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RESUMO

Introdução: Além das aplicações na medicina popular, estudos têm buscado
comprovar  cientificamente  a  eficácia  dessa  planta.  Este  estudo  teve  por
objetivo avaliar as alterações na toxicidade do óleo essencial (OE) das folhas
de B. orellana L através da secagem. Metodologia: A secagem foi conduzida
estufa  convectiva.  O  OE  foi  extraído  por  hidrodestilação.  O  ensaio  de
toxicidade foi realizado por letalidade com Artemia salina Leach. Resultados e
Discussão: A CL50 de toxicidade obtida para os OE’s foi entre 261,11 – 315,44
mg L-1 sendo classificado como atóxico. Conclusões: Este estudo demonstrou
que em todas as temperaturas, o OE das folhas de B. orellana mostrou-se não
tóxico.  Ressalta-se a importância de se apontar  esse produto natural  como
uma alternativa terapêutica, incentivando seu potencial de aplicação. 
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ABSTRACT

Introduction: In  addition  to  applications  in  popular  medicine,  studies  have
sought to scientifically prove the effectiveness of this plant. This study aimed to
evaluate the changes in the toxicity of the essential oil (EO) of the leaves of B.
orellana L  through  drying.  Methodology: The  drying  was  carried  out  in  a
convective oven. The OE was extracted by hydrodistillation. The toxicity test
was performed by lethality with Artemia salina Leach. Results and Discussion:
The LC50 of toxicity obtained for the OEs was between 261.11 - 315.44 mg L-1
being classified as non-toxic. Conclusions: This study demonstrated that at all
temperatures, the OE of B. orellana leaves was non-toxic. The importance of
pointing  this  natural  product  as  a  therapeutic  alternative  is  emphasized,
encouraging its potential for application.
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INTRODUÇÃO

A planta medicinal da espécie Bixa orellana L., família Bixaceae, produz frutos
denominados  de  urucum,  cujo  nome  popular  tem  origem  na  palavra  tupi
"uruku", que significa "vermelho". É um arbusto originário da América Central
ou da América do Sul, mais especificamente da região Amazônica, que cresce
espontaneamente desde a Guiana até a Bahia (FERREIRA, 2018).  A produção
brasileira  é  destinada  à  comercialização  dos  grãos  moídos  para  produção
colorífica  e  dos  corantes  bixina,  norbixina  e  nobixato.  O  corante  natural  é
utilizado como condimento e colorífico, comumente denominado como colorau
e obtido a partir da mistura de fubá com urucum em pó ou extrato oleoso. Além
disso,  é  utilizado  pelas  indústrias  de  laticínios,  frigoríficos,  massas,  doces,
sorvetes, óleos e gorduras, bebidas, farmacêutica, têxtil, tintas, desidratados,
cosméticos e perfumaria (FABRI et al., 2015). 

Independentemente  da  parte  da  planta  a  ser  colhida,  estas  apresentam
elevado teor de água, sendo este o principal responsável pela má conservação
pós-colheita do produto, uma vez que a água presente em grande quantidade
no material é o mais importante agente no aumento de atividades metabólicas
e nas mudanças químicas e físicas que ocorrem durante o armazenamento
(GONELI et al., 2014). A secagem nas espécies medicinais é uma operação de
preparação para o armazenamento com o objetivo de atender às necessidades
da indústria farmacêutica de fitoterápicos, para a produção industrial, pois não
tem estrutura para usar as plantas frescas nas quantidades exigidas (LORENZI
& MATOS, 2002).

Além das aplicações na medicina popular,  estudos têm buscado comprovar
cientificamente  a  eficácia  dessa  planta.  Foi  visto  que  a  fração  oleosa  do
urucum auxilia na cicatrização de feridas cutâneas, promovendo a restauração
do  tecido  em  um  menor  período  de  tempo  (CAPELLA  et  al.,  2016).  É
importante ressaltar que o uso de plantas para qualquer um dos fins citados
acima, exige a realização de ensaios de toxicidade para verificar a segurança
nessa utilização. Nesse propósito, tem sido estimulado o desenvolvimento de
ensaios  in  vitro  para  determinar  a  possível  toxicidade  das  plantas  e  seus
produtos derivados, em virtude das campanhas de redução e/ou eliminação do
uso  de  animais  de  laboratório  (ANDRADE et  al.,  2002).  Desta  forma,  este
estudo teve por objetivo avaliar alterações na toxicidade do óleo essencial de
B. orellana 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
úmida).  E  posteriormente,  foram  analisadas  no  laboratório  e  selecionadas
quanto aos aspectos visuais e as não danificadas.
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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 foram 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  óleos
essenciais.  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 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).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toxicidade

A toxicidade é classificada pela obtenção de CL50 (concentração letal de 50%)
para  a  ação  do  OE  contra  larvas  de  Artemia  salina Leach.  A  CL50.  Os
resultados  obtidos  no  ensaio  de  toxicidade  dos  OE  são  apresentados  na
Tabela  1,  respectivamente,  onde  é  possível  observar  que  o  aumento  da
concentração  letal  aumenta  com o  aumento  da  temperatura.  Em todas  as
temperaturas, o OE das folhas de B. orellana mostrou-se não tóxico.

Tabela 1 - CL50 para a ação do OE’s contra a Artemia salina.
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O ensaio de toxicidade in vitro contra Artemia salina é um bioensaio rápido e de
baixo custo e tem sido uma das ferramentas mais utilizadas para avaliação
preliminar de toxicidade e pode ser usado na triagem de novos medicamentos
antiespasmódicos e antimaláricoss (AMEEN et  al.,  2011;  KPOVIESSI  et  al.,
2012).

Em um estudo realizado por (KUMAR et al., 2012) ao usar extratos das folhas
de  B.  orellana mostrou  um  efeito  não-tóxico  contra  Artemia  salina,
demonstrando que extratos de outras partes da mesma planta podem conter
diferentes  ingredientes  ativos,  os  quais  pode  afetar  toxicamente  contra  as
mesmas  espécies  testadas.  (VILAR et  al.,  2015)  verificaram que  as  raízes
apresentaram resultados negativos para toxicidade para Artemia salina.

Muitos estudos mostraram que a toxicidade de um composto contra  Artemia
salina se  correlaciona  com a  atividade  citotóxica  contra  tumores  humanos.
(MCLAUGHLIN et al, 1998) relatou que esse bioensaio levou à descoberta de
uma nova classe de agentes antitumor ativo (acetogeninas Annonaceous), e
também está relacionado à atividade contra Trypanosoma cruzi, um protozoário
causador da doença de chagas (ALVES et al., 2000; ZANI et al., 1995) com
atividade antiviral, antifúngica e antimicrobiana (MACRAE et al., 1988).

CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou que em todas as temperaturas, o OE das folhas de B.
orellana mostrou-se não tóxico. Ressalta-se a importância de se apontar esse
produto natural como uma alternativa terapêutica, incentivando seu potencial
de aplicação. 
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