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Resumo 

 
A conservação de alimentos é um constante desafio da indústria alimentícia, visto que, 
novos produtos surgem constantemente no mercado. Além disso, a crescente busca dos 
consumidores por alimentos mais saudáveis tem estimulado pesquisas a respeito de 
substâncias naturais que possam substituir conservantes químicos. É crescente o número 
de estudos investigando a atividade antimicrobiana de óleos essenciais e de seus 
componentes, assim como a inocuidade de sua utilização na conservação de alimentos. 
Este estudo teve o objetivo de avaliar o potencial antibacteriano, in vitro e em matriz 
alimentar, de óleos essenciais frente a bactérias de importância em alimentos, e também 
de seus principais fitoconstituintes, além de identificar o efeito citotóxico nessas 
substâncias. Foram utilizados os óleos essenciais de cravo (Eugenia cariophyllata), 
hortelã-verde (Mentha spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum) e seus principais 
fitoconstituintes, respectivamente, eugenol, carvona e cinamaldeído. As cepas utilizadas 
no presente estudo foram Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes, e Salmonella enterica. Para o estudo in vitro, realizou-se o screening da 
atividade antibacteriana, determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da 
Concentração Bactericida Mínima (CBM). Para avaliação da atividade antibacteriana 
em matriz alimentar utilizou-se como alimento uma bebida à base de soro lácteo 
adicionada de graviola e açúcar, e determinou-se a redução na contagem de células 
viáveis em log UFC/ml diariamente, após inoculação da suspensão bacteriana e dos 
antibacterianos em quantidade equivalente a CIM, e armazenamento dos alimentos sob 
refrigeração durante sete dias. A avaliação da atividade citotóxica foi realizada através 
do método MTT. Os óleos essenciais e fitoconstituintes apresentaram, no screening, 
atividade antibacteriana positiva frente às bactérias utilizadas nos ensaios, exibindo 
halos de inibição com diâmetros de 18,6 a 31,2 mm. Os valores da CIM variaram de 
0,25% a 2%, enquanto a CBM apresentou valor máximo de 2%. Na avaliação da 
atividade antibacteriana em matriz alimentar, os óleos e fitoconstituintes testados 
apresentaram significativa capacidade de inibir o crescimento de S.aureus e E.coli. Os 
óleos essenciais de cravo e hortelã-verde, assim como seus respectivos fitoconstituintes, 
apresentaram os melhores resultados. Nas análises de citotoxicidade, verificou-se que 
todas as substâncias testadas causaram diminuição da viabilidade celular em relação ao 
grupo controle, porém, apenas os óleos essenciais apresentaram efeito citotóxico. 
Concluiu-se que os óleos essenciais e fitoconstituintes testados comprovaram ter ação 
antimicrobiana in vitro e em matriz alimentar, possuindo, os fitoconstituintes, atividade 
superior ou igual ao seu respectivo óleo essencial. Nos ensaios de citotoxicidade, 
constatou-se que todos os óleos essenciais apresentaram alta citotoxicidade, porém os 
fitoconstituintes, em pequenas concentrações, podem ser alternativas viáveis para 
utilização em alimentos, no entanto, antes de fazer essa afirmação, faz-se necessária a 
realização de outros estudos investigando os efeitos de sua utilização a longo prazo. 
 
 
Palavras-chave: Óleos essenciais. Fitoquímicos. Soro lácteo. Bactérias. 
 

 

 



 

Abstract 
 
 
Food conservation is a constant challenge to the food industry, since new products are 
often emerging in the market. Moreover, the enhancement of demand of consumers for 
healthier foods has stimulated research on natural substances that can replace chemical 
preservatives. There is a increasing number of studies investigating the antimicrobial 
activity of essential oils, their components, and the viability of its use in food 
preservation. The objective of this study was to evaluate the antimicrobial activity of 
essential oils in vitro and in food matrix against some food-borne pathogenic bacteria 
and also to investigate the citotoxicity of these oils and its main phytochemicals. The 
essential oils of clove (Eugenia cariophyllata), spearmint (Mentha spicata) and 
cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) and its main phytochemicals, respectively, 
eugenol, cinnamaldehyde and carvone were used in this study. Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Salmonella enteric were the food-
borne pathogenic bacteria used. To evaluate the in vitro antibacterial activity was 
carried out the screening and then determined the minimum inhibitory concentration 
(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). To evaluate the antibacterial 
activity in food matrix was used as the food a beverage based on milk whey and soursop 
pulp with added sugar, and determined the reduction in viable cell count in log CFU/ml 
after inoculation bacterial suspension and the antibacterial agents in an amount 
equivalent to CIM, and food storage under refrigeration for seven days. The analysis of 
cytotoxicity was performed by the method of MTT. The essential oils and 
phytochemicals on screening showed positive antibacterial activity against the bacteria 
used for the tests and exhibited inhibition zones with diameters from 18.6 to 31.2 mm. 
MIC values ranged from 0.25% to 2%, while the CBM, in all tests, was twice the MIC. 
In the evaluation of antimicrobial activity in food matrix, oils and phytochemicals tested 
demonstrated a significant ability to inhibit S. aureus and E. coli growth compared to 
the control group. The essential oils of clove and spearmint, as well as their 
phytochemicals, showed the best results. The cytotoxicity assays showed that all tested 
substances caused a decrease in cell viability compare to the control group, the essential 
oils presented greater cytotoxic effect. It was concluded that the essential oils and 
phytochemicals have proven antimicrobial activity in vitro and in food matrix, the 
phytochemicals activity was greater than or equal to their respective oil. In cytotoxicity 
assays, we found that all essential oils have high cytotoxicity, but the phytochemicals in 
small concentrations can be viable for use in foods, however, before asserting that it is 
possible the use of these substances for food conservation, it is necessary to conduct 
further studies investigating the effects of its long-term use. 
 
 
Key-words: Essential oil. Phytochemicals. Whey milk. Bacteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de alimentos que apresentem vida-de-prateleira longa e inocuidade 

em relação à presença de micro-organismos patogênicos e suas toxinas é objetivo da 

indústria alimentícia (GOULD, 1995). Embora significantes avanços na conservação de 

alimentos tenham sido observados nos últimos anos, há, ainda, a necessidade de novos 

métodos, possivelmente combinados com métodos já existentes, para reduzir ou 

eliminar patógenos alimentares (BAJPAI et al., 2007). 

A crescente preocupação a respeito de aditivos químicos, dos seus potenciais 

impactos a saúde e, consequentemente, o aumento do interesse dos consumidores em 

ingerir alimentos naturais, têm liderado pesquisas com objetivo de buscar alternativas 

que apresentem amplo espectro antimicrobiano e possam ser aplicados a alimentos 

(MARINO; BERSANI; COMI, 2001). Entre as denominadas tecnologias emergentes 

em preservação de alimentos, destacam-se os aditivos naturais, que incluem, entre 

outras substâncias, os óleos essenciais (GOULD, 2000). 

Os óleos essenciais são líquidos oleosos, aromáticos e voláteis, obtidos de partes 

da planta. São, geralmente, formados em células ou grupos de células especiais, 

comumente concentrados em uma região particular como as folhas, cascas ou frutos 

(OUSSALAH et al., 2007). Estes óleos podem conter mais de 100 componentes 

individuais, podendo, os constituintes majoritários, corresponder a até 85%, enquanto 

outros componentes são encontrados apenas como traços (SENATORE, 1996; BAUER; 

GARBE; SURBURG, 2001; CASTRO et al., 2004).  

Estes componentes possuem estruturas e mecanismos de ação diferentes quando 

comparados aos antimicrobianos convencionalmente usados no controle do crescimento 

e sobrevivência de micro-organismos (NASCIMENTO et al., 2000). Numerosos 

estudos têm confirmado a ação antimicrobiana de óleos essenciais tanto em modelos de 

sistemas alimentares quanto no próprio alimento, porém, em geral, a eficácia de aditivos 

e antimicrobianos de ocorrência natural pode ser reduzida por certos componentes do 

alimento (GLASS; JOHNSON, 2004; KOUTSOUMANIS et al., 1998; TSIGARIDA; 

SKANDAMIS; NYCHAS, 2000). 

Outro aspecto relevante a ser considerado quando se investiga a viabilidade da 

utilização de um produto como aditivo alimentar é a sua inocuidade (BRASIL, 1997). 

Isto supõe que, antes de ser autorizado o uso em alimentos, o aditivo deve ser submetido 

a uma adequada avaliação de risco para atestar sua inocuidade, mantido sob observação 
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e reavaliados quando necessário, caso sejam modificadas as condições de uso. Uma das 

etapas do processo de avaliação de risco de determinada substância é a identificação do 

dano, que tem como objetivo identificar os potenciais efeitos adversos à saúde humana 

associados à exposição a uma dada sustância química (WHO, 1995). Para isso, 

diferentes fontes de informações são utilizadas, incluindo testes in vitro. Embora 

estudos in vitro não possam representar a complexidade fisiológica de um organismo 

vivo, tornam-se cada vez mais necessários para auxiliar na compreensão do mecanismo 

de ação tóxica de substâncias químicas (JARDIM; CALDAS, 2009). 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o potencial antibacteriano, in vitro e em matriz alimentar, dos óleos 

essenciais de cravo (Eugenia cariophyllata), hortelã-verde (Mentha spicata), canela 

(Cinnamomum zeylanicum) e de seus principais fitoconstituintes isolados frente a 

bactérias de importância em alimentos, e investigar o efeito citotóxico dessas substâncias. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

� Verificar a sensibilidade das cepas de Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes e Salmonella enterica a presença de 

diferentes concentrações dos óleos essenciais e fitoconstituintes;  

� Determinar a concentração inibitória mínima e concentração bactericida 

mínima de cada composto para cada bactéria utilizada nos ensaios;  

� Avaliar a efetividade da concentração inibitória mínima dos óleos 

essenciais e fitoconstituintes na inibição da sobrevivência das cepas de 

E.coli e S.aureus em matriz alimentar; 

� Avaliar o efeito citotóxico dos óleos essenciais e fitoconstituintes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Potencial antibacteriano de óleos essenciais e fitoconstituintes in vitro e em 

modelos alimentares 

 

Os óleos essenciais são líquidos aromáticos oleosos obtidos de partes de plantas 

(BURT, 2004), extraídos através da técnica de destilação por arraste com vapor de água, 

na maioria das vezes, e também pela prensagem do pericarpo de frutos cítricos (BIZZO; 

HOVELL; REZENDE, 2009). Possuem grande aplicação na indústria de cosméticos, 

farmacêutica e de alimentos e seu uso vem crescendo paralelamente ao aumento da 

demanda do mercado por produtos naturais (GUILLÉN; CABO; BURILLO, 1996).  Por 

apresentarem como principal característica a volatilidade, diferem dos óleos fixos, que 

são misturas de substâncias lipídicas, obtidos, geralmente, de sementes (SANTOS, R., 

2004).  

A composição de um óleo essencial varia ainda que seja extraído de mesma 

espécie. A origem geográfica, o tipo de solo, condições de altitude, características 

biológicas e o processo de extração adotado são alguns dos fatores que contribuem para 

essa variação (WORWOOD, 1996). Os monoterpenos, sesquiterpenos e 

fenilpropanoides, metabólitos que conferem suas características organolépticas, são os 

principais constituintes dos óleos essenciais, podendo os monoterpenos corresponder a 

até 90% dos óleos (BIZZO; HOVELL; REZENDE, 2009). 

