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RESUMO

Introdução: Plantas  têm  sido  tradicionalmente  usadas  por  populações  de
todos os continentes no controle de diversas doenças. Este estudo teve por
objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e toxicidade do óleo essencial (OE)
das cascas do fruto  de  Hymenaea courbaril  Labill.  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 às bactérias Escherichia coli e
Staphylococcus aureus. Resultados e Discussão: A CL50 de toxicidade obtida
para o OE foi de 354,8 mg L-1 sendo classificado como atóxico. Em relação à
atividade antimicrobiana, o OE apresentou halos de inibição para S. aureus de
33 mm e de 21 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. Tal achado aponta o produto como
uma alternativa terapêutica, incentivando sua aplicação.
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ABSTRACT

Introduction: Plants  have  traditionally  been  used  by  populations  on  all
continents to control various diseases and pests. This study aimed to evaluate
the antimicrobial activity and the toxicity of the essential oil (EO) of the peels of
the fruits of Hymenaea courbaril Labill. Methodology: The OE was extracted by
hydrodistillation. The toxicity test was performed by lethality with Artemia salina
Leach. For the antimicrobial activity used as a Disc Diffusion and Broth Dilution
technique  against  the  bacteria  Escherichia  coli and  Staphylococcus  aureus.
Results and Discussion: LC50 of toxicity used for OE was 354.8 mg L -1 and
was classified as non-toxic. Regarding antimicrobial activity, the OE presented
inhibition halos for  S. aureus of 33 mm and 21 mm for  E. coli. Conclusions:
This  study  demonstrated  the  bactericidal  action  of  EO  against  the  tested
microorganisms, being classified as non-toxic by the toxicity test. This finding
points to the product as a therapeutic alternative, encouraging its application.
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INTRODUÇÃO

Plantas  têm  sido  tradicionalmente  usadas  por  populações  de  todos  os
continentes no controle de diversas doenças (SIMÕES et al.,  2010) e a sua
utilização para fins terapêuticos é uma prática antiga realizada pela civilização
humana no decorrer de séculos, empregando-se produtos de origem vegetal,
sendo estes, as principais fontes de drogas (LAMEIRA et al., 2008).

As plantas são uma importante fonte de produtos biologicamente ativos, muitos
dos quais se constituem em modelos para síntese de um grande numero de
fármacos (MARTINS, 2010). As propriedades dessas plantas medicinais estão
diretamente relacionadas aos seus óleos essenciais (OE’s), que de acordo com
Simões (2010) são componentes que integram os metabolitos secundários das
plantas,  ou  seja,  fazem  parte  do  sistema  não  primal  destes  organismos,
possuindo funções de proteção contra elementos externos às plantas. 

Dentre  as  espécies  aromáticas  encontra-se  a  Hymenaea  courbaril L.
popularmente conhecida como "Árvore de Copal ', Jatobá ou Jutaí, pertencente
à família Fabaceae (FERNANDES et al.,  2015). Essa planta é caracterizada
por apresentar grandes quantidades de fitoquímicos, especialmente compostos
fenólicos e vitamina C (OLIVEIRA et al., 2014). Desta forma, este estudo teve
por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e toxicidade  do óleo essencial
(OE)  das  cascas  dos  frutos  de  Hymenaea  courbaril Labill.  Com  intuito  de
expandir  as  informações  no  que  se  diz  respeito às  suas  características  e
propriedades  medicinais  estimulando  o  conhecimento  e  dando  ênfase  a
algumas advertências quanto ao consumo.

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As cascas do fruto de  H. courbaril (jatobá) foram coletadas no município de
Palmeiras, Maranhão, Brasil., secas a temperatura ambiente por cinco dias, e
posteriormente,  trituradas  em moinho  de  facas.  Foram utilizadas  200g  das
cascas dos frutos de H. courbaril, 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 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
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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 CL 50

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

De acordo com o ensaio de toxicidade, foi possível observar que o OE não
apresentou  toxicidade  por  exibir  CL50 de  354,8 mg  L-1,  valor  superior  ao
referencial  de  250  mg  L-1 para  classificá-lo  como  atóxico,  segundo  critério
estabelecido por Dolabela (1997), logo este OE tem seu potencial de aplicação
aceitáveis e incentivado. 

