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RESUMO: A intoxicação alimentar está entre os agravos mais comuns nas unidades de 
pronto atendimento, sendo resultantes em sua vasta maioria, por ingesta de alimentos e 
água contaminados por microrganismos. Os produtos naturais vêm se tornando uma 
terapêutica alternativas de forte relevância no tratamento de doenças, onde os óleos 
essenciais extraídos de plantas têm sido estudados quanto aos seus potenciais, dentre 
eles, potencial antimicrobiano e antioxidante, tendo evidencias comprovadas em pesquisas. 
A Aniba rosaeodora Ducke (Pau Rosa), tem grande relevância comercial e também em 
pesquisas sobre suas propriedades físico-químicas, que tem como constituinte majoritário, 
o linalol. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial 
deste vegetal, suas possíveis propriedades antioxidante, suas características físico-
químicas e toxicidade frente a microrganismos. O estudo teve esse óleo essencial extraído 
de 30g de galhos de Pau Rosa, que foi submetido a desidratação, secagem, trituração em 
moinho de facas, passando pelo processo de hidrodestilação no sistema Clevenger e 
posteriormente analisado seu rendimento e solubilidade em etanol. Foi feita análise química 
por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e determinados 
as atividades antimicrobiana e antioxidante deste estudo. A toxicidade foi realizada através 
do bioensaio de Artemia salina Leach e a atividade microbiana foi realizada utilizando o 
Método de Difusão de Discos (MDD) empregando cepas de E. coli, S. aureus, P. 
aeruginosa, Salmonella sp, Aspergillus niger, Colletotrichum sp e Penicillium sp,  doadas 
pelo Laboratório de Microbiologia de Controle de Qualidade de Alimentos e Água da 
Universidade Federal do Maranhão (PCQA/UFMA) e para a Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) utilizou-se de diluição em caldos. Para a avaliação antioxidante, foi utilizado a técnica 
de sequestro de radicais ABTS com CE50 por regressão linear e foi analisada também a 
capacidade de sequestrar o radical estável DPPH dos antioxidantes presentes na amostra. 
O principal constituinte químico encontrado no óleo essencial de A. rosaeodora foi o linalol, 
com 63,16%, sendo que seus componentes minoritários devem ser valorizados devido 
sinergismo entre eles. No ensaio de toxicidade, o LC50 variou de 582 mg L-1 a 282 mg L-1, 
sendo classificado como não tóxico. Foi demonstrado o potencial antimicrobiano frente 
cepas de E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella sp, Aspergillus niger, e Penicillium 
sp, além da atividade antioxidante ter sido fortemente notado nos testes executados de 
sequestro de radicais tanto ABTS quanto DPPH. Dessa forma, o óleo essencial deste 
estudo apresentou-se atóxico, com atividade antimicrobiana e atividade antioxidante 
relevante. Foi possível avaliar que óleo essencial da Aniba rosaeodora Ducke é composto 
por substâncias que possuem um bom resultado no que foi proposto frente aos métodos 
utilizados nesta pesquisa, podendo ser utilizado juntamente com outros produtos tanto para 
prevenção como tratamento de agravantes para a saúde, incentivado assim seu potencial 
de aplicação. 
Palavras-chave: Produtos naturais; Toxinfecção alimentar; Microrganismos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

As intoxicações por microrganismos são comuns e de alta recorrência nas 
instituições de saúde do país sendo estas infecções disseminadas por diversos meios 
(água, alimentos, solo, sangue, secreções, exsudatos etc.) e por vários modos de 
transmissão (animais, boca, objetos pontiagudos, contato dentre outros). Seu tratamento 
tem alto custo financeiro e as medicações podem causar grandes efeitos adversos em 
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pacientes já debilitados. Acredita-se na busca de novas medidas de tratamento com a 
mesma eficiência e pesquisa minuciosa no combate a estes agentes causadores de 
infortúnios a saúde (BRASIL, 2010). 

