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RESUMO 

 

Atualmente há uma preocupação pela busca de uma alimentação mais saudável, livre de 
aditivos sintéticos e agrotóxicos e contendo uma menor quantidade de conservantes 
artificiais. As indústrias de alimentos vêm buscando os compostos alternativos naturais 
para a aplicação na conservação de alimentos. As especiarias e seus constituintes têm se 
mostrado eficazes na inibição do crescimento de microrganismos patogênicos, 
incluindo alguns fungos patógenos e deteriorantes  contaminantes de alimentos. 
Origanum vulgare L têm sido reconhecido como uma espécie vegetal possuidora de 
várias propriedades terapêuticas, de modo que seu potencial antimicrobiano vem 
recebendo um grande interesse científico. O óleo essencial de  O.  vulgare L. tem sido 
reconhecido como uma interessante fonte de compostos antimicrobianos para ser 
aplicado na conservação alimentar. Neste estudo foi avaliado o efeito do óleo essencial 
de Origanum vulgare L. no crescimento de Aspergillus flavus ATCC 40640, 
Aspergillus parasiticus NRRL 22947, Aspergillus fumigatus ATCC 40640, Aspergillus 
terreus ATCC 7860 e  Aspergillus ochraceus ATCC 22947. Os métodos adotados para 
a realização deste estudo foram: o Screening; a detreminação da CIM (Concentração 
Inibitória Mínima) e CFM (Concentra Fungicida Mínima); a cinética de crescimento; a 
quantificação da massa micelial seca; a viabilidade e  agerminação de esporos; e a 
morfogênese das cepas dos fungos filamentosos frente à ação do óleo essencial de 
orégano.O Óleo essencial teve um significativo efeito inibitório sobre todos os fungos 
analisados. A CIM foi 0,6 µL/mL para todos os fungos, enquanto que CFM em um 
intervalo de 1,25 - 2,5 µL/mL. O crescimento micelial radial de A. flavus e A. 
parasiticus foi fortemente inibido por 14 dias em 0,6; 1,25 e 2,5 µL/mL de óleo em 
meio sólido. A massa micelial de todos os fungos foi inibida em mais de 90 % em 0,6 e 
0,3 µL/mL em meio líquido, e em 100 % a 1,25 µL/mL. O óleo nas concentrações de 
0,6; 1,25 a 2,5 µL/mL, foi efetivo na inibição da viabilidade e germinação de esporos 
em um curto tempo de exposição. Na determinação do efeito do óleo essencial sobre a 
morfogênese das cepas de fungos filamentosos, o óleo essencial de orégano foi capaz 
de provocar alterações morfológicas miceliais do A. parasiticus na concentração de 2,5 
µL/mL Esses resultados demonstram que o óleo essencial de Origanum vulgare L. 
exerceu um significativo efeito fungitóxico dando suporte ao seu possível uso racional 
como um composto antifúngico na conservação de alimentos. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, there is an evident concern looking for a healthier feeding, free from 
synthetic additives and pesticidas and also presenting lower amounts of artificial 
preservatives. Food industries have been seeking alternative natural compounds to be 
applied on food conservation. Spices and its compounds have demonstrated effective 
inhibition action over pathogenic microorganisms growth, including some pathogenic 
and food contaminant fungi. Origanum vulgare L. (oregano) has been known as plant 
specie with several therapeutic properties and currently its antimicrobial potential has 
received a great scientific interest. Oregano essential oil has been known as an 
interesting source of antimicrobial compounds to be applied in food conservation. In 
this study the effect of O. vulgare essential on the growth of Aspergillus flavus ATCC 
40640, Aspergillus parasiticus NRRL 22947, Aspergillus furmigatus ATCC 40640,  
Aspergillus terreus ATCC 7860 e  Aspergillus ochraceus ATCC 22947. In this study, 
the following methods have been used: Screening; determination of MIC (Minimum 
Inhibitory Concentration) and MFC (Minimum Fungicidal Concentration); growth 
kinetic; quantification of dry micelial weight; mould spores viability; spore germination 
assay; morphogenesis of filamentous fungi strains under the action of oregano essential 
oil. The essential oil had a significant inhibitory effect on all assayed fungi. MIC was 
0,6 µL/mL for all fungi, while MFC was in a range of 1,25 – 2,5 µL/ mL Radial 
mycelia growth of A. flavus and A. parasiticus was strongly inhibited over 14 days at 
0,6; 1,25 and 2,5 µL/mL of oil in solid medium. Mycelial mass of all fungi was 
inhibited over 90 % at 0.6 and 0.3 µL/ mL in liquid medium, while it was 100 % at 1,25 
µL/mL. The oil in a range of concentrations (0,6 to 2,5 µL/mL) was effective in 
inhibiting the viability and spores germination in a short time of exposure. 
Determination of the essential oil’s effect over filamentous fungi strains morphogenesis 
demonstrated that essential oil was able to cause A. parasiticus micelial morphologic 
modifications in a concentration of 2,5 µL/ mL. These results demonstrated that O. 
vulgare essential oil exerted a significant fungitoxic effect supporting their possible 
rational use as anti-mould compound in food conservation. 
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Nas sociedades modernas, as dificuldades impostas pelos longos deslocamentos e a 

extensa jornada de trabalho impedem que um grande número de pessoas façam suas 

refeições regulares em família, sendo essas realizadas fora do lar (CARDOSO et al., 

2005). Ao mesmo tempo, há uma preocupação pela alimentação mais saudável 

composta por alimentos naturais e frescos sendo, portanto, livres de aditivos sintéticos e 

agrotóxicos, e contendo uma menor quantidade de conservantes artificiais, de sal, 

açúcar e gordura. 

