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RESUMO 

 
BARROS, D.M. Avaliação da atividade antimicrobiana, citotóxica e fototóxica de Jatropha 

multifida L. como conservante alternativo para produtos cosméticos. 2015. 83 f. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental) – Centro de Ciências e 

Tecnologias para Sustentabilidade, Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2015. 

 

A espécie Jatropha multifida L. é uma planta popularmente conhecida por mercúrio ou 

mertiolate vegetal e é utilizada para diferentes fins medicinais, demandando investigação do 

seu efeito antimicrobiano e toxicológico. Os objetivos propostos no presente trabalho foram 

avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos aquoso e metanólico das folhas da Jatropha 

multifida L. e analisar a citotoxicidade e fototoxicidade do extrato com melhor desempenho 

antimicrobiano. A planta foi submetida à secagem em estufa a 55°C por 24 horas e os extratos 

aquoso e metanólico foram feitos a partir das folhas secas e rasuradas. O método de diluição 

em meio líquido em microplacas foi utilizado para avaliação da atividade antimicrobiana dos 

extratos. As amostras foram desafiadas frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans e Aspergillus brasiliensis, comparando-se a 

eficácia com antibióticos específicos. O extrato aquoso mostrou Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) de 200 mg/mL para Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e de 400 mg/mL para Candida albicans e Aspergillus brasiliensis. O extrato 

metanólico indicou CIM de 17,27 mg/mL frente às bactéria Gram-negativas e fungo 

filamentoso e 8,63 mg/mL para a bactéria Gram-positiva e levedura. O extrato metanólico foi 

submetido aos testes in vitro de citotoxicidade, através de método colorimétrico e 

fototoxicidade, através da exposição à radiação UVA, por meio dos quais se observou 

inocuidade quanto à citotoxicidade quando utilizado em concentração igual ou inferiores a 

4,32 mg/mL, porém com potencial fototóxico. Concluiu-se que o extrato metanólico de 

Jatropha multifida L. pode ser considerado candidato à utilização como antimicrobiano em 

formulações cosméticas desde que utilizado em associação com substâncias que inibam o 

potencial fototóxico e aumentem a atividade antimicrobiana a fim de se tornar industrial e 

comercialmente viável.  

 

Palavras-chaves: Jatropha multifida L. Conservante natural. Cosmético. Atividade 

antimicrobiana. Citotoxicidade. Fototoxicidade.  



ABSTRACT 

 

 

BARROS, D.M.. Evaluation of antimicrobial activity, cytotoxic and phototoxic of Jatropha 

multifida L. as an alternative preservative for cosmetic products. 2015. 83 p. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental) – Centro de Ciências e 

Tecnologias para Sustentabilidade, Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2015. 

 

The Jatropha multifida L. species plant is popularly known as mercury or merthiolate plant 

and the popular use of this plant for different medicinal ends, requiring investigation of the 

antimicrobial and toxicological effects. The aims proposed in the present work was to 

evaluate the antimicrobial activity of the aqueous and methanolic extracts of the leaves of 

Jatropha multifida L. and evaluate the cytotoxicity and phototoxicity of the extract with better 

antimicrobial performance. The plant was submitted to drying in a kiln 55°C at 24 hours and 

aqueous and methanolic extracts were made from the dried and torn leaves. The antimicrobial 

activity of the extracts were assessed by microdilution method. The samples were challenged 

against the Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans and to the Aspergillus brasiliensis, and specific antibiotics have been used as 

positive control. The Minimal Inhibitory Concentration (MIC) determined of the aqueous 

extract was 200 mg/mL for Escherichia coli, Staphylococcus aureus and to the Pseudomonas 

aeruginosa and 400 mg/mL for Candida albicans and to the Aspergillus brasiliensis. The 

methanolic extract showed MIC of 17.27 mg/mL against Gram-negative bacteria and 

filamentous fungus and 8.63 mg/mL against Gram-positive bacteria and yeast. The 

methanolic extract was subjected to the in vitro assays of cytotoxicity, by colorimetric method 

and phototoxicity by exposure to UVA radiation by means of which safety was observed for 

cytotoxicity when used in concentration equal to or less than 4.32 mg/mL, but with phototoxic 

potential. It was concluded that methanolic extract of Jatropha multifida L. can be considered 

candidate for use as antimicrobial in cosmetic formulations since used in combination with 

substances that inhibits the phototoxic potential and increase the antimicrobial activity to 

become industrial and commercially viable. 

 

Keywords: Jatropha multifida L. Natural preservative. Cosmetic. Antimicrobial activity. 

Cytotoxicity. Phototoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A busca por produtos naturais pelo mercado cosmético tem aumentado 

significativamente, principalmente por substâncias que apresentem atividade antimicrobiana 

oriundas de fontes vegetais. Os conservantes antimicrobianos são amplamente utilizados em 

cosméticos com o objetivo de aumentar a vida útil do produto impedindo o desenvolvimento 

de bactérias e fungos uma vez que estes micro-organismos podem impactar a saúde do 

consumidor ou causar a deterioração do produto.  

Entretanto, a escolha do conservante ideal não é tarefa fácil, exigindo conhecimento 

técnico específico sobre sua incompatibilidade química; propriedades físico-químicas e 

organolépticas; amplo espectro de ação e mínima possibilidade de irritação e outras 

toxicidades (PINTO; KANEKO; OHARA, 2003). 

O potencial alérgico presente nos conservantes sintéticos é o principal fator na busca 

por novos ativos naturais que mitiguem ou eliminem o desencadeamento de reações alérgicas. 

A procura por agentes antimicrobianos naturais tem grande abrangência, principalmente no 

Brasil, que possui uma imensa biodiversidade. Desta forma, tais pesquisas apresentam alta 

relevância no intuito de encontrar compostos eficazes e menos tóxicos.  

A ação dos antimicrobianos sobre os micro-organismos ocorre através de reações 

químicas com os componentes celulares. Os alvos principais são as enzimas e a parede ou 

membrana celular e através da interferência no metabolismo celular (EGUCHI, 2007).  

Em suma, os antimicrobianos são: agentes que inibem a síntese da parede celular; 

agentes que atuam diretamente sobre a membrana celular (aumentando sua permeabilidade); 

agentes que afetam a função ribossomal / síntese proteica (FUCHS; WANNMACHER, 2010). 

Os conservantes, além de apresentarem atividade antimicrobiana efetiva devem ser 

seletivamente tóxicos e eficazes contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, bolores e 

leveduras. Entretanto, devido às características intrínsecas, a grande maioria dos conservantes 

de origem sintética podem apresentar reações ao usuário, tais como: irritação local, dermatite 

de contato, hipersensibilidade e outras (LEE et al., 2007). 

Produtos que promovem a saúde e bem estar do consumidor, incluindo cosméticos 

podem, ocasionalmente, apresentar reações adversas aos usuários, decorrentes de fatores 

individuais ou uso inadequado do produto (SANTOS, 2008). Dessa forma, os ensaios 
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biológicos para avaliação de segurança devem preceder a colocação do cosmético no mercado 

(BRASIL, 2003). 

 Os vegetais populares utilizados terapeuticamente constituem importantes fontes de 

pesquisa de produtos naturais biologicamente ativos. Dentre as ações terapêuticas dos 

produtos naturais, a atividade antimicrobiana é um dos fatores mais importantes a ser 

considerado e estudado. 

Muitos destes estudos sobre a avaliação da atividade antimicrobiana de vegetais de uso 

popular são focados na utilização de extratos (NGWENDSON et al., 2003), óleos essenciais ( 

OUATTARA et al., 1997) ou compostos isolados, como alcalóides (KLAUSMEYER et al., 

2004), flavonóides (SOHN et al., 2004), lactonas de sesquiterpeno (LIN et al., 2003), 

diterpenos (EL-SEEDI et al., 2002), triterpenos (KATERERE et al., 2003), dentre outros. 

Dentre a grande diversidade de vegetais, destaca-se a família Euphorbiaceae que 

possui gêneros como a Jatropha, que são ricos em terpenos, flavonoides e ácido gálico que 

possuem ação antisséptica, antifúngica e anti-inflamatória (LORENZI; MATOS, 2008). O 

extrato metanólico da Jatropha curcas L., um dos gêneros mais estudados até o momento, 

mostrou atividade antimicrobiana, inibindo o crescimento de bactérias Gram-negativas 

(Shigella flexneri, Escherichia coli), bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis) e fungos (Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, 

Candida parapsilosis) (SHARMA et al., 2012). 

A Jatropha multifida L. é também utilizada na medicina popular por apresentar os 

mesmos usos tradicionais da espécie acima mencionada (AIYELAAGBE, 2000). As folhas e 

frutos da J. multifida L. podem ser utilizadas como cicatrizantes, laxante, anti-hemorrágico, 

anti-reumático e anti-hipertensivo (LORENZI; MATOS, 2008). 

Fitoquimicamente, o gênero Jatropha é reconhecido por possuir numerosas classes de 

metabólitos secundários como alcalóides, terpenos, ligninas e mais recentemente os peptídeos 

cíclicos. Quando isoladas da biomassa vegetal, estas moléculas apresentam atividade 

antimicrobiana (REDDY et al., 2004). 

As indústrias buscam cada vez mais cosméticos eficazes e seguros e a substituição de 

conservantes sintéticos pelos de origem natural vem atender às expectativas do mercado que 

almejam formulações com menor probabilidade tóxica e que mitiguem o surgimento de 

irritação e alergia.  
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Dentro desse contexto, tornou-se relevante e promissor avaliar a atividade 

antimicrobiana, citotóxica e fototóxica da Jatropha multifida L. na forma de extrato aquoso e 

metanólico com o intuito de utilizá-lo como conservante alternativo em formulações 

cosméticas. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Principal 

 

Este trabalho teve por objetivo principal avaliar o espectro de ação dos extratos aquoso 

e metanólico da Jatropha multifida L. através da Concentração Inibitória Mínima (CIM), 

visando sua utilização como conservante natural. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos frente aos micro-organismos 

comumente testados em produtos cosméticos. 

 Testar o extrato que demonstrou melhor desempenho quanto à citotoxicidade e 

fototoxicidade.    
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 . Cosméticos 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “produtos de 

higiene pessoal, cosméticos e perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais 

ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, 

unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o 

objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou corrigir 

odores corporais e/ou protegê-los ou mantê-los em bom estado” (BRASIL, 2005). 

A história dos cosméticos começou com os homens pré-históricos, que há 30.000 anos 

pintavam o corpo e se tatuavam, usavam para isso terra, cascas de árvores, seiva de folhas 

esmagadas e orvalho. Na antiguidade, placas de argila encontradas em escavações 

arqueológicas na Mesopotâmia trazem instruções sobre asseio corporal, já mostrando a 

importância dada à higiene. Mas tudo indica que foram os egípcios os primeiros a usar os 

cosméticos em larga escala. Há milhares de anos eles já empregavam óleo de castor como 

bálsamo protetor e tinham o hábito de tomar banho usando como sabão uma mistura 

perfumada à base de cinzas ou argila (TREVISAN; MENDA, 2011).  

A palavra cosmetologia foi criada pelo Doutor Aurel Voine, durante o Congresso 

Internacional de Dermatologia de 1935 em Budapeste. Nas últimas décadas do século XX 

houve o fortalecimento de linhas de produtos feitos com ingredientes naturais. Ingredientes 

amazônicos, como a castanha-do-pará e andiroba, ganharam espaço na preferência dos 

consumidores em produtos como cremes, xampus e perfumaria. Dessa forma, a obtenção dos 

extratos puros das plantas tornou-se primordial (TREVISAN; MENDA, 2011). 

