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RESUMO

Introdução: O  urucum  (Bixa  orellana  L.),  planta  originada  na  América  tropical
utilizada comumente em setores industriais, por possui pigmento avermelhado, onde
são extraidos a Bixina é o principal pigmento da  Bixa arellana L., contendo como
funcionalidade como corante, atividades antioxidantes sendo capaz de neutralizar os
radiais livres em excesso e atividades antibacterianas para Gram positiva e Gram
negativa.  Metodologia:  Refere-se  de  uma  revisão  bibliográfica  sobre  as
antimicrobianas e antioxidantes da Bixina, utilizando bancos de dados online.  Os
resultados  da  pesquisa  foram  limitados  à  publicações  em  português,  espanhol,
inglês e indonésio e excluímos resumos de conferências e comentários. Resultados
e Discussão:  A Bixina consegue inibir o crescimento microbiano de  Lactobacillus
casei,  Lactococcus  lactis,  Paenibacillus  polymyxa,  Streptococcus  thermophilus,
Pseudomonas aeruginosa,  Bacillus  cereus e  Micrococcus luteus, entre outras  e
demonstra destaque no efeito antioxidante eliminando radicais livres e peroxidos de
hidrogênio.  Conclusões:  A Bixina é um composto lipossolúvel,  tem demonstrado
eficácia  nas  atividades  bactericidas  e  na  inibições  bacterianas  nas  indústrias
alimentícias, farmacêuticas e têxteis, sendo eficazes em bactérias Gram positivas,
como Gram negativas
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ABSTRACT

Introduction: Annatto (Bixa orellana L.), a plant originated in tropical America used
commonly in industrial sectors, has a reddish pigment, where Bixin is extracted and
is the main pigment of Bixa arellana L., containing as antioxidant activities as a dye,
being able to  neutralize excess free radicals  and antibacterial  activities for  Gram
positive and Gram negative. Methodology: It refers to a bibliographic review on the
antimicrobials and antioxidants of bixin, using online databases. The search results
were limited to publications in Portuguese, Spanish, English and Indonesian and we
excluded abstracts from conferences and comments. Results and Discussion: Bixin
is  able  to  inhibit  the  microbial  growth  of  Lactobacillus  casei,  Lactococcus  lactis,
Paenibacillus  polymyxa,  Streptococcus  thermophilus,  Pseudomonas  aeruginosa,
Bacillus  cereus  and  Micrococcus  luteus, among  others,  and  demonstrates  the
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antioxidant effect by eliminating free radicals and hydrogen peroxyde. Conclusions:
Bixin is a fat-soluble compound, has been shown to be effective in bacterial  and
bacterial inhibiting activities in the food, pharmaceutical and textile industries, being
used in Gram-positive bacteria, such as Gram negative.
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INTRODUÇÃO

O urucum (Bixa orellana L.), planta originada na América tropical, principalmente na
Amazônia  brasileira,  pertencente  à  família  Bixâceae,  árvore  de  porte  pequeno,
atingindo  no  máximo  cinco  metros  de  altura,  contendo  folhas  de  oito  a  onze
centímetros de comprimento (LORENZI E MATOS,2008). Pela extensa distribuição
demográfica no Brasil, a planta é conhecida por diversos nomes populares como,
urucum-bravo,  açafrão,  bixa,  urucum-bravo,  bichá  (ANGELUCCI,  ARIMA  &
KUMAGAI, 1980; CARVALHO & HEIN, 1989). Essa utilizada comumente em setores
industriais, por possui pigmento avermelhado, como corante alimentício,  têxteis e
produtos farmacêuticos e sendo utilizados cada vez mais nos setores industriais,
como  nas  áreas  de  lacticínios.  As  industrias  pretendem  substituir  os  corantes
sintéticos,  por  corantes  naturais  como o  urucum,  logo possui  baixa  toxicidade e
baixo custo na produção, sendo assim, atrativo e conveniente (AGNER, et al., 2004).
De acordo com Downham e Collins,  nos Estados Unidos da América é utilizado
como corante alimentício para sorvete, manteigas, peixes defumados, entre outros e
no Brasil é um aditivo alimentício, também conhecido como corante, com intuito de
restaurar  ou  intensificar  a  coloração  de  certos  alimentos  (BRASIL,  1997).  As
industrias previnem-se para abster de contaminações microbianas nos alimentos,
implementando a utilização de preservantes químicos, podendo ser modificados por
alternativas naturais, sendo menos nocivos à saúde e economicamente acessíveis
(VIUDA-MARTOS et al., 2008).
A Bixina apresenta um éster monometílico de um ácido dicarboxílico com cadeia
isopropênica  de 24  carbonos,  é  o  principal  carotenoide  na  semente  do urucum,
assim  sendo  lipofílico,  com  nove  ligações  duplas  conjugadas,  contendo  uma
configuração cis (LUNDE & ZECHMEISTER, 1955).  É o principal componente do
arilo, na semente do urucum (Bixa arellana L.) e constitui por 80% dos carotenoides
totais dessa semente, logo a cor do urucum são referentes ao pigmento do tipo
carotenoide pela extração da semente. Referente a Tan e Alves et al, a Bixina é o
principal pigmento da Bixa arellana L., contendo como funcionalidade como corante,
atividades antioxidantes, sendo capaz de neutralizar os radiais livres em excesso e
atividades antibacterianas, para bactérias oportunistas.
Os  carotenoides  são  pigmentos  disponibilizados  pela  natureza,  havendo  função
como protetor a certas doenças, por sua capacidade antioxidante e antimicrobiana
(MAJORO, C; et al.,2013) Esses são antioxidantes naturais eficazes, auxiliando na
formação de espécies reativas de oxigênio ou na diminuição da sua concentração,
assim,  protegendo  os  compostos  biológicos  de  ações  nocivas  dessas  espécies,
além das suas atividades antimicrobiantes (LAURA, B. M, et al.,).
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Pela presença da Bixina no extrato do urucum contém várias propriedades bioativas
com capacidades antioxidantes  em oposição as espécies  reativas  de oxigênio e
nitrogênio (BOBBIO, 2001; SILVA et al., 2001; KURNIAWATI et al., 2007; CHISTÉ et
al.,  2011;  TSURUMA  et  al.,  2012)  e  antimicrobiana  (FREIXA  et  al.,  1998).
Substancias que conseguem retardar ou prevenir a oxidação dos substratos, são
chamados de antioxidantes (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). De acordo com
Garcia  et  al  há  demonstrações  que  o  urucum  possuem  essas  capacidade  dos
carotenoides  atuarem  como  antioxidante  (GARCIA  et  al.,  2012).  Contudo  este
trabalho tem como objetivo apresentar as atividades antimicrobianas e antioxidantes
da Bixina, por meio de uma revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre as atividades antimicrobianas e antioxidantes da
Bixina,  utilizando  bancos  de  dados  online.  Os  artigos  principais  foram  recuperados
especialmente  Digital  Library  of  Journals,  Latin  American  Journal  of  Pharmacy,  Editorial
Universitaria de la Universidad Tecnologica Nacional (EDUTECNE), PubMed Central (PMC),
Digital  Library USP,  Indonesian Journal  of  Chemistry,  Scientific  Electronic  Library Online
(SCIELO),  utilizando  os  termos  Antimicrobial;  Antioxidant;  Bixin;  Bixa  arella  L.; como
palavra-chave para nossa pesquisa. 

Incluímos publicações científicas de abril de 2005 à 2017. Somente publicações com foco
nas atividades antimicrobianas e antioxidantes pelo carotenoide,  conhecido como Bixina,
extraído do urucum (Bixa arella L.) foram elegíveis para inclusão.

