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RESUMO 

Introdução: As plantas medicinais têm atraído a atenção de pesquisadores do 
mundo inteiro, por suas propriedades medicinais e organolépticas. Este estudo 
teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e toxicidade do óleo 
essencial (OE) das folhas de Citrus sinensis L. 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 Escherichia coli e 
Staphylococcus aureus. Resultados e Discussão: A CL50 de toxicidade obtida 

para o OE foi de 415,12 mg L-1 sendo classificado como atóxico. Em relação a 
atividade antimicrobiana, o OE apresentou halos de inibição para S. aureus de 
28 mm e de 14 mm para E. coli. Conclusões: Este estudo demonstrou a ação 
bactericida do OE frente aos microrganismos testados, sendo classificado 
como atóxico pelo ensaio de toxicidade.  

Palavras-chave – Toxicidade; Antimicrobiano; Bactérias. 
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ABSTRACT 

Introduction: Medicinal plants have attracted the attention of researchers from 

all over the world, due to their medicinal and organoleptic properties. This study 
aimed to evaluate the antimicrobial activity and toxicity of the essential oil (EO) 
of the leaves of Citrus sinensis L. Methodology: The EO was extracted by 
hydrodistillation. The toxicity test was performed by lethality with Artemia salina 
Leach. For antimicrobial activity used as disk diffusion and heat dilution 
techniques against Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria. 
Results and Discussion: An LC50 of toxicity used for OE was 415.12 mg L-1 
and was classified as non-toxic. Regarding antimicrobial activity, the EO 
showed inhibition halos for S. aureus of 28 mm and 14 mm for E. coli. 
Conclusions: This study demonstrated a bacterial action of OE against the 

tested microorganisms, being classified as non-toxic by the toxicity test. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais têm atraído a atenção de pesquisadores do mundo 
inteiro, por suas propriedades medicinais e organolépticas (BRASIL, 2014). O 
que tem chamado a atenção de pesquisadores por ser uma fonte promissora 
de substâncias que podem ser utilizadas no controle de microrganismos 
(HADDOUCHI et al., 2015). 
 
Os efeitos benéficos das plantas estão associados com a presença de 
compostos substâncias ativas, entre elas os terpenos, que são formados por 
unidades de isopreno e derivados de fenilpropano (ASCENÇÃO&MOUCHREK 
FILHO, 2013). A composição química, o número de compostos, sua quantidade 
relativa e o rendimento de cada óleo essencial variam de espécie para espécie, 
em função do método de extração, além da função de parâmetros climáticos, 
localização e fatores agronômicos (SERAGLIO et al., 2014). 
 
Muitas espécies possuem propriedades terapêuticas, e, portanto, o uso de 
plantas medicinais representa um fator essencial para a manutenção das 
condições de saúde das pessoas (MORELLI, 2010). Parte das propriedades 
farmacêuticas descritas para plantas medicinais são creditadas aos óleos 
essenciais (PROBST, 2012). 

Dentre as plantas medicinais de uso popular e promissoras de OE’s, destaca-
se Citrus sinensis (L.), é uma das espécies que mais possui óleo essencial que 
pode ser extraído do pericarpo do fruto, sendo este um subproduto da indústria 
do suco, visto que as cascas do fruto da laranja são comumente não 
aproveitadas (SILVA-SANTOS, 2002). O fruto tem casca fina e lisa, cor 
amarelo avermelhada e polpa suculenta.  Tem sabor adocicado, e é especial 
para o preparo de sucos e geleias (BENELLI, 2010). Porém, o seu OE é usado 
em perfumaria, sabonetes e na área farmacêutica em geral, além de materiais 
de limpeza, em balas e bebidas. Desta forma, este estudo teve por objetivo 
avaliar a toxicidade e a atividade antimicrobiana frente a microrganismos 
patogênicos.  

 
METODOLOGIA 

Material vegetal e obtenção do óleo essencial 

As cascas dos frutos C. sinensis (laranja) foram coletadas no município 
de São Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi 
transportado ao Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais 
(LOEPAV/UFMA), onde foi submetido à estufa de secagem de ar convectiva 
FANEM 520 a 45ºC por 24 horas, e posteriormente, trituradas em moinho de 
facas. Foram utilizadas 100g das cascas dos frutos C. sinensis adicionando-se 
água destilada (1:10). Para extração dos OE’s, utilizou-se a técnica de 
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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 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 (CLSI, 2015) que padroniza os 
testes de sensibilidade de antimicrobianos por disco-difusão, utilizando-se 
suspensões padronizadas de cepas de Escherichia coli (ATCC 25922) e 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) distribuídas em placas contendo meio 
de cultura Ágar Mueller Hinton (AMH) acrescidas de discos contendo 50 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. 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-1, realizando-se os controles de esterilidade e com incubação a 35ºC 
por 24 horas. A Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi mensurada a partir 
da inoculação de 10 µL dos tubos resultantes da diluição em Caldo Mueller 
Hinton, realizou uma contagem das placas após 24h, onde as placas que não 
cresceram colônias foram classificadas como concentrações bactericidas para 
a ação do OE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Toxicidade 

Segundo o ensaio de toxicidade, foi possível constatar CL50 para ação do OE 
de C. sinensis em 415,12 mg L-1, muito acima do critério de (DOLABELA, 1997) 
que era de apenas 250 mg/L para ser classificado como atóxico. No controle 

positivo (K2Cr2O7) todas as larvas apresentaram-se inativa frente ao OE.  Logo, este 
OE tem seu potencial de aplicabilidade incentivado. 
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Atividade antimicrobiana 

Na Tabela 1 constam os resultados obtidos nos ensaios antimicrobianos. 

Tabela 1 – Ação antimicrobiana do OE de C. sinensis  

Bactérias Halos de inibição CIM CBM 

E. coli 17 ± 1,15 mm 150 µg mL-1 300 µg mL-1 
S. aureus 28 ± 1,10 mm 50 µg mL-1 200 µg mL-1 

 

 
Segundo a Tabela 1, os halos de inibição formados permitem classificar as 
cepas bacterianas como sensíveis frente ao OE deste estudo pelo critério 
estabelecido por Moreira et al. (2005). O OE apresentou-se mais sensível 
frente as cepas de S. aureus. Os resultados analisados verificam a relevância 
deste estudo, Eldahshan&Halim (2016) ao estudarem o OE das folhas de C. 
sinensis obtiveram um halo de 20,1 mm para ação do OE frente a S. aureus e 
16,2 mm frente as cepas de E. coli. Evidenciando as analises deste estudo.  

Os resultados observados para as CIM’s, demonstraram que o OE seguiu a 
classificação de Aligiannis et al. (2011), que propõe classificar produtos 
vegetais com base nos resultados do CIM. Inibidores fortes: CIM de até 500 μg 
mL-1; inibidores moderados: MIC entre 600 e 1000 μg mL-1; inibidores fracos: 
CIM acima de 1000 μg mL-1. O OE foi considerado um inibidor forte frente 
ambas as cepas. 

No entanto, os resultados da CBM mais favoráveis foram para S. aureus, 
observando-se ação bactericida a partir de 200 µg mL-1, enquanto observou-se 
ação a partir de 300 µg mL-1 para E. coli. As substâncias antimicrobianas e os 
compostos presentes no OE podem colaborarem para atividade bactericida 
frente aos microrganismos deste estudo.  

CONCLUSÕES 

Este estudo demonstrou ação bactericida do OE frente às bactérias testadas, 
sendo classificado como atóxico por intermédio do ensaio de toxicidade. 
Estimulando seu potencial e aplicabilidade.  
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