A crescente preocupação com a melhoria da qualidade dos alimentos tem levado 

órgãos governamentais a planejarem e colocarem em prática diversos mecanismos 

promotores e controladores da qualidade de alimentos visando garantir a obtenção de 

alimentos seguros e a proteção da saúde do consumidor. 

 Considerando o alimento do ponto de vista de sua qualidade, deve-se ressaltar a 

segurança alimentar como algo amplo, ou seja, entendendo que o termo é abrangente e 

se baseia na qualidade, produção e acesso aos alimentos, controle das doenças 

nutricionais e controle higiênico sanitário dos produtos alimentícios produzidos 

(NARDINE et al., 1997; VALENTE, 1997). Torna-se necessário que medidas de 

controle da qualidade de alimentos sejam adotadas em toda a cadeia de produção (desde 

a colheita, manipulação, distribuição, comercialização, até a mesa do consumidor) 

adquirindo, dessa forma, uma alimentação livre de microrganismos patogênicos e/ou 

deteriorantes, prevenindo, sobretudo, a ocorrência de ETAs (Enfermidades Transmitidas 

por Alimentos), porém ao mesmo tempo, preservando a sua qualidade nutricional. 

ETAs ainda aparecem como uma das maiores preocupações de saúde pública em todo o 

mundo, mesmo em países desenvolvidos, como Estados Unidos (MEAD et al., 1999). 

11  



 

Todas essas adequações técnicas são fundamentais porque os microrganismos estão 

se tornando mais resistentes aos métodos de controle convencionais, além de causarem 

quadros clínicos mais graves e constituírem um maior número de espécies patogênicas 

para o homem, compondo novos grupos de patogênos, definidos por Silva Jr. (2002) 

como emergentes e reemergentes. 

A atual tendência adotada pelos órgãos legisladores da produção de alimentos e 

pelos consumidores tem exigido uma progressiva retirada de aditivos químicos na 

produção de alimentos. A perda de alimentos causada por uma variedade de 

microrganismos tem sido reconhecida como incoveniente, e uma das maiores 

preucupações das indústrias de alimentos (SAHIN, 2004), principalmente, pelo seu 

impacto econômico. Esta tendência tem conduzido a indústria de alimentos a buscar 

compostos alternativos para alcançar suas metas relacionadas à estabilidade microbiana 

dos seus produtos finais (SOUZA et al., 2005). Considerando esta perspectiva, variadas 

pesquisas em todo o mundo têm sido realizadas com vistas a buscar compostos 

alternativos para aplicação na conservação de alimentos (AKGUL; KIVANÇ, 1988; 

RISTORI et al., 2002; BENKEBLIA, 2004; SÁNCHEZ et al., 2005; RASOOLI,  et al., 

2006; SOUZA et al., 2006; SAMAPUNDO et al., 2007). 

Frente aos diferentes métodos de conservação de alimentos adotados, enfatiza-se 

o uso de antimicrobianos sintéticos, os quais têm sido muitas vezes utilizados de forma 

indiscriminada, fato este que têm como conseqüência o surgimento de uma progressiva 

resistência aos antimicrobianos clássicos utilizados no controle do crescimento 

microbiano em alimentos (BRULL; COOTE, 1999; BURT, 2004). Tal fenômeno torna-

se evidente com os relatos de alguns autores que apontam o crescente número de 

isolamentos de cepas microbianas resistentes aos tradicionais procedimentos 
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antimicrobianos aplicados pelas indústrias de alimentos (MORELL, 1997; TEUBER, 

1999; KIESSLING et al., 2002; BANERJEE, SARKAR, 2004).  

Os elementos vegetais que apresentam potencialidade antimicrobiana têm 

recebido uma considerável ênfase quanto ao seu emprego em sistemas de conservação 

da vida útil e da inocuidade dos alimentos. Estes produtos vegetais poderiam agir como 

elementos potencializadores da ação de outros agentes antimicrobianos, ou poderiam 

agir como principal agente antimicrobiano em sistemas de conservação de alimentos 

(GOULD, 1996).  

As pesquisas no campo de Alimentos têm despertado um renovado interesse 

científico para as propriedades biológicas das especiarias e de seus produtos derivados, 

especialmente as propriedades antioxidante e antimicrobiana. Apesar das dificuldades 

da comprovação das propriedades antimicrobianas dos condimentos, pesquisadores 

afirmam que a sua propriedade antimicrobiana é inquestionável, e que pelo menos 20 

condimentos, bem como seus extratos e óleos essenciais, apresentam ação contra a 

maioria dos microrganismos contaminantes de alimentos, incluindo fungos produtores 

de micotoxinas, os quais são de difícil controle (JAY, 2005). 

