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RESUMO

Introdução: Além  de  sua  principal  utilização  como  condimento,  o  açafrão
possui substâncias antioxidantes, antimicrobianas e corantes que lhe conferem
possibilidade  de  emprego  em  outras  áreas.  Este  estudo  teve  por  objetivo
avaliar  a  atividade  antimicrobiana  e  toxicidade  do  óleo  essencial  (OE)  das
folhas de  C. longa. Metodologia: O OE foi  extraído por  hidrodestilação.  O
ensaio  de toxicidade foi  realizado por  letalidade com  Artemia salina  Leach.
Para atividade antimicrobiana utilizou-se as técnicas de Difusão de Disco e
Diluição em Caldo frente as bactérias em estudo. Resultados e Discussão: A
CL50 de toxicidade obtida para o OE foi de  295,39 mg L-1 sendo  classificado
como  atóxico.  Em  relação  a  atividade  antimicrobiana,  o  OE  apresentou
excelentes halos de inibição para atividade bactericida, principalmente contra a
S. aureus.  Conclusões:  Através dos resultados, pode-se concluir que o OE
teve  ação  frente  a  todos  os  microrganismos  testados  e  atóxico  frente  a
microrganismos não-alvos. 
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ABSTRACT

Introduction: In  addition  to  its  main  use  as  a  condiment,  saffron  has
antioxidant substances, antimicrobials and dyes that give it the possibility of use
in the other areas. This study aimed to evaluate the antimicrobial activity and
toxicity of the essential oil (OE) of the leaves of  C. longa.  Methodology: The
EO was extracted by  hydrodistillation.  The toxicity  assay was performed by
lethality with Artemia salina Leach. For antimicrobial activity, the techniques of
Disc Diffusion and Dilution in Broth were used in front of the bacteria under
study.  Results  and  Discussion: The  LC50 of  toxicity  obtained  for  EO was
295,39  mg  L-1 and  classified  nontoxic. Regarding antimicrobial activitythe OE
showed excellent halos of inhibition for bactericidal activity, mainly against S.
aureus. Conclusions: Through the results, it can be concluded that the OE had
action  against  all  tested  microorganisms  and  non-toxic  against  non-target
microorganisms. 
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INTRODUÇÃO

Durante séculos, o açafrão tem sido utilizado em vários países asiáticos como
uma  especiaria  culinária,  para  conferir  sabor  e  cor  característicos,
principalmente na base da mistura do curry (ABEROUMAND, 2011). Também
adicionada aos alimentos a fim de preservar o seu frescor e valor nutritivo,
melhorar  a  palatabilidade  e  aparência,  e  prolongar  a  vida  de  prateleira  de
alimentos perecíveis. Além de sua principal utilização como condimento, possui
substâncias  antioxidantes,  antimicrobianas  e  corantes  que  lhe  conferem
possibilidade de emprego nas áreas de cosméticos (TAKEUCHI et al., 2012).

A  demanda  dos  consumidores  por  alimentos  naturais  vem  despertando  o
interesse  de  pesquisadores  e  da  indústria  de  alimentos  por  compostos,
extraídos de plantas, com propriedades antimicrobianas, antioxidantes, entre
outras  que  garantam  as  qualidades  desejáveis  no  alimento.  Entre  esses
compostos,  destacam-se  os  óleos  essenciais,  principalmente  pelas
propriedades antimicrobianas apresentadas em diversos estudos.  Dentre  os
vários óleos com caráter antimicrobiano destaca-se a atividade antimicrobiana
in  vitro  do  óleo  essencial  do  açafrão  (PÉRET-ALMEIDA,  NAGHETINI  et  al.
2008).

Os OE podem ser extraídos de diferentes órgãos vegetais como frutas, flores,
folhas, cascas e raízes, entretanto sua composição é variável de acordo com o
local  de  extração,  época  do  ano  e  localização  geográfica.  Além  disso,
apresentam baixo peso molecular, não se misturam com a água e apresentam-
se líquidos a temperatura ambiente. Sua extração pode ser feita através de
CO2 supercrítico,  prensagem  à  frio  e  hidrodestilação,  sendo  este  último  o
método mais utilizado para extração, apresentando a vantagem de não utilizar
nenhum solvente que possa ser tóxico, uma vez que é utilizado apenas água
(ANDRADE et al., 2014). 

A  extração  de  óleo  essencial  do  açafrão  é  realizada  principalmente  por
hidrodestilação,  apresentando um produto de excelente qualidade técnica  e
sensorial, que possibilita estender sua utilização aos mercados de perfumaria,
medicinal, têxtil, condimentar e alimentício. Apresenta sabor e aroma residual,
sendo utilizados em alimentos não somente como pigmento, mais para conferir
aspectos  sensoriais  ao  produto.  Atua  também  como  antimicrobiano  e
antioxidante natural, em uma ampla variedade de bactérias, parasitas e fungos
patogênicos  (AKRAM,  SHAHAB-UDDIN  et  al.  2010).  Diante  do  exposto,  o
presente trabalho tem como objetivo avaliar  a  toxidade e antimicrobiana do
óleo  essencial  das  folhas  de  açafrão  (Curcuma  longa) frente  à  micro-
organismos e deteriorantes de alimentos.
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METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As folhas de C. longa L (açafrão) foram coletadas no Herbário Ático Seabra da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), secas a temperatura ambiente por
cinco dias, e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram utilizadas
200g das folhas secas de C. longa, adicionando-se água destilada (1:10). Para
extração dos OE’s, utilizou-se a técnica de hidrodestilação com um extrator de
Clevenger de vidro acoplado a um balão de fundo redondo acondicionado em
manta elétrica como fonte geradora de calor. 