Para Pereira e Maia (2007), a medicina popular tem mostrado há certo tempo 
interesse e ênfase aos óleos essenciais de plantas usadas devido às propriedades 
antimicrobianas carminativa, espasmolítica, dentre outras. Diversos estudos estão sendo 
focados no potencial antioxidante de plantas medicinais. A atividade antioxidante (AA) 
depende de constituintes naturais presente nas plantas, podendo ser encontrados em 
sementes, folhas, raízes, casca ou caules.  

Os antioxidantes naturais são compostos fenólicos existentes nas plantas e 
atuam protegendo-as contra injúrias em seus tecidos, tem sido apontado como 
responsáveis pela maior capacidade antioxidante incluindo principalmente os ácidos 
fenólicos e flavonóides, que conferem defesa contra o ataque de radicais livres (SUCUPIRA 
et al., 2012). 

Dentre os diversos tipos de substâncias naturais, extratos e óleos essenciais 
obtidos a partir de plantas da família Lauraceae, sendo elas de caráter aromático e/ou 
medicinal recebem atenção especial aos potenciais agentes naturais em fármacos e 
cosméticos, dentre outras utilidades (MELLO, 2009). A importância de realizar estudos 
sobre óleos essenciais não reside apenas na caracterização química, mas também na 
possibilidade de ligar o produto químico a conteúdos com determinadas funções bioativas. 

Os óleos essenciais têm sido foco de diversas pesquisas em função de suas 
propriedades biológicas em especial atividade antioxidante e atividade antimicrobiana 
(ALCANTARA et al, 2009). As propriedades antimicrobianas de substâncias presentes em 
óleos essenciais produzidos pelas plantas, como uma consequência do metabolismo 
secundário, também são reconhecidas empiricamente há séculos, no entanto, somente nos 
últimos anos foram comprovadas cientificamente (TEIXEIRA et al., 2012). 

 A busca por novas substâncias antimicrobianas a partir de produtos naturais 
tem aumentado o interesse das companhias farmacêuticas, segundo a análise de Pacheco 
et al., (2015) especialmente em espécies de plantas que são utilizadas na medicina popular 
no combate a diversas doenças, tais como resfriados, bronquites, doenças do trato 
respiratório, gastrenterites, diarreias, infecções urinárias, encontrando até mesmo, outros 
efeitos como anti-espasmódicos, efeitos anestésicos, efeitos antifúngicos entre outros. 

O vegetal de estudo é a Aniba rosaeodora Ducke, conhecido como Pau Rosa, 
pertence à família Lauraceae, descoberta no Brasil em 1925, que tem como composto 
majoritário o linalol, que é um monoterpeno alcoólico e uma das substâncias mais 
importantes para a indústria de fragrâncias. Alguns estudos já descrevem espécie de A. 
rosaeodora como potencial antimicrobiano, devido ao alto teor de linalol, o qual é possível 
atribuir sua atividade antimicrobiana (CANSIAN et al., 2010). 

De acordo com a literatura, pesquisas mostram que os óleos essenciais 
extraídos de plantas têm sido estudados quanto à avaliação do seu potencial antimicrobiano 
e de sua atividade antioxidante (SOUZA et al., 2007). 

 
2. OBJETIVOS 

Caracterizar físico-quimicamente o óleo essencial de Aniba rosaeodora Ducke;  
Identificar analiticamente os metabólitos secundários do óleo essencial usando 

a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM);  
Analisar a toxicidade do óleo essencial de Aniba rosaeodora Ducke; 
Avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial frente às bactérias 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Staphylococcus aureus e aos 
fungos Aspergillus niger, Colletotrichum gloesporioides e Penicillium chrysogenum; 

Analisar a atividade antioxidante do óleo essencial através do método do radical 
ABTS e DPPH. 
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3. METODOLOGIA 
3.1. Coleta e amostragem 

Amostras autênticas da Aniba rosaeodora Ducke foram obtidas de três árvores 
cultivadas na Reserva Florestal Ducke, do Parque Nacional Instituto de Pesquisas da 
Amazônia, localizado na rodoviária AM-010, Km 26 (Manaus- Itacoatiara) no estado do 
Amazonas-Brasil. Os materiais vegetais foram transportados ao Laboratório de Pesquisa e 
Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA) da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). A identificação taxonômica foi feita no Herbário - Ático Seabra da Universidade 
Federal do Maranhão. 