As especiarias e seus produtos derivados (extratos, óleos essenciais, constituintes 

químicos isolados) têm mostrado resultados satisfatórios na inibição de microrganismos 

patógenos oportunistas, patógenos primários, deteriorantes, e/ou na inibição da 

produção de toxinas microbianas (ARORA; KAUR, 1999; AL-JEDAH et al., 2000; 

JUGLAL et al., 2002; KIZIL;  SOGUT, 2003; SOUZA et al., 2006; SÁNCHÉZ et al.; 

2007). 

O uso das especiarias com suas ações terapêuticas e flavolizantes data de muitos 

anos, mas os primeiros relatos com respeito à ação antimicrobiana apareceram em 

meados de 1880, quando se observou a eficácia antimicrobiana da mostarda, cravo, 
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canela e seus óleos essenciais (BOYLE, 1955). Atualmente, várias são as especiarias 

analisadas com o propósito de uma possível ação antimicrobiana, dentre essas se 

destaca o orégano (Origanum vulgare L.), sobretudo o seu óleo essencial, 

principalmente pelos seus componentes fenólicos, os quais são acreditados como sendo 

os elementos responsáveis pelo efeito antimicrobiano (BAYDAR et al., 2004; CHUN et 

al., 2004; SOUZA et al., 2007; PRIETO et al., 2007).  
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2.1. Objetivo geral 

  

Avaliar a efetividade do óleo essencial da especiaria Origanum vulgare L. 

(Lamiaceae) em inibir o crescimento de cepas de fungos filamentosos do gênero 

Aspergillus potencialmente toxigênicas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

⇒ Observar a sensibilidade de cepas de fungos filamentosos pertencentes aos 

gênero Aspergillus  frente a ação do óleo essencial de orégano; 

⇒ Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e fungicida mínima (CFM) 

do óleo essencial de orégano sobre as cepas de Aspergillus ensaiadas; 

⇒ Analisar o efeito de diversas concentrações do óleo essencial de orégano sobre o 

padrão de crescimento das cepas ensaiadas;  

⇒ Avaliar a interferência do óleo essencial de orégano sobre a viabidade e 

germinação de esporos fúngicos; 

⇒ Avaliar a interferência do óleo essencial de orégano sobre aspectos morfológicos 

das cepas fúngicas ensaiadas. 
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3.1. Aspectos Botânicos e terapêuticos do orégano (Origanum vulgare L.) 
 
 

O gênero Origanum é uma erva perene na forma de arbusto, podendo atingir 90 

cm de altura e nativa das regiões Mediterrânea, Euro-Siberiana e Irano-Siberiana, sendo 

atualmente reconhecidas 38 espécies em todo o mundo (ALIGIANS et al., 2001). A 

planta Origanum vulgare L. é popularmente conhecida como orégano, podendo ainda 

ser conhecido como manjerona selvagem, sendo hoje cultivada em países da Europa, 

América e Ásia (LORENZI, 1991; FOREY; LINDSAY, 1996). As diferentes espécies 

de Origanum crescem numa ampla faixa de altitude (0 – 400 m) e em terrenos 

pedregosos e montanhas rochosas (GUNER et al., 2000). 

A folha de orégano não é somente utilizada como condimento de alimentos, mas 

também na elaboração de cosméticos, fármacos e licores (bebida alcoólica); motivos 

pelos quais tem convertido o orégano em um produto de exportação. A Organização 

Mundial de Saúde estima que cerca de 80 % da população do mundo usa extratos 

vegetais ou seus componentes ativos, por exemplo, os terpenóides, para os cuidados 

primários de saúde (ARCILA-LOZANO, 2004). 

O orégano é uma planta com uma enorme versatilidade, apresentando muitas 

propriedades terapêuticas, dentre essas se destacam as analgésica, anti-reumática, 

antiespasmódica, anti-séptica, estimulante do apetite, carminativa, desinfetante, 

expectorante, laxante, parasiticida, tônico estomacal, hepatoestimulante, sudorífera, etc. 

Dessa forma, este vegetal vem sendo usado por um longo tempo na medicina natural 

(DERMETZOS et al., 2001; CHUN et al., 2004; LAVABRE,1992; MATOS, 1994; 

SAHIN et al., 2004; SELLAR, 2002). Devido à ampla variedade de características 
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químicas e de aroma, diferentes espécies e biótipos de Origanum são amplamente 

utilizados como insumo na indústria farmacêutica e cosmética, como erva culinária, 

como flavorizante de alimentos, em bebidas alcoólicas e em perfumaria na obtenção de 

fragrâncias picantes (SIVROPOULOU et al., 1996; NOVACK et al., 2000; ALIGIANS 

et al., 2001). 

O óleo essencial é um dos produtos derivados das especiarias e sua composição 

sofre influência da espécie da qual é extraído, bem como da parte do vegetal utilizada na 

extração (folhas, casca, sementes, etc.), estágