potencial tóxico. O método adaptado em 1996
foi extensivamente validado in vivo onde os re-
sultados de DL50 foram comparados com dados
obtidos a partir de outros trabalhos 12. Essa me-
todologia preconiza o uso de roedores para os
testes de toxicidade aguda, com preferência pa-
ra ratas. Porém, para as duas dosagens testadas
foram utilizados ratos e camundongos de ambos
os sexos. Isso foi feito objetivando-se verificar a
sensibilidade entre machos e fêmeas e entre as
duas espécies de roedores. E, apesar da literatu-
ra descrever maior sensibilidade em animais fê-
meas 12, na execução do presente experimento
isso não foi observado.

Como a J. decurrens é uma planta de uso
bastante comum pela população 7, decidiu-se
adotar inicialmente para o teste de toxicidade
aguda a dose de 2000 mg/kg. Devido à ausên-
cia de sinais de toxicidade nessa dose, foi admi-
nistrada a dose de 5000 mg/kg, que também
não provocou reações tóxicas nos animais testa-
dos. Os resultados obtidos possibilitam a classi-
ficação desse extrato na categoria 5, ou seja,
sem toxicidade 12.

Através da determinação da CIM foi possível

Folhas de J. decurrens

CIM (mg/mL) Pseudomonas aeruginosa (n = 25)

Extrato Fração Fração Fração Fração
etanólico bruto hexano diclorometano acetato de etila aquosa

0,39 - - - 3 -
0,78 - - 1 16 10
1,56 - 1 - 6 15
3,12 - 4 4 - -
4,37 3 - - - -
6,25 - 20 20 - -
8,75 22 - - - -

% total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabela 1. Concentração inibitória mínima do extrato bruto e frações das folhas da J. decurrens.

observar que o extrato bruto e todas as frações
analisadas apresentaram atividade contra as ce-
pas de Pseudomonas aeruginosa testadas. A fra-
ção acetato de etila foi a que apresentou melhor
atividade (CIM de 0,39 mg/mL a 1,56 mg/mL),
seguida da fração aquosa (CIM de 0,78 mg/mL a
1,56 mg/mL). As frações diclorometano e hexa-
no apresentaram atividade antimicrobiana seme-
lhante, inibindo 80 % dos isolados na concentra-
ção de 6,25 mg/mL. A menor concentração do
extrato etanólico bruto que inibiu o crescimento
das cepas de Pseudomonas foi de 4,37 mg/mL.

Não foi encontrada na literatura pesquisada
dados sobre atividade antimicrobiana da J. de-
currens. Mas atividades antimicrobianas foram
relatadas em outras espécies da família Bigno-
niaceae. Owolabi et al. 18 verificaram a atividade
antimicrobiana do extrato etanólico de Kigelia
africana (Lam.) Benth. contra Staphylococcus
aureus e Candida albicans. Haque et al. 19 de-
terminaram atividade antimicrobiana dos extra-
tos n-hexano e clorofórmico de Stereospermum
chelonoides sobre bactérias Gram-positivas,
Gram-negativas e sobre os fungos C. albicans,
Aspergillus niger e Sacharomyces cerevisae. Mu-
ñoz-Mingarro et al. 20 observaram a atividade
antimicrobiana dos extratos aquosos de semen-
tes, folhas e vagens de Catalpa bignonioides
Walt. contra Escherichia coli, P. aeruginosa, S.
aureus, Enterococcus fecalis e Salmonella tiphy-
murium. 

CONCLUSÕES
Concluiu-se que o extrato etanólico bruto de

J. decurrens não apresentou toxicidade aguda
via oral para ratos e camundongos. O extrato
etanólico bruto e todas as frações testadas das
folhas de J. decurrens apresentaram atividade
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antimicrobiana contra cepas de Pseudomonas
aeruginosa, sendo que o melhor resultado foi
obtido da fração acetato de etila. Essa atividade
pode justificar a utilização popular dessa espé-
cie no tratamento de processos infecciosos.
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