Atividade antimicrobiana

Na Tabela 1 constam os resultados obtidos nos ensaios antimicrobianos.
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Tabela 1 – Ação antimicrobiana do OE frente a S. aureus e E. coli
Bactérias Halos de inibição CIM CBM 

E. coli 21 mm 190 µg mL-1 490 µg mL-1 
S. aureus 33 mm 170 µg mL-1 450 µg mL-1 

 

Conforme demonstrado na Tabela 1, os halos de inibição formados permitem
classificar  as  cepas  bacterianas  como  sensíveis  frente  ao  OE  utilizado,
segundo  os  critérios  estabelecidos  por  (MOREIRA  et  al.,  2005).   O  OE
mostrou-se mais eficaz ao inibir o crescimento bacteriano de S. aureus.  Esses
resultados estão de acordo com as análises apontadas por Sales (2014) que
ao testar que ao testar a ação antimicrobiana do OE de H. courbaril contra 8
cepas microbianas, apontaram sensibilidade apenas a cepas bacterianas gram-
positivas de S. aureus nas concentrações de 50 e 100 mg mL-1 de OE.

Mediante  aos  resultados  obtidos  para  as  CIM’s,  aponta-se  que  o  OE
demonstrou  potencial  de  inibição  forte  (ALIGIANNIS  et  al.,  2001)  frente  as
bactérias testadas. Os melhores resultados para CBM foram para  S. aureus,
observando-se ação bactericida a partir  de 450 µg mL -1,  enquanto se pôde
notar  ação  a  partir  de  490  µg  mL-1 para  E.  coli.  Em estudo  realizado  por
(FERNANDES et al., 2015) verificaram que o potencial bactericida do extrato
de H. coubaril apresentou melhores resultados na concentração de 127,71 μg
mL -1, em comparação aos isolados de E. coli. As substâncias antimicrobianas
presentes no OE podem ser as responsaveis pela atividade bactericida frente
as bactérias suscetíveis testadas.

CONCLUSÕES

Este  estudo  apresentou  a  ação  bactericida  do  OE  mediante  as  bactérias
testadas,  sendo classificado como atóxico  pelo  ensaio  de toxicidade.  Desta
forma,  o  produto  é  caracterizado  como  uma  alternativa  terapêutica,
incentivando sua aplicabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALIGIANNIS, N. et al. Composition and antimicrobial activity of the essential oil
of two Origanum species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.49,
n.4168, 2001.

DOLABELA,  M.F.  Triagem  in  vitro  para  atividade  antitumoral  e
anti Trypanossoma  cruzi de  extratos  vegetais,  produtos  naturais  e
substâncias  sintéticas. 1997.  128p.  Dissertação  (Mestrado)  -  Instituto  de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Fernandes,  H.P.  et  al.  "New  glycosylated  biscoumarins  from  Hymenaea
coubaril L. seeds." Phytochemistry Letters , v.13, p. 413-416, 2015.

FINNEY,  D.  J. Probit  analysis:  a  statistical  treatment  of  the  sigmoid
response curve. Cambridge university press, Cambridge, 1952. 

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



LAMEIRA,  O.A. Plantas  medicinais:  do  cultivo,  manipulação  e  uso  à
recomendação popular. Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

MARTINS,  A.G.L.A.  et  al.  Atividade  antibacteriana  dos  óleos  essenciais  do
manjericão  (Ocimum  basilicum Linnaeus)  e  do  gengibre  (Zingiber  officinale
Roscoe) frente a linhagens de Escherichia coli enteropatogênicas isoladas de
hortaliças. 2010.

MOREIRA,  M.R.  et  al.  Inhibitory  parameters  of  essential  oils  to  reduce  a
foodborne pathogen.  LWT - Food Science and Technology,  v. 38, p. 565,
2005.

OLIVEIRA, G. S. et al. Caracterização e comportamento higroscópico do pó da
polpa  de  cajá  liofilizada.  Revista  Brasileira  de  Engenharia  Agrícola  e
Ambiental, v. 18, n. 10, p. 1059-1064, 2014.

SALES, G. W. P. Avaliação da atividade antimicrobiana e do mecanismo de
ação do óleo essencial extraído da casca de frutos da  Hymenaea courbail  L.
2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas)- Universidade
Federal  do  Ceará.  Faculdade  de  Farmácia,  Odontologia  e  Enfermagem,
Fortaleza, 2014.

SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2010.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