Segundo Boyle (1955), o primeiro estudo experimental visando avaliar as 

propriedades bactericidas de óleos essenciais foi realizado em 1881, constatando a 

atividade antimicrobiana da mostarda, cravo, canela e dos seus óleos essenciais. Embora 

o potencial antibacteriano dos óleos essenciais tenha sido observado há muitos anos, o 

recente aumento na busca dos consumidores por produtos naturais tem renovado o 

interesse científico nessas substâncias (NYCHAS, 1995; TULEY DE SILVA, 1996).  

 Estudos mostram que a efetividade antimicrobiana dos óleos essenciais depende 

da planta da qual foi extraído o óleo, da sua concentração, do tipo e concentração do 

micro-organismo alvo e da composição do substrato (MARINO; BERSANI; COMI, 

2001; OZCAN; ERKMEN, 2001). Pesquisadores verificaram, a partir de vários estudos 

in vitro, que os óleos essenciais apresentam uma alta eficácia contra micro-organismos 

patogênicos e deteriorantes que contaminam alimentos (SMITH-PALMER; 
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STEWART; FYFE,1998; HAMMER; CARSON; RILEY, 1999; ELGAYYAR et al., 

2001; DORMAN; DEANS, 2000).  

Viuda-Martos et al. (2008) verificaram a atividade antibacteriana dos óleos 

essenciais de orégano (Origanum vulgare), tomilho (Thymus vulgaris), alecrim 

(Rosmarinus officinalis), sálvia (Salvia officinalis), cominho (Cuminum cyminum) e 

cravo (Syzygium aromaticum) sobre o crescimento de algumas bactérias geralmente 

usadas na indústria de alimentos como cultura starter e sobre algumas bactérias 

deteriorantes de alimentos, a partir dos resultados constataram que os seis óleos 

essenciais analisados tiveram efeito inibitório sobre todas as bactérias utilizadas nos 

ensaios. 

 Pereira et al. (2008) relataram que os óleos essenciais de Cymbopogon citratus 

(capim-limão), Origanum vulgare (orégano) e Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) 

apresentaram efeito inibitório sobre as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli, tendo o óleo essencial de cravo-da-índia, em pequenas concentrações, apresentado 

os maiores halos de inibição. Rasooli et al. (2008), avaliando a atividade antimicrobiana 

dos óleos essenciais de Mentha piperita e Mentha spicata frente a Bacillus cereus, E. 

coli and S. aureus, verificaram que ambos apresentaram atividade antibacteriana 

significativa. Oussalah e colaboradores (2007), investigando a atividade antibacteriana, 

em diferentes concentrações, de 28 óleos essenciais de diferentes espécies de plantas 

sobre as bactérias E.coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus e 

Listeria monocytogenes, observaram que alguns óleos, entre eles o de canela, cravo, 

orégano e tomilho, nas concentrações testadas, apresentaram poder inibitório sobre as 

cepas  ensaiadas.  Hoffmann e colaboradores (1999) determinaram a atividade 

antimicrobiana in vitro dos óleos essenciais de canela, cravo, gengibre e menta, nas 

concentrações de 10,0; 1,0 e 0,1%, sobre vinte e um micro-organismos (quatorze 

bactérias e sete leveduras) e verificaram que os óleos essenciais de canela e menta, nas 

concentrações de 0,1% e 1%, respectivamente, exibiram maior potencial 

antimicrobiano. 

Numerosos estudos têm confirmado a ação antimicrobiana de óleos essenciais 

também em modelos de sistemas alimentares, assim como no próprio alimento. 

Tassou e colaboradores (1995), avaliando os efeitos de algumas concentrações 

do óleo essencial de hortelã (Mentha piperita) sobre Salmonella enteritidis e Listeria 

monocytogenes, em patê armazenado, observaram que houve um declínio gradual na 
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contagem de Salmonella enteritidis, bactéria Gram-negativa, nas amostras armazenadas 

a 4°C. 

Smith-Palmer e colaboradores (2001) pesquisaram sobre o potencial da 

aplicação dos óleos essenciais de louro, cravo, canela e tomilho como conservantes 

naturais em alimento, usaram como matriz alimentar queijo de pasta mole. A partir 

desses estudos concluíram que os óleos selecionados podem agir como potentes 

inibidores de Listeria monocytogenes e Salmonella enteritidis em produtos alimentares.  

Mytle et al. (2006) avaliaram a eficácia do óleo essencial do cravo-da-índia 

(Syzygium aromaticum) em inibir o crescimento de Listeria monocytogenes em 

salsichas de frango armazenadas sob temperatura de refrigeração e relataram que o óleo, 

em concentrações de 1% e 2%, apresentou poder inibitório significativo. Menon e Garg 

(2001), investigando o efeito inibitório do óleo essencial de cravo nas concentrações de 

0,5% e 1% (v/p) sobre Listeria monocytogenes em carne e queijo armazenados a 7° e 

30°C, constataram que nas duas concentrações testadas houve uma diminuição 

significativa na população de L.monocytogenes.  

Alarcón (2007) investigou o potencial antibacteriano dos óleos essenciais de 

orégano e pimenta-do-reino preta, em diferentes concentrações, sobre S.aureus e E.coli 

em queijo ricota e observou que o óleo essencial de orégano a 1% reduziu 

significativamente a população de S. aureus após 48 horas de armazenamento da ricota 

a 7°C. Já nas cepas de E. coli constatou uma maior resistência à atividade dos óleos 

essenciais, visto que, a redução aconteceu em menor proporção.  

Considerando a ampla diversidade de compostos químicos presentes nos óleos 

essenciais, torna-se importante o estudo do potencial antimicrobiano dos 

fitoconstituintes isolados (Figura 1), paralelamente ao estudo da atividade 

antimicrobiana dos óleos, contribuindo assim para um melhor entendimento a respeito 

dos mecanismos de ação desses compostos (KARATZAS et al., 2000). 

 

Figura 1 – Estrutura de alguns fitoconstituintes presentes nos óleos essenciais 
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Kim e colaboradores (1995), averiguando a atividade antibacteriana de alguns 

componentes de óleos essenciais, entre eles o eugenol, constataram os seguintes valores 

como sendo correspondentes à concentração inibitória mínima: 1µl/ml para E.coli e 

valor maior que 1µl/ml para L.monocytogenes.  Hao e colaboradores (1998) constataram 

efetivo potencial inibitório do eugenol sobre L.monocytogenes em carne bovina e de 

aves cozidas e armazenadas a 5° e 15°C.  

Pei e colaboradores (2009) investigaram o efeito antibacteriano dos 

fitoconstituintes eugenol, cinamaldeído, timol e carvacrol, isolados e combinados, 

contra E.coli e constataram que as menores concentrações dos fitoconstituintes isolados 

capazes de inibir o crescimento bacteriano foram: 1,6 mg/ml para eugenol e 0,4 mg/ml 

para os demais fitoconstituintes. 

 

2.2 Alimentos como substrato para o crescimento de bactérias  

 

Os micro-organismos podem interagir com os alimentos de diferentes formas: 

modificando as características dos alimentos de maneira benéfica, tendo como exemplo 

a sua utilização como probióticos; apresentando-se como agentes deteriorantes; ou 

como causadores de doenças (FRANCO; LANDGRAF, 2008).  Os alimentos são 

passíveis de contaminação por diferentes agentes etiológicos, que podem levar ao 

desenvolvimento de doenças desencadeadas por micro-organismos patogênicos ou suas 

toxinas, afetando assim a saúde humana (PASSOS; KUAYE, 1996). Os fatores que 

influenciam a capacidade de sobrevivência ou multiplicação dos micro-organismos em 

alimentos podem estar relacionados com as características próprias do alimento (fatores 

intrínsecos) ou com o ambiente em que o alimento se encontra (fatores extrínsecos) 

(FRANCO; LANDGRAF, 2008).   

Quanto ao conteúdo de nutrientes, nos alimentos encontram-se carboidratos, 

gorduras, proteínas, minerais e vitaminas. Quase nenhum alimento é constituído por um 

único nutriente, a maioria consiste em misturas complexas, compostas majoritariamente 

por carboidratos, gordura e proteínas, estando as vitaminas e minerais presentes em 

pequenas quantidades (PEREDA et al., 2005). Água, fonte de energia, fonte de 

nitrogênio, vitaminas, fatores de crescimento e minerais são necessários para o 

crescimento e funcionamento dos micro-organismos (JAY, 2005).  

Todos os alimentos, sejam eles animais ou vegetais, apresentam-se, desde a 

origem, contaminados pelos mais diversos tipos de micro-organismos, os quais fazem 
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parte de sua microbiota habitual (GERMANO; GERMANO, 2001). O desenvolvimento 

de micro-organismos nos alimentos pode levar a alterações em sua composição química, 

em suas propriedades organolépticas ou ainda na sua estrutura (FRANCO; 

LANDGRAF, 2008), o que resulta em uma redução da quantidade e qualidade do 

alimento (SOLIMAN; BADEAA, 2002). Bactérias são responsáveis não apenas pela 

deterioração de carnes, leites e derivados, mas também pela perda de alimentos 

decorrentes da presença de patógenos, que colocam em risco a saúde da população 

(FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

 As perdas de alimentos decorrentes da deterioração microbiana em base mundial 

chegam a milhões de dólares por ano, e torna-se ainda mais preocupante saber que este 

fenômeno figura certamente como um maior problema para as populações 

subdesenvolvidas do que para as populações já desenvolvidas (GRAHAN, 1982). Além 

disso, há uma maior probabilidade da ocorrência das chamadas Doenças Transmitidas 

por Alimentos - DTAs. As DTAs podem ser divididas em três grupos: aquelas causadas 

pelo consumo de alimentos contendo microrganismos patogênicos viáveis e/ou suas 

toxinas pré-formadas; aquelas decorrentes da ingestão de alimentos contendo algas 

patogênicas, parasitas e/ou suas toxinas pré-formadas; e aquelas decorrentes de razões 

outras não relacionadas com a ingestão de patógenos ou de suas toxinas (RIEDEL, 

2005). 

Diante das conseqüências do crescimento microbiano em alimentos, tanto na 

consideração dos danos decorrentes de sua ação deteriorante ou de sua ação como 

causador de doenças, torna-se essencial à tomada de ações com ênfase na aplicação de 

processos que conduzam a uma redução do número de micro-organismos e/ou 

diminuição da velocidade de seu crescimento em alimentos (SOUZA et al., 2006). 

 

2.3 Bactérias patogênicas de importância em alimentos 

 

 As bactérias são os agentes mais importantes na etiologia das DTAs, sendo 

responsáveis pelo maior número de surtos e de mortes, seja por agirem como 

causadoras de infecção, intoxicação ou toxinfecção (SOUSA, 2003). Estima-se que 30% 

da população de países industrializados seja acometida por doenças transmitidas por 

alimentos a cada ano e, em 2000, pelo menos dois milhões de pessoas morreram devido 

a doenças diarréicas (WHO, 2007). As DTAs têm grande impacto econômico e na saúde 

pública em todo o mundo (GANDHI; CHIKINDAS, 2007), estando a Escherichia coli 
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spp, Listeria monocytogenes, Salmonella spp e Staphylococcus aureus entre os 

principais patógenos responsáveis (HALL, 1997). 

