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RESUMO

Introdução: Em se tratando de plantas medicinais no qual tenham presença de
óleos  essenciais,  a  secagem  tem  influência  direta  sobre  os  componentes
sensíveis.  Este  estudo  teve  por  objetivo  avaliar  a  avaliar  a  alterações  nas
propriedades bactericidas  do óleo  essencial  (OE)  das folhas de  B.  orellana
através  da  secagem.  Metodologia: A  secagem  foi  conduzida  em  estufa
convectiva.  O  OE  foi  extraído  por  hidrodestilação.  Para  atividade
antimicrobiana utilizou-se as técnicas de Difusão de Disco e Diluição em Caldo
frente as bactérias  E. coli e  S. aureus.  Resultados e Discussão: A ação do
OE através da  atividade antimicrobiana apresentou halos de inibição para  S.
aureus de 21 mm e 12 mm para E. coli. Conclusões: Este estudo demonstrou
que a temperatura de secagem a 45 °C é a mais indicada para a espécie B.
orellana,  em  estudo.  Visto  que,  a  mesma  apresentou  a  melhor  atividade
bactericida do OE obtido, incentivando assim seu potencial de aplicação.
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ABSTRACT

Introduction: In the case of medicinal plants in which essential oils are present,
drying has a direct  influence on sensitive components.  This  study aimed to
evaluate and evaluate changes in the bactericidal properties of the essential oil
(EO) of the leaves of B. orellana through drying Methodology: The drying was
carried out in a convective oven. The EO was extracted by hydrodistillation. For
antimicrobial  activity,  disk  diffusion  and broth  dilution  techniques  were  used
against  E.  coli and  S.  aureus bacteria.  Results  and  Discussion: The
antimicrobial activity, the OE, showed inhibition halos for  S. aureus of 21 mm
and 12 mm for  E. coli. Conclusions:  This study demonstrated that the drying
temperature at 45 ° C is the most suitable for the species  B. orellana, under
study in this work. Since, it presented the best bactericidal activity of the EO
obtained, thus encouraging its potential for application.
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INTRODUÇÃO

O urucum (Bixa  orellna L.)  é  uma  espécie  originária  de  regiões  de  climas
tropicais, característica da região Amazônica. Possui sementes condimentares
e  tinturiais,  exploradas  nativamente  no  Brasil;  sua  exploração  se  dá  por
múltiplos usos, desde ornamental e medicinal e é também muito utilizada pela
indústria  de  alimentos  com  permissão  da  Organização  Mundial  de  Saúde
(BARBIERI et al., 2011). A planta alcança no máximo cinco metros de altura e
apresenta copa bem desenvolvida. Suas folhas são simples, glabras, medindo
de 8 a 11 centímetros de comprimento. As flores são levemente rosas e o fruto
(cápsula deiscente ovoide) contém dois a três carpelos, cobertos por espinhos.
O  OE  das  sementes  é  rico  em  all-E-geranilgeraniol,  monoterpenos  e
sesquiterpenos  oxigenados,  além  dos  carotenoides  bixina  e  norbixina
(contendo  em  menor  quantidade  alfa  e  beta-caroteno).  O  uso  de  óleo  na
medicina popular ocorre principalmente para doenças coronarianas, afecções
do  estômago  e  intestino,  afecções  respiratórias,  queimaduras,  e  como
afrodisíaco (LORENZI E MATOS, 2008). 

Apesar  dos  carotenoides  encontrados  nessas  sementes  representarem  a
importância  econômica  dessa  planta,  outros  compostos  também  estão
presentes  na  planta,  tanto  na  parte  foliar  quanto  nas  próprias  sementes
juntamente  com  os  carotenoides  (VILAR  et  al.,  2014).  Em  se  tratando  de
plantas medicinais no qual tenham presença de óleos essenciais, a secagem
tem influência direta sobre os componentes sensíveis (GASPARIN et al., 2017).
O processo de secagem é uma operação que permite preparar o material para
o armazenamento e mantem a qualidade química dos princípios ativos, sem
que haja a perda do mesmo (LORENZI & MATOS, 2002). 

A quantidade e a composição dos OE’s são influenciadas diretamente pelas
diferentes  temperaturas  que  pode  ocorrer  durante  o  processo  de  secagem
(BORGES, 2020).  Por isso é de fundamental importância o conhecimento da
sensibilidade do princípio ativo das plantas, das propriedades físico-químicas e
a adequação das condições de secagem à sua qualidade no produto final.
Desta  forma,  este  estudo  teve  por  objetivo  avaliar  a  alterações  nas
propriedades bactericidas do óleo essencial (OE) das folhas de Bixa orellana L
através da secagem.

