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[Antibacterial activity of essential oil from Ocotea notata guided on the Brine shrimp lethality bioassay] 
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RESUMO O óleo essencial obtido pela hidrodestilação das folhas de Ocotea notata foi testado para verificação de atividade biológica frente ao bioensaio 
de toxidade sobre Artemia salina (TAS). A CL50 obtida foi de 2,37 μg/mL, classificando este óleo como de grande atividade no bioensaio TAS, o que 
levou à realização do teste antibacteriano de difusão em disco, obtendo-se uma boa correlação devido à confirmação da atividade antibacteriana, medida 
através da formação de halos de inibição frente a quatro das cinco cepas testadas.  
PALAVRAS CHAVE Ocotea notata, Óleo essencial, Artemia salina, Atividade antibacteriana. 
ABSTRACT The essential oil obtained by steam distillation of leaves of Ocotea notata was evaluated to investigate the biological activity by means of 
Brine Shrimp Lethality Test (BSL). The LC50 obtained was 2.37 μg/mL, ranking this oil as high activity, guiding this study for the antibacterial disk 
diffusion method, having a great correlation because of the confirmation of the antibacterial activity, measured by the inhibitory zone against four of the 
five tested strains.  
KEYWORDS Ocotea notata, Essential oil, Brine Shrimp Lethality Test, Antibacterial activity  

 
INTRODUÇÃO 
Ocotea notata (Lauraceae) é uma planta vulgarmente conhecida como “canela”, podendo ser encontrada principalmente nas 
regiões de Restinga ao longo do litoral brasileiro (Quinet & Andreata, 2002). O gênero Ocotea inclui mais de 350 espécies 
distribuídas pelo continente americano e sul da África, sendo utilizada popularmente para tratar problemas de estômago, 
neuralgia, anorexia e dor de cabeça (Guerrini et al, 2006, Zschocke et al, 2000). Algumas espécies do gênero Ocotea vêm 
sendo intensamente utilizadas como importante fonte da essência de sassafrás, óleo rico em safrol. Apesar da grande 
importância deste gênero, pouco ainda se conhece sobre os constituintes e a atividade biológica da Ocotea notata, sendo 
este o objetivo do presente estudo. 
Muitos laboratórios de produtos naturais têm inserido em sua rotina o bioensaio de Toxicidade sobre Artemia salina (TAS), 
por ser de baixo custo, rápido, não exigir técnicas assépticas e ter boa correlação com atividades antibacteriana, antitumoral 
e antifúngica, entre outras (Siquiera et al, 1998) 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Para a realização do estudo, folhas de Ocotea notata foram submetidas a 6h de hidrodestilação em aparelhagem do tipo 
Clevenger. No bioensaio TAS, o óleo essencial obtido foi solubilizado em DMSO e adicionado em frascos contendo água 
do mar artificial e 10 náuplios de Artemia salina, para se obter concentrações finais de 1000, 500, 100, 10 e 1 μg/mL em 
cada frasco. Todas as concentrações foram testadas em triplicata. Após 24 horas, foram contados os mortos em cada frasco 
e estimou-se a CL50 pelo método de Spearman-Karber (Hamilton et al, 1977). 
A atividade antibacteriana do óleo essencial de Ocotea notata foi determinada através do método de difusão em disco 
(NCCLS, 2002) utilizando discos de papel de filtro impregnados com 30 μL do óleo e cinco cepas de bactérias ATCC 
(Staphylococcus aureus 25923, S. aureus 9213, S. epidermidis 12223, Enterococcus faecalis 29212 e Escherichia coli 
25922). A atividade antibacteriana foi observada através da formação de halos de inibição ao redor dos discos. 
 
RESULTADOS 
O óleo essencial de Ocotea notata submetido ao bioensaio TAS, apresentou uma CL50 de 2,37 μg/mL. No teste de difusão 
em disco, o óleo essencial de Ocotea notata apresentou atividade antibacteriana frente a quatro das cinco cepas de bactérias 
ATCC testadas. Os diâmetros dos halos de inibição foram: 12 mm para S. aureus 25923, 12 mm para S. aureus 9213, 10 
mm para S. epidermidis 12223 e 10 mm para Enterococcus faecalis 29212. 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Segundo os critérios de classificação de substâncias com base nos níveis da CL50 estipulado por Dolabela (1997), o óleo 
essencial de Ocotea notata é considerado como de grande atividade frente ao TAS, sendo muito tóxico para este organismo. 
Este resultado direcionou os estudos para o aprofundamento do conhecimento sobre as atividades biológicas deste óleo, já 
que existe uma boa correlação entre a atividade sobre o TAS e atividades biológicas, como por exemplo, a atividade 
antibacteriana (MacRae et al, 1988). O teste antibacteriano de difusão em disco (teste qualitativo) foi o primeiro deles, 
obtendo-se uma confirmação desta correlação, através da atividade antibacteriana medida pelo diâmetro dos halos de 
inibição. 
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