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RESUMO

Introdução A  utilização  de  plantas  como  medicamentos  acompanhou  o
processo civilizatório  e  ainda representa  uma fonte  de recursos à moderna
farmacologia. Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana
do  óleo essencial  (OE) das folhas de  A. zerumbet. 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 E. coli e S. aureus.
Resultados e Discussão: A CL50 de toxicidade obtida para o OE foi de 466,68
mg L-1 sendo classificado como atóxico. Em relação a atividade antimicrobiana,
o OE apresentou halos de inibição para S. aureus de 25 mm e de 11 mm para
E. coli. Conclusões: Este estudo comprovou que OE da espécie A. zerumbet
apresentou  ótimos  resultados  de  atividade  antibactericida  frente  aos
microrganismos testados e atoxicidade aos organismos não alvos.
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ABSTRACT

Introduction: The  use  of  plants  as  medicines  accompanied  the  civilizing
process and still represents a source of resources for modern pharmacology.
This study aimed to evaluate the antimicrobial activity of essential oil (EO) of A.
zerumbet. leaves.  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  E. coli and  S. aureus.  Results and Discussion:
The LC50 of toxicity obtained for EO was 466,68 mg L-1 and classified nontoxic.
Regarding antimicrobial activity, EO presented inhibition halos for S. aureus of
25 mm and 11 mm for E. coli. Conclusions: This study proved that EO of the
A. zerumbet species showed excellent results of antibacterial activity against
the tested microorganisms and non-target organism toxicity.
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INTRODUÇÃO

A  utilização  de  plantas  como  medicamentos  acompanhou  o  processo
civilizatório e ainda representa uma fonte de recursos à moderna farmacologia.
(BRUGALLI et al. 2003). Além disso, o consumidor tem valorizado cada vez
mais a disponibilização de produtos cosméticos e alimentícios mais naturais,
saudáveis e que possam trazer algum benefício à saúde. Esses fatores têm
contribuído para aumentar o interesse na pesquisa de produtos naturais que
apresentem  atividades  biológicas  tais  como  a  atividade  antimicrobiana
(RAHMAN  et  al.  2009,  VIUDA-MARTOS  et  al.  2010).  Os  componentes
essenciais  bioativos  das  plantas  medicinais  ou  óleos  voláteis,  também
conhecidos como óleos essenciais, apresentam-se promissores na terapêutica
de doenças infecciosas (OGUNWANDE et al. 2005). 

Os óleos essenciais são líquidos voláteis, de cor límpida, solúveis em lipídeos e
solventes orgânicos que têm densidade inferior à da água. Eles podem estar
presentes  em  todos  os  órgãos  de  plantas,  incluindo  botões,  flores,  folhas,
sementes, ramos, caules, flores, frutos, raízes ou casca, mas geralmente estão
armazenados em células secretoras, cavidades, canais, tricomas glandulares
ou células epidérmicas. Estas plantas em geral são conhecidas por seus efeitos
antioxidantes,  bem como por  suas propriedades antissépticas,  medicinais  e
pela fragrância,  sendo muitas vezes usadas na preservação de alimentos e
como  analgésicos,  sedativos,  antinflamatórios,  anestésicos  locais  e
espasmolíticos (DA SILVA SANTOS, PICCOLI et al. 2017).

Para tanto, estudos experimentais são essenciais para confirmar as possíveis
propriedades  antibióticas  de  um  grande  número  destas  plantas  e  de  seus
produtos  derivados  (LIMA  et  al.,  2003).  Conhecida  popularmente  como
“Colônia”  devido  ao aroma intenso e  adocicado exalado por  suas folhas,  a
Alpínia speciosa, ou Alpinia zerumbet, vem sendo profundamente estudada, já
sendo  de  conhecimento  científico  diversos  efeitos  do  seu  óleo  essencial
(KRIECK et al. 2008). 

Os compostos e suas porcentagens presentes nos OE variam de acordo com a
espécie considerada, as condições de coleta e extração, e as partes da planta
utilizadas, os principais compostos isolados dos óleos essenciais são terpenos
e seus derivados oxigenados, terpenoides, incluindo os compostos fenólicos
(SOLÓRZANO-SANTOS, MIRANDA-NOVALES et al. 2011). Desta forma, este
estudo teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana  do óleo essencial
(OE) das folhas de A. zerumbet.

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial
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As folhas de A. zerumbet (açafrão) foram coletadas no Herbário Ático Seabra
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), secas a temperatura de 45 °C,
e posteriormente, trituradas em moinho de facas. Foram utilizadas 100g das
folhas  secas  de  A.  zerumbet,  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 (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
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Com os resultados obtidos no ensaio de toxicidade, foi possível observar que o
OE não apresentou toxicidade por exibir CL50 de 446,68 mg L-1  ± 3,15 mg L-1,
valor  superior  ao referencial  de  250 mg L-1 para  classificá-lo  como atóxico,
segundo critério estabelecido por (DOLABELA, 1997),  ressaltando que e de
vital  importância obter um produto atóxico que não gere efeitos colaterais a
organismos não alvos, logo este OE tem seu potencial de aplicação fortemente
incentivada neste estudo.

Atividade antimicrobiana

Na Tabela 1 constam os resultados obtidos nos ensaios antimicrobianos. 

Tabela 1 – Ação antimicrobiana do OE frente a S. aureus e E. coli
Bactérias Halos de inibição 

E. coli 11 mm 
S. aureus 25 mm 

 

Pela classificação de Moreira et al. (2005), as bactérias são sensíveis a ação
dos  OE’s  quando  apresentam halos  de  inibição  superiores  a  9  mm.  Desta
forma, foi possível que constatar que a E. coli e a S. aureus foi sensível a ação
do  OE  extraído  pela  secagem  da  A.  zerumbet.  Esse  resultado  mostra-se
aceitável visto que outros estudos relataram essa ação em extratos da planta
com valores próximos ao deste estudo como  (Castro, Lima et al.  2016) que
apresentou halo de inibição de 35 mm com o óleo essencial de  A. zerumbet
que,  na  concentração  de  100  mg.mL-1  proporcionou  inibição  total  do
crescimento bacteriano. 

A grande variação no conteúdo de monoterpenos observada entre amostras de
OE  obtidas  de  plantas  da  mesma  região,  coletadas  na  mesma  estação
climática, sugere que existem fatores abióticos e bióticos que influenciam a
biossíntese desses componentes. Estes resultados mostram a importância de
se realizar um estudo metabolômico do OE de  A. zerumbet para determinar
esses  fatores  e  uma  condição  adequada  de  cultivo  para  A.  zerumbet que
maximize a biossíntese de compostos bioativos  (CARDOSO, NAKAMURA et
al. 2018).

CONCLUSÕES

Este estudo comprovou que OE da espécie  A. zerumbet  apresentou ótimos
resultados de atividade antibactericida frente aos microrganismos testados e
atoxicidade aos organismos não alvos.
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