 
3.2. Extração do óleo essencial da espécie vegetal 

O método utilizado para extrair o óleo essencial da espécie de Aniba rosaeodora, 
foi a hidrodestilação. Para a obtenção do óleo foi utilizado 30g de galhos secos de Aniba 
rosaeodora, que foram triturados com um moinho de facas e armazenadas em frascos de 
polipropileno com 300 ml de água destilada (1:10) em seguida foram secas por percolação 
com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e centrifugado. Essas operações foram realizadas 
em triplicata e as amostras armazenadas em ampolas de vidro âmbar sob refrigeração de 
4°C. 

 
3.3. Análises Químicas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas 
Os constituintes do óleo essencial foram identificados na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), a análise dos constituintes voláteis foi 
realizada em cromatógrafo a gás da marca SHIMADZU, acoplado a um espectrômetro de 
massa CG/EM QP2020A equipado com coluna capilar CarbolWAX e 5 %metil-fenil silicona, 
(30 m comprimento x 0,25 mm de espessura e 0,25 μm de espessura do filme), utilizando-
se o hélio como gás de arraste. A temperatura do injetor e interface do CG com detector 
seletivo mantida em 280 ºC com fluxo na coluna de 2,5 mL/min, programada para operar 
em 50 ºC. Para as análises, foram injetadas alíquotas com volume de 1 mL em acetato de 
etila. Identificamos os componentes dos óleos a partir da comparação destes com os dados 
obtidos de substâncias autênticas existente em bibliotecas de espectro-padrão de 
compostos orgânicos, National Institute of Standards and Technology, NIST 14. 
 
3.4. Análises físico-químicas do óleo essencial 

As propriedades físico-químicas analisadas do óleo essencial foram: densidade, 
solubilidade em etanol a 90 % e o índice de refração. Para a avaliação da densidade, 
segundo a norma NBR 5784 (ABNT, 1985a) foi utilizado um picnômetro de 1,0 mL, 
previamente seco, tarado e aferido, onde as amostras dos óleos essenciais foram 
adicionadas e pesadas. Para a determinação da solubilidade em etanol a 90 %, conforme 
norma NBR 5791 (ABNT, 1989), foi preparada uma solução de etanol/água a 90 % (v/v), 
mantendo-se constante o volume do óleo de 25 μL em um tubo de ensaio, ao qual 
adicionou-se proporcionalmente o mesmo volume da solução alcoólica, até atingir a 
completa solubilização. O índice de refração foi determinado com o auxílio do refratômetro 
de ABBÉ de bancada seguindo a norma NBR 5785 (ABNT, 1985b). 
 
3.5. Avaliação de Toxicidade 

Para avaliação de toxicidade utilizou-se 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). 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-1, 
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respectivamente. Todos os ensaios foram realizados em triplicatas. Após 24h de exposição, 
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. Utilizamos 
neste estudo estirpes de microrganismos provenientes da “American Type Culture 
Colletion” (ATCC) doadas pelo Laboratório de Microbiologia de Controle de Qualidade de 
Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão (PCQA-UFMA) que foram E. coli, 
S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella sp, Aspergillus niger, Colletotrichum sp e Penicillium 
sp. 