 

2.3.1 Escherichia coli 

 

 É a espécie predominante entre diversos micro-organismos anaeróbios 

facultativos que fazem parte da microbiota intestinal de animais de sangue quente. Os 

micro-organismos dessa espécie são bacilos Gram-negativos, não-esporulados, capazes 

de fermentar glicose com produção de ácido e gás (FRANCO; LANDGRAF, 2008). A 

sua presença na água e nos alimentos é um importante indicador de contaminação fecal 

(TORTORA, 2002). Pertence à família Enterobacteriaceae, pode ser móvel, dotada de 

flagelos peritríquicos ou imóveis. É um gênero com grande número de linhagens e pode 

ser encarado como possuidor de uma única espécie; na qual existem várias centenas de 

diferentes tipos antigênicos (HOLT et al., 1994).  Os tipos são caracterizados por 

diversas combinações de antígenos O (antígenos lipopolissacarídeos somáticos), K 

(antígenos polissacarídicos capsulares) e H (antígenos proteícos flagelados), dando 

origem a vários sorotipos (SUSSMAN, 1997). 

A Escherichia coli foi reconhecida como patógeno de origem alimentar em 

1971, quando queijos importados foram comercializados em diferentes estados 

americanos, provocando em torno de 400 casos de gastroenterite. De acordo com as 

características das doenças, no efeito sobre certas culturas de células e nos grupos 

sorológicos, são reconhecidos cinco grupos de E.coli virulentos. São eles: E.coli 

enteroagregativas (EaggEC), E.coli entero-hemorrágicas (EHEC), E.coli 

enteroinvasivas (EIEC), E.coli enteropatogênicas (EPEC) e E.coli enterotoxigênicas 

(ETEC) (JAY, 2005). 

 

2.3.2 Staphylococcus aureus 

 

 As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos, Gram-positivos, pertencentes 

à família Micrococcaceae. A espécie Staphylococcus aureus é mesófila, porém, os 

micro-organismos desta espécie conseguem crescer em uma ampla faixa de 

temperatura, em torno de 7°C e 47,8°C; quanto ao pH, apresentam capacidade de 

multiplicação entre valores de 4,0 a 9,8, mas seu crescimento ótimo ocorre em pH entre 

6,0 e 7,0. As bactérias desse gênero são tolerantes a concentrações de 10 a 20% de NaCl 
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(Cloreto de sódio) e a nitratos, o que as torna capazes de contaminar alimentos curados, 

entre outros (FRANCO;LANDGRAF, 2008; JAY, 2005).  Dentre os compostos 

necessários para sua nutrição estão os aminoácidos, que servem como fontes de 

nitrogênio e a tiamina e ácido nicotínico, vitaminas do complexo B (JAY, 2005).  

 Os principais reservatórios de Staphylococcus aureus são humanos e animais. 

No homem, a mucosa naso-faríngea é o habitat principal desta espécie (FRANCO; 

LANDGRAF, 2008). Lues e Van Tonder (2007) encontraram uma incidência de 88% 

das amostras, ao investigar a presença de S.aureus nas mãos de manipuladores de 

alimentos. Em geral, pode-se esperar a presença de estafilococos, mesmo em 

quantidades pequenas, em quase todos os alimentos de origem animal ou naqueles 

diretamente manipulados, exceto quando tenham sido submetidos a tratamento térmicos 

para eliminar micro-organismos patogênicos (JAY, 2005). Entre os principais alimentos 

que podem fornecer os substratos necessários para o desenvolvimento de 

Staphylococcus aureus estão os produtos lácteos, como queijos, leite cru ou 

pasteurizado, manteiga; produtos de confeitaria como bolos recheados, tortas, doces 

cremosos; e também outros produtos, como carnes frescas e curadas, ovos e massas 

alimentícias (SANTOS, A., 2004). 

 

2.3.3 Listeria monocytogenes 

  

 Listeria monocytogenes é um bacilo Gram-positivo, não formador de esporo, 

anaeróbio facultativo, móvel devido a flagelos peritríquios , apresentando movimento 

característico, que auxilia na sua identificação. Cresce em temperaturas entre 2,5°C e 

44°C, entretanto, existem relatos sobre seu crescimento a 0°C. O pH ótimo de 

crescimento dessa bactéria está entre 6 e 8, embora possa crescer em uma faixa maior, 

de 5 a 9 (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

  As necessidades nutricionais dos micro-organismos dessa espécie são típicas das 

bactérias Gram-positivas. No mínimo quatro vitaminas do Complexo B são necessárias, 

são elas biotina, riboflavina, tiamina e ácido tioctico. Faz-se também necessária a 

presença dos aminoácidos cisteína, glutamina, isoleucina e valina (JAY, 2005). 

 A Listeria monocytogenes possui várias características que a tornam capaz de 

contaminar efetivamente, sobreviver e crescer em alimentos, resultando, 

consequentemente, em surtos de listeriose (NAIR et al., 2005). Essas características 

incluem a habilidade em crescer sob temperatura de refrigeração, capacidade de 
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sobreviver em condições ácidas e de tolerar concentrações de aproximadamente 10% de 

NaCl (Cloreto de sódio), e a habilidade de formar biofilmes proporcionando resistência 

aos tratamentos superficiais de limpeza e desinfecção (NICKELSON, 1999). 

 Um amplo espectro de alimentos, incluindo leite, queijo, carne, frango, 

alimentos marinhos e vegetais têm sido identificados como veiculadores de Listeria 

monocytogenes em casos de listeriose (BRACKETT, 1998).   

 

2.3.4 Samonella enterica 

 

 O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae, compreende bacilos 

Gram-negativos, não esporulados. São anaeróbios facultativos, porduzem gás a partir de 

glicose e a maioria é móvel, através de flagelos peritríquios (FRANCO; LANDGRAF, 

2008).  As bactérias desse gênero estão amplamente distribuídas na natureza 

(VARNAM; EVANS, 1991). Estes micro-organismos são capazes de crescer em 

diversos meios de cultura, formando colônias visíveis em 24 horas, a 37°C (JAY, 2005), 

encontram-se presentes em todas as espécies animais, especialmente nas aves e nos 

suínos, sendo patogênica para humanos e muitas espécies de animais (HOLT et al., 

1994).  

 Vários surtos de toxinfecção alimentar causados por Salmonella são conhecidos, 

envolvendo diferentes alimentos. Entretanto, verifica-se que as carnes de aves e outros 

tipos de carne, frequentemente, são os mais envolvidos (FRANCO; LANDGRAF, 

2008). 

  

2.4 Soro de queijo coalho 

 

O leite é considerado o mais completo alimento, possuindo elevado valor 

biológico. Os elementos nutricionais, sobretudo proteínas, carboidratos, vitaminas e 

minerais contidos no leite, transformam-no em um excelente substrato para o 

crescimento de micro-organismos (GERMANO; GERMANO, 2001). A indústria de 

laticínios no Brasil identifica-se, basicamente, pela exploração de quatro tipos de 

produtos: leite pasteurizado, leite em pó, queijos e produtos especiais, como iogurtes e 

sobremesas. A produção de leite e seus derivados, principalmente o queijo, é uma 

atividade econômica de grande importância para Pernambuco (FIGUEIROA, 2005).  
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O soro de queijo é a porção aquosa do leite obtido pela separação do coágulo do 

leite integral, procedimento geralmente realizado durante a fabricação convencional de 

queijos. Esse processo pode ser resultante da coagulação ácida do leite (soro ácido), em 

pH em torno de 4,5; ou da coagulação enzimática (soro doce), em pH de 

aproximadamente 6,4 (ORDOÑES, 2005). É um subproduto de grande relevância, 

tendo em vista o volume produzido e sua composição nutricional (De WIT, 1998), 

representa de 85-90% do volume de leite utilizado na fabricação de queijos, retendo ao 

redor de 55% dos nutrientes do leite. O soro de queijo coalho apresenta teor médio de 

umidade de 92,36% e Extrato Seco Total de 7,64%, sendo esse último constituído de 

proteínas (1,78%), lipídeos (1,05%), lactose (4,2%), e sais minerais (0,61%) 

(FLORENTINO, 2005). 

 O uso do soro como complemento na formulação de alimentos visando o seu 

enriquecimento é uma boa alternativa para a obtenção de produtos a serem introduzidos 

em programas de combate a desnutrição (MOHLER et al., 1981).  A utilização do soro 

na fabricação de ricota, de bebida láctea e seu aproveitamento na alimentação animal 

são algumas alternativas para um adequado aproveitamento do mesmo. A elaboração de 

bebidas é um processo simples e econômico para aplicação do soro e a possibilidade de 

mistura do soro lácteo com frutas para a obtenção de bebidas teria como benefício um 

produto com elevado teor de vitaminas, aminoácidos, sais minerais e fibras, uma 

alternativa na composição de dietas de grupos institucionais, além de atender a demanda 

do mercado por variedade de produtos e com estimativa de custo reduzido 

(MACHADO, 2008; FONTAN, 2008). 

 

2.5 Inocuidade dos aditivos alimentares 

  

A fabricação e o preparo de alimentos têm se modificado muito ao longo dos 

anos, particularmente nos últimos trinta anos. No passado, os alimentos provinham da 

região onde eram produzidos ou de regiões muito próximas. Atualmente, boa parte dos 

alimentos é proveniente de regiões longínquas e necessitam freqüentemente de aditivos 

para manter a sua integridade. Além disso, a variedade e a apresentação dos alimentos 

são preocupações constantes das indústrias alimentícias. Tudo isso tem motivado as 

indústrias de engenharia e tecnologia de alimentos a utilizarem agentes químicos para 

conservar, colorir ou aromatizar os alimentos, com o objetivo de atrair cada vez mais os 

consumidores (ANTUNES; ARAÚJO, 2000).  
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De acordo com a Portaria nº 540, da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), aditivo alimentar é definido como: 

 

Qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem 

propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características 

físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, 

processamento, preparação, tratamento, embalagem, 

acondicionamento, armazenagem, trans-porte ou manipulação de um 

alimento. Ao agregar-se poderá resultar em que o próprio aditivo ou 

seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Esta 

definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que 

sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas 

propriedades nutricionais.  

 

Assim como os produtos utilizados no meio ambiente e na área farmacêutica, os 

aditivos alimentares e seus metabólitos também precisam ser analisados com relação à 

sua toxicidade. Os produtos que forem considerados prejudiciais à saúde, devem ser 

imediatamente substituídos por outros menos agressivos, não importando sua aplicação, 

buscando um equilíbrio entre saúde, meio ambiente e eficácia do produto (PIMENTEL 

et al., 2006). 

Para que uma substância química se torne danosa à saúde, deve haver contato 

com o organismo. As formas de absorção são basicamente três: digestiva, respiratória e 

cutânea. A absorção implica que a substância química atravesse as membranas 

biológicas, ou seja, alcance a corrente sanguínea, onde é então distribuída por todo 

organismo e biotransformada em determinados órgãos, produzindo efeitos tóxicos, em 

alguns casos cumulativos, e posteriormente sendo eliminada do organismo. Este fator de 

absorção está ligado principalmente às propriedades físicas e químicas da substância 

(LOOMIS, 1978).  

Aproximadamente 2.700 aditivos químicos para alimentos estão disponíveis no 

comércio (ZEIGER, 1993). A presença de diferentes e inúmeros compostos químicos 

nos alimentos justifica o interesse e a necessidade de se avaliar a inocuidade dos 

aditivos, bem como de regulamentar seu uso. 

Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos vários fitoconstituintes são 

registrados como flavorizantes, tendo seu uso permitido em produtos alimetícios. De 

acordo com a FDA (Food and Drug Administration), órgão americano, eles são 
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considerados como não tendo nenhum risco para a saúde dos consumidores, e são 

denominados GRAS (generally recognized as safe). Entre estes estão incluídos 

carvacrol, carvona, cinamaldeído, citral, eugenol, mentol, timol, p-cimeno, limoneno, 

entre outros (STECHINI et al., 1993; SKANDAMIS; NYCHAS, 2000). Ao contrário 

dos citados, metil eugenol e estragol são considerados tóxicos, e tem sua inclusão em 

alimentos proibida (BURT, 2004). Caso algum país tenha intenção de adicionar um 

desses componentes com outro objetivo que não o de flavorizante, deve considerá-lo 

como um novo aditivo alimentar (SOUZA, 2006). 

Antes de ter seu uso indicado para aplicação em alimentos, é importante que seja 

realizada uma avaliação de risco, a fim de garantir a inocuidade do produto à saúde do 

consumidor. Uma das etapas do processo de avaliação de risco de determinada 

substância é a identificação do dano, que tem como objetivo identificar os potenciais 

efeitos adversos à saúde humana associados à exposição a uma dada sustância química 

(WHO, 1995).  

São escassos os estudos a respeito do efeito de óleos essenciais e 

fitoconstituintes à saúde dos consumidores. Prashar et al. (2006), avaliando a 

citotoxicidade do óleo essencial de cravo (Syzygium aromaticum) e seu principal 

fitoconstituinte, o eugenol, em estudo realizado com células fibroblásticas e endoteliais 

humanas, observaram que o óleo, mesmo em baixas concentrações (0,03% v/v)  

apresenta citotoxidade, sendo 73% desse efeito atribuído ao eugenol, concluindo que 

devem ser tomados alguns cuidados na utilização desse óleo.  

Silva e colaboradores (2007) realizaram uma avaliação citotóxica do óleo 

essencial extraído das folhas de Zanthoxylum rhoifolium Lam., planta popularmente 

utilizada como antimicrobiano, e verificaram que o óleo não apresenta citotoxicidade 

contra células Vero e macrófagos de camundongos. 

A partir dos dados apresentados baseados na literatura, percebe-se a necessidade 

de aprofundar o conhecimento a respeito da atividade antibacteriana de óleos essenciais 

e fitoconstituintes em diferentes substratos alimentares, assim como investigar os 

possíveis efeitos tóxicos dessas substâncias.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local de realização das análises 

 

Os ensaios antimicrobianos foram realizados no Laboratório de Microbiologia 

dos Alimentos, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e os ensaios de avaliação da citotoxicidade, no Setor de 

Cancerologia do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

 

3.2 Óleos essenciais e fitoconstituintes 

 

 Foram utilizados, no presente estudo, os óleos essenciais de cravo (Eugenia 

cariophyllata), hortelã-verde (Mentha spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum) 

obtidos da Ferquima Ind. Com. Ltda; e seus principais fitoconstituintes, 

respectivamente, eugenol, carvona e cinamaldeído, obtidos da empresa Sigma-Aldrich 

Brasil Ltda. 

 

3.3 Bactérias 

 

 As cepas utilizadas no presente estudo foram Escherichia coli (ATCC 8739), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Listeria monocytogenes (ATCC 7667), e 

Salmonella enterica (ATCC 6017) adquiridas da coleção de micro-organismos do 

laboratório de Microbiologia dos Alimentos, do Centro Acadêmico de Vitória da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

3.4 Screening da atividade antibacteriana 

 

 O método de difusão em placas usando discos de papel filtro foi utilizado para o 

screening da atividade antibacteriana dos óleos essenciais e dos fitoconstituintes. Para 

isso, inoculou-se 1 ml da suspensão bacteriana, previamente preparada e padronizada 

(106 UFC/ml) de acordo com o tubo 0,5 da escala de McFarland, em placas de Petri. Em 

seguida, adicionou-se o meio de cultura ágar nutriente, homogeneizou-se e aguardou-se 

a solidificação do mesmo. Discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro foram 
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impregnados com 20µl do óleo essencial ou fitoconstituinte e colocados no centro da 

placa de Petri, contendo a suspensão e o meio de cultura já solidificado. Então, as placas 

foram submetidas à incubação por um período de 24-48h à temperatura de 37°C. No 

final do período de incubação, os halos de inibição formados foram medidos e 

expressos em mm. Considerou-se com atividade antibacteriana positiva os óleos 

essenciais e fitoconstituintes que apresentaram halos com 10 mm ou mais de diâmetro 

(SILVA et al., 2007). Para selecionar os óleos essenciais que foram utilizados no 

presente estudo, realizou-se o screening de atividade antibacteriana com os óleos 

essenciais de alecrim (Rosmarinus officinalis), cravo (Eugenia cariophyllata), hortelã-

verde (Mentha spicata), canela (Cinnamomum zeylanicum) e gengibre (Zingiber 

officinale) frente a todas as bactérias citadas, visto que os óleos de alecrim e gengibre 

não apresentaram atividade antibacteriana satisfatória, por apresentarem halos de 

inibição com diâmetros menores que 10 mm, eles foram excluídos do estudo. 

 

3.5 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) 

 

A técnica de macrodiluição em caldo foi utilizada para determinação da CIM 

(ELGAYYAR, 2001). Tubos de ensaio contendo o caldo nutriente foram preparados, 

em seguida, suplementados com concentrações crescentes do óleo essencial ou 

fitocostituinte, que foram ajustadas para se obter um volume total de 10 ml e 

posteriormente foi inoculado 1 ml da suspensão bacteriana devidamente padronizada.  

Após inoculação, os tubos foram incubados a temperatura de 35-37 °C por 24 horas. A 

concentração inibitória mínima foi a mais baixa concentração da substância testada que 

não permitiu o crescimento bacteriano visível (turvação). Após esta observação, 

alíquotas de 100 µL dos tubos que não apresentaram crescimento bacteriano visível, 

com concentração do antimicrobiano representando a CIM, e de dois tubos com 

concentrações superiores, foram inoculadas em tubos de ensaio contendo ágar nutriente 

inclinado e incubadas por período de 24-48 horas a 37 °C. A Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) foi considerada como a menor concentração do óleo essencial ou 

fitoconstituinte, na qual as cepas testes não apresentaram capacidade de crescimento no 

caldo e no ágar. 
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3.6 Obtenção das matrizes alimentares 

 

3.6.1 Bebida à base de soro lácteo adicionada de graviola 

 

 Para elaboração da bebida à base de soro lácteo adicionada de graviola, seguiu-

se o fluxograma abaixo (Fig.3). 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de obtenção da bebida 

 

3.7 Análises físico-químicas dos alimentos elaborados 

 

Na bebida foram realizadas análises de proteínas (Método de Kjeldahl), lipídios 

(Método de Gerber), umidade e minerais (método termogravimétrico), segundo as 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005), e carboidratos por diferença. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os valores médios obtidos expressos 

em g/100g. 

 

3.8 Avaliação da atividade antibacteriana em matriz alimentar 

 

A avaliação da atividade antibacteriana em matriz alimentar foi realizada com 

objetivo de observar a redução na contagem de micro-organismos viáveis, apenas frente 

à Escherichia coli e Staphylococcus aures, visto que, a legislação brasileira considera 

impróprio para consumo o alimento no qual seja detectada a presença de Listeria 
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monocytogenes ou Salmonella sp, independente da quantidade (ANVISA, 2001). 

Utilizou-se como matriz alimentar o soro lácteo e uma bebida elaborada à base de soro 

lácteo adicionada de graviola. Inoculou-se 1 ml da suspensão bacteriana, com a 

densidade devidamente padronizada, em recipientes estéreis contendo 20 ml do 

alimento. Depois, acrescentou-se a concentração do óleo essencial ou fitoconstituinte 

correspondente a CIM.  

Os tubos preparados foram armazenados sob refrigeração (6º C ± 1º C). Nos dias 

de zero a sete de armazenamento da bebida, 1 ml do conteúdo do tubo foi seriadamente 

diluído (10-1 – 10-5) em água peptonada estéril (0,1% w / v) e inoculado em placas de 

Petri estéreis contendo o meio de cultura adequado, ágar nutriente para a suspensão de 

E.coli e ágar Baird Parker, adequadamente preparado com solução de gema de ovo e 

telurito de potássio, para a suspensão de S.aureus. Em seguida, as placas foram 

incubadas a 37°C por 24-48 horas. Nos ensaios controle foram utilizados sistemas sem 

adição de antimicrobianos. Após o período de incubação, foi feita a contagem o número 

de colônias de E.coli e S.aureus, de acordo com o procedimento descrito por Viljoen et 

al. (2003), sendo os resultados expressos em log UFC/ml de soro. O número de colônia 

foi contado e comparado com aquele encontrado no ensaio controle no qual o óleo 

essencial foi substituído por água destilada estéril. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata, e os resultados foram expressos como média dos três ensaios paralelos. 

 

3.9 Ensaios para avaliação da atividade Citotóxica 

 

3.9.1 Linhagens Célulares 

 

A linhagem celular utilizada nos ensaios in vitro foi a Vero (fibroblasto de rim 

de macaco). Estas linhagem foi obtida do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ) e 

mantida de acordo com o protocolo estabelecido pelo laboratório de cultura de células 

do Departamento de Antibióticos da UFPE. 

 

3.9.2 Avaliação da Citotoxicidade 

 

O estudo da atividade citotóxica foi realizado pelo método de cultura de tecidos 

com células da linha contínua Vero em fase exponencial de crescimento. As células 

foram mantidas em meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino 
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(GIBCO), 1% de solução de antibiótico (penicilina 1000 UI/ml + estreptomicina 250 

mg/ml) e 1% de L-glutamina 200 Mm (Santos et al., 2005). 

Uma suspensão celular (105 células/ml) foi distribuída em placa de cultura com 

96 poços (220 µl/ poço). As placas foram incubadas a 37 °C em estufa (Sedas, Milão-

Itália), com atmosfera úmida enriquecida com 5 % de CO2. Após 24h de incubação, os 

óleos essenciais e fitoconstituintes diluídos em DMSO foram adicionados à placa de 

cultura (22 µl/poço) obtendo-se as concentrações finais no poço de 26, 13, 6,5 e 3,25 

µg/ml para os óleos essenciais e 13, 6,5, 3,25 e 1,625 µg/ml para os fitoconstituintes. 

Foram realizados controles com DMSO e DMEM.  

A avaliação da atividade citotóxica foi realizada através do método MTT 

brometo (3-[4, 5-dimetiltiazol-2-il]–2,5-difeniltetrazólio) a uma concentração de 

5mg/ml em PBS (Geran et al., 1972). Após 72 h de incubação, foram adicionados 25 ml 

de Brometo[3-{4,5-dimetiltiazol-2-il}-2,5-difeniltetrazólio] (MTT ou sal tetrazólio - 

SIGMA) a 5% em PBS (p/v), a cada poço, e a placa foi reincubada a 37° C por mais 

duas horas. Ao término deste período, o meio de cultura, juntamente com o excesso de 

MTT, foi aspirado dos poços e 100 ml de DMSO foram adicionados a cada poço para 

dissolução dos cristais formazan. A leitura óptica foi realizada em um registrador 

automático de placas modelo 3550 BIO-RAD a 595 nm. 

 

Figura 3 – Placa de 96 poços 

Os resultados foram avaliados pela determinação porcentagem de viabilidade 

celular em relação ao controle. Cada concentração foi testada em quadruplicata, além 

disso, cada ensaio foi repetido três vezes para confirmação dos resultados.  

 

3.10 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se testes de estatística descritiva 

(média e desvio padrão) e de estatística inferencial (teste de Tukey) para determinação 

de diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os tratamentos aplicados nos 
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ensaios para determinação da atividade antibacteriana e nos ensaios de avaliação da 

citotoxicidade.  
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4 RESULTADOS 

Artigo 1 – Atividade antibacteriana de óleos essenciais e seus principais 

fitoconstituintes in vitro e em matriz alimentar à base de soro lácteo 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial antibacteriano, in vitro e em 

matriz alimentar, de óleos essenciais frente a bactérias de importância em alimentos, 

assim como também de seus principais fitoconstituintes isolados. Foram utilizados, no 

presente estudo, os óleos essenciais de cravo, hortelã-verde e canela, e seus principais 

fitoconstituintes, respectivamente, eugenol, carvona e cinamaldeído. As bactérias 

utilizadas foram Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e 

Salmonella enterica. Para avaliação da atividade antibacteriana, realizou-se screening, 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM), da concentração bactericida 

mínima (CBM) e da redução na contagem de células viáveis de micro-organismos 

inoculados em bebida à base de soro lácteo, usada como matriz alimentar. Os óleos 

essenciais e fitoconstituintes apresentaram, no screening, atividade antibacteriana 

positiva frente às bactérias utilizadas nos ensaios, exibindo halos de inibição com 

diâmetros de 18,6 a 31,2 mm. Os valores de CIM variaram de 0,25% a 2%, enquanto a 

CBM, em todos os ensaios, foi o dobro da CIM. Na avaliação da atividade 

antimicrobiana em matriz alimentar, os óleos e fitoconstituintes testados apresentaram 

significativa capacidade de inibir o crescimento de S.aureus e E.coli em relação ao 

grupo controle. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A conservação de alimentos vem se tornando um constante desafio devido ao 

surgimento de novos produtos no mercado que requerem longo e estável período de 

vida útil, além de alta proteção contra ação de micro-organismos (MARINO et al., 

2001; BURT, 2004). A segurança alimentar é uma preocupação fundamental tanto por 

parte dos consumidores quanto da indústria (WARDEN, 1998), um dos motivos é o 

crescente número de pesquisas científicas que resultam no isolamento de espécies 

microbianas resistentes aos métodos tradicionais de conservação aplicados na indústria 

alimentícia (DAFERERA et al., 2005; SOUZA et al., 2005).  

Sabe-se que doenças de origem alimentar, especialmente aquelas associadas à 

Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella 
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Enteritidis representam um importante problema de saúde pública em todo o mundo 

(HALL,1997). Além disso, a presença de micro-organismos tem como consequência a 

deterioração e redução da qualidade do alimento (SOLIMAN e BADEAA, 2002). 

A crescente preocupação a respeito de aditivos químicos, seus potenciais 

impactos a saúde e, conseqüente aumento do interesse dos consumidores em ingerir 

alimentos naturais, têm liderado pesquisas com objetivo de buscar alternativas que 

apresentem amplo espectro antimicrobiano e possam ser aplicados a alimentos 

(MARINO et al., 2001). 

Entre as principais técnicas alternativas de preservação que vêm sendo usadas ou 

investigadas para aplicação em produtos alimentícios estão os antimicrobianos naturais 

(MAINVILLE et al., 2001; LADO e YOUSEF, 2002). Alguns dos compostos naturais 

estudados quanto à atividade antimicrobiana são as lisozimas, componentes de plantas, 

bacteriocinas e quitosana. Entre os compostos de plantas, os extratos e óleos essenciais 

têm demonstrado possuir propriedades antioxidantes, antimicrobianas e antiparasitárias 

(SACCHETTI et al., 2005; FERREIRA et al., 2006), por isso, são intensamente 

estudados e aplicados em microbiologia de alimentos, farmacologia, microbiologia 

médica, fitopatologia e conservação de alimentos (DAFERERA et al., 2000). 

Os óleos essenciais são misturas químicas complexas formadas por mais de cem 

componentes, responsáveis por seu odor e aroma (ARIDOGAM et al., 2002). Estes 

componentes possuem estruturas e mecanismos de ação diferentes quando comparados 

aos antimicrobianos convencionalmente usados no controle do crescimento e 

sobrevivência de micro-organismos (NASCIMENTO et al., 2000). Características na 

composição, estrutura, assim como nos grupos funcionais presentes desempenham um 

importante papel na determinação da atividade antimicrobiana desses óleos. 

Normalmente, aqueles que apresentam grupos fenólicos na sua composição são mais 

efetivos (DORMAN E DEANS, 2000). 

Numerosos estudos têm confirmado a ação antimicrobiana de óleos essenciais 

tanto em modelos de sistemas alimentares quanto no próprio alimento, porém, em geral, 

a eficácia de aditivos e antimicrobianos de ocorrência natural pode ser reduzida por 

certos componentes do alimento (GLASS; JOHNSON, 2004; KOUTSOUMANIS et al., 

1998; TSIGARIDA et al., 2000). 

 Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial 

antibacteriano, in vitro e em matriz alimentar, de óleos essenciais frente a bactérias de 



30 

 

importância em alimentos, assim como também de seus principais fitoconstituintes 

isolados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Local de realização das análises 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Microbiologia dos 

Alimentos, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 

 

2.2 Óleos essenciais e fitoconstituintes 

 

 Foram utilizados no presente estudo, os óleos essenciais de cravo (Eugenia 

cariophyllata), hortelã-verde (Mentha spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum) 

obtidos da Ferquima Ind. Com. Ltda; e seus principais fitoconstituintes, 

respectivamente, eugenol, carvona e cinamaldeído, obtidos da empresa Sigma-Aldrich 

Brasil Ltda. 

 

2.3 Bactérias 

 

 As cepas utilizadas no presente estudo foram Escherichia coli (ATCC 8739), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Listeria monocytogenes (ATCC 7667), e 

Salmonella enterica (ATCC 6017) adquiridas da coleção de micro-organismos do 

laboratório de Microbiologia dos Alimentos, do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE. 

 

2.4 Screening da atividade antibacteriana 

 

 O método de difusão em placas usando discos de papel filtro foi utilizado para o 

screening da atividade antibacteriana dos óleos essenciais e dos fitoconstituintes. Para 

isso, inoculou-se 1 ml da suspensão bacteriana, previamente preparada e padronizada 

(106 UFC/ml) de acordo com o tubo 0,5 da escala de McFarland, em placas de Petri. Em 

seguida, adicionou-se o meio de cultura ágar nutriente, homogeneizou-se e aguardou-se 

a solidificação do mesmo. Discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro foram 
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impregnados com 20µL do óleo essencial ou fitoconstituinte e colocados no centro da 

placa, contendo a suspensão e o meio de cultura já solidificado. Então, as placas foram 

submetidas à incubação por um período de 24-48h à temperatura de 37°C. No final do 

período de incubação, os halos de inibição formados foram medidos e expressos em 

mm. Considerou-se com atividade antibacteriana positiva os halos formados que 

apresentaram 10 mm ou mais de diâmetro (SILVA et al., 2007). 

 

2.5 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) 

 

A técnica de macrodiluição em caldo foi utilizada para determinação da CIM 

(ELGAYYAR, 2001). Tubos de ensaio contendo o caldo nutriente foram preparados, 

em seguida, suplementados com concentrações crescentes do óleo essencial ou 

fitocostituinte, que foram ajustadas para se obter um volume total de 10 ml e 

posteriormente foi inoculado 1 ml da suspensão bacteriana devidamente padronizada.  

Após inoculação, os tubos foram incubados a temperatura de 35-37 °C por 24 horas. A 

concentração inibitória mínima foi a mais baixa concentração da substância testada que 

não permitiu o crescimento bacteriano visível (turvação). Após esta observação, 

alíquotas de 100 µL dos tubos que não apresentaram crescimento microbiano visível, 

com concentração do antimicrobiano representando a CIM, e de dois tubos com 

concentrações superiores, foram inoculadas em tubos de ensaio contendo ágar nutriente 

inclinado e incubadas por período de 24-48 horas a 37 °C. A Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) foi considerada como a menor concentração do óleo essencial ou 

fitoconstituinte, na qual as cepas testes não apresentaram capacidade de crescimento no 

caldo e no ágar. 

 

2.6 Avaliação da atividade antibacteriana em matriz alimentar 

 

Utilizou-se como alimento uma bebida à base de soro lácteo adicionada de 

graviola, elaborada conforme fluxograma abaixo (Fig.1). Inoculou-se 1 ml da suspensão 

bacteriana, com a densidade devidamente padronizada de acordo com tubo 0,5 da escala 

de McFarland, em recipientes estéreis, previamente submetidos a autoclavagem (121 º 

C por 15 minutos, 1 atm), contendo 20 ml da bebida, cujo fluxograma de elaboração 
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está apresentado na figura 1. Depois, acrescentou-se a concentração correspondente a 

CIM do óleo essencial ou fitoconstituinte.  

 

 

Figura 1 - Fluxograma de obtenção da bebida 

 

Os tubos preparados foram armazenados sob refrigeração (6º C ± 1º C). Nos dias 

de zero a sete de armazenamento da bebida, 1 ml do conteúdo do tubo foi seriadamente 

diluído (10-1 - 10-5) em água peptonada estéril (0,1% w / v) e inoculado em placas de 

Petri estéreis contendo o meio de cultura adequado, ágar nutriente para a suspensão de 

E.coli e ágar Baird Parker, adequadamente preparado com solução de gema de ovo e 

telurito de potássio, para a suspensão de S.aureus. Em seguida, as placas foram 

incubadas a 37°C por 24-48 horas. Nos ensaios controle foram utilizados sistemas sem 

adição de antimicrobianos. Após o período de incubação, foi feita a contagem o número 

de colônias de E.coli e S.aureus, de acordo com o procedimento descrito por Viljoen e 

colaboradores (2003), sendo os resultados expressos em log de UFC/ml da bebida. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata, e os resultados foram expressos 

como média dos três ensaios paralelos. 

                       

2.7 Análises físico-químicas da bebida à base de soro adicionada de graviola 

 

Na bebida foram realizadas análises de proteínas (Método de Kjeldahl), lipídios 

(Método de Gerber), umidade e minerais (método termogravimétrico), segundo as 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005), e carboidratos por diferença. 
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Todas as análises foram realizadas em triplicata e os valores médios obtidos expressos 

em g/100g. 

 

2.8 Análises estatísticas 

 

 A análise estatística foi realizada utilizando-se testes de estatística descritiva 

(média e desvio padrão) e de estatística inferencial (teste de Tukey) para determinação 

de diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre o potencial antibacteriano 

dos óleos essenciais e dos fitoconstituintes aplicados. Posteriormente, realizou-se 

também comparação entre o óleo essencial e seu respectivo fitoconstituinte. O nível de 

significância foi de 5%. Para realização das análises estatísticas utilizou-se o software 

Sigma Stat. 3.5. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados do screening da atividade antibacteriana dos óleos essenciais e 

fitoconstituintes estão expostos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Screening da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais e 
fitoconstituintes pelo método de difusão em disco 

a-c Para os óleos essenciais, letras minúsculas iguais nas colunas indicam ausência de diferença estatística segundo 
Teste de Tukey (p<0,05). 
a-c Para fitoconstituintes, letras minúsculas iguais nas colunas indicam ausência de diferença estatística segundo Teste 
de Tukey (p<0,05). 
 

Observa-se que o potencial antimicrobiano do óleo essencial de hortelã frente à 

Escherichia coli e Salmonella enterica, medido a partir do diâmetro dos halos de 

inibição formados, foram superiores aos demais. A bactéria Staphylococcus aureus 

apresentou sensibilidade significativamente maior ao óleo de canela quando comparada 

ao óleo de hortelã. Quanto à Listeria monocytogenes, os óleos de hortelã, cravo e canela 

apresentaram halos de tamanhos semelhantes, tendo diferença estatisticamente 

 Micro-organismos 
Diâmetro dos halos de inibição (média±desvio padrão) 

Substâncias testadas S.aureus L.monocytogenes E.coli S.enterica 
Óleos essenciais Canela 24,8±0,84a 19,9±1,13ab 20,6±0,89a 25,2±0,91a 

Cravo 23,4±0,86ab 18,6±1,14a 27,1±0,74b 27,5±1,21b 

Hortelã 23,1±1,23b 20,6±0,69b 29±1c 31±0,91c 

Fitoconstituintes Cinamaldeído 26,2±0,84a 21,4±0,82b 21±0,78a 27,2±0,84b 

Eugenol 28,4±0,55b 24,1±0,98a 31,2±0,78b 29,2±0,66a 

Carvona 22,8±0,84c 21,8±0,83b 27,2±0,87c 29,3±0,87a 
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significativa apenas entre os formados pelos óleos de hortelã e cravo, possuindo o 

primeiro uma melhor atividade antibacteriana. Embora pouco citado na literatura, 

constatou-se uma atividade antibacteriana satisfatória do óleo essencial de hortelã. 

Com relação aos fitoconstituintes, constatou-se que frente às bactérias S.aureus, 

L.monocytogenes e E.coli, o eugenol apresentou poder inibitório significativamente 

maior em relação aos demais. Quanto à S.enterica, eugenol e carvona não diferiram 

entre si na capacidade inibitória, porém, ambos apresentaram efeito inibitório maior que 

o cinamaldeído. 

 Nascimento e colaboradores (2000), avaliando a atividade antibacteriana de 

extratos de plantas e fitoquímicos sobre bactérias resistentes a antibióticos, observou 

que o extrato do cravo (Caryophyllus aromaticus) apresentou efeito inibitório sobre o 

crescimento de várias bactérias, entre elas Staphylococcus aureus ATCC 6538 e 

Salmonella choleraesuis. Ainda nesse estudo, constatou-se a sensibilidade das mesmas 

bactérias ao fitoconstituinte eugenol. 

 Em estudo a respeito da atividade antibacteriana de óleos essenciais obtidos de 

especiarias frente a micro-organismos comumente utilizados na indústria de alimentos, 

Viuda-Martos e colaboradores (2008) observaram que os halos de inibição formados na 

presença do óleo essencial de cravo, apresentaram diâmetro superior a 20 mm.   

 Avaliando a atividade antimicrobiana in vitro dos óleos essenciais de canela, 

cravo, gengibre e menta, pesquisadores verificaram que as bactérias Salmonella 

enteriditis e Staphylococcus aureus foram sensíveis a presença do óleo essencial de 

canela na concentração de 0,1%, do óleo essencial de cravo a 10% e do óleo essencial 

de menta a 1% (HOFFMANN et al., 1999).  

 Os valores referentes à concentração inibitória mínima e concentração 

bactericida mínima das substâncias testadas encontram-se na Tabela 2.  

   

Tabela 2 – Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima 
(CBM) dos óleos essenciais e fitoconstituintes para cada micro-organismo 

 

 
 

Micro-organismos 
CIM (%) e CBM (%) 

Substâncias testadas S.aureus 
CIM CBM 

L.monocytogenes 
CIM           CBM 

E.coli 
CIM    CBM 

S.enterica 
CIM   CBM 

Óleos essenciais Canela 1 2 1 2 1 2 1 2 
Cravo 1 2 1 2 0,25 0,5 0,25 0,5 
Hortelã 1 2 1 2 0,5 1 0,5 1 

Fitoconstituintes Cinamaldeído 1 2 0,5 1 0,5 1 1 2 
Eugenol 2 2 1 2 0,5 1 0,5 1 
Carvona 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 
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 Ao observar esses resultados, percebe-se que na concentração de 0,5% o 

fitoconstituinte carvona foi capaz de inibir o crescimento de todas as bactérias utilizadas 

nos ensaios e, no geral, as concentrações inibitórias mínimas variaram de 0,25% a 2%, 

enquanto os valores encontrados para concentração bactericida mínima ficaram entre 

0,5 a 2%.  

Costa (2009), avaliando a atividade antibacteriana dos óleos essenciais de 

orégano e canela contra bactérias multirresistentes, constatou que a concentração de 1% 

do óleo essencial de canela foi suficiente para inibir o crescimento de quatro diferentes 

cepas de E.coli utilizadas no experimento, corroborando os resultados encontrados no 

presente estudo. 

Em pesquisa sobre propriedades antimicrobianas de óleos essenciais frente a 

micro-organismos de importância em alimentos, obteve-se a concentração de 0,3 µl/ml 

como sendo a CIM do óleo essencial de cravo frente à Listeria monocytogenes 

(SMITH-PALMER et al., 1998). 

Kim e colaboradores (1995), averiguando a atividade antibacteriana de alguns 

componentes de óleos essenciais, entre eles o eugenol, constatou os seguintes valores 

como sendo correspondentes a CIM: 1 µl/ml para E.coli e valor maior que 1 µl/ml para 

L.monocytogenes.  

Pei e colaboradores (2009), em estudo investigando o efeito antibacteriano de 

eugenol, cinamaldeído, timol e carvacrol contra E.coli, obteve como valores da CIM 1,6 

mg/ml para eugenol e 0,4 mg/ml para os demais fitoconstituintes. Alguns fatores podem 

interferir nos valores encontrados da CIM, entre eles podem ser citados o método 

utilizado na determinação, as condições de cultivo (tempo de incubação, temperatura, 

taxa de oxigênio), meio de cultura e a concentração das substâncias testadas (RIOS; 

RECIO, 2005; HAMMER et al., 1999), justificando a variação observada nos resultados 

obtidos. 

Ao avaliar o efeito inibitório de óleos essenciais de capim-limão, orégano e 

cravo-da-índia sobre o crescimento de Staphylococcus aureus e Escherichia coli, 

Pereira e colaboradores (2008) constataram que o óleo essencial de cravo apresentou os 

melhores resultados de inibição do crescimento entre os óleos testados, e que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as concentrações testadas (0,1; 0,5; 1 e 

5%); no mesmo estudo, observou-se que os halos de inibição formados frente a S.aureus 

foram semelhantes aos encontrados para E.coli. 
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A figura 2 ilustra o efeito da CIM dos óleos essenciais (1%) no tempo de morte 

de Staphylococcus aureus, utilizando-se como matriz alimentar bebida à base de soro 

lácteo adicionada de graviola, de composição físico-química conhecida (Tabela 3).  

 

 

Figura 2 - Tempo de morte de S.aureus durante avaliação da atividade 
antibacteriana dos óleos essenciais em matriz alimentar 

 
a-d  Letras minúsculas iguais na legenda indicam ausência de diferença estatística segundo Teste de Tukey (p<0,05)  

 

 
Em relação ao controle, os óleos essenciais apresentaram a seguinte ordem de 

efetividade: cravo > menta > canela, os quais reduziram em 4,42; 3,66 e 2,83 log 

UFC/ml, respectivamente, todos os valores maiores e estatisticamente diferentes do 

grupo controle, o qual apresentou redução de 1,90 log UFC/ml. 

 
 

Tabela 3 – Composição centesimal da bebida elaborada à base de soro lácteo adicionada 
de polpa de graviola 

Características Valores (média±DP) 
Teor de lipídios (g/100g) 1,1±0,17 

Teor de proteínas (g/100g) 2,10±0,25 

Cinzas (g/100g) 0,72±0,29 

Umidade (g/100g) 82,92±0,36 

Carboidratos (g/100g) 12,43±0,32 

 

 

O efeito da CIM dos fitoconstituintes no tempo de morte de Staphylococcus 

aureus é apresentado na figura 3. Entre eles, o carvona apresentou um maior potencial 

antibacteriano, quando comparado ao cinamaldeído, e os valores das reduções, em 

log10UFC/ml, foram, respectivamente, 4,65 e 4,05. Todos os fitoconstituintes 

apresentaram potencial inibitório significativamente maior quando comparados ao 
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controle, no qual se verificou uma redução de 0,51 log10UFC/ml na contagem de 

S.aureus. O declínio na contagem de S.aureus na presença do eugenol foi de 4,45, que, 

embora tenha sido superior ao controle, não diferiu significativamente nem do carvona, 

nem do cinamaldeído. 

 

 

Figura 3 - Tempo de morte de S.aureus durante avaliação da atividade 
antibacteriana dos fitoconstituintes em matriz alimentar 

a-d  Letras minúsculas iguais na legenda indicam ausência de diferença estatística segundo Teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Smith-Palmer e colaboradores (2001), ao avaliarem o potencial da aplicação de 

óleos essenciais como conservantes de alimentos, constatou que os óleos de cravo e 

canela foram os mais viáveis, pois ambos, em concentração de 1%, foram capazes de 

reduzir o número de UFC de L.monocytogenes, bactéria Gram-positiva assim como 

S.aureus, para valores menores de 1 log UFC/ml em apenas três dias, utilizando como 

matriz alimentar queijo com baixo teor de gordura. 

Alarcón (2007), ao investigar o efeito inibitório dos óleos essenciais de orégano 

e pimenta-do-reino preta, em diferentes concentrações, sobre S.aureus e E.coli em 

queijo ricota, observou que o óleo essencial de orégano a 1% reduziu significativamente 

a população de S. aureus em 3,3 log10UFC/g após 48 horas de armazenamento da ricota 

a 7°C. Já a E. coli apresentou maior resistência à atividade dos óleos essenciais. O óleo 

essencial de orégano diminuiu a contagem inicial da bactéria em 1,7 ciclos log10 

UFC/g, após as primeiras 24 horas de armazenamento.  

No presente estudo, verificou-se uma semelhança na redução do número total de 

S.aureus e de E.coli na matriz alimentar. Alguns estudos de investigação da atividade 

antimicrobiana de óleos essenciais relatam existir uma maior sensibilidade dos micro-

organismos Gram-positivos, quando comparados aos Gram-negativos diante da ação de 



38 

 

óleos essenciais (CANILAC e MOUREY, 2001). Entretanto, alguns pesquisadores 

postulam que a relação entre a estrutura celular e sensibilidade ainda não é bem 

estabelecida nas interações entre óleos essenciais e micro-organismos. Sugere-se que o 

potencial antimicrobiano dos óleos essenciais sobre micro-organismos Gram-positivos 

ou Gram-negativos pode estar relacionado com o grau de efetividade particular que seus 

componentes individuais exercem sobre os diferentes tipos de micro-organismos 

(DORMAN e DEANS, 2000).  

Considerando a diversidade de grupos químicos encontrados nos óleos 

essenciais, acredita-se que a atividade antimicrobiana dos mesmos não pode ser 

atribuída a mecanismo específico, mas sim a ocorrência de vários danos a célula 

microbiana (SKANDAMIS et al., 2001; CARSON et al., 2002). 

O efeito da concentração inibitória mínima dos óleos essenciais e dos 

fitoconstituintes no tempo de morte de Escherichia coli estão ilustrados nas figuras 4 e 

5, respectivamente, as quais mostram um declínio na contagem do micro-organismo no 

decorrer de sete dias.  

Na figura 4, observou-se que os três óleos testados apresentaram capacidade 

inibitória significativamente superior quando comparados ao grupo controle, no qual a 

redução foi de 1,06 log10UFC/ml, possuindo os óleos de cravo e hortelã maior eficácia 

que o óleo de canela, os valores de redução na contagem de micro-organismos na 

presença desses óleos foram, respectivamente 3,41; 3,29 e 2,35 log10UFC/ml.  

 

Figura 4 - Tempo de morte de E.coli durante avaliação da atividade 
antibacteriana dos óleos essenciais em matriz alimentar 

a-c  
Letras minúsculas iguais na legenda indicam ausência de diferença estatística segundo Teste de Tukey (p<0,05). 
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Os resultados expostos na figura 5 corroboram os verificados na figura anterior, 

pois mostram melhor desempenho inibitório dos fitoconstituintes eugenol e carvona, os 

principais componentes dos óleos de cravo e hortelã, respectivamente, quando 

comparados ao cinamaldeído e ao grupo controle, em números, as reduções 

apresentadas por esses fitoconstituintes foram 4,36; 4,44 e 3,7 log10UFC/ml, 

respectivamente, todas significativamente superiores a redução registrada no grupo 

controle, que foi de 0,87 log10UFC/ml .   

 

 

 

 

Figura 5 - Tempo de morte de E.coli durante avaliação da atividade 
antibacteriana dos fitoconstituintes  em matriz alimentar 

a-c  Letras minúsculas iguais na legenda indicam ausência de diferença estatística segundo Teste de Tukey (p<0,05). 
 
 

Tassou e colaboradores (1995), avaliando os efeitos de algumas concentrações 

do óleo essencial de hortelã (Mentha piperita) sobre Salmonella enteritidis e Listeria 

monocytogenes, em patê armazenado à temperatura de 4°C e 10°C, observaram que 

houve um declínio gradual na contagem de Salmonella enteritidis, bactéria Gram-

negativa, nas amostras armazenadas a 4°C, enquanto nas amostras que foram 

armazenadas a 10°C, verificou-se um marcante aumento do log10 UFC/ml a partir do 

terceiro dia de armazenamento, estes resultados corroboram os encontrados no presente 

estudo, visto que, na matriz alimentar armazenada a 6º C ± 1º C, constatou-se também 

declínio gradual na contagem de E.coli, bactéria também Gram-negativa, no decorrer de 

sete dias na presença do óleo essencial de hortelã (Mentha spicata), em concentração 

correspondente a CIM.  

Comparando-se a atividade antibacteriana, em matriz alimentar, dos 

fitoconstituintes com seus respectivos óleos essenciais, verificou-se que os primeiros 
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apresentaram maior potencial inibitório, exceto cravo e eugenol, que, frente a S.aureus, 

apresentaram resultados semelhantes, não se observando diferença estatística entre eles. 

Percebe-se que há certa dificuldade em comparar os trabalhos existentes na 

literatura e os resultados da presente pesquisa, uma vez que a composição da matriz 

alimentar pode influenciar a eficácia dos óleos essenciais, favorecendo ou não sua ação 

antimicrobiana. Além disso, o óleo essencial de uma mesma espécie pode apresentar 

diferença na sua composição de acordo com a época de colheita e o local de origem da 

planta da qual foi extraído o óleo (COSENTINO et al., 1999; JULIANO et al., 2000). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados expostos no presente artigo, conclui-se que: 

• Os óleos essenciais e fitoconstituintes testados comprovaram ter ação 

antimicrobiana in vitro e em matriz alimentar, possuindo os últimos, atividade 

antimicrobiana superior ou igual ao seu respectivo óleo essencial. Os óleos de 

cravo e hortelã, assim como seus respectivos constituintes, eugenol e carvona, 

apresentaram os melhores efeitos inibitórios; 

• É de fundamental importância a realização de experimentos de avaliação 

da atividade antimicrobiana em sistemas alimentares, visto que, as respostas 

obtidas em experimentos in vitro, muitas vezes diferem daquelas obtidas em 

alimentos ou modelos alimentares. 
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Artigo 2 – Citotoxicidade de óleos essenciais e de seus principais fitoconstituintes  

Resumo 

O principal objetivo desse estudo foi identificar a presença ou não de efeito citotóxico 

dos óleos essenciais e fitoconstituintes de interesse da indústria alimentícia. Foram 

utilizados no presente estudo, os óleos essenciais de cravo (Eugenia cariophyllata), 

hortelã-verde (Mentha spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum) e seus principais 

fitoconstituintes eugenol, carvona e cinamaldeído, respectivamente. A linhagem celular 

utilizada nos ensaios foi a Vero (fibroblasto de rim de macaco). A avaliação da 

atividade citotóxica foi realizada através do método MTT a uma concentração de 

5mg/ml em PBS. Foram testadas concentrações de 26, 13, 6,5 e 3,25 mg/ml dos óleos 

essenciais e de 13, 6,5, 3,25 e 1,625 mg/ml para os fitoconstituintes. Os resultados 

foram expressos em percentual de viabilidade celular e variaram de 34,79% a 41,06%, 

entre os óleos essenciais e, de 55,21% a 76,34%, entre os fitoconstituintes. Concluiu-se 

que os três óleos essenciais, em todas as concentrações testadas, apresentaram efeito 

citotóxico, enquanto os fitoconstituintes, nas concentrações testadas, não apresentaram 

citotoxicidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Uma grande variedade de substâncias químicas está presente nos alimentos que 

consumimos, algumas essenciais para a manutenção da saúde, como vitaminas, minerais 

e proteínas, e algumas potencialmente tóxicas, como micotoxinas, resíduos de 

pesticidas, aditivos e metais pesados (JARDIM; CALDAS, 2009). 

A crescente preocupação dos consumidores em melhorar a qualidade do 

consumo e a respeito dos danos causados pelos aditivos químicos sintéticos tem levado 

pesquisadores e processadores de alimentos a procurar aditivos alimentares naturais 

com um amplo espectro de atividade antibacteriana (MARINO et al., 2001). Buscando 

atender as exigências do mercado, a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais tem 

sido amplamente investigada contra micro-organismos deterioradores e patogênicos de 

importância para indústria de alimentos e numerosos estudos têm confirmado a 

existência de atividade antimicrobiana em muitos desses óleos. 

Entre outros, os óleos essenciais de cravo, hortelã e canela têm sido bastante 

investigados quanto ao espectro antimicrobiano e a viabilidade de sua aplicação em 
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sistemas de conservação de alimentos. Em estudo avaliando a atividade antibacteriana 

de diferentes óleos essenciais obtidos de especiarias, entre eles o óleo essencial de 

cravo, Viuda-Martos e colaboradores (2008) constataram atividade antibacteriana 

positiva do óleo de cravo frente a todas as bactérias testadas. Tassou e colaboradores 

(1995) investigaram a atividade antimicrobiana do óleo essencial de uma espécie de 

hortelã em diferentes alimentos e constataram que, sob determinadas condições, o óleo 

essencial exibiu significativa capacidade inibitória frente aos micro-organismos 

ensaiados. 

Paralelamente ao interesse nos óleos essenciais, o interesse no potencial 

antimicrobiano dos componentes desses óleos também vem crescendo. Pei e 

colaboradores (2009), em estudo investigando o efeito antibacteriano de eugenol, 

cinamaldeído, timol e carvacrol contra E.coli, verificou presença de atividade 

antibacteriana em baixas concentrações desses óleos. 

Apesar da escassez de estudos a respeito do efeito desses produtos à saúde dos 

consumidores e assim como os produtos utilizados no meio ambiente e na área 

farmacêutica, os aditivos alimentares e seus metabólitos também precisam ser 

analisados com relação à sua toxicidade. Os produtos que forem considerados 

prejudiciais à saúde, devem ser imediatamente substituídos por outros menos 

agressivos, não importando sua aplicação, buscando um equilíbrio entre saúde, meio 

ambiente e eficácia do produto (PIMENTEL et al., 2006). 

Antes de ter seu uso indicado para aplicação em alimentos, é importante que seja 

realizada uma avaliação de risco, a fim de garantir a inocuidade do produto à saúde do 

consumidor. Uma das etapas do processo de avaliação de risco de determinada 

substância é a identificação do dano, que tem como objetivo identificar os potenciais 

efeitos adversos à saúde humana associados à exposição a uma dada sustância química 

(WHO, 1995). Para isso, diferentes fontes de informações são utilizadas, incluindo 

testes in vitro. Embora estudos in vitro não possam representar a complexidade 

fisiológica de um organismo vivo, tornam-se cada vez mais necessários para auxiliar na 

compreensão do mecanismo de ação tóxica de substâncias químicas (JARDIM; 

CALDAS, 2009). 

Buscando identificar a presença ou não de efeito citotóxico dos óleos essenciais 

e fitoconstituintes de interesse da indústria alimentícia, realizou-se esta pesquisa.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local de realização das análises 

 

Os experimentos foram realizados no Setor de Cancerologia do Departamento de 

Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Óleos essenciais e fitoconstituintes 

 

 Foram utilizados no presente estudo, os óleos essenciais de cravo (Eugenia 

cariophyllata), hortelã-verde (Mentha spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum) 

obtido da Ferquima Ind. Com. Ltda; e seus principais fitoconstituintes eugenol, carvona 

e cinamaldeído, respectivamente, obtidos da empresa Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 

 

Ensaios in vitro 

 

Linhagens Célulares 

 

A linhagem celular utilizada nos ensaios in vitro foi a Vero (fibroblasto de rim 

de macaco). Estas linhagem foi obtida do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ) e 

mantida de acordo com o protocolo estabelecido pelo laboratório de cultura de células 

do Departamento de Antibióticos da UFPE. 

 

Avaliação da Citotoxicidade 

 

O estudo da atividade citotóxica foi realizado pelo método de cultura de tecidos 

com células da linha contínua Vero em fase exponencial de crescimento. As células 

foram mantidas em meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(GIBCO), 1% de solução de antibiótico (penicilina 1000 UI/ml + estreptomicina 250 

mg/ml) e 1% de L-glutamina 200 Mm (Santos et al., 2005) 

Uma suspensão celular (105 células/ml) foi distribuída em placa de cultura com 

96 poços (220 µl/ poço). As placas foram incubadas a 37 °C em estufa (Sedas, Milão-

Itália), com atmosfera úmida enriquecida com 5 % de CO2. Após 24h de incubação, os 
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óleos essenciais e fitoconstituintes diluídos em DMSO foram adicionados à placa de 

cultura (22 µl/poço) obtendo-se as concentrações finais no poço de 26, 13, 6,5 e 3,25 

µg/ml para os óleos essenciais e 13, 6,5, 3,25 e 1,625 µg/ml para os fitoconstituintes. 

Foram realizados controles com DMSO e DMEM.  

A avaliação da atividade citotóxica foi realizada através do método MTT 

brometo (3-[4, 5-dimetiltiazol-2-il]–2,5-difeniltetrazólio) a uma concentração de 

5mg/ml em PBS (GERAN et al., 1972). Após 72 h de incubação, foram adicionados 25 

ml de Brometo[3-{4,5-dimetiltiazol-2-il}-2,5-difeniltetrazólio] (MTT ou sal tetrazólio - 

SIGMA) a 5% em PBS (p/v), a cada poço, e a placa foi reincubada a 37° C por mais 

duas horas. Ao término deste período, o meio de cultura, juntamente com o excesso de 

MTT, foi aspirado dos poços e 100 ml de DMSO foram adicionados a cada poço para 

dissolução dos cristais formazan. A leitura óptica foi realizada em um registrador 

automático de placas modelo 3550 BIO-RAD a 595 nm. 

Os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade celular em 

relação ao controle, assumindo que o controle apresenta um percentual de sobrevivência 

das células de 100%. Os compostos foram considerados citotóxicos quando diminuíram 

a viabilidade celular para valores menores que 50% (MONAJEMI et al., 2005). Cada 

concentração foi testada em quadruplicata, além disso, cada ensaio foi repetido três 

vezes para confirmação dos resultados.  

 

Análise Estatística 

Utilizou-se a análise de variância com um fator (ANOVA), seguido do teste de 

Tukey para comparações múltiplas entre os percentuais de viabilidade celular 

resultantes da utilização de diferentes concentrações dos óleos essenciais e 

fitoconstituintes. O nível de significância foi de 5%. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os óleos essenciais e fitoconstituintes testados, em todas as concentrações, 

causaram diminuição da viabilidade celular quando comparados com o grupo controle. 

Porém, apenas os óleos essenciais apresentaram efeito citotóxico, já que, consideram-se 

citotóxicas as substâncias capazes de reduzir a viabilidade celular a valores menores que 

50%. 
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 A figura 1 ilustra o resultado da análise de citotoxicidade, expresso em 

percentual de viabilidade celular em relação ao grupo controle, dos óleos essenciais de 

canela (Cinnamomum zeylanicum), cravo (Eugenia cariophyllata) e hortelã-verde 

(Mentha spicata) testados em quatro concentrações diferentes.  

 

 
Figura 1 – Percentual de viabilidade celular em relação ao grupo controle na presença 

de diferentes concentrações de óleos essenciais 
 

Nas concentrações de 26 mg/ml e 13 mg/ml, houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05, Método de Tukey) apenas entre o óleo essencial de canela e o 

óleo essencial de cravo, nessas concentrações o último apresentou maior efeito 

citotóxico que o primeiro, enquanto o óleo essencial de hortelã não diferiu 

significativamente dos dois óleos citados. Já em concentrações de 6,5 mg/ml e 3,25 

mg/ml, não foi verificada diferença significativa entre nenhum dos três óleos. Embora 

para os óleos de hortelã e cravo tenha se observado um aumento no percentual de 

viabilidade celular à medida que se diminuiu a concentração dos óleos, as diferenças 

entre esses valores não são estatisticamente significativas. 

Os resultados das análises de avaliação da citotoxicidade dos fitoconstituintes 

cinamaldeído, eugenol e carvona, principais componentes dos óleos essenciais de 

canela, cravo e hortelã, respectivamente, estão expostos na figura 2. Para todos os 

fitoconstituintes testados, verificou-se que, à medida que se diminuiu a concentração 

dos mesmos, o percentual de viabilidade celular aumentou. 
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Figura 2 – Percentual de viabilidade celular em relação ao grupo controle na presença de 

diferentes concentrações dos fitoconstituintes 

 

Comparando os resultados da avaliação de citotoxicidade dos diferentes 

fitoconstituintes à mesma concentração, não foi observada diferença significativa na 

viabilidade celular entre as concentrações de 13 mg/ml, 6,5 mg/ml e 3,25 mg/ml. Na 

concentração de 1,625 mg/ml, houve diferença estatisticamente significativa apenas 

entre o cinamaldeído e o carvona, nesta concentração, o carvona diminuiu a 

porcentagem de viabilidade celular em maior proporção.  

Para o eugenol, ao diminuir a concentração do mesmo de 13 mg/ml para 1,625 

mg/ml, observou-se um aumento na viabilidade celular de cerca de 20%, passando de 

55,21% para 75,14%, aumento estatisticamente significativo (p<0,05, Método de 

Tukey), fato semelhante ocorreu com o fitoconstituintes carvona, a medida que se 

diminuiu a concentração do mesmo, observou-se um aumento no percentual de 

viabilidade celular significativo, passando de 56,21% para 76,34%. 

Quando comparados os óleos essenciais com seus respectivos fitoconstituintes, 

constatou-se que em todas as concentrações ensaiadas, todos os óleos essenciais 

apresentaram efeito citotóxico, ao contrário dos fitoconstituintes. 

 São restritas as pesquisas a respeito da citotoxicidade de óleos essenciais e 

poucas tentativas são feitas para se tentar identificar os componentes citotóxicos ativos 

dos mesmos. Estudos toxicológicos têm mostrado que o óleo essencial de murta limão e 

o citral apresentam toxicidade elevada contra celulares primárias de fibroblastos 

dérmicos e contra uma linha celular de fibroblastos, com a citotoxicidade IC50 com 

valores variando de 0,008% a 0,014% (w / v) (HAYES; MARKOVIC 2002). Óleo de 
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lavanda também é tóxico em 0,25% (v / v) para as células endoteliais e fibroblastos 

(PRASHAR et al., 2004). 

 Em estudo avaliando a citotoxicidade do óleo essencial de cravo (Syzygium 

aromaticum) e dos seus principais fitoconstituintes, pesquisadores constataram uma alta 

citotoxicidade do óleo, mesmo em baixas concentrações, em torno de 0,03% (v/v), 

sendo 73% do efeito atribuído ao fitoconstituinte eugenol (PRASHAR et al., 2006). 

Silva e colaboradores (2007) realizaram uma avaliação citotóxica do óleo 

essencial extraído das folhas de Zanthoxylum rhoifolium Lam., planta popularmente 

utilizada como antimicrobiano, e verificaram que o óleo não apresenta citotoxicidade 

contra células Vero e macrófagos de camundongos. 

Embora os resultados dos testes que avaliam a citotoxicidade in vitro possam 

não ter uma correlação direta com os in vivo, é seguro afirmar que, se um material 

induz, comprovadamente, uma reação citotóxica em testes envolvendo cultura de 

células, é muito provável que desenvolva toxicidade quando aplicado em tecido vivo 

(OSÓRIO et al., 1998). 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados expostos, verificou-se que: 

• Os óleos essenciais de cravo (Eugenia cariophyllata), hortelã-verde (Mentha 

spicata) e canela (Cinnamomum zeylanicum), em todas as concentrações 

utilizadas nos ensaios, apresentaram efeito citotóxico sobre as células da linha 

contínua Vero (fibroblasto de macaco);  

• Os fitoconstituintes, nas concentrações testadas, não apresentaram 

citotoxicidade, visto que, todas as culturas de células que receberam 

concentrações crescentes de fitoconstituintes, apresentaram percentual de 

viabilidade celular acima de 50%; 

• A utilização de fitoconstituintes na conservação de alimentos pode ser uma 

alternativa viável, para isso, faz-se necessária a realização de outros estudos 

visando investigar os efeitos in vivo da utilização dessas substâncias como 

conservantes de alimentos, assim como seus efeitos a longo prazo.  

 
 

REFERÊNCIAS 
 



51 

 

Geran, R.I.; Greenberg, N.H.; MacDonald, M.M.; Schumacher, A.M.; Abbott. B.J. 
Protocols for screening chemical agents and natural products against animal tumors and 
other biological systems. Cancer Chemother. Rep. v.3, n.2, p.1-103, 1972. 
 
Hayes, A.J.; Markovic, B. Toxicity of Australian essential oil Backhousia citriodora 
(lemon myrtle). Part 1. Antimicrobial activity and in vitro cytotoxicity. Food Chem. 
Toxicol, v.40, n.4, p.535–543, 2002. 

 
Jardim, A.N.O.; Caldas, E.D. Exposição humana a substâncias químicas potencialmente 
tóxicas na dieta e os riscos para saúde. Química Nova, v.32, n.7, p.1898-1909, 2009. 
 
Marino, M.; Bersani, C.; Comi, G. Impedance measurement to study antimicrobial 
activity of essential oils from Lamiaceae and Compositae. International Journal of 
Food Microbiology, v.67, n.3, p.187–195, ago., 2001. 
 
Monajemi, R.; Oryan, S.; Haeri-Roohani, A.; Ghannadi, A.; Jafarian, A. Citotoxic 
effects of essential oils of some Iranian Citrus pells. Iranian Journal of Pharmaceutical 
Research (online), v.3, p.183-187, 2005. 
 
Osório, R.M.; Hefti, A.; Shawley, A.L. Cytotoxicity of endodontic materials. Journal of 
Endodontics, v.24, n.2, p.91-96, 1998. 
 
Pei, R.S.; Zhou, F.; Ji, B.P.; Xu, J. Evaluation of Combined Antibacterial Effects of 
Eugenol, Cinnamaldehyde, Thymol, and Carvacrol against E.coli with an Improved 
Method. Journal of Food Science, v.74, n.7, p.379-383, 2009. 
 
Pimentel, L.C.F.; Chaves, C.R.; Freire, L.A.A.; Afonso, J.C. O inacreditável emprego 
de produtos químicos perigosos no passado. Química Nova, v.29, n.5, p. 1138-1149, 
2006. 
 
Prashar A., Locke, I.C.; Evans, C.S. Cytotoxicity of lavender oil and its major 
components to human skin cells. Cell Proliferation, v.37, n.1, p.221–229, 2004. 
 
Prashar, A.; Locke, I.C.; Evans, C.S. Citotoxicity of clove (Syzygium aromaticum) oil 
and its major components to human skin cells. Cell Proliferation, v.39, n.4, p.241-248, 
2006. 
 
Silva, S.L.; Figueiredo, P.M.; Yano, T. Cytotoxic evaluation of essential oil from 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Leaves. Acta Amazonica, v.37, n.2, p.281-286, 2007. 
 
Tassou, C.C.; Drosinos, E.H.; Nychas, G.J. Effects of essential oil from mint (Mentha 
piperita) on Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes in model food systems 
at 4 degrees and 10 degrees C. The journal of applied bacteriology, v.76, n.6, p.593-
600, 1995. 
 
Viuda-Martos, M.; Ruiz-Navajas, Y.; Fernández-López, J.; Pérez-Álvarez, J. 
Antibacterial activity of different essential oils obtained from spices widely used in 
Mediterranean diet. International Journal of Food Science and Technology, v.43, n.3, 
p.526-531, 2008. 
 



52 

 

World Health Organization (WHO); Application of Risk Analysis to Food Standards 
Issues. Report of a FAO/WHO Expert Consultation. WHO/FNU/FOS/95.3. Geneva, 
1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos resultados observados no presente trabalho, verificou-se que os 

óleos essenciais e os fitoconstituintes apresentaram capacidade inibitória satisfatória, 

tanto in vitro quanto em matriz alimentar, frente às bactérias utilizadas no estudo.  

Percebe-se, entretanto, a partir da comparação com vários estudos encontrados na 

literatura, que o efeito antibacteriano dessas substâncias é influenciado, entre outros 

fatores, pelas características da matriz alimentar utilizada. Embora muitos estudos 

abordando a questão da eficácia da utilização de óleos essenciais e fitoconstituintes 

venham sendo realizadas, ainda há muito o que explorar a respeito desse tema. 

 Quanto à citotoxicidade, verificou-se que os óleos essenciais, ao contrário 

dos fitoconstituintes, demonstraram possuir efeito citotóxico. Com isso, espera-se que 

os dados relatados possam despertar o interesse de pesquisadores em avaliar o efeito a 

longo prazo da utilização dessas substâncias na conservação de alimentos. 
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