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RESUMO 

Introdução: Os óleos essenciais possuem papel importante no controle de 
microrganismos patogênicos devido às suas propriedades antimicrobianas. 
Este estudo avaliou a toxicidade e a atividade antimicrobiana do óleo essencial 
(OE) de Pimenta dioica L. Metodologia: O OE foi extraído por hidrodestilação. 

O ensaio de toxicidade seguiu o bioensaio com Artemia salina Leach. A 
atividade antimicrobiana seguiu a metodologia descrita pelo Clinical and 
Laboratory Standards Institute utilizando o Método de Difusão de Disco e 
Diluição em Caldo para avaliar a ação do OE frente a Escherichia coli e 
Staphylococcus aureus. Resultados e Discussão: O OE apresentou 
toxicidade baixa, e assim foi avaliado quanto as propriedades biológicas 
antimicrobianas. Através dos ensaios antimicrobianos, o OE apresentou 
atividade bactericida frente as bactérias E. coli e S. aureus. Conclusões: 

Conclui-se que o óleo possui propriedades de interesse no controle de 
microrganismos patogênicos, sendo recomendada sua aplicação. 

Palavras-chave – óleo essencial. Pimenta dioica L., antimicrobiano. 
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ABSTRACT 

Introduction: Essential oils play an important role in the control of pathogenic 

microorganisms due to its antimicrobial properties. This study evaluated toxicity 
and antimicrobial activity of essential oils of Pimenta dioica L. Methodology: 

The essential oil (EO) was extracted by hydrodistillation. Toxicity assay followed 
the Artemia salina Leach bioassay. Antimicrobial activity followed the 
methodology described by the Clinical and Laboratory Standards Institute using 
Disk Diffusion Method and Broth Dilution to evaluate OE's action against 
Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Results and Discussion: The OE 
showed low toxicity, and thus was evaluated with respect to antimicrobial 
biological properties. Through the antimicrobial assays, the OE presented 
bactericidal activity against E. coli and S. aureus. Conclusions: In conclusion 
the oil has properties of interest in the control of pathogenic microorganisms, its 
application is recommended.indicative, in short sentences, without additional 
comments and based on the objectives and results of the Summary Expanded. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de produtos naturais como compostos antimicrobianos é uma maneira 
interessante de controlar a presença de bactérias patogênicas e estender a 
vida de prateleira de alimentos e reduzir doenças e danos econômicos 
causados por microrganismos patogênicos, principalmente devido à 
prevalência de microrganismos resistentes a antissépticos e antibióticos 
convencionais e também pelo aumento do conceito popular sobre qualidade de 
alimentos e do potencial impacto negativo dos aditivos sintéticos na saúde 
(NEDOROSTOVA et al., 2009). 

Considerando o crescente interesse em produtos de origem natural por 
consumidores nas indústrias de alimentos, bebidas e fármacos, os óleos 
essenciais vêm ganhando grande espaço por apresentar diversas aplicações, 
como no uso contra agentes patológicos, além de ser uma opção com menor 
toxicidade em comparação a outros produtos de natureza sintética (MIRANDA 
et al., 2016).  

A pimenta-da-jamaica (Pimenta dioica L.) pertence à família Myrtaceae, nativa 
do Caribe e América Central, é uma árvore aromática de porte médio com 
folhas pecioladas, elípticoalongadas, com flores numerosas dispostas em 
cimeiras axilares. (PAULA et al., 2010; Oliveira, 2017). No que se refere a 
composição química do óleo essencial (OE) da P. dioica, muitas pesquisas 
evidenciam que seus componentes majoritários, como o eugenol, são 
responsáveis pelas suas propriedades bactericidas e fungicidas (OLIVEIRA & 
AREU FILHO, 2012). Tendo em vista a importância do OE e os crescentes 
estudos sobre suas atividades. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade 
antimicrobiana e a toxicidade do OE de P. dioica L. 

METODOLOGIA 

Obtenção do óleo essencial 

As folhas de P. dioica (pimenta-da-Jamaica) foram coletadas na região Pré-
Amazônica do estado do Maranhão em agosto de 2019. Foram submetidas à 
estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 horas, e 
posteriormente, trituradas em moinho de facas.  Foram utilizadas 30g das 
folhas secas de P. dioica, adicionando-se água destilada (1:10). A 
hidrodestilação foi conduzida a 100°C por 3h recolhendo-se o OE extraído. 
Cada OE foi seco por percolação com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e 
centrifugado. Essas operações foram realizadas em triplicatas e as amostras 
armazenadas em ampolas de vidro âmbar sob refrigeração de 4°C. 
Posteriormente submetido as análises. 