 
3.6. Avaliação do potencial antimicrobiano 

A determinação da atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de disco 
difusão, também chamado de difusão em placas e pela concentração inibitória mínima 
(CIM) que define a menor concentração de óleo essencial capaz de inibir o crescimento de 
microrganismos. O disco difusão é um método físico, no qual um microrganismo é testado 
contra uma substância biologicamente ativa, em meio de cultivo sólido, e correlaciona-se o 
tamanho da zona de inibição de crescimento do microrganismo em teste com a 
concentração da substância avaliada. A concentração inibitória mínima (CIM), corresponde 
à menor diluição na qual é verificada ausência de crescimento microbiano viável, de forma 
que quanto menor a CIM, maior a potência da substância testada. Para determinação da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM), utilizou-se a técnica de diluição em caldo, diluições 
essas 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/24h. 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). Ressaltando que o ensaio foi 
realizado em triplicata. A Concentração Bactericida Mínima e/ou concentração Fúngica 
Mínima (CBM/CFM) 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. 

 
3.7. Determinação da atividade antioxidante 

Para a determinação da atividade antioxidante do óleo essencial da A. roseadora 
Ducke, foi optado pelos métodos mais utilizados nos ensaio e estudo já validados que são 
o método ABTS de sequestro radicais livres e de sequestro do radical estável DPPH.  
  
3.7.1. Atividade antioxidante pelo método ABTS 

Determinou-se a atividade antioxidante pelo método ABTS [2,2-azinobis-(3- 
etilbenzotiazolin-6-sulfônico], de acordo com a metodologia sugerida por Re et al. (1999).  
O radical ABTS•+ foi preparado pela reação de 5,0 mL de uma solução de 3840 μg mL-1 de 
ABTS com 88 μL da solução de persulfato de potássio de 37.840 μg mL-1, a mistura foi 
deixada em um ambiente escuro por 16 horas. Após formação radical, a mistura foi diluída 
em etanol até a absorção de 0,7±0,01 a 734 nm. 

Tomando-se as concentrações do OE (5 a 150 μg mL-1) preparou-se a mistura 
de reação com o cátion radical ABTS. Em um ambiente escuro, retirou-se uma alíquota de 
30 μL de cada concentração do OE e transferiu-se para tubos de ensaio contendo 3,0 mL 
do cátion radical ABTS e posteriormente homogeneizou-se em um agitador de tubos e após 
6 minutos, realizou-se a absorção da mistura de reação em espectrofotômetro de 734 nm. 

A captura do radical livre foi expressa como um percentual de inibição (%I) da 
ação radical ABTS de acordo com a Equação 1, onde AbsABTS representa a absorção da 
solução radical ABTS e ABSAM representa a absorção de a amostra. 
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%InibiçãoABTS =
ABSABTS – ABSAM

ABSABTS

 *100 (01) 

 
A partir dos dados obtidos, foram calculadas as concentrações eficientes CE50 e 

CE90, definidas como a concentração da amostra necessária para sequestrar 50% dos 
radicais ABTS. O OE é considerado ativo quando apresenta CE50 < 500 µg mL-1.  
 
3.7.2. Atividade antioxidante pelo método DPPH 

A atividade antioxidante total foi analisada através da capacidade dos 
antioxidantes presentes na amostra em sequestrar o radical estável DPPH●(2,2-difenil-1-
picril-hidrazina), de acordo com Brand-Williams (1995). A quantificação da Atividade 
Antioxidante foi expressa como média ± desvio-padrão em μMTrolox.g-1 extrato 
(capacidade antioxidante equivalente ao Trolox).  

Com o intuito de determinar a capacidade antioxidante pelo método DPPH do 
OE utilizado a metodologia adaptada de Brand-Williams et al. (1995). O radical foi 
preparado pela dissolução de 3,94 mg de DPPH●(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) em 100 
mL de etanol. A partir das concentrações dos OE's (5 a 150 μg mL-1) foi preparada a mistura 
de reação com o cátion radical ABTS. 50 μL de EO foi misturado a 950 μL de etanol, 2 mL 
de solução radical DPPH, e completado até 4 mL com etanol, e novamente homogeneizado. 
A mistura foi deixada para reagir no escuro por 30 minutos e a absorção da mistura de 
reação foi realizada em espectrofotômetro de 517 nm. A captura do radical livre foi expressa 
como um percentual de inibição (%I) da ação radical DPPH de acordo com a Equação 2, 
onde AbsDPPH representa a absorção da solução radical DPPH e ABSDPPH representa 
a absorção da amostra. 
 

%InibiçãoDPPH =
ABSDPPH – ABSAM

ABSDPPH

 *100 (02) 

 
A partir dos dados obtidos, foram calculadas as concentrações eficientes CE50 e 

CE90, definidas como a concentração da amostra necessária para sequestrar 50% dos 
radicais ABTS. O OE é considerado ativo quando apresenta CE50% < 500 μg mL-1. 
 
3.8. Análise estatística 

A pesquisa desenvolvida dispensou a submissão ao Comitê de Ética por não 
envolver, de forma direta, pesquisas em seres humanos ou animais. Os dados referentes 
à avaliação da atividade antimicrobiana (teste de difusão em disco) foram submetidos à 
análise de variância (p < 0,05) para cada espécie de bactéria, e as diferenças entre as 
médias foram determinadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). Já os dados referentes a 
avaliação antioxidante pelo método do sequestro de radicais pelo método ABTS, foram 
submetidos a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey (p < 0,05). Para a tabulação 
de dados foi utilizado o programa Excel®. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Perfil físico-químico e químico 

O perfil químico do óleo essencial da de Aniba rosaeodora Ducke neste estudo 
tiveram seus resultados conforme demonstrados na Tabela 1 com densidade de 0,86, 
solubilidade de 1:2, coloração amarelada, índice de refração de 1,46 e um rendimento de 
1,87, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos do OE da Aniba rosaeodora 

Parâmetros físico-químicos OE de A. rosaeodora 

Densidade (g mL-1) 0,86 
Solubilidade (EtOH 70%) 1:2 

Cor Amarelo 
Índice de refração (nD 25°C) 1,46 

Rendimento (%) 1,87 

 
Na Tabela 1 foi observado um rendimento de 1,87% no OE de Aniba rosaeodora. 

Este valor mostrou-se superior ao resultado encontrado no estudo sobre linalol realizado 
por Santos (2017) que apresentou rendimento de óleos essenciais de partes aéreas (folhas 
e galhos finos) de Pau Rosa e Macacaporanga de 1% e 0,5%, respectivamente. Sobre as 
demais características como densidade de 0,86, solubilidade 1:2 e refração de 1,46, são 
todos dentro dos achados de outros óleos essenciais de outros estudos. 

A Tabela 2 apresenta os constituintes identificados no OE de Aniba rosaeodora. 
 

Tabela 2. Constituintes químicos identificados no OE de A. rosaeodora. 

Pico 1tr (min) COMPOSTO (NIST 08) % 

2 8,797 α-pineno 2,50 
6 9,671 2,2,6-trimetil-6 viniltetrahidropirano 4,52 
11 10,896 d-limoneno 4,00 
12 10,960 Eucaliptol 2,80 
16 11,698 Óxido trans-furano linalol 9,73 
17 11,988 Óxido cis-furano linalol 7,69 
18 12,268 β-linalol 63,16 

 
As substâncias identificadas na CG/EM estão contidas na Tabela 2, é possível 

destacar o β-linalol como sendo o composto majoritário (63,16%), seguido por óxido trans-
furano linalol (9,73%) e óxido cis-furano linalol (7,69%). Essas informações estão de acordo 
com as encontradas na literatura destacada por Teles et al., (2015), que encontraram 
também um elevado teor de linalol (89,34%). Ressaltam que a influência sazonal pode 
interferir no teor de linalol presente nas folhas e galhos do OE de Aniba rosaeodora. 