O que marca o século XXI é o envelhecimento da população, que junto trouxe a 

tendência das pessoas quererem parecer mais jovens (TREVISAN; MENDA, 2011). A 

necessidade de uma aparência mais jovial fez o mercado cosmético brasileiro se expandir 

cada vez mais.  Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), revelaram que esse setor apresentou um crescimento próximo a 10% 

ao ano nos últimos 18 anos, tendo passado de um faturamento líquido de 4,9% bilhões em 

1996 para 38 bilhões em 2013 (ABIHPEC, 2014). 
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3.2 .  Conservantes 

 

Conservantes antimicrobianos são substâncias adicionadas em formas não estéreis 

com a finalidade de protegê-las de quaisquer crescimentos microbianos. A quantidade de 

conservante utilizada em uma formulação deverá ser a mínima necessária para a proteção do 

produto sem prejudicar o consumidor (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 

Apesar do crescimento da indústria cosmética e das pesquisas desenvolvidas com base 

nos ativos dermatológicos e bases diferenciadas, observa-se que ainda assim, não são raros os 

casos de intoxicação por cosmético (SOUZA, 2013).  

Muitas irritações presenciadas na pele podem ser definidas como intolerâncias locais, 

que podem provocar reações de desconfortos, como coceira e pinicação (CHORILLI et al., 

2006). Conservante é um dos alérgenos mais frequentemente encontrados em cosméticos, 

embora outros tipos de ingredientes também possam estar envolvidos (GOOSSENS; 

LEPOITTEVIN 2003). 

Os conservantes são utilizados em formulações cosméticas com o objetivo de inibir o 

crescimento excessivo de micro-organismos e protegê-las de oxidações indesejáveis, 

garantindo dessa forma, seu prazo de validade e segurança de uso (REBELLO, 2005). Esta 

prevenção é importante, uma vez que o cosmético entra em contato continuamente com o 

ambiente e pele humana (ORTON; WILKINSON, 2004).  

A maioria das formulações cosméticas utilizam matérias-primas que possuem 

nutrientes, como proteínas, lipídeos, vitaminas, polissacarídeos que são facilmente degradadas 

pelos micro-organismos e favorecem sua multiplicação. A alta atividade de água e condições 

adequadas de pH, temperatura e oxigenação também presentes na maioria dos cosméticos, se 

tornam facilitadores da proliferação microbiana (HERRERA, 2004). 

Os conservantes são incorporados em formulações cosméticas para prevenir esta 

degradação, que pode ocasionar alterações nas características físicas do produto como cor, 

odor, textura, além de representar riscos à saúde do consumidor, devido a irritações e 

infecções (LERANOZ, 2002). 

Os micro-organismos detectados em cosméticos são oriundos do ambiente produtivo 

na indústria e estão presentes em locais como água, ar, operadores e matérias-primas 

utilizadas. Ineficiência nos procedimentos de limpeza no ambiente produtivo e funcionários 

podem aumentar a probabilidade de contaminação (GONÇALVES, 2010).  
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O uso inadequado por parte do consumidor constitui uma importante fonte de 

contaminação, mesmo após o produto cosmético ter sido produzido e embalado dentro do 

mais alto padrão de higiene. A água adicionada ao produto com o objetivo de aumentar seu 

rendimento, também favorece a proliferação microbiana (RODFORD, 1997). 

O controle microbiológico de produtos cosméticos é de alto interesse para as 

indústrias, uma vez que a contaminação por micro-organismos pode ocasionar a degradação 

do produto e em casos onde sejam identificados patógenos, representar risco à saúde do 

consumidor (BLOOMFIELD,1990).  

O objetivo principal do sistema conservante, quando adicionado à formulação, é 

acabar com os micro-organismos que possam alterar a estabilidade do produto, afetando 

consequentemente a data de validade determinada, além de mitigar a possibilidade do 

surgimento de infecções. Além disso, o conservante não deve representar risco de irritação ou 

toxicidade ao usuário. Dessa forma, a seleção do sistema conservante ideal torna-se um 

desafio à indústria cosmética (PINTO; KANEKO; OHARA, 2003). 

Na tentativa de contribuir com os formuladores brasileiros (pesquisadores / 

desenvolvedores de formulações cosméticas), a ANVISA, através de sua câmara técnica, 

criou a RDC n°. 162, de 11 de setembro de 2001, que descreve uma listagem de conservantes 

que tem seu uso permitido em produtos comercializados no país (BRASIL, 2001). Nesta lista 

consta ainda, a concentração permitida para cada conservante e algumas informações e 

restrições, por exemplo: na resolução informa que o formaldeído pode ser usado na 

concentração de 0,1% em produtos destinados para higiene oral e 0,2% nos demais produtos e 

informa também a limitação que proíbe seu uso em aerossóis e como condição de uso, é 

necessário aparecer na embalagem do produto a expressão “contém formaldeído” sempre que 

a concentração no produto final for maior que 0,05%. Apesar disso, há ainda muitas 

informações a serem descobertas referentes à segurança no uso destes conservantes 

(MACHADO, 2010). 

O ideal é que o produto cosmético seja privado de potencial irritativo e sensibilizante, 

contudo, há muitos componentes cosméticos que causam reações adversas e dentre eles estão 

os conservantes sintéticos e as fragrâncias (OSTROSKY, 2009). 

Os parabenos (ésteres do ácido parahidroxibenzóico) são muito utilizados como 

conservantes em produtos cosméticos, porém podem causar irritação cutânea quando 

adicionados em produtos cosméticos (LEE et al., 2007). Os parabenos incluem o 
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metilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, isopropilparabeno, propilparabeno, 

isobutilparabeno e benzilparabeno. O ácido parahidroxibenzóico é antimicrobiano, porém à 

medida que o pH aumenta, dissocia-se na forma inativa de sais, perdendo seu poder 

antimicrobiano. O pH limite é 8, mas, os parabenos são raramente usados em pH > 6. Os 

parabenos são inativados (parcialmente ou completamente), por fortes ligantes de hidrogênio, 

tais como os compostos altamente etoxilados, como os polisorbatos e outros compostos, como 

os derivados de celulose, proteína e lecitinas. Podem também ser absorvidos por muitos tipos 

de argilas ou compostos semelhantes. Os parabenos são pH dependentes e a ordem de adição 

ou o método pelo qual os parabenos são acrescentados às formulações frequentemente 

determina se serão inativados (DAVIS; GUENTHER, WEXLER, 1992).  

Os parabenos são na maioria ativos contra fungos. Apresentam atividade contra 

bactérias Gram positivas, mas são considerados fracos contra bactérias Gram negativas, como 

por exemplo Pseudomonas aeruginosa. São utilizados em grande escala, apesar de serem 

conhecidos por ocasionar alergia de contato, quando utilizados em altas concentrações. 

Embora possam demonstrar ação sensibilizante quando aplicados em pele com eczemas, os 

produtos cosméticos que contém parabenos em sua formulação, dificilmente causam 

problemas clínicos quando aplicados em pele normal (SASSEVILLE, 2004).  

O formaldeído e liberadores de formaldeído, são compostos que possuem em sua 

estrutura química uma molécula de formaldeído, a qual é facilmente liberada podendo causar 

reações alérgicas e também interagir com outras substâncias produzindo nitrosaminas que são 

conhecidos agentes carcinogênicos. Como exemplo desta classe temos o DMDM 

(Dimetiloldimetil) Hidantoína, Imidazolidinil uréia, Diazolidinil uréia, Bronopol, Quaternium 

15 que são muito empregados em formulações, porém, os fatores como alergenecidade e 

carcinogenicidade, dificultam seu uso. O formaldeído é um gás e normalmente é utilizado em 

soluções aquosas a 37% em massa contendo metanol como preservativo contra a 

polimerização, sendo também conhecido como formalina. Os níveis de toxicidade da 

formalina e do formaldeído, o gás anidro, são muito diferentes. O formaldeído em 

concentrações acima do limite é classificado como carcinogênico humano e tem sido 

relacionado com câncer nasal e de pulmões e com possível câncer no cérebro e leucemia 

(CHORILLI et al., 2006). 

O DMDM Hidantoína é produto da reação de 2 mols de formaldeído com 1 mol de 

dimetil hidantoína, formando o Dimetiloldimetil Hidantoína ou 1,3-Dimetilol-5-5-

dimetilhidantoína. O DMDM Hidantoína é muito ativo contra bactérias e fraco contra fungos. 
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Em solução aquosa contém até 2% de formaldeído livre que apresenta características 

irritantes, hiper-sensibilizantes e carcinogênicas (SASSEVILLE, 2004). 

A Imidazolidinil ureia é uma ureia heterocíclica de substituição, produzida pela reação 

da alantoína com o formaldeído, é solúvel em água, insolúvel em óleo e solubilidade limitada 

em propilenoglicol. É eficaz para bactérias Gram positivas e Gram negativas, mas nenhuma 

atividade contra fungos, demonstra sinergia com parabenos e depois dos parabenos é o 

conservante mais utilizado. No caso da Imidazolidinil ureia, a sensibilidade é oriunda da 

molécula inteira e não da liberação do formaldeído (SASSEVILLE, 2004). A Diazolidinil 

ureia é solúvel em água e em propilenoglicol e insolúvel em óleo. Apresenta grande atividade 

contra todas as bactérias (duas vezes mais ativo que a imidazolidinil ureia), no entanto, a 

característica irritativa aumenta (KANTOR et al., 1985). 

O Bronopol é um antimicrobiano potente contra as bactérias, principalmente as Gram 

negativas e é muito utilizado em xampus. O produto é obtido por reação entre nitrometano e 2 

mols de formaldeído e dependendo da quantidade de formaldeído livre liberado pode 

ocasionar uma dermatite de contato (STORRS; BELL, 1983). 

O Quaternium 15 é eficaz contra bactérias e apresenta leve ação contra fungos e é 

utilizado nas concentrações 0,02-0,3 % (SASSEVILLE, 2004). Na Europa, a prevalência de 

sensibilização ao Quaternium 15 varia entre 0,6 e 1,9 %, enquanto na Espanha estima-se 

1,27%. Do grupo de liberadores de formaldeído, o Quaternium 15 é o que apresenta maior 

capacidade de sensibilização (MUÑOZ; SALAZAR; GALVÁN, 2014). 

No intuito de desenvolver sistemas conservantes alternativos, os estudos baseados em 

ativos naturais, plantas, óleos essenciais têm aumentado significativamente com o objetivo de 

encontrar componentes que apresentem atividade antimicrobiana em cosméticos (AGRA et 

al., 2007; PACKER e LUZ, 2007). 

Nascimento e colaboradores (2000), avaliaram a atividade antimicrobiana de vários 

extratos, dentre eles os de Punica granatum (Romã) e de Syzygium jambolanum Lam. 

(Jambolão) e este último eliminou 57,1 % dos micro-organismos testados. 

A ação antimicrobiana foi observada no extrato metanólico de Artemisia afra Jacq 

frente às bactérias Gram positivas e fungos (RABE; VAN STADEN, 1997) e os extratos de 

Artemisia absinthium (Absinto) frente a Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia 

coli, Listeria, Salmonella apresentaram CIM entre 165 e 2640 mg/mL (ALZORIK; 

NAKAHARA, 2003). 
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Em outro estudo, extratos hidroalcoólicos de oito espécies de plantas medicinais 

usadas no tratamento de desordens de pele foram avaliados quanto à ação antimicrobiana em 

relação a bactérias e fungos conhecidos por causarem vários tipos de infecções cutâneas. A 

atividade antimicrobiana foi determinada utilizando o método de difusão em ágar nas 

concentrações de 100, 50 e 25 mg/mL, para os extratos brutos e de 25 e 5 mg/mL para as 

frações. Os solventes metanol, clorofórmio e água destilada foram usados como controle 

negativo; os antibióticos gentamicina e cetoconazol como controle positivo. As frações 

clorofórmio e éter de petróleo da Lippia adoensis (Hochst), uma das espécies da família 

Verbenaceae, foram mais ativas contra bactérias (TADEG et al., 2005).  

O extrato etanólico de Matricaria recutita Linn. (Camomila) demonstrou inibição 

frente a vários gêneros de Candida, sendo a espécie Candida albicans a que demonstrou 

maior sensibilidade, com CIM de 0,21 g/mL (SILVA et al., 2011). 

Já o extrato etanólico do alecrim-pimenta na concentração de 3% levou a uma inibição 

completa do crescimento de Salmonella Thyphimurium, S.aureus, Listeria monocytogenes e 

Yersinia enterocolitica, provavelmente devido ao elevado teor de timol e carvacrol, 

substâncias antimicrobianas fenólicas presentes no óleo essencial desta planta (BARA; 

VANETTI, 1998). 

O extrato metanólico das raízes de Bidens pilosa (Picão preto) inibiu o crescimento 

das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas nas concentrações entre 5 a 10 mg/mL. 

(ASHAFA; AFOLAYAN, 2009). 

Um dos conservantes naturais mais utilizados, nos setores farmacêutico, alimentício e 

de cuidados pessoais é o Benzoato de sódio, que é derivado de frutas e raízes como a ameixa, 

canela, cravo e maçãs, além de ser reconhecido como GRAS (Generally Recognized As Safe – 

Comumente reconhecidos como seguros) pelo FDA (Food and Drug Administration). As 

vantagens do Benzoato de sódio são a efetividade e baixo custo (TRINDERUP et al., 2011). 

A principal desvantagem das indústrias cosméticas utilizarem conservantes naturais 

obtidos a partir de extratos vegetais, está relacionada à necessidade de serem usados em 

grandes concentrações a fim de preservar o produto, inviabilizando o custo. 
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3.3. Técnicas de avaliação da atividade antimicrobiana 

 

Existem vários métodos para avaliar a atividade antimicrobiana dos possíveis 

candidatos a conservantes sintéticos e naturais. Os mais conhecidos são método de difusão em 

ágar, método de macrodiluição e microdiluição (PINTO, KANEKO; OHARA, 2003). O teste 

de desafio ou Challenge test é aplicado para avaliar a eficácia de um sistema conservante e 

normalmente é realizado no produto final.  

A atividade antimicrobiana de um determinado componente pode ser medida 

determinando-se a menor quantidade desse componente necessária para inibir o crescimento 

de um micro-organismo, sendo esta quantidade conhecida como concentração inibitória 

mínima (CIM) (BRASIL, 2006). A CIM deve ser lida na concentração em que houver uma 

redução de no mínimo 80%, ou mais, no crescimento microbiano, em comparação com o 

controle (NCCLS, 2002; NCCLS, 2003). 

Os métodos comumente utilizados na pesquisa de novos agentes antimicrobianos são 

descritos a seguir. 

 

3.3.1. Métodos de difusão em ágar 

 

O método original de determinação da susceptibilidade aos antimicrobianos foi 

baseado em métodos de diluição em caldo, que, embora até hoje seja o método padrão, é 

considerado um método demorado. Isto levou ao desenvolvimento de um processo de difusão 

em disco para a determinação da sensibilidade das bactérias aos agentes antimicrobianos 

(JORGENSEN; TURNIDGE, 2007). 

A falta de padronização para a determinação da susceptibilidade bacteriana continuou 

a ser um problema em toda a década de 1960. Kirby e Bauer, fizeram uma extensa revisão 

literária sobre testes de sensibilidade. Eles consolidaram e atualizaram todas as descrições 

anteriores sobre o método de difusão em ágar e publicaram suas descobertas. Esta publicação 

levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a formar um comitê em 1961 para estabelecer 

as bases para o desenvolvimento de um procedimento único e padronizado para testes de 

susceptibilidade antimicrobiana. O resultado foi um procedimento normatizado para o teste 
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susceptibilidade em difusão em ágar, doravante, chamado de teste de difusão em ágar de 

Kirby-Bauer (JORGENSEN; TURNIDGE, 2007). 

O Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) é responsável por atualizar e 

modificar o procedimento original de Kirby-Bauer através de um consenso global. Isso 

garante uniformidade da técnica e da reprodutibilidade dos resultados (CLSI, 2006). 

O método de difusão em ágar, também conhecido como difusão em placas, é um 

método físico, no qual um micro-organismo é desafiado contra um agente biologicamente 

ativo em meio de cultura sólido e relaciona o tamanho da zona de inibição de crescimento do 

micro-organismo desafiado com a concentração do agente ensaiado (PINTO; KANEKO; 

OHARA, 2003). 

A aplicação do método de difusão é limitada a micro-organismos de crescimento 

rápido, sendo eles aeróbios ou aeróbios facultativos (BARRY; THORNSBERRY, 1991). 

A avaliação é comparativa frente a um padrão de referência e a zona ou o halo de 

inibição de crescimento é considerado a partir da circunferência do disco ou poço, até a 

margem onde há crescimento microbiano (BARRY; THORNSBERRY, 1991). No método há 

necessidade do controle positivo, geralmente um antibiótico e do controle negativo que 

normalmente é o solvente utilizado para a solubilização completa da amostra (SPRINGFIELD 

et al., 2003). Conforme a dimensão do halo de inibição os micro-organismos podem ser 

classificados como sensíveis, moderadamente sensíveis/intermediários ou resistentes. 

(COLLINS, 1995). 

Para o teste recomenda-se como temperaturas ótimas de incubação 35-37°C para 

bactérias durante 24 a 48 horas e para fungos de 25 a 27°C por 48 a 72 horas 

(CHANDRASEKARAM; VENKATESALU, 2004; KARAMAN et al., 2003; MOODY; 

ADEBIYI; ADENIYI, 2004). A adição do agente antimicrobiano pelo método de difusão em 

ágar pode ser por difusão em disco, cilindros de aço inoxidável ou vidro e perfuração em ágar 

(PINTO; KANEKO; OHARA, 2003).  

O teste de difusão em disco é aprovado pelo FDA e aceito como padrão pelo National 

Commitee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) (BARRY; THORNSBERRY, 1991). 

O teste consiste no preparo de uma suspensão de bactérias de cultivo recente, 

inoculação desta suspensão na superfície de uma placa de ágar Müller Hinton e adição dos 

discos de papel impregnados com antimicrobianos. Após a incubação em estufa, é analisado o 
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padrão de crescimento ou inibição ao redor de cada disco (figura 1), sendo então medido o 

tamanho de cada halo (figura 2) (CLSI, 2011). 

A atividade antimicrobiana do óleo essencial de Chrysanthemum indicum L. foi 

avaliada através da técnica de difusão em disco. A suspensão dos micro-organismos testados 

foi adicionada às placas de Petri que já continham o meio de cultura específico. Discos de 

papel de filtro de 6 mm de diâmetro foram impregnados com 15 uL das alíquotas diluídas e 

colocadas em placas. Estas placas foram incubadas a 37° C por 24 horas, após este período de 

incubação, os halos de inibição foram medidos e concluiu-se que o óleo essencial demonstrou 

forte atividade antimicrobiana frente à Staphylococccus saprophyticus e E. coli, com CIM de 

1,56 mg/mL e 0,39 mg/mL, respectivamente (SHUNYING et al., 2005). 
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FIGURA 1 – Esquema da placa de Petri com os halos de inibição. 

 
Fonte: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/boas_ 

praticas/modulo5/sta.htm> (Acesso em out. 2014). 

 

FIGURA 2 - Medição dos halos de  inibição. 

 

Fonte: <http://www.microbelibrary.org/component/resource/laboratory-test/3189-kirby-bauer-disk-diffusion-

susceptibility-test-protocol> (Acesso em out. 2014). 
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3.3.2. Método de diluição em caldo 

 

O método de diluição em caldo considera a relação entre a proporção de crescimento 

do micro-organismo desafiado no meio líquido e a concentração da substância ensaiada. A 

avaliação é comparada frente a um padrão biológico de referência. Entende-se por proporção 

a densidade da turbidez provocada pelo crescimento microbiano (PINTO; KANEKO; 

OHARA, 2003). 

O método fornece resultados quantitativos e não é influenciado pela velocidade de 

crescimento dos micro-organismos (SAHM; WASHINGTON II, 1991). 

Como controle positivo, utiliza-se o caldo com o antibiótico padrão com a suspensão 

padronizada do micro-organismo em teste e como controle negativo o meio de cultura com o 

solvente usado para solubilidade da amostra e a suspensão microbiana (SAHM; 

WASHINGTON II, 1991).  

Duas metodologias podem ser aplicadas, macrodiluição e microdiluição. 

A macrodiluição engloba testes em tubos de ensaio, com volume de meio de cultura 

que podem variar de 1 e 10 mL. Este método é muito laborioso, despende muito tempo, 

necessita de muito espaço no laboratório e gera grande quantidade de resíduos, não sendo 

vantajoso adotá-lo na rotina (ZOGDA; PORTER, 2001). Esta técnica foi uma das primeiras a 

ser utilizada na avaliação da sensibilidade aos agentes antimicrobianos e envolve a preparação 

de diluições seriadas e logarítmicas de antimicrobianos (por exemplo 1, 2, 4 e 8 µg / mL) em 

meio de cultura líquido, o qual permitirá o crescimento bacteriano. Tipicamente, oito ou mais 

concentrações do agente antimicrobiano são preparadas, os tubos contendo antimicrobianos 

são, então, inoculados com uma suspensão bacteriana padronizada em torno de 5 x 10
5
 

UFC/mL. Após o período de incubação de 16 a 20 horas, a 35+/-2°C, dependendo do gênero 

bacteriano e do antimicrobiano testado, os tubos são inspecionados visualmente para 

evidenciar o crescimento bacteriano que se traduz em um aumento de turbidez. Um tubo 

límpido demonstra que não houve crescimento bacteriano e representa a concentração 

inibitória mínima (CIM), ou seja, a menor concentração de antimicrobiano capaz de inibir o 

crescimento bacteriano. Na figura 3, a CIM para o antimicrobiano é de 32 µg/mL, ou seja, a 

menor concentração onde não se observa crescimento bacteriano. Após as diluições de 8, 16, 

32 e 64 µg/mL serem inoculadas, respectivamente, nas placas de ágar A, B C e D e incubadas 

por 16 horas, não houve crescimento de colônias na placa “D”, determinando-se que a 
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concentração bactericida mínima (CBM) é de 64 µg/mL. A CIM é, geralmente, expressa em 

µg/mL (ANVISA, 2008). 

FIGURA 3 – CIM de antimicrobiano. 

 

Fonte://http:www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/boas_praticas/modulo5/introdução 

(Acesso em out.2014). 

 

As técnicas de difusão em ágar e macrodiluição necessitam de uma quantidade maior 

de amostra, o que acaba dificultando os testes em extratos vegetais, que em sua maioria são 

extraídos em pequena quantidade limitando o número de ensaios (OSTROSKY et al., 2008). 

Na técnica de microdiluição utilizam-se microplacas com 96 poços, com volume de 

meio de cultura entre 0,1 e 0,2 mL (COLLINS, 1995). A técnica é descrita pelo NCCLS: 

Metodologia dos testes de sensibilidade a agentes antimicrobianos por diluição para bactérias 

de crescimento aeróbio (M7-A6); Método de referência para testes de diluição em caldo para 

determinação da sensibilidade a terapia antifúngica das leveduras (M27-A2) e Método de 

referência para testes de diluição em caldo para determinação da sensibilidade a terapia 

antifúngica de fungos filamentosos (M38-A) (NCCLS, 2003; NCCLS, 2002; NCCLS, 2002). 

O extrato aquoso de alho (Allium sativum) foi submetido à atividade antifúngica 

através da microdiluição em microplacas de 96 poços: aplicou-se 270 uL de meio por poço; 

30 uL do extrato foram adicionados nos primeiros poços e a partir destes foram realizadas as 

diluições seriadas. Em seguida, colocou-se o inóculo na concentraçãode 10
4
 UFC em cada 

poço. Os controles foram feitos nas mesmas condições e a leitura feita após 48-72 horas em 

leitor de Elisa a 492 nm, onde encontraram CIM entre 125-250 µg/mL frente a Cryptococcus 

neoformans (KHAN; KATIYAR, 2000). 
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Diversas plantas nativas existentes na Floresta Amazônica brasileira foram testadas 

por Suffredini e colaboradores (2004) quanto à atividade antimicrobiana através da 

microdiluição sendo que os resultados foram determinados visualmente através da turbidez 

existente nos poços da microplaca. 

Rahman e colaboradores (2005) avaliaram a atividade antibacteriana e antifúngica de 

Barringtonia acutangula (Carvalho indiano) através da técnica de microdiluição. Solução 

indicadora (resazurina 100 µg/mL) também pode ser utilizada observando a mudança de 

coloração de rosa para azul nos poços da microplaca (PALOMINO et al., 2002). A resazurina 

é um indicador da posição de oxidação de micro-organismos aeróbios e a mudança de 

coloração de rosa para azul ocorre devido a redução da forma oxidada, indicando que há 

crescimento microbiano (BRASIL, 2013). 

Pinto (2009) utilizou a técnica de microdiluição para determinar a CIM da 

Minthostachys setosa, uma planta arbustiva aromática característica da Venezuela e 

Argentina. Foram utilizados para avaliação o extrato liofilizado, óleo essencial da planta e 

seus componentes majoritários Pulegona e Mentona, onde foi observado que a Pulegona foi o 

principal responsável pela atividade antimicrobiana do óleo essencial da M. setosa.  

Embora possam surgir adversidades como aderência do micro-organismo no fundo do 

poço da microplaca, precipitação de algum composto ou cor demasiadamente intensa, a 

técnica é confiável (OSTROSKY et al., 2008). Adicionalmente, é extremamente vantajosa no 

que tange quantidade de amostra, rapidez e simplicidade de execução, custo baixo e 

reprodutibilidade, esta técnica é 30 vezes mais sensível que outros métodos usados em 

literatura (PALOMBO, 2011). 

A figura 4 apresenta de forma ilustrativa como pode ser feito a disposição dos 

controles na microplaca. 
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FIGURA 4 - Disposição dos controles e amostras na microplaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CM: Controle da esterilidade do meio de cultura 

 
CC: Controle de crescimento (viabilidade ) do inóculo 

 
CS: Controle do solvente utilizado  

 
ATB: Solução de antibiótico padrão 

 
Amostra: Diluições seriadas 

 

Fonte: Autora, 2015. 
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3.3.3. Teste de eficácia do sistema conservante (Teste de desafio / Challenge Test) 

 

O Teste de Desafio do Sistema Conservante consiste na contaminação proposital do 

produto com quantidade conhecida de micro-organismos específicos e a avaliação da amostra 

em intervalos de tempo definidos, com o objetivo de avaliar a eficácia do sistema conservante 

necessário à proteção do produto (MACCIONI et al., 2002; BRASIL, 2004). 

O teste do desafio consiste em introduzir no produto analisado, bactérias Gram 

positivas, Gram negativas, bolores e leveduras. Adicionalmente são considerados no teste, os 

micro-organismos potencialmente contaminantes do produto durante o uso e aqueles 

detectados no ambiente produtivo. A contaminação microbiana ainda é uma das principais 

causas de devolução de produtos, principalmente em países tropicais em desenvolvimento 

(OSTROSKY, 2009). 

O Teste de desafio, também conhecido como Challenge test é um dos mais 

importantes ensaios em cosméticos para determinar a eficácia do sistema conservante. Mas, 

antes de fazê-lo, a estabilidade do produto a ser testado deve ser conhecida, pois, diversos 

fatores podem interferir no desenvolvimento de produtos cosméticos: composição qualitativa 

e quantitativa, características físico-químicas, estudos de segurança e eficácia das matérias-

primas e substâncias ativas; incompatibilidades na formulação; determinação das 

especificações técnicas do produto final (SCHUELLER; ROMANOWSKY, 2002).  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabilidade é o parâmetro 

que visa determinar se um analito mantém-se quimicamente inalterado numa dada matriz sob 

condições específicas, em determinados intervalos de tempo (BRASIL, 2003). Cada 

componente ativo ou não pode afetar a estabilidade de um produto. Variáveis relacionadas à 

formulação, ao processo de fabricação, ao material de acondicionamento e às condições 

ambientais e de transporte podem influenciar na estabilidade do produto. Fatores extrínsecos 

como luz, temperatura e umidade devem ser avaliados uma vez que podem acelerar a 

degradação química dos ativos presentes na formulação bem como acarretar alterações físico-

químicas, impactando na qualidade microbiológica e toxicológica (BRASIL, 2004). 

O produto teste deve ser avaliado na sua fórmula e embalagem final para garantir uma 

maior reprodutibilidade dos resultados. Uma análise microbiológica do produto deve ser feita 

antes do início do teste de desafio.  
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Aproximadamente 20g de cada amostra são acondicionadas em frasco estéril e 

mantidas em temperatura ambiente durante todo o teste. Em condições assépticas, sob fluxo 

laminar, as amostras devem ser inoculadas com cada um dos micro-organismos desafiantes 

em cerca de 10
5
 a 10

6
 UFC/g, provenientes da suspensão padronizada através do Densimat

®
 , 

um fotômetro que através da turbidez da suspensão bacteriana expressa um valor 

correspondente à escala de MacFarland (mais rápido e menos laborioso), ou padronização 

através de diluições seriadas (mais laborioso). 

A inoculação dos micro-organismos no produto-teste pode ser realizada em separado 

ou em pool. A inoculação individual de micro-organismos apesar de ser mais dispendiosa, 

pode prover dados específicos do espectro de ação do sistema conservante. Além disso, o uso 

de pool pode favorecer o antagonismo entre os micro-organismos e ocasionar a redução do 

crescimento microbiano por falta de nutrientes e não pela ação do agente microbiano (CTFA, 

2001). 

Os micro-organismos comumente utilizados nos teste de eficácia do sistema 

conservante em cosméticos são: E.coli, P. aeruginosa, S.aureus, C.albicans e A. brasiliensis 

(CTFA, 2001; USP 37 / NF 32, 2014). 

Deve-se transferir 0,2 mL de cada micro-organismo para cada 20 g do produto-teste, 

homogeneizar e armazenar a temperatura ambiente até a finalização do teste. Retirar amostras 

de aproximadamente 1 g do produto após a inoculação (T0) e diluir em 9 mL de solução 

salina 0,9 % adicionada a inativante. Da diluição inicial 10
-1 preparar as diluições seriadas até 

10
-6

. Após 1, 2, 7, 14, 21 e 28 dias (T1, T2, T7, T14, T21 e T28) proceder da mesma maneira 

em todos os tempos de análise ou até quando avaliar necessário.  

Juntamente com as amostras, deve-se prosseguir um controle positivo. Este é 

preparado com 20 g de solução salina a 0,9 % mais o inóculo inicial utilizado nas amostras. 

Proceder à avaliação do crescimento microbiano através da técnica de Pour Plate, 

utilizando meio Triptic Soy Agar (TSA), para bactérias e Sabouraud Dextrose Agar (SDA), 

para fungos. Considerar a incubação de 48 horas à temperatura de 30-37°C para bactérias e 5-

7 dias à temperatura de 20-25°C para bolores e leveduras.  

Após as incubações, as colônias são contadas e o resultado multiplicado pelo fator de 

diluição para obter o número de colônias por mililitro do produto-teste (UFC/mL). Os 

resultados são baseados em compêndios oficiais como CTFA, conforme tabela 1. 
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TABELA 1 - Critérios de aceitação adotados pelo CTFA. 

Micro-organismo Teste Especificação 

Pseudomonas aeruginosa 
Redução de 99,9% (03 ciclos logarítmicos) dentro de 07 dias e 

nenhum crescimento durante o teste. 

Staphylococcus aureus 
Redução de 99,9% (03 ciclos logarítmicos) dentro de 07 dias e 

nenhum crescimento durante o teste. 

Escherichia coli 
Redução de 99,9% (03 ciclos logarítmicos) dentro de 07 dias e 

nenhum crescimento durante o teste. 

Candida albicans 
Redução de 90% (01 ciclo logarítmico) dentro de 07 dias e 

nenhum crescimento durante o teste. 

Aspergillus brasiliensis 
Redução de 90% (01 ciclo logarítmico) dentro de 07 dias e 

nenhum crescimento durante o teste. 

Fonte: CTFA, 2001. 

A atividade antimicrobiana de óleos essenciais isolados ou em combinação com metil-

p-hidroxibenzoato (metilparabeno), conservante normalmente utilizado em formulações 

cosméticas foram testados e a confirmação da eficiência do sistema conservante deu-se 

através do teste de desafio (MACCIONI et al., 2002). 

O extrato bruto de folhas de Rubus rosaefolius Sm. (Morango silvestre) foi testado 

como sistema conservante a 0,2% através do teste de desafio e se mostrou eficaz frente a 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia e 

Candida albicans (OSTROSKY, 2009). 

A eficácia do óleo essencial de Calamintha officinalis (Erva das azeitonas) como 

conservante natural em creme e xampu foi atestada mediante teste de desafio. O teste de 

desafio foi realizado e os resultados demonstraram que o óleo essencial estudado na 

concentração de 2,0% diminui satisfatoriamente a carga inicial inoculada, de acordo com os 

critérios adotados pela Farmacopeia Européia (NOSTRO et al., 2004). 
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3.4. A planta Jatropha multifida L. 

 

Jatropha multifida L. é uma espécie pertencente à família Euphorbiaceae que é 

composta por aproximadamente 290 gêneros e 7.500 espécies. As espécies são encontradas 

particularmente em regiões tropicais, principalmente na América Central e África (figura 5) 

(HIROTA, 2011). 

Segundo Di Stasi e colaboradores (2002) o nome do gênero Jatropha, descrito 

originalmente por Carl Linnaeus vem do grego: iatros= remédio e phagein= comer. Seu uso 

como remédio é tradicional e sua popularidade atinge em torno de 80% da população, 

considerando Ásia, América Latina e África (COWAN, 1999). 

FIGURA 5 – Distribuição da Jatropha multifida L. 
 

 

Fonte: http://eol.org/pages/1156050/maps. (Acesso em nov.2014).    

Muitas das espécies desta família são utilizadas na medicina popular e por isso 

aumenta o interesse em estudá-las. É conhecida popularmente como mertiolate natural, flor-

de-coral, pinhão-manso, flor-de-sangue e coral-dos-jardins (SHU et al., 2008). 

Várias espécies deste gênero têm seu uso associado a fins medicinais, sendo que as 

principais são Jatropha multifida, Jatropha curcas e Jatropha gossypiifolia (SABANDAR et 

al., 2013). 

http://eol.org/pages/1156050/maps
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Possui diversas sinonímias científicas: Adenoropium multifidum (L.) Pohl, Jatropha 

janipha Blanco e Manihot multifida (L.) Crantz (THE PLANT LIST, 2014). 

Estas plantas crescem em forma de arbustos que podem atingir até 7 metros de altura, 

as folhas são verdes cujas dimensões são 17 cm de comprimento por até 23 cm de largura e 

suas extremidades podem ser lisas ou dentadas, com ausência de tricomas. Possui 

inflorescência avermelhada de até 20 cm de comprimento e frutos amarelados com até 3 cm 

de comprimento, estes frutos contêm três sementes (figuras 6 e 7). Apresenta seiva leitosa ou 

incolor, conhecida como látex (SHU, et al., 2008).  
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FIGURA 6 - Folhas e flores de Jatropha multifida L. 

   

Fonte: Autora, 2015. 

 

FIGURA 7 - Jatropha multifida L., A: Planta fresca; B: Planta seca (exsicata) colhida pela autora. 

A B 

  

Fonte: Autora, 2014. 

Segundo um relato de caso no Sri Lanka, a ingestão das sementes de Jatropha 

multifida por uma criança provocou ação emética intensa além de sonolência (GURUGE et 

al., 2007). O componente tóxico responsável pelo efeito é a toxalbumina que é capaz de 

provocar aglutinação e hemólise dos glóbulos vermelhos, além de ser prejudicial a outras 

células (LUCAS; SILVA, 2006). As sementes de Jatropha multifida são tóxicas e contém 
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glicosídeos, alcalóides e toxalbuminas derivadas da ricina que podem provocar dores 

abdominais, náuseas, diarreia e vômito se ingeridas em grande quantidade (BARG, 2004). 

Rampadarath e colaboradores (2014) avaliaram as propriedades fitoquímica, 

antimicrobiana e inseticida de diferentes extratos de Jatropha multifida e observaram que a 

planta apresentou interessante atividade antimicrobiana frente a Bacillus algicola e 

Staphylococcus epidermidis, além da boa atividade larvicida frente a Bactrocera zonata. As 

extrações feitas com metanol e acetato de etil mostraram atividade antimicrobiana frente a S. 

aureus, E.coli, P.aeruginosa e C.albicans, sendo que os valores de CIM se encontram na 

tabela 2. 

Pesquisas desenvolvidas com Jatropha multifida L., demonstraram atividade 

antifúngica, antisséptica e anti-inflamatória advindas principalmente do ácido gálico 

constituinte do látex presente em todas as espécies de Jatropha. As raízes, folhas e frutos 

podem ser utilizados como antibacteriano, analgésico, cicatrizante e anti-hemorrágico ( 

LORENZI; MATOS, 2008). 

Moradores do estado do Paraná, das cidades de Jesuítas e Bandeirantes têm utilizado a 

Jatropha multifida L., conhecida popularmente como mertiolate ou bálsamo, como 

cicatrizante de feridas e sua seiva (látex) presente em suas folhas é aplicada diretamente sobre 

a lesão e algumas vezes ingerida com a finalidade de tratar úlceras gastrointestinais. Estudos 

demonstraram que o exsudato de Jatropha multifida L. apresenta uma tendência em acelerar o 

processo de cicatrização, ajudando a mitigar o risco de contaminação bacteriana de lesões em 

ratos, entretanto os autores sugerem um estudo mais profundo no intuito de entender o motivo 

da ação cicatrizante (BUCH; ARANTES; CAMPELO, 2008). 

O látex é popularmente utilizado como cicatrizante de úlceras, feridas e doenças 

sexuais como a gonorreia. Os extratos metanólicos obtidos a partir das raízes de Jatropha 

multifida L. na concentração de 200 µg/disco demonstraram ação antibacteriana frente às 

bactérias Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus apresentando zonas de inibição de 20 e 10 

mm, respectivamente (AIYELAAGBE, 2000).  

Foi realizado um screening no látex para avaliar a ação antibacteriana in vitro e este 

demonstrou moderada atividade frente a Staphylococcus aureus (ATCC 25923). A solução 

aquosa a 50 % demonstrou ação antibacteriana frente às bactérias Staphylococcus sp., Proteus 

sp. e Citrobacter sp.; fraca atividade frente às bactérias Escherichia coli, Klebsiella sp., 
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Morganella sp., Serratia sp., Aeromonas sp., Acinetobacter sp., e Pseudomonas sp. isoladas 

de ferimentos (ONGTENGCO, 1992).  

A maioria das espécies pertencentes à família Euphorbiaceae contém látex que é 

composto por óleos, taninos, resinas, borrachas e gomas. Vários compostos químicos foram 

isolados na família Euphorbiaceae, dentre eles estão os flavonóides, taninos, glicosídeos 

cianogenéticos, cumarinas, terpenos e alcalóides (BITTNER et al., 2001). 

O extrato metanólico bruto de Jatropha multifida, utilizando folhas, hastes e cascas 

demonstrou forte ação antifúngica quando comparado a 56 espécies e 38 famílias de plantas 

empregadas popularmente para curar candidíase oral e infecções por fungos (HAMZA et al., 

2006). 

Foram identificadas no extrato metanólico das folhas três biflavonas di-C-glicosídicas, 

o extrato apresentou efeito hipotensor além de considerável ação anti-inflamatória e 

analgésica quando comparado à indometacina (MOHARRAM et al., 2007). 

Diversos trabalhos vêm reportando a atividade antimicrobiana da espécie Jatropha, 

conforme apresentado na tabela 2.  
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TABELA 2 – Atividade antimicrobiana em diferentes espécies de Jatropha.  

Espécie Parte utilizada Solvente 
Micro-

organismo 
MIC (mg/mL) Referência 

J. curcas Folha Metanol 

E. coli                     

S. aureus               

C. albicans 

12,5            

12,5            

10,0 

SHARMA et al., 2012 

J. curcas Raiz Metanol 

E. coli                     

S. aureus              

C.  albicans 

20,0            

62,5            

12,5 

SHARMA et al., 2012 

J. curcas Folha Etanol A. niger 0,75 AYANBIMPE et al., 2009 

J. zeyheri 

Raiz            

Folha           

Folha           

Folha 

Metanol         

Etanol           

Etanol         

Metanol 

E. coli                     

P. aeruginosa 

S.aureus        

S.aureus 

6,25            

6,25            

6,25            

3,13 

ISHMAEL, 2013 

J. zeyheri Folha 

Metanol 

Metanol 

Metanol 

S .aureus 

E.coli 

P.aeruginosa 

3,13 

≥12,5 

≥12,5 

MONGALO, et al., 2013 

J. tanjorensis Folha Metanol 
E. coli                     

P. aeruginosa 

20,0            

25,0 
VISWANATHAN et al., 2012 

J. multifida Látex 
_ 

S. aureus 9,8 ONGTENGCO, 1992 

J. multifida Folha 

Metanol       

Acetato de etil     

Metanol       

Acetato de etil     

Metanol        

Acetato de eti 

Metanol        

Acetato de etil 

S.aureus  

S.aureus                  

E. coli                     

E. coli                       

P. aeruginosa        

P. aeruginosa 

C. albicans          

C. albicans 

0,1                

0,1             

0,027       

0,0075           

0,1         

0,00197 

0,025       

0,0145 

RAMPADARATH, 2014 

J. dioica 
Folha            

Raiz 

Metanol     

Metanol 

C. albicans          

C. albicans 
0,028 OLIVEIRA et al., 2013 

J. gossypiifolia Folha Etanol E. coli 2,5 DOS SANTOS, 2014 
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3.5. Testes de Segurança In Vitro 

 

 Em 1907, uma publicação intitulada “Observations on the Living Developing Nerve 

Fiber” de autoria da biologista e anatomista Ross Granville Harrison, da John Hopkins 

University, surpreendeu a comunidade científica com a primeira apresentação do uso de 

cultura de células in vitro (ESTEVES-PEDRO, 2013). Desde então, a utilização de cultura de 

células na avaliação de segurança de matéria-prima, ingredientes e ativos cosméticos vem 

sendo amplamente aplicada.  

Os principais testes de segurança aplicados são os de citotoxicidade e fototoxicidade  

in vitro. Os dois partem de métodos e princípios diferentes, não sendo métodos comparativos, 

no entanto complementares à avaliação de segurança de um composto para futura aplicação in 

vivo. A citotoxicidade visa principalmente a determinação da viabilidade celular, por meio do 

ciclo de respiração das células, no qual o corante aplicado reage com a mitocôndria. Enquanto 

que a fototoxicidade objetiva classificar o potencial fototóxico do composto químico, 

mediante simulação solar. Neste método o corante aplicado interage com os lissomos, 

indicando a morte celular por estresse solar. 

 

3.5.1. Avaliação de Citotoxicidade 

 

A toxicidade equivale à capacidade de certas substâncias causarem danos aos seres 

vivos. O uso de culturas celulares assume grande importância na determinação da toxicidade 

devido à sensibilidade e reprodutibilidade, que aumentam a confiabilidade, reduzindo os 

custos. Células de mamíferos são utilizadas para avaliar o potencial citotóxico de 

componentes cosméticos, materiais médico-hospitalares, produtos farmacêuticos, químicos e 

poluentes ambientais (PINTO; KANEKO; PINTO, 2010). 

A utilização de animais para ensaios toxicológicos de novos produtos cosméticos é 

motivo de grandes protestos mundiais. Movimentos surgiram na Europa com o intuito de 

desenvolver alternativas ao uso de animais e essa frente ganhou forças em diversos 

continentes. Por conta disso, vários setores das indústrias cosmética e farmacêutica passaram 

a seguir as diretrizes mercadológicas que visam a avaliação de produtos através de métodos 

que diminuam o número de animais e quando possível, retirá-los dos testes de segurança e 

eficácia (ANDERSEN et al., 2004). 
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Esforços relevantes foram realizados nos anos 80 a fim de estabelecer a eficiência dos 

testes de citotoxicidade in vitro visando antecipar o potencial tóxico de substâncias químicas 

in vivo. Os resultados obtidos in vitro corroboram com os obtidos in vivo, atestando a 

eficiência destes ensaios na avaliação da toxicidade aguda de novos produtos químicos. Os 

ensaios de citotoxicidade podem ser realizados por meio de métodos que verificam a taxa de 

morte celular (apoptose) ou a taxa de viabilidade celular (SUFI, 2013). 

O corante vital MTT (3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide), 

possui componentes ativos que são os sais de tetrazolium, os mesmos são empregados para 

diferenciar células vivas e mortas. Quando em contato com as células esse corante é reduzido 

à formazana, que é um produto solúvel em meio de cultura de tecidos e a cor desenvolvida é a 

medida direta para identificar células metabolicamente ativas. O fato das formazanas serem 

solúveis em água e apresentarem cor mais intensa facilita a leitura em espectrofotômetro 

(BALTROP; OWEM, 1991). 

 

3.5.2. Avaliação de Fototoxicidade 

 

A fototoxicidade é definida como uma reação tóxica decorrente da primeira exposição 

da pele a determinadas substâncias químicas, com posterior exposição à luz ou por irradiação 

da pele na sequência da administração sistêmica de uma substância química (OECD, 2004). 

A informação decorrente do ensaio de fototoxicidade in vitro utilizando 3T3 (Células 

de embrião de camundongo) NRU (Neutral Red Uptake ) é validada pelo ECVAM (European 

Centre for the Validation of Alternative Methods) e define o potencial fototóxico de uma 

substância em estudo, ou seja, a presença ou ausência de possíveis riscos associados a uma 

substância em estudo, por exposição à radiação UV e visível. Este ensaio identifica a 

probabilidade de substâncias testadas causarem fototoxicidade in vivo (OECD, 2004). 

No teste de fototoxicidade também é utilizada cultura celular, bem como no método de 

citotoxicidade, porém trata-se de métodos distintos, uma vez que a citotoxicidade avalia 

viabilidade das células e não há estresse induzido, enquanto que a fototoxicidade avalia 

potencial fototóxico mediante morte celular sob estresse solar induzido.  

O uso de cultura celular reduz o uso de animais para identificar o perfil tóxico de uma 

substância, substituindo o ensaio in vivo. Esta abordagem vai de encontro aos novos conceitos 
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de substituição, redução e refinamento na utilização de animais em estudos científicos, melhor 

direcionando o estudo in vivo (SUFI, 2013). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Caracterização da Jatropha multifida L. 

 

A planta estudada foi coletada no mês de agosto de 2014 na cidade de Araçoiaba da 

Serra, estado de São Paulo e sua exsicata foi depositada no herbário da Universidade Federal 

de São Carlos, campus Sorocaba, sob o número SORO 2853. 