Toxicidade  
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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 e 0,02 mg 
de Tween 80 (tenso ativo). Alíquotas de 5, 50 e 500 μL desta foram transferidas 
para tubos de ensaio e completados com solução salina já preparadas 
anteriormente até 5 mL, obtendo-se no final concentrações de 10, 100 e 1000 
mg/L, respectivamente. Todos os ensaios foram realizados em triplicatas, onde 
dez larvas na fase náuplio foram transferidas para cada um dos tubos de 
ensaio. Foram realizados controles positivos e negativos. Adotou-se o critério 
estabelecido por Dolabela (1997) para classificação da toxicidade dos óleos 
essenciais, sendo considerado produto altamente tóxico quando CL50 ≤ 80 
mg/L, moderadamente tóxico para 80 mg/L ≤ CL50 ≥ 250 mg/L e levemente 
tóxico ou atóxico quando CL50 ≥ 250 mg/L. 

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 padrões ATCC de Escherichia coli,  
Staphylococcus aureus, P. aeruginosa e Salmonella sp.  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. As 
placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35 °C/24 h. Os diâmetros 
dos halos de inibição foram mensurados, incluindo o diâmetro do disco. 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, realizando-se os controles de 
esterilidade e com incubação a 35ºC por 24 horas. Após o período de 
incubação, foi verificada a concentração inibitória mínima do óleo, sendo 
definida como a menor concentração que visivelmente inibiu o crescimento 
bacteriano (ausência de turvação visível). Ensaios realizados em triplicata.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Toxicidade 

Na Tabela 1 são apresentadas as Concentrações Letais 50% referentes a ação 
dos OE frente a Artemia salina L. e sua posterior classificação segundo o 
critério de Dolabela (1997). 
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Tabela 1– Concentração Letal 50% para ação do OE frente a Artemia salina L. 

Artemia salina Leach 

CL50 315,12 mg L-1 (atóxico) 

Controle positivo (K2Cr2O7) Todas as larvas inativas 

Branco (Solução salina) Todas as larvas ativas 

Controle negativo (Solução salina+Tween80) Todas as larvas ativas 

 
 

Foi possível observar que o OE foi classificado como atóxico, logo, suas 
aplicações são aceitáveis. Desta forma, os ensaios de atividade antimicrobiana 
foram iniciados.  

Atividade antimicrobiana 

Os resultados referentes aos ensaios para determinação da atividade 
antimicrobiana são apresentados na Tabela 2. Onde o OE apresentou atividade 
antimicrobiana frente a E. coli, S. aureus, P. aeruginosa e Salmonella sp. 

Tabela 2 – Ação antimicrobiana do OE  

Microorganisms 
GEN 

(30 µg) 

DIH 

(mm) 

MIC 

(µg mL-1) 

MBC 

(µg mL-1) 

E. coli 19 15 ± 1,2 100 370 

S. aureus 26 24 ± 2,1 50 200 

P. aeruginosa 13 10 ± 1,5 350 700 

Salmonella sp. 12 11 ± 1,1 220 450 

 
 

Ao observarmos a Tabela 2 notamos que o OE de P. dioica foi testado contra o 
grupo de bactéria gram-positiva. Os resultados do OE evidenciaram inibição 
significativa frente às cepas bacterianas, apresentando halos de inibição entre 
20 e 26 mm. Nota-se que o OE se mostrou mais eficiente ao inibir a bactéria S. 
aureus se compararmos o seu halo de 24 mm com os outros halos do resultado 
da ação do óleo frente a E. coli, P. aeruginosa e Salmonella sp. Ambos os 
halos de inibição permitem classificar as bactérias como sensíveis pelo critério 
estabelecido por Moreira et al. (2005). O ensaio de Concentração Inibitória 
Mínima revelou que o OE de P. dioica apresentou melhores resultados para S. 
aureus e E. coli. Para as demais estirpes bacterianas a atividade 
antimicrobiana também se manifestou com CIM de forte inibição. 

Em um estudo recente Lorenzo-Leal et al. (2018) em Pueba, México, utilizou a 
técnica de micropoços para determinar a CIM do OE da P. dioica extraída de 
frutos comercializados e diferentemente deste estudo não observou atividade 
do óleo frente a E. coli e obteve uma CIM extremamente alta de 2000 µg/L para 
S. aureus, o que revigora os resultados satisfatórios obtidos neste estudo, onde 
para S. aureus obtivemos uma CIM de 50 µg/L. 
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos nos estudos analíticos e de toxicidade, 
observou-se que os parâmetros obtidos em relação ao OE apresentaram 
valores próximos aos encontrados na literatura. Foi possível concluir que o OE 
possui atividade antimicrobiana frente aos microrganismos testados.  
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