Toxicidade

Este ensaio foi realizado de acordo com a metodologia descrita por (MEYER,
FERRIGNI et al. 1982). Para a avaliação da letalidade de Artemia salina Leach,
foi  preparada uma solução salina estoque de cada OE na concentração de
10.000 mg L-1 e 0,02 mg de Tween 80 (tenso ativo). Foram realizadas diluições
a fim de obtermos concentrações de 10, 100 e 1000 mg L-1, respectivamente.
Todos os  ensaios  foram realizados em triplicatas,  onde dez larvas na fase
náuplio foram transferidas para cada um dos tubos de ensaio. Para o branco
utilizou-se 5 mL da solução salina, para o controle positivo K2Cr2O7 e para o
controle negativo 5 mL uma solução 4 mg L-1 de Tween 80. Após 24 horas,
realizou-se a contagem das larvas vivas, considerando-se mortas aquelas que
não se movimentaram durante a observação e nem com a leve agitação do
frasco. Calculou-se a CL50 pelo método de Probit (FINNEY, 1952).

Atividade antimicrobiana

A atividade antimicrobiana foi realizada segundo a técnica de difusão de disco
do Clinical and Laboratory Standards Institute (2020) que padroniza os testes
de  sensibilidade  de  antimicrobianos  por  disco-difusão,  utilizando-se
suspensões  padronizadas  das  cepas  de  bactérias  distribuídas  em  placas
contendo meio  de cultura  Ágar  Mueller  Hinton (AMH) acrescidas de discos
contendo 20 μL do OE. Como controle positivo utilizou-se Gentamicina (30 µg).
As  placas  foram  incubadas  em  estufa  bacteriológica  a  35  °C/24  h.  Os
diâmetros dos halos de inibição foram mensurados, incluindo o diâmetro do
disco. Esses ensaios foram feitos em triplicata.

Para  determinação  da  Concentração  Inibitória  Mínima  (CIM),  utilizou-se  a
técnica de diluição em caldo. Com diluições seriadas do OE em Caldo Mueller
Hinton (MH), resultando nas concentrações de 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 10
e 5 μg/mL, realizando-se os controles de esterilidade e com incubação a 35ºC
por  24  horas.  Após  o  período  de  incubação,  foi  verificada  a  concentração
inibitória mínima do óleo e extrato, sendo definida como a menor concentração
que visivelmente inibiu o crescimento bacteriano (ausência de turvação visível).
Ensaios realizados em triplicata.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toxicidade

Com o ensaio de toxicidade, foi possível observar que o OE não apresentou
toxicidade por exibir CL50 de 295,39 mg L-1  ± 3,15 mg L-1, adotou-se o critério
estabelecido por (DOLABELA et al., 1997) para classificação da toxicidade dos
óleos essenciais. Assim com o estudo realizado por (DA SILVA FILHO, et al.,
2009) que  obteve  o  valor  319,82  mg/L,  sendo  classificado  também  como
atóxico. 

Atividade antimicrobiana

Na Tabela 1 constam os resultados obtidos nos ensaios antimicrobianos.

Tabela 1 – Ação antimicrobiana do OE frente a bactérias testadas

Estirpe *GEN 
(30 µg) 

DHI 
(mm) 

CIM 
(µg/mL) 

CBM 
(µg/mL) 

E. coli 20 19 300 500 
S. aureus 25 23 250 400 

P. aeruginosa 15 14 180 400 
Salmonella sp. 18 16 220 550 

 

Observou-se que o OE teve o melhor halo de inibição para ação frente a  S.
aureus pelo  método de difusão de disco.  Pelo  ensaio  de difusão  em meio
liquido o OE teve melhor  ação inibitória  para  P. aeruginosa e melhor  ação
bactericida  frente  a  S.  aureus  e  P.  aeruginosa. No  estudo  realizado  por
(FRANCO, OLIVEIRA et al. 2007), avaliando a atividade antibacteriana do OE
de  C.  longa,  constatou  que  o  mesmo  apresentou  atividade  antimicrobiana
sobre  S. aureus em um halo de inibição de 12mm. O estudo realizado por
(CAMILO,  DE  CARVALHO  et  al.  2020) também  comprova  a  atividade
antimicrobiana observada para S. aureus e E. coli frente a ação do OE de C.
longa.  Resultados similares também foram encontrados por  (DA SILVA, DA
CUNHA et al. 2018), em que observaram ação do OE frente a S. aureus e E.
coli.

De maneira geral, pode-se dizer que os extratos apresentaram maior atividade
bactericida, principalmente com a S. aureus. Isto ocorre devido a esta ser uma
bactéria Gram positiva, a qual possui uma única camada de peptideoglicano
envolvendo a célula, sendo mais sensível a agentes microbianos, enquanto a
E.  coli é  uma  bactéria  Gram  negativa,  que  possui  uma  estrutura  em
multicamadas, apresentando maior resistência  (MADIGAN, MARTINKO et al.
2010). 

CONCLUSÕES

Através dos resultados, pode-se concluir que o OE teve ação frente a todos os
microrganismos testados e atóxico frente a microrganismos não-alvos. Assim,
incentiva-se o potencial de aplicação do OE de C. longa.
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