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Piper amalago L., Piperaceae, conhecida popularmente como jaborandi-manso ou jaborandi-

falso, é um arbusto que mede de 2 a 7 m, encontrado na América Central e América do Sul. O 

chá de suas folhas é utilizado para o tratamento de pele, ferimentos e queimaduras.1 Possui ação 

anti-inflamatória, antimicrobiana e cicatrizante,2,3 sendo ainda utilizada como diurética e no 

tratamento de cálculo urinário.4 O presente trabalho teve por objetivo analisar a atividade 

antimicrobiana e o teor de flavonoides do extrato hidroalcoólico obtido das folhas de P. 

amalago. Para o preparo do extrato hidroalcoólico, 10 g de folhas secas foram maceradas em 100 

ml de etanol 70% (m/m). A mistura foi colocada em frasco âmbar, em local escuro por 7 dias e 

após filtrada. Para determinação total de flavonoides foi empregado o cloreto de alumínio a 2% 

(m/v) em metanol. A absorvância foi medida em 425 nm. O conteúdo total de flavonoides foi 

determinado usando uma curva padrão de quercetina com concentração entre (5 a 50 µg/ml). A 

análise da atividade antimicrobiana foi realizada mediante o método de perfuração em ágar, 

baseado no método de Fleming de escavação em valeta, que consiste na remoção de uma tira de 

ágar em formato cilíndrico, de modo a formar um poço de profundidade de 1 cm e nele foi 

empregado 100 μl do extrato hidroalcoólico diluído na concentração de 1% (m/v) 

(correspondendo a 1000 μg de resíduo sólido).  Para o controle do solvente foi utilizado álcool 

70% (m/m) (100 μl) e para o controle positivo de inibição o antibiótico gentamicina (50 μg). 

Para o controle de esterilidade do meio, duas placas contendo o meio foram incubadas nas 

mesmas condições, sendo o teste realizado em duplicata. A concentração das bactérias 

empregadas no ensaio foi de acordo com a turbidez do tubo número 0,5 da escala Mac Farland. 

Os resultados foram submetidos e analisados pelo teste T de Student, limite de confiança 95%. O 

extrato hidroalcoólico obtido das folhas de P. amalago apresentou halos de inibição frente às 

cepas de Enterococcus faecalis; Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, semelhante 

ao resultado obtido através do óleo extraído das folhas frente a E. faecalis e S. aureus 5. O teor de 

flavonoides presentes no extrato hidroalcoólico foi de 6,8 ± 0,11 μg/ml. Os resultados obtidos do 

extrato hidroalcoólico das folhas de P. amalago mostraram que essa espécie é uma fonte 

importante de metabólitos secundários com atividade antimicrobiana. 
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