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1.

RESUMO

O limão é um fruto produzido durante o ano todo e a grande variedade de limões
leva a múltiplas aplicações industriais, tendo esta forte importância econômica no
Brasil. Uma das variedades mais conhecidas no Brasil é o limão Siciliano, este, é muito
utilizado para a produção de óleos essenciais e são aproveitados em indústrias
alimentícias, farmacêuticas e de cosméticos. O objetivo deste trabalho foi estudar a
possibilidade do extrato alcoólico da casca do limão Siciliano nas proporções de 0, 5,
10, 15, 20, 25 e 100% exercerem ação antimicrobiana frente ao crescimento da
bactéria Staphylococcus aureus. Para chegar tal objetivo, os ensaios de inibição
microbiana empregaram o método de difusão em Agar utilizando o meio de cultura
MH (Mueller Hinton). O extrato alcoólico foi obtido por rotaevaporação de uma solução
que manteve, por dois dias, as cascas de limão em contato com álcool 96%. Como
resultado foi possível verificar, após 24 horas, que o extrato estudado apresentou
poder inibitório sobre a bactéria Staphylococcus aureus, obtendo halos de inibição de
1,2±0,5mm.

2.

INTRODUÇÃO

O limão é um fruto facilmente encontrado, produzido durante o ano todo e que
tem grande importância econômica para o Brasil, pois o Brasil é um dos maiores
produtores mundiais (TRUCOM, 2004). Este fruto é rico em ácido cítrico e vitamina C
e é muito utilizado nas indústrias alimentícias, de cosméticos e farmacêuticas devido
ao óleo essencial presente em sua casca (TRUCOM, 2004; OJEDA DE RODRIGUEZ,
G. et al, 1998 apud REDA et. al, 2005).
Conhecido como limão-siciliano, o Citrus lemon Burm. f., pertencente à família
Rutaceae, é um dos principais limões consumidos no Brasil. Este, por ter uma casca
grossa, tem o seu óleo essencial extraído da mesma e este óleo é utilizado para
conferir alterações sensoriais em produtos alimentícios (ALOISI et. al, 2002;
CECCARELLI et. al, 2004; SANTOS, 2010). Os seus principais componentes são:
limoneno, p-cimeno, terpenenol e citral (KUNICKA-STYCZYN et al., 2009), sendo o
primeiro, o principal constituinte dos óleos essenciais de cítrus (ROZZA et. al, 2011).

Em estudos de Caccioni et al. (1998) , foi possível verificar que o limonemo apresenta
maior poder inibitório que os outros componentes presentes no óleo essencial, como
o p-cimeno, terpenenol e citral a partir da atividade antifúngica. Tamblyn et al. (1993),
também verificou que o efeito bactericida dos ácidos presentes nos óleos essenciais
é diretamente proporcional ao aumento da sua concentração.

3.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi estudar a possibilidade da casca do limão tipo
Siciliano exercer ação antibacteriana frente ao crescimento da Staphylococcus
aureus.

4.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Amostra: Casca do limão tipo Siciliano

Preparo da amostra: As cascas do limão foram secas em estufa com circulação
forçada de ar na temperatura de 30°C por 48h, depois, estas foram trituradas em
almofariz, com ajuda de um pistilo até a obtenção de um pó. O pó obtido foi, então,
colocado na em contato com uma solução de álcool 96% em uma proporção 1:10 em
um frasco de vidro encapado com papel alumínio por 48h. Após este tempo, a solução
foi filtrada e o filtrado resultante foi processado em um rotaevaporador. A solução
resultante do rotaevaporador foi utilizada para verificar o efeito antimicrobiano.
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Staphylococcus aureus. Esta bactéria foi adquirida já isolada e selecionada em tubo
em ensaio contendo Agar Mueller-Hinton (fabricado pela empresa Merck©). Após
crescimento, o tubo de ensaio foi armazenado sob refrigeração (10 ºC) na micoteca
do Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT).

Ensaio para verificar o poder antimicrobiano (ensaio de difusão em agar): A
bactéria foi cultivada em agar Mueller-Hinton, em duplicata, para assegurar pureza e

viabilidade da cultura jovem de 24 e 48 horas à 37°C. Para o preparo do inóculo foram
selecionadas 5 colônias da bactéria, com aproximadamente 1 mm de diâmetro cada,
as quais foram suspensas em 5 mL de NaCl 0,85% estéril e homogeneizadas em
agitador de tubos por 15 segundos. A densidade do inóculo foi ajustada com solução
salina 0,85% estéril e determinada por espectrofotometria a 520 nm para a obtenção
de transmitância equivalente à 95%, obtendo-se uma concentração final entre 1-5x
106 células/mL (NCCLS, 1997, DURU et al., 2004).
A análise de inibição foi realizada de acordo com a metodologia de Olivares et
al (2006) utilizando o método difusão em ágar com algumas modificações. Para
preparar as placas, foram vertidos 15 mL do ágar estéril e sem inoculação em placas
de 100 mm e depois da solidificação, adicionou-se 5 mL do ágar-inóculo, sendo que
o meio utilizado foi o Agar Mueller-Hinton. Com as duas camadas de meio
uniformemente sobrepostas e já solidificadas, foi realizado três furos de 6mm cada
sobre estas placas e em cada furo, foi adicionado uma alíquota de 150 µL dos extratos
e do óleo em diferentes concentrações (0%, 5%, 10%, 15%, 20, 25% e 100%)
(HUSSAIN et al., 2015) e também amostras de água destilada acidificada através da
adição de ácido cítrico 0,01M de modo a resultar em um pH igual ao das soluções.
Isto foi realizado para verificar se o poder inibitório seria referente à acidez dos
extratos ou às substâncias presentes nestes. Assim, depois que as placas foram
devidamente inoculadas, estas foram armazenadas em estufa de acordo com a
temperatura ótima da bactéria, que é 37ºC e observadas em 24h para a realização da
medição de halos. A medição do diâmetro dos halos ao redor de cada poço foi
realizada com o auxílio de um paquímetro digital, sendo cada halo medido em triplicata
e estes foram submetidos à análise de variância Kruskal Walis e teve suas médias
comparadas pelo teste Mann Whitney, ambos com 5% de significância utilizando o
software Action Stat.

5.

RESULTADOS

A tabela 1 demonstra a susceptibilidade da bactéria S. aureus às
concentrações das soluções da casca do limão Siciliano. Como se nota, além do
controle, apenas a concentração de 5% não foi capaz de inibir a bactéria e as
concentrações de 20 e 25% não apresentaram diferença significativa entre si.

Tabela 1: Halos (mm) de inibição formados pelas soluções de cascas do limão Siciliano frente à
Staphylococcus aureus.
Extrato (%)
0
5
10
15
20
25
100
e
e
d
c
b
b
Halo (mm)
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,00
1,2 ± 0,5
2,1 ± 0,7
3,3 ± 0,4
3,3 ± 0,8
6,2 ± 0,3a
* Valores com letras iguais indicam que não há diferença significativa entre si em 5% de significância.

Pelo fato da bactéria Staplylococcus aureus ter um pH ótimo de crescimento na
faixa de 5,0 a 7,0 (VIEIRA; FERNANDES, 2012; SANTOS et al, 2007), ela não foi
inibida apenas pela composição das cascas dos limões, mas também pelo pH da
soluções aquosas resultantes.Foram medidos inicialmente, como mencionado em
métodos, o pH de todos os extratos, resultando em todas as amostras um pH igual a
3,0. Para a comprovação que este pH não estava interferindo na ação antimicrobiana
frente o microrganismo estudado, foi realizada uma análise onde a amostra (150µL)
colocada nos poços das placas era constituído por água acidificada com pH igual a
3,0. Neste experimento a água acidificada mostrou interferência no crescimento da
bactéria S.aureus, resultando em um halo médio na placa de Petri de 14,8mm). Desta
forma, ao realizar todos os experimentos posteriores para este microrganismo,
substituindo a amostra de água acidificada pelos extratos (alcoólicos e aquosos),
houve o desconto de 14,8mm nos halos resultantes formado nas placas de Petri.
Na literatura, não foram encontrados estudos do Limão Siciliano frente à
bactéria estudada, porém, Pires (2007) verificou que os óleos essenciais de limão
Rosa e Taiti, a partir do método de hidrodestilação, obtiveram poder de inibição em
todas as concentrações estudadas (10, 20, 40, 80 e 160 µL/mL) frente ao
microrganismo Staphylococcus aureus.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados evidenciaram que a solução alcoólica da casca do limão Siciliano

à partir de uma concentração de 10% foi capaz de inibir in vitro S. aureus
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