METODOLOGIA

Coleta do material vegetal 

As folhas de B. orellana (Urucum) foram coletadas no Herbário Ático Seabra da
Universidade  Federal  do  Maranhão  (UFMA). As  folhas  foram  coletadas
manualmente pela manhã, apresentando teor de água em torno de 90% (base
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úmida).  E  posteriormente,  foram  analisadas  no  laboratório  e  selecionadas
quanto aos aspectos visuais e as não danificadas.

Secagem

A  secagem  das  folhas  de  B.  orellana foi  conduzida  estufa  digital  de  ar
convectiva  FANEM 520,  com velocidade  padrão  do  ar  em 1  m/s,  em dias
alternados empregando-se as temperaturas de 30, 45 e 55 °C e a umidade
relativa (UR) do ar ambiente foi  monitorada. Foi empregada uma massa de
200g para cada temperatura de secagem, sendo a massa monitorada durante
todo o processo por pesagens descontínuas em intervalos de 5, 10, 20, 30 e 60
min  por  meio  de  uma  balança  analítica  Shimadzu  AUY220,  até  o  final  do
processo.

Obtenção do óleo essencial

As folhas de  B. orellana  secas na estufa de secagem de ar convectiva nas
temperaturas  de  30°C,  45°C  e  55°C  foram  trituradas  individualmente  em
moinho de facas elétrico (Fritsch Pulverisette 14, Oberstein, Alemanha), sendo
posteriormente  armazenadas para extração dos seus repectivos  OE’s.  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.

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. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliados pelo Método de Difusão de Disco para cada um dos OE’s
obtidos os seus potenciais bactericidas. Na Tabela 1 constam os resultados
obtidos nos ensaios antimicrobianos.

Tabela 1 – Diâmetro dos halos de inibição (mm) para ação do OE, NI=não
ocorreu inibição.

Bactéria GEN (30 µg) OE 35°C OE 45 °C OE 55 °C 
E. coli 25 mm NI 12 mm NI 

S. aureus  27 mm 7 mm 21 mm NI 
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Pela  classificação  de  Moreira  et  al.  (2005),  as  bactérias  são  consideradas
sensíveis a ação dos OE’s quando apresentam halos de inibição superiores a 9
mm frente a ação desses produtos naturais. A partir dessa classificação, foi
possível que constatar que a E. coli foi sensível apenas a ação do OE extraído
pela secagem da B. orellana L. a 45°C. Para o S. aureus apenas o OE de 55
°C  não  apresentou  atividade  bactericida  e  a  temperatura  de  35°C  não  se
apresentou sensível. 

Os resultados observados no teste de difusão de disco apresentados na Tabela
1 mostram que OE obtido através da secagem da B. orellana a 45 °C foi mais
eficiente ao inibir a bactéria  S. aureus, revelando um halo de inibição de 21
mm, comparando-se ao OE obtido empregando-se a temperatura de 30 °C
onde o mesmo inibiu em apenas 7 mm a mesma bactéria. Enquanto que o OE
obtido  da  planta  seca  em  55  °C  perdeu  todo  o  seu  potencial  biológico
bactericida.  Para  a  bactéria  E.  coli,  a  temperatura  de  secagem influenciou
novamente no potencial biológico do OE. O OE obtido das folhas secas a 45 °C
apresentaram o melhor desempenho bactericida com um halo de 12 mm e
novamente o OE de 55 °C não apresentou potencial bactericida assim como o
OE de 35°C. 

Estudos  já  relataram  a  ação  inibitória  do  urucum  sobre  S.  aureus.
(GONÇALVES et al.,  2005) realizaram testes com o extrato da semente de
urucum comercial  sobre  bactérias  Gram positivas  entre  elas  a  S.  aureus e
comprovaram que ele apresentou atividade antimicrobiana halos de inibição de
15 mm. Em outra pesquisa feita por (SILVA et al., 2018) comprovou atividade
antimicrobiana do extrato da semente madura sobre a bactéria S. aureus e E.
coli com halo de 18 mm e 12 mm de diâmetro respectivamente.

CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou que a temperatura de secagem a 45 °C é a mais
indicada para a espécie B. orellana. Visto que, a mesma apresentou a melhor
atividade bactericida do óleo essencial obtido, incentivando assim seu potencial
de aplicação.
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