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Adenanthera pavonina L., Fabaceae, é amplamente utilizada na medicina tradicional para o 

tratamento de doenças como diabetes, diarreia, hemorragia e inflamação. Em trabalhos anteriores 

com o extrato de sementes de A. pavonina foram evidenciadas as atividades anti-inflamatória e 

analgésica.1 O objetivo deste trabalho foi a obtenção da fração albumina presente em sementes 

de A. pavonina para realizar a caracterização fitoquímica e detecção de lectina e testá-las in vitro 

contra bactérias patogênicas. Para obtenção da fração albumina (FA) foi utilizada a farinha de 

sementes de A. pavonina sem as cascas pigmentadas. A farinha foi submetida à extração com 

solução de NaCl 0,5 M (1 g, 10 ml) durante 4 h. Em seguida, foi realizada a centrifugação a 5000 

x g durante 30 min a 4 ºC. O sobrenadante obtido foi denominado extrato bruto (EB) e dialisado 

em membrana de celulose contra água ultrapura. Para obtenção da fração albumina o dialisado 

foi centrifugado nas mesmas condições supracitadas e o sobrenadante resultante gerou a fração 

albumina (FA). Os teores de proteínas solúveis dos extratos foram determinados por Bradford2 e 

caracterizados por PAGE-SDS, com gel de separação de 15%. A caracterização fitoquímica do 

EB e FA foi realizada para determinar saponinas (teste de espuma-agitação); taninos (reação com 

cloreto férrico/acetato de chumbo/gelatina); carboidratos (teste de Molisch); amido (teste do 

iodo); antocianinas, antocianidinas e flavonoides (teste de variação do pH/aquecimento); 

catequinas (reação com ácido clorídrico/aquecimento), flavonois e xantonas (reação com 

magnésio granulado/ácido clorídrico/aquecimento). Para detecção da lectina foi utilizado o teste 

de hemaglutinação. A partir do processo da obtenção da fração albumina, alguns metabólitos 

secundários presentes no EB foram eliminados, como flavonas, flavonois, xantonas e taninos. 

Evidenciou-se que a fração albumina possui saponinas, flavanonois e lectina. Trabalhos 

publicados anteriormente revelam que tais compostos possuem atividade antibacteriana, atuando 

por diferentes mecanismos.3,4,5 Para determinar o potencial antibacteriano da fração albumina, 

foram realizados testes frente a bactérias patogênicas Gram negativas, utilizando as cepas de 

Escherichia coli, Acinetobacter baumannii e Salmonella sp. Para a atividade antibacteriana, a FA 

apresentou resultados significativos (p < 0,05) para as bactérias Salmonella sp. e A. baumanii, 

apresentando uma concentração inibitória mínima de 645 µg/ml e 80,62 µg/ml, respectivamente.  

Desta forma, a fração albumina foi extraída e testada frente as bactérias Gram negativas, e 

apresentou um potencial inibitório, em decorrência dos compostos presentes na fração albumina.  
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