A espécie foi identificada no Instituto de Botânica, Divisão de Fitotaxonomia, Seção 

de Curadoria do Herbário de São Paulo. 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Preparo da planta 

 

Optou-se pela avaliação do extrato das folhas uma vez que as mesmas são ricas em 

látex que possui o ácido gálico, um dos prováveis responsáveis pela ação antimicrobiana, 

além de ser uma das partes mais utilizadas na medicina popular para cicatrização de feridas 

(BUCH et al., 2008). 

As folhas da planta foram secas em estufa a 55ºC por 24 horas e posteriormente 

rasuradas manualmente. A planta rasurada foi armazenada em frasco de vidro âmbar. 

 

4.2.2. Obtenção do Extrato Aquoso 

 

O extrato aquoso foi obtido por infusão a 70ºC por 6 horas, na proporção 80 g da 

planta seca para 100 mL de água purificada. Após resfriamento, o extrato fluido produzido foi 

recuperado com pipeta graduada, reconstituído ao volume inicial com água purificada e 

filtrado em papel de filtro 7,5 µm. Em seguida foi diluído de forma a obter-se as 

concentrações utilizadas no presente trabalho. O preparo do extrato foi baseado na 

Farmacopeia Brasileira (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 
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4.2.3. Obtenção do Extrato Metanólico 

 

Para a obtenção do extrato metanólico, a planta seca e rasurada foi acondicionada em 

recipiente hermeticamente fechado até o preparo do extrato, para o qual utilizou-se o extrator 

de Soxhlet, empregando-se o solvente metanol. Na extração, uma amostra de 10,0589 g da 

planta seca e rasurada foi colocada no extrator de soxhlet, acrescido de 200 mL de metanol, 

permanecendo em refluxo durante 08 horas. Posteriormente, o extrato foi filtrado e 

concentrado em rotaevaporador a 60ºC, à pressão reduzida. O resíduo de 138,115 mg/mL 

obtido na extração foi solubilizado em 20 mL de solução (1:1) de dimetilsulfóxido e água 

(DMSO: H2O), nessa proporção, o percentual de DMSO foi 50% e esta foi considerada a 

solução-estoque. A extração foi realizada no Laboratório de Análises Químicas da empresa 

Chemyunion Química Ltda. O preparo do extrato foi baseado na Farmacopeia Brasileira 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 
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A figura 8 apresenta o fluxograma experimental com as etapas de preparação dos 

extratos, ensaios de atividade microbiana e estudos de segurança in vitro. 

 

FIGURA 8 - Fluxograma das atividades experimentais. 
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4.2.4. Determinação da atividade antimicrobiana dos extratos aquoso e metanólico de 

Jatropha multifida L. 

 

4.2.4.1. Micro-organismos testados 

 

Os micro-organismos utilizados foram os indicados pelo Microbiology Guidelines 

(CTFA, 2001) e United States Pharmacopeia (USP 37 / NF32, 2014). As cepas testadas 

foram: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, 

Escherichia coli ATCC 8739, Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404. Tendo em vista o objetivo do trabalho em utilizar o extrato como conservante 

em cosméticos, optou-se pelos micro-organismos preconizados em compêndios oficiais. 

Os micro-organismos utilizados são derivados e certificados pela ATCC (American 

Type Culture Collection), que disponibiliza micro-organismos com rigoroso controle de 

qualidade de cepas e que atende os melhores laboratórios de todo o mundo.    

 

4.2.4.2. Meios de cultura utilizados 

 

Os meios de cultura empregados no ensaio foram Caldo e Ágar Sabouraud Dextrose 

4% (Sabouraud Dextrose Broth – SDB; Sabouraud Dextrose Agar - SDA) e Caldo e Ágar de 

Caseína Soja (Triptic Soy Broth – TSB, Triptic Soy Agar - TSA), todos preparados conforme 

instruções do fabricante Difco
®

. 

 

4.2.4.3. Preparo dos meios de cultura 

 

Cada lote de meio de cultura preparado foi submetido ao teste de esterilidade e 

fertilidade. O teste de esterilidade visa garantir a esterilidade dos meios de cultura utilizados 

no laboratório de microbiologia, confirmando assim a eficiência do processo de esterilização. 

Os meios de cultura foram preparados conforme orientações descritas no frasco e esterilizados 

a 121ºC por 15 minutos. Foi selecionada aleatoriamente uma quantidade representativa de 

frascos e placas com meio de cultura (5%) e incubados a 35ºC (+-2ºC) para bactérias e 22,5ºC 

(+-2ºC) para fungos por 24 horas antes da utilização de cada lote. A temperatura de incubação 

foi a mesma utilizada na análise (BRASIL, 1992). 
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O teste de fertilidade tem por objetivo avaliar a capacidade e a qualidade da promoção 

do crescimento do meio de cultura ao seu micro-organismo específico. O teste visa ainda, 

garantir a viabilidade dos meios de cultura utilizados no laboratório de microbiologia, 

confirmando a eficiência do processo de esterilização. 

Após aprovados no teste de esterilidade, os frascos e placas com meios de cultura 

foram inoculados com cepa padrão específica para cada meio de cultura e incubados a 35ºC 

(+-2ºC) para bactérias e 22,5ºC (+-2ºC) para fungos por 24 horas a fim de verificar o 

crescimento microbiano (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 

 

4.2.4.4. Padronização do inóculo 

 

A partir da suspensão dos micro-organismos, foi ajustada a concentração do inóculo 

para 10
5 

UFC/mL para bactérias, a 10
4 

UFC/mL para bolor e 10
3 

UFC/mL para levedura 

(NCCLS, 2003; NCCLS, 2002; NCCLS, 2002). Para tal, utilizou-se a suspensão padronizada 

através do Densimat
®

. O valor lido deve ser 0,5 que representa 1,5x10
8
 UFC/mL, para 

bactérias e o valor deve ser 3,0 que representa 1,5x10
8
 UFC/mL, para fungos. Caso a 

densidade seja superior ao valor desejado, deve-se diluir a suspensão bacteriana adicionando 

um determinado volume de solução salina estéril (0,9%). Se a densidade for inferior ao valor 

pretendido, acrescenta-se gradativamente mais colônia do micro-organismo teste à solução 

salina. A partir do tubo padronizado 1,5x10
8
 UFC/mL, realizou-se diluição seriada até 

alcançar a carga microbiana desejada. 

 

4.2.4.5. Controle Positivo (antibióticos) 

 

Foram preparadas soluções aquosas na concentração de 50 mg/mL para Gentamicina 

(antibacteriano) e 250 ug/mL para Fungizone (Fungos). 
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4.2.4.6. Teste da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Utilizou-se o método de microdiluição o qual emprega microplacas de 96 orifícios 

(poços) que são divididos em 12 colunas com 8 poços cada (figura 9). 

 

FIGURA 9 – Microplaca de 96 poços. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

As colunas de 1 a 4 foram utilizadas para controle do teste e as demais para testar a 

atividade antimicrobiana. Foram pipetados 100 uL de TSB ou SDB  na coluna 1 (controle do 

meio de cultura); 100 uL de TSB ou SDB inoculado com o micro-organismo teste na coluna 2  

(controle de crescimento); 50 uL de meio e 50 uL do solvente DMSO/H2O na coluna 3 

(controle do solvente: este controle foi feito somente para o extrato metanólico uma vez que o 

aquoso usou a água como solvente); 50 uL do antibiótico e 50 uL do meio de cultura 

inoculado com o micro-organismo teste na coluna 4 (controle da atividade antimicrobiana). 

As demais colunas foram destinadas ao ensaio propriamente dito, sendo que a coluna 5 foi 

usada para o controle do extrato, onde pipetou-se 50 uL de extrato 50 uL de meio de cultura 
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não inoculados; nas colunas restantes foram pipetados 50 uL da concentração testada e 50 uL 

de meio de cultura inoculado (figura 10). 

Incubaram-se as microplacas na temperatura adequada para cada micro-organismo, 

nas seguintes condições: 35ºC por 24 horas para bactérias, 22,5ºC por 48 horas para leveduras 

e 22,5ºC e 5 a 7 dias para bolor. Após incubação, as microplacas foram lidas a 630 nm, 

através de detector de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Para micro-

organismos filamentosos, como o bolor Aspergillus brasiliensis, a análise foi similar, 

entretanto, não foi possível a leitura no Elisa, somente visual, sendo considerado nesse caso a 

presença ou ausência do micro-organismo. 

As análises para cada micro-organismo testado nos extratos aquoso e metanólico 

foram realizadas no mínimo em triplicata e com três repetições subsequentes. Os dados 

obtidos foram reunidos estatisticamente para análise e avaliação da atividade antimicrobiana 

das amostras. 
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FIGURA 10 - Distribuição da microplaca utilizada para determinação da concentração inibitória mínima 

do extrato metanólico da Jatropha multifida L. frente a diferentes micro-organismos. 
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4.2.5. Testes de Segurança no extrato metanólico de Jatropha multifida L. 

 

Os testes de segurança compreendem os ensaios de citotoxicidade e fototoxicidade. Os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Segurança e Eficácia da empresa Chemyunion 

Química Ltda. As células utilizadas foram fibroblastos murinos Balb/c 3T3 clone A 31 

(ATCC CCL-163, proveniente do Banco de Células do Rio de Janeiro). 

 

4.2.5.1. Citotoxicidade 

 

Fibroblastos murinos criopreservados foram semeados em garrafas de 75 cm
2
, 

(Corning Inc, New York, NY), cultivados e expandidos até pelo menos a quinta passagem, em 

estufa úmida a 37 C em presença de 5% de CO2, utilizando meio de cultura específico 

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium). Ao atingirem aproximadamente 80-90% de 

confluência, as células foram tripsinizadas, neutralizadas, centrifugadas (220 x g) por 10 

minutos, contadas em câmara de Neubauer e semeadas em placas 96 poços para posterior 

incubação com o produto-teste e avaliação do potencial citotóxico (OECD, 2010). 

A viabilidade celular foi determinada por um método colorimétrico que utiliza o 

corante MTT (3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide), que converte-

se de brometo de tetrazolium amarelo (MTT) para formazan azul pela enzima succinato 

desidrogenase mitocondrial nas células viáveis. Fibroblastos foram semeados na densidade de 

1x10
4
 células/poço em placas de 96 poços. O produto-teste foi diluído no meio de cultura e 

adicionado à microplaca em uma diluição seriada na faixa de 34,53 a 0,01 mg/mL. A cultura 

foi incubada por um período de 48 horas e o MTT foi então adicionado à cultura na 

concentração de 5 mg/mL (30 L/poço) a qual foi incubada por mais 4 horas. A absorbância 

de cada poço foi determinada a 550 nm em um leitor de microplacas. Os dados obtidos foram 

reunidos estatisticamente para análise e obtenção das curvas de citotoxicidade das amostras. 

A porcentagem de morte celular foi calculada para cada concentração, conforme 

equação 1: 

 

% células mortas= 100 – absorbância da amostra (poço tratado) X 100   (eq. 1) 

                                absorbância do controle 
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4.2.5.2. Fototoxicidade 

 

A preparação das células foi realizada conforme citado no item 4.2.5.1. 

A metodologia para o ensaio de fototoxicidade foi realizada conforme protocolo 

recomendado pelo European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM, 

INVITTOX n° 78, 2008).  

O extrato metanólico foi diluído no meio de cultura e adicionado às 2 microplacas em 

uma diluição seriada na faixa 34,53 a 0,005 mg/mL e mantido em contato por um período de 

60 minutos. Uma das microplacas foi exposta à radiação UVA (5 J/cm
2
) (SOL-500, Hönle) 

enquanto a outra microplaca foi mantida no escuro. As microplacas foram incubadas em 

estufa por mais 24 horas e após este período a viabilidade celular foi mensurada pelo método 

Vermelho Neutro utilizando o NR (Neutral Red) Kit (In Cytotox KRCV 96.300, Xenometrix 

AG). A leitura da absorbância foi determinada a 540 nm em um leitor de microplacas. Os 

parâmetros de avaliação de fototoxicidade levaram em consideração a porcentagem de morte 

celular, a IC50 (concentração que inibe 50% da viabilidade) e o fator de foto-irritação (PIF – 

Photo Irritation Factor), preconizado no Guideline for testing of chemicals (OECD, 2004).  

A porcentagem de morte celular foi calculada para cada concentração, conforme 

equação 1: 

 

% células mortas= 100 – absorbância da amostra (poço tratado) X 100   (eq. 1) 

                                absorbância do controle 

 

A IC50 do produto-teste foi estimada através de uma análise de interpolação linear 

e o PIF foi calculado conforme equação 2: 

 

 

PIF=  IC50 da amostra em condição escuro    (eq. 2) 

IC50 da amostra irradiada 
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A fototoxicidade in vitro do produto teste foi classificada de acordo com a escala 

apresentada na tabela 3: 

 

TABELA 3 - Escala para classificação do potencial fototóxico. 

PIF (Photo Irritation Factor) Classificação 

(-) ou <2 Não fototóxico 

>2 <5 Fototoxicidade provável 

>5 Fototóxico 

Fonte: ECVAM, 2008. 



56 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 . Concentração Inibitória Mínima 

 

A atividade antimicrobiana dos extratos aquoso e metanólico das folhas de Jatropha 

multifida L. foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo. Os resultados foram 

expressos em mg/mL dos micro-organismos frente ao antibiótico utilizado (controle positivo) 

e a leitura obtida de turbidez do crescimento microbiano para Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans, foi através do detector de 

ELISA. A avaliação para o Aspergillus brasiliensis foi qualitativa devido à presença de 

filamentos característicos, que dificulta a leitura em absorbância por não apresentar 

homogeneidade no crescimento, sua avaliação foi visual devido às características intrínsecas 

do mesmo. A seguir os resultados encontrados nos extratos aquoso e metanólico, 

respectivamente. 

 

5.1.1. Extrato Aquoso 

 

O percentual de inibição dos micro-organismos Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans estão apresentados nas tabelas 4 

e 5. Para o Aspergillus brasiliensis, a concentração inibitória mínima foi de 400 mg/mL, a 

qual inibiu o crescimento do bolor em questão.  

TABELA 4 - Porcentagem de inibição do extrato aquoso de Jatropha multifida L. em comparação com o 

antibiótico frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli a 10
5
 

UFC/mL. 

Amostra e Controle                         % de inibição do crescimento microbiano 

 P. aeruginosa S. aureus E. coli 

C (+)                                                    100 100 100 

EA 100 mg/mL                                                                                    70 50 70 

EA 200 mg/mL                                                                                    95 85 90 

EA 400 mg/mL                                                                                    100 100 100 

EA= extrato aquoso; C (+)= Controle positivo (antibiótico Gentamicina) 
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TABELA 5 - Porcentagem de inibição do extrato aquoso de Jatropha multifida L. em comparação com o 

antibiótico frente à levedura Candida albicans a 10
3
 UFC/mL. 

Amostra e Controle                         % de inibição do crescimento microbiano 

 C. albicans 

C (+)                                                    100 

EA 200 mg/mL                                                                                    75 

EA 400 mg/mL                                                                                    90 

EA 800 mg/mL                                                                                    100 

EA= extrato aquoso; C (+)= Controle positivo (antibiótico Fungizone) 

Os resultados demonstraram que a atividade antimicrobiana do extrato aquoso a 200 

mg/mL foi maior para P. aeruginosa e E. coli (95% e 90%, respectivamente de inibição do 

crescimento microbiano) do que para S. aureus (85% de inibição do crescimento microbiano), 

na concentração de 10
5
 UFC/mL. A levedura C. albicans, cuja carga microbiana foi de 10

3
 

UFC/mL, mostrou 90% de inibição a 400 mg/mL. O bolor A. brasiliensis, na concentração 

desafiante de 10
4
 UFC/mL mostrou inibição na concentração de 400 mg/mL, sendo 

considerada a ausência de crescimento através da avaliação visual nos poços. 

Embora os resultados encontrados no extrato aquoso das folhas de Jatropha multifida 

L. do presente trabalho tenham sido positivos, visto que inibiu o crescimento de todos os 

micro-organismos testados, a concentração utilizada foi muito alta, inviabilizando o uso e 

interesse comercial pelo extrato. O ideal é que o conservante seja efetivo em baixas 

concentrações, visto que os mesmos são uma forma de segurança e não acrescentam valor 

mercadológico aos produtos. Sendo assim, devem ser usados nas mais baixas concentrações 

possíveis, no máximo 1 a 1,5% na formulação do produto. 

Devido aos resultados encontrados no extrato aquoso, voltou-se o interesse em testar 

um novo extrato a partir de outro solvente. E embasado nos estudos realizados por diversos 

pesquisadores, que serão citados a seguir, decidiu-se realizar a avaliação da atividade 

antimicrobiana das folhas de J. multifida L., utilizando como solvente o metanol. 
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5.1.2. Extrato metanólico 

 

O extrato metanólico das folhas de Jatropha curcas através da análise fitoquímica, 

evidenciou a presença de componentes como alcalóides, flavonóides, taninos, flobataninos, 

saponinas e glicosídeos (EBUEHI; OKORIE, 2009). 

Mongalo e colaboradores (2013) testaram o extrato metanólico das folhas de Jatropha 

zeyheri e verificaram que o extrato mostrou atividade antibacteriana frente às bactérias E. coli, 

S. aureus e P. aeruginosa, cujas CIM se encontram na tabela 2.  

A atividade antimicrobiana frente a Salmonella Typhi, S. aureus, P. aeruginosa e C. 

albicans do extrato metanólico das folhas do gênero Jatropha gossypifolia foi maior quando 

comparada a extração com clorofórmio.  Através da triagem fitoquímica foi possível 

identificar a presença de taninos no extrato metanólico desta planta (OGUNDARE, 2007). 

Miranda (2013) observou que a utilização do solvente metanol (MeOH) extraiu 

melhor os compostos fenólicos presentes nas folhas secas de Montrichardia linifera (Aninga). 

Foi verificada a melhor capacidade de extração de fenólicos totais e flavonóides a partir das 

extrações hidrometanólicas (80:20 v/v) e hidroetanólicas (60:40 v/v)  uma vez que 

apresentaram  maiores teores de fenólicos e flavonóides totais em amostras secas e frescas de 

mirtilo (Vacinem ashei), o que corrobora com o descrito por Aguiar (2004) (SPAGOLLA; 

SANTOS; PASSOS; AGUIAR, 2009). 

Diante desse cenário direcionou-se o trabalho na investigação da atividade 

antimicrobiana do extrato metanólico das folhas da Jatropha multifida L. uma vez que a 

literatura reforça o bom desempenho das extrações realizadas com metanol, abrangendo 

taninos e flavonóides, além dos compostos fenólicos que possivelmente são os responsáveis 

pela atividade antimicrobiana da planta estudada.  

 Pelos estudos realizados, a Jatropha multifida L. poderia ser alvo importante de 

pesquisa, por apresentar os mesmos componentes das espécies de Jatropha já estudadas e por 

não encontrar relatos e estudos direcionados aos micro-organismos normalmente utilizados 

para comprovar a atividade antimicrobiana em cosméticos. 

Na literatura encontram-se pesquisas relacionando a obtenção do extrato do gênero 

Jatropha a partir da utilização de diferentes solventes no intuito de avaliar sua atividade 

antimicrobiana. Kubmarawa e colaboradores (2007) analisaram o extrato etanólico de 
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Jatropha curcas e relatou a atividade antimicrobiana frente a Bacillus  subtillis e C. albicans. 

O extrato etanólico das raízes de Jatropha curcas também foi avaliado e mostrou atividade 

antimicrobiana frente às bactérias S. aureus e E. coli (ADAMU et al., 2005). 

Em relação aos constituintes do extrato alcoólico e aquoso de folhas da Jatropha 

multifida L., Hirota (2011) detectou a presença representativa de flavonóides, triterpenos e 

taninos que confirmam dados encontrados em literatura além de serem compostos que 

apresentam atividades biológicas.  

A presença de taninos e flavonóides no extrato de Jatropha multifida foi confirmada 

através de cloreto férrico e hidróxido de sódio, que desenvolveram colorações esverdeada e 

amarelada, respectivamente. A coloração verde indicou a presença de taninos condensados e o 

amarelo de flavonóides, sendo que ambos apresentam ação cicatrizante (CAMARGOS; 

VIEIRA, 2009). 

Outros estudos da análise fitoquímica do gênero Jatropha foram realizados com 

espécies diferentes e estes também mostraram composição semelhante. Lorenzi e Matos 

(2002) identificaram nas folhas e caules da Jatropha gossypiifolia L. flavonóides, esteróis e 

triterpenóides. A mesma espécie foi analisada quanto a sua constituição fitoquímica e 

apresentou as classes fitoquímicas: flavonóides, triterpenos, alcalóides, cumarina (TINTO et 

al., 1992; AHMAD, et al., 1992). 

Pilon (2011) identificou através da detecção dos metabólitos e da desreplicação dos 

extratos de Jatropha gossypiifolia e Jatropha multifida algumas substâncias típicas do gênero 

Jatropha como flavonóides e terpenos. 

Tendo como embasamento as pesquisas científicas citadas, deu-se continuidade ao 

trabalho avaliando a atividade antimicrobiana frente aos micro-organismos citados no item 

4.2.4.1., os quais foram desafiados frente ao extrato metanólico da Jatropha multifida L., nas 

concentrações de 0,27 a 69,06 mg/mL (diluições seriadas).  

Conforme citado no item 4.2.4.6., os resultados foram obtidos a partir da média de 

cada variável de pelo menos três réplicas com três repetições para cada micro-organismo e 

avaliados estatisticamente. Dessa forma, observou-se uma melhor atividade antimicrobiana do 

extrato metanólico a 17,27 mg/mL frente às bactérias Gram-negativas e fungo filamentoso e 

8,63 mg/mL para a bactéria Gram-positiva e levedura. 

Os resultados da atividade antimicrobiana do extrato metanólico da Jatropha multifida 

L. estão expressos nas tabelas 6, 7 e 8. A avaliação do Aspergillus brasiliensis novamente foi 
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qualitativa, considerando presença ou ausência nos poços da microplaca, sendo que sua CIM 

foi 17,27 mg/mL. Esse resultado corrobora com o obtido por Ayanbimpe   (2009)  que avaliou 

a ação antifúngica do extrato etanólico das folhas da Jatropha curcas e verificou que esta 

espécie também inibe o crescimento do Aspergillus niger com CIM de 0,75 mg/mL.  

Importante ressaltar que a espécie A. niger, após o advento do sequenciamento 

genômico, foi reclassificado como uma nova espécie denominada A. brasiliensis 

(HOUSEKNECHT et al., 2008). 

TABELA 6 – Porcentagem de inibição do extrato metanólico de Jatropha multifida L. em comparação com o 

antibiótico frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli a 10
5
 UFC/mL. 

Amostra e Controle                         % de inibição do crescimento microbiano 

 P. aeruginosa  E. coli 

C (+)                                                    100  100 

EM 8,63 mg/mL                                                                                    50  55 

EM 17,27 mg/mL                                                                                    80  85 

EM 34,53 mg/mL                                                                                    85  90 

EM= Extrato Metanólico; C (+)= Controle positivo (antibiótico Gentamicina) 

 

TABELA 7 – Porcentagem de inibição do extrato metanólico de Jatropha multifida L. em comparação com o 

antibiótico frente a Staphylococcus aureus a 10
5
 UFC/mL. 

Amostra e Controle                         % de inibição do crescimento microbiano 

 S. aureus 

C (+)                                                    100 

EM 4,32 mg/mL                                                                                    40 

EM 8,63 mg/mL                                                                                    90 

EM 17,27 mg/mL                                                                                    95 

EM= Extrato Metanólico; C (+)= Controle positivo (antibiótico Gentamicina) 
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TABELA 8 – Porcentagem de inibição do extrato metanólico de Jatropha multifida L. em comparação com o 

antibiótico frente à levedura Candida albicans a 10
3
 UFC/mL. 

Amostra e Controle                         % de inibição do crescimento microbiano 

 C. albicans 

C (+)                                                    100 

EM 4,32 mg/mL                                                                                    60 

EM 8,63 mg/mL                                                                                    80 

EM 17,27 mg/mL                                                                                    90 

EM= Extrato Metanólico; C (+)= Controle positivo (antibiótico Fungizone) 

 

Verificou-se que o extrato metanólico mostrou uma menor CIM para S. aureus 

(tabela 7) e C. albicans (tabela 8). As bactérias P. aeruginosa e E. coli, assim como o bolor A. 

brasiliensis, necessitaram de uma CIM maior para inibição.  

Em geral, as cepas Gram-negativas são mais resistentes aos extratos naturais do que 

as Gram-positivas. Os extratos de plantas são geralmente conhecidos por serem eficazes 

contra as bactérias Gram-positivas (CHAN et al., 2008). Isto pode ser atribuído a possíveis 

razões, tais como barreira de permeabilidade fornecida pela presença da parede celular com 

múltiplas camadas característica nas bactérias Gram-negativas ou pelos mecanismos de 

acumulação na membrana ou ainda devido a presença de enzimas no espaço periplasmático, 

que são capazes de quebrar as moléculas estranhas vindas de fora (MOTAMEDI et al., 2010). 

Os resultados obtidos referentes à atividade antimicrobiana da Jatropha multifida L. 

corroboram os de Ishmael (2013), que estudou a ação antimicrobiana das raízes e folhas da 

Jatropha zeyhery e detectou que esta espécie também inibe o crescimento das bactérias S. 

aureus e P. aeruginosa. 

Ogundare (2007) também relatou que a espécie Jatropha gossypifolia apresentou 

atividade antimicrobiana frente a P. aeruginosa, S. aureus e C. albicans, sendo que as 

bactérias P. aeruginosa, S. aureus apresentaram CIM de 6,25 mg/mL enquanto que o CIM 

para a levedura C. albicans foi de 25 mg/mL embasando os resultados encontrados no 

presente trabalho. 

Ayanbimpe et al. (2009) compararam a ação antifúngica dos extratos etanólicos de 

folhas das plantas Jatropha curcas e Moringa oleifera (Acácia-branca) e observaram que o 

CIM encontrado frente a Aspergillus brasiliensis do extrato de J. curcas foi de 0,75 mg/mL, 

enquanto que o CIM para o extrato de M. oleifera foi de 1,0 mg/mL. 
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Diversas espécies de Jatropha foram investigadas quanto à atividade antibacteriana, 

antifúngica e antiviral. Os extratos de J. curcas, J. gaumeri, J. gossypiifolia, J. multifida, J. 

nana e J. unicostata apresentaram inibição do crescimento frente às bactérias Gram-positivas 

e negativas. A J. unicostata mostrou ação antiviral frente ao Influenza tipo A e herpes Tipo 1 

(MOTHANA et al., 2011). 

Além do ácido gálico, flavonóides e taninos já citados no presente trabalho como 

possíveis responsáveis pela ação antimicrobiana, o gênero Jatropha possui a labaditina que é 

uma macromolécula peptídica e foi um dos primeiros peptídeos cíclicos isolados de Jatropha 

multifida (KOSASI et al., 1999).  

A labaditina é um peptídeo cíclico, hidrofóbico, com atividade antimicrobiana. Esse 

peptídeo apresentou ação inibitória sobre a ativação da via clássica do sistema complementar 

humano explicando a utilização da planta como anti-inflamatório na medicina popular 

(SABANDAR et al., 2013). 

Estes dados reforçam a importância de levantamentos e estudos direcionados à planta 

e seus compostos majoritários, podendo resultar na descoberta de novos agentes 

antibacterianos e antifúngicos.  

Através da tabela 9 é possível compararmos os resultados de CIM frente aos extratos 

aquoso e metanólico obtidos no presente trabalho. 
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TABELA 9 – Comparação dos resultados da atividade antimicrobiana encontrados frente aos extratos aquoso e 

metanólico.  

Micro-organismo testado      CIM dos extratos de Jatropha multifida L. (mg/mL) 

 EA EM 

P. aeruginosa 200 17,27 

E. coli 200 17,27 

S. aureus 200 8,63 

C. albicans 400 8,63 

A. brasiliensis 400 17,27 

EA= Extrato Aquoso; EM= Extrato Metanólico 

Pode-se concluir que o extrato metanólico mostrou atividade antimicrobiana maior 

quando comparado ao aquoso, tornando-se relevante a realização de ensaios de citotoxicidade 

e fototoxicidade que são alguns dos testes de segurança mais importantes realizados em 

cosméticos.  
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5.2 . Testes de segurança no extrato metanólico de Jatropha multifida L. 

 

5.2.1.  Citotoxicidade                           

 

Os resultados da avaliação in vitro de citotoxicidade realizados nas concentrações de 

0,01 a 34,53 mg/mL estão expressos na forma de porcentagem de viabilidade celular na figura 

11. Observou-se que o extrato metanólico de Jatropha multifida L. apresentou viabilidade 

celular igual ou superior a 100% nas concentrações de 0,01 a 4,32%. No entanto nas 

concentrações maiores que 4,32% o extrato apresentou potencial citotoxicidade. 

FIGURA 11 - Porcentagem de viabilidade celular após 48 horas de contato com o extrato metanólico. 

 

Esse resultado corrobora os dados obtidos de ensaios de toxicidade em ratos utilizando 

a seiva da Jatropha multifida L., onde ao final dos testes concluiu-se que o uso da seiva tem 

alguns efeitos sobre hemostasia (interrupção fisiológica de hemorragia), o que justifica seu 

uso na medicina tradicional. Além disso, não apresentou nenhuma toxicidade para a pele de 

modo que sua utilização como hemostático local é recomendado (VICTORIEN, 2012). 
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É descrito na literatura com frequência a descoberta de um princípio ativo chamado 

Multifidol isolado a partir do látex retirado do caule da J. multifida. Este composto que é um 

glicosídeo foi testado em ensaio de citotoxicidade in vitro frente a quatro diferentes linhagens 

de células tumorais e demonstrou um decréscimo da viabilidade celular para todas as 

linhagens testadas de forma dose-dependente (DAS et al., 2009). 

As pesquisas realizadas com a Jatropha multifida L. não relatam muitos dados sobre a 

citotoxicidade in vitro do extrato metanólico das folhas, ressaltando a importância de uma 

avaliação mais elaborada da citotoxicidade da planta. A avaliação da citotoxicidade de outras 

partes da planta, como raiz e flores, além do uso de outras linhagens celulares torna-se 

interessante para trabalhos futuros. 

 

5.2.2. Fototoxicidade 

 

Conforme citado anteriormente dados sobre a fototoxicidade do extrato apresentam 

alta relevância e por isso tal ensaio foi realizado com o intuito de identificarmos o potencial 

fototóxico da planta uma vez que podendo tornar-se futuramente princípio ativo em produtos 

cosméticos é essencial saber o potencial tóxico dessa substância quando exposta à luz do sol. 

Observou-se que o extrato metanólico de Jatropha multifida L. mostrou perfil 

fototóxico,  visto o valor de PIF=42 (figura 12). 
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FIGURA 12 - Leituras feitas da fototoxicidade do extrato metanólico de Jatropha multifida L. Os 

pontos em vermelho referem-se ao controle positivo da amostra (UVA+) e os pontos pretos referem-se ao 

controle negativo da amostra (UVA-). 

 

No gráfico apresentado na figura 12, é possível observar a curva para a placa exposta à 

luz UVA, simulação solar (curva em vermelho, UVA+), e para a placa mantida no escuro nas 

mesmas condições de ambiente e temperatura (curva em preto, UVA-). A IC50 para a placa 

UVA+ foi igual a 6,30 mg/mL e para a placa UVA- a IC50 foi igual a 0,15, logo, aplicando-se 

a fórmula de cálculo do fator de foto irritação (item 4.2.5.2), o PIF é igual a 42, o que indica 

que o extrato avaliado é fototóxico. No entanto, é necessário compreender que este dado 

fornece informações úteis quanto ao tipo de formulação adequado para veicular o extrato em 

cosméticos, por exemplo, sugerindo utilização noturna ou substância de bloqueio de raios 

UVA.  

Não foram encontrados na literatura dados sobre a fototoxicidade do extrato 

metanólico de folhas da Jatropha multifida L., abrindo horizontes para novas pesquisas. 

Tendo em vista o perfil fototóxico, o uso do extrato testado em cosmético torna-se limitado, 

mas como relatado anteriormente, poderia ser usado em cremes noturnos. Se for utilizado em 
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cremes diurnos, deve-se avaliar previamente a adição de substâncias bloqueadoras dos raios 

UVA à formulação. Contudo, estudos mais aprofundados devem ser realizados. 

A utilização de extratos vegetais em produtos cosméticos tem se mostrado tendência 

mundial e cresceu substancialmente nos últimos anos (ILHA et al., 2008). No entanto, há 

ainda poucos relatos na literatura em relação a atividade mutagênica ou fototóxica de extratos 

naturais (RAMOS et al, 2005) havendo dessa forma necessidade de ensaios de segurança 

neste tipo de extrato bem como mais pesquisas abrangendo o tema. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O extrato aquoso das folhas de Jatropha. multifida L. a 200 mg/mL mostrou 

atividade antimicrobiana frente às bactérias Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia 

coli ATCC 8739 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 e a 400 mg/mL para Candida 

albicans ATCC 10231 e Aspergillus brasiliensis ATCC 6538. 

 O extrato metanólico das folhas de Jatropha multifida L. a 8,63 mg/mL 

mostrou atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Candida 

albicans ATCC 10231 e a 17,27 mg/mL frente Escherichia coli ATCC 8739,  Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 e Aspergillus brasiliensis ATCC 6538. 

 Dentre os extratos, o metanólico se tornou mais interessante comercialmente 

uma vez que a concentração inibitória mínima foi menor quando comparado ao aquoso.   

 A avaliação da citotoxicidade forneceu dados importantes para a aplicação do 

extrato em testes de toxicidade e indicou que o extrato metanólico não é citotóxico em 

concentração igual ou inferior a 4,32 mg/mL.  

 O extrato foi considerado fototóxico, porém não impossibilita a utilização do 

mesmo em aplicações cosméticas, apenas fornece dados importantes quanto ao cuidado com a 

elaboração da formulação.  

 O extrato metanólico de folhas da Jatropha multifida L. pode ser considerado 

candidato a conservante para uso em formulações cosméticas, porém deve ser utilizado em 

associação com substâncias que possam inibir a fototoxicidade do extrato e aumentar a 

atividade antimicrobiana através do uso combinado de agentes antimicrobianos, requerendo 

estudos futuros para investigar estas associações.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Avaliação da atividade antimicrobiana de outras partes da planta, como raiz, 

caule, flores. 

 Identificação dos componentes majoritários da planta seguida da avaliação da 

atividade antimicrobiana dos mesmos. 

 Realização das análises de Challenge test, Citotoxicidade e Fototoxicidade em 

uma formulação cosmética. 

 Realização do teste de Salmonella / microssomo, também conhecido como 

teste de Ames, visando a avaliação de possíveis compostos mutagênicos presentes no extrato. 
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