O desenvolvimento da pesquisa, desde a triagem do título, ao resumo e seleção de estudo
foram executadas por pesquisadores que trabalhavam de forma independente. Entrando- se
em consenso  por  quaisquer  divergências.  Os  resultados  da  pesquisa  foram limitados  à
publicações  em  português,  espanhol,  inglês  e  indonésio  e  excluímos  resumos  de
conferências e comentários. Tendo como os artigos considerados eletivo foram utilizados
para essa revisão bibliográfica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da semente do urucum é extraído o corante, Bixina, que corresponde por 80% dos
carotenoides totais, logo nas indústrias de produções como cosméticos, alimentos e
farmacêuticos  se  tornam um grande  atrativo  pela  proibição  do  uso  de  corantes
sintéticos,  substituído  para  corantes  naturais,  além  de  possuir  suas  atividades
antioxidantes.  Contudo,  com  os  fatores  externos  como  umidade,  luminosidade,
temperatura e manipulação interferem no teor da Bixina (SANTOS, 2013). O extrato
de Bixina é considerado um adequado agente bactericida contra cepas bacterianas,
logo que com o aumento da concentração do extrato à um crescimento na inibição
bacteriana. Essa inibição são referidas aos compostos fitoquímicos, sendo Bacillus
subtilis mais sensíveis e Escherichia coli menos sensível (SANTOS, 2013).
Os extratos de Bixa orellana L. são usadas como corantes alimentares e para fins
medicinais,  os  carotenoides  são  composto  lipossoluveis  e  eficazes  contra
microrganismos.  A  Bixina  produz  estruturas  esféricas  aniônicas  apresentando
atividade antibacterecidas contra Gram-positivas, como  Staphylococcus aureus e
Gram-negativas, como  Escherichia coli e  Pseudomonas aeruginosa. Além de ser
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utilizada  como  veículo  medicamentoso  para  anfotericina  B  como  modelo  a  ser
incorporado  nas  nanodispersões.  Sendo  comparada  com  produtos  comerciais,
demonstrando sua capacidade para o suporte  medicamentoso,  logo não possui
efeito  tóxico  nas  células  eucarióticas,  mesmo  em  grandes  quantidades.  E  a
capacidade de inibir a desenvolvimento de microrganismos, como  Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus cereus e Micrococcus luteus, pelo método de difusão em ágar.
(TAKAMOTO, 2005)
De acordo com o Griffin, constatou que a forma estrutural e composição química das
atividades  antimicrobianas  é  de  suma  importância  para  a  determinação  local  e
orientação na membrana lipídica para o efeito na bactéria, ocasionando modificação
nas propriedades dinâmicas e estruturais. A Bixina consegue inibir o crescimento
microbiano  de  Lactobacillus  casei,  Lactococcus  lactis,  Paenibacillus  polymyxa,
Streptococcus  thermophilus  em  baixas  concentrações  (0,63%),  Listeria
monocytogenes e Enterococcus durans, em medias concentrações (1,25% e 2,5%)
e  em  Neisseria  gonorrhoeae,  Trichomona  vaginalis,  Enterococcus.  faecalis  e
Cryptococcus  neoformans,  em  mínimas  concentrações  (0,078  mg/ml),  não
conseguindo  encontrar  atividades  inibitórias  nos  crescimentos  de  Lactobacillus
plantarum,  Bifidobacterium  bifidum,  levaduras  e  em  poucas  bacterias  Gram
negativas  (IROBI,  1996;  CASTELLO et  al.,  2002;  GALINDO-CUSPINERA et  al.,
2003; FLEISCHER et al., 2003) 
De  acordo  com Majoro  et  al  (2013)  as  atividade  antimicrobiana  do  extrato  das
sementes secas de B. orellana L. demostra ser seletiva, exibindo mais sensíveis as
bactérias Gram-positivas. Sendo a intensidade da inibição bacteriana predominou
pela intensidade da inativação bacteriana de diferentes extratos de sementes secas
de B. orellana L. a 50%.
A  Bixina  demonstra  destaque  no  efeito  antioxidante,  diminuindo  a  formação  de
hidroperóxidos em triacilglicerídeos oxidados pela luz (HAILA et al, 1996), consegue
eliminar  radicais  hidroxilas  produzidos  por  íons  ferrosos  (Fe2+)  e  peróxido  de
hidrogênio  (H2O2),  contudo,  o  mecanismo  no  qual  a  reação  se  ocorre  ainda  é
desconhecido  (ZHAO  et  al.,  1998).  Os  carotenoides  apresentam  a  função  de
proteger  as  células  de  danos  oxidativos  acarretados  por  radicais  livres  e  por
espécies  reativas  de  oxigênio,  podendo  ser  originados  no  citoplasma  das
mitocôndrias ou na membrana, atingindo as proteínas, os lipídios, os carboidratos e
DNA (SHAMI  &  MOREIRA,  2004).  Com isso,  conseguem executar  a  função  de
prevenir  doenças  relacionadas  ao  processo  de  estresse  oxidativo,  como
arteriosclerose,  câncer,  catarata  e  retardamento  no  processo  de  envelhecimento
(RIBEIRO & SERAVALLI, 2004). 

CONCLUSÕES
A  Bixina  é  um  composto  lipossolúvel,  tem  demonstrado  eficácia  nas  atividades
bactericidas e na inibições bacterianas nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e
têxteis,  sendo  eficazes  em  bactérias  Gram  positivas,  como  Gram  negativas,
conseguindo inibir  o crescimento microbiano de  Lactobacillus casei,  Lactococcus
lactis, Paenibacillus polymyxa, Streptococcus thermophilus, Listeria monocytogenes,
Enterococcus durans, Neisseria gonorrhoeae, Trichomona vaginalis, Enterococcus.
Faecalis, Cryptococcus neoformans, entre outras, contendo uma contrariedade para
os  crescimentos  de  Lactobacillus  plantarum,  Bifidobacterium  bifidum,  levaduras,
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além das suas atividades antioxidantes eliminando radicais livres e peroxidos de
hidrogênio.
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