 
4.2.Toxicidade 

A Figura 1 apresenta a curva acumulada de mortos e vivos de Artemia salina 
versus logaritmo da concentração diante da ação do OE. 
  
Figura 1. Log da concentração do OE versus os acumulados de Artemia salina. 

 
Fonte: Autores, 2021. 
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De acordo com a Figura 1, é possível observar a interseção das curvas em 2,45 

e CL50) em 282 mg L-1 ± 2,95 mg L-1 e segundo Dolabela (1997) é classificado como não 
tóxico. Os estudos na literatura referentes a toxicidade pelo bioensaio de Artemia salina 
Leach frente ao OE de A. rosaeodora ainda se encontram escassos e pouco divulgados.  

A Concentração Letal 50% (CL50) refere-se ao ponto em que o número de 
animais sobreviventes é igual ao número de animais mortos, e seguindo o critério de 
Dolabela (1997) é possível determinar a toxicidade de produtos naturais visando uma 
aplicação específica do agente no organismo alvo, visto que óleos com toxicidade elevada 
não são recomendados para aplicações biológicas. A composição química correlaciona o 
composto majoritário linalol como atóxico sendo empregado na área medica, justificando o 
resultado encontrado da classificação do mesmo.  Fujiwara et al. (2017) verificaram a 
toxicidade do linalol pelo bioensaio de toxicidade preliminar in vitro de Artemia salina 
obtendo a CL50 275,2 μg mL-1 classificando o composto linalol como atóxico 

 
4.3. Atividade Antioxidante 

A Figura 2 mostra a representação gráfica que relaciona a concentração de OE 
em µg L-1 e a porcentagem de inibição do radical ABTS e DPPH. As equações das retas 
obtidas pelo teste ABTS (Figura 1a) foram y =0,9692x + 2,8203 (R² = 0,9917) e para o teste 
DPPH (Figura 2b), as equações das linhas foram y = 0,7693x + 19,184 (R² = 0,9817). A 
partir dessas equações, calculou-se os respectivos valores da concentração efetiva (CE50 
e CE90). 
 
Figura 2. Concentração do OE de Aniba roseadora versus a inibição percentual de (a)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radicais ABTS (a) e DPPH (b) 
Fonte: Autores, 2021. 

 

A ação antioxidante do OE de Aniba rosaeodora aumentou com o aumento das 
concentrações testadas. Notamos inibição em ambas técnicas com sequestro de radicais 
ABTS e DPPH. Os resultados dos cálculos dos potenciais antioxidantes de OE de Aniba 
rosaeodora descritos na Tabela 3, foram interpretados com base na concentração eficiente 
CE50 e CE90, em mg L-1.  A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos para a capacidade 
antioxidante dos OE. 
 
Tabela 3. Capacidade antioxidante do OE quantificada em CE50 e CE90. 

OE Método IC50 mg L-1 IC90 mg L-1 

A. rosaeodora ABTS 48,67 89,94 
DPPH 40,06 92,05 
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Segundo Sousa et al. (2007), quanto menor o valor de CE50, maior a atividade 
antioxidante do composto vegetal, pois é necessária uma menor concentração de óleo para 
reduzir o radical DPPH e ABTS em 50%. Assim, ao analisar a Tabela 3, verificou-se que o 
OE de Aniba rosaeodora apresentou melhor atividade antioxidante pelo método DPPH no 
CE50. Em busca de literatura, não foi possível encontrar estudos sobre a atividade 
antioxidante do OE de Aniba rosaeodora o que ressalta a importância deste trabalho. 
Entretanto, foi possível encontrar estudos que relatam o composto majoritário do OE A 
Aniba rosaeodora (linalol) como agente antioxidante. Segundo estudos realizados por 
Sepahvand et al., (2014), encontraram no OE de Salvia sclareoides os compostos 
majoritários linalol (27,6%) e β-cariofileno (16,6%), os quais apresentaram boa atividade 
antioxidante no Teste de DPPH e propriedades antibacterianas. 

 
4.4. Atividade antimicrobiana 

Os resultados observados no teste de difusão de disco são apresentados na 
Tabela 4.  

 
Tabela 4. Demonstração dos achados dos testes em diâmetros médios dos halos de 
inibição, Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bacteriana Mínima 
(CBM/CFM) do OE de Aniba rosaeodora frente as cepas de microrganismos. 
 

Estirpe DHI (mm) CIM (µg/mL) CBM/CFM (µg/mL) 

E. coli 11,7 350 467 
S. aureus 14,3 250 333 
P. aeruginosa 11,7 390 520 
Salmonella sp. 11,3 320 427 
Aspergilus niger 17,7 210 280 
Colletotrichum sp NI NI NI 
Penicillium sp 18 290 387 

 
Notamos que o OE testado teve sensibilidade tanto para as bactérias gram-

positivas quanto para gram-negativas e 2 dos fungos testados, levando em consideração a 
membrana externa, essa parede celular, composta por polissacarídeos que dificultam a 
permeabilidade de compostos hidrofóbicos (BARBOSA, 2010). Para classificação de 
atividade antimicrobiana em materiais vegetais, os estudos adotam Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) com a seguinte classificação: forte inibição: CIM até 500 μg mL-1; inibição 
moderada: CIM entre 600 e 1000 μg mL-1; e fraca inibição: CIM acima de 1000 μg mL-1. 
Balizado por essa classificação, nosso estudo mostrou que os microrganismos testados 
foram inibidos, conforme resultados exibidos na Tabela 4, que em quase sua totalidade com 
classificação forte, novamente o Colletotrichum gloesporioides não apresentou atividade 
inibitória. Nosso resultado é semelhante com outros estudos dessa atividade em óleos de 
gengibre, porém este OE tem classificação forte frente a S. aureus e moderada frente a E. 
coli (CUTRIM, 2018). 

O óleo essencial da Aniba rosaeodora teve seu potencial antimicrobiano testado 
e com ampla margem de eficácia o que ressalta sua importância em ser utilizado tanto em 
medidas terapêuticas preventivas como de tratamento. 
 
CONCLUSÃO 

Dentre os constituintes químicos, notamos que seu composto majoritário, foi o 
linalol, já conhecido em outros estudos. Ele é citados em outro trabalho com potenciais 
antioxidante e antimicrobiano, cuja atividades terapêuticas também podem ser somadas a 
suas outras características, sendo seus que seus constituintes minoritários podem interferir 
em seu sinergismo. A toxicidade do óleo essencial de Aniba rosaeodora utilizando Artemia 
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salina, mostrou resultado de atoxicidade, confirmando assim a aplicabilidade como 
adjuvante e até mesmo protagonista de terapêuticas clínicas tanto de cunho preventivo 
como curativo. A atividade antioxidante foi evidenciada tanto pelo método de sequestro de 
radicais ABTS quanto ao de radicais DPPH. Foi notado atividade de varredura de radicais 
livres no nosso estudo realizado por CG-EM com concentrações altas, além disso, os 
resultados observados para o OE de Aniba rosaeodora Ducke (Pau Rosa), afirmam sua 
capacidade de emprego como antioxidante, asseguraram um sequestro completo dos 
radicais aplicados, isso garante o seu emprego eficiente. Os microrganismos testados: E. 
coli, S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella sp, Aspergillus niger, e Penicillium sp., a 
toxicidade e capacidade inibitória do óleo essencial deste estudo frente a estirpes 
estudadas tivemos bons resultados comparados a outros produtos naturais, sendo apenas 
o Colletotrichum sp não inibido por esse OE, o que não reduz o potencial do estudo 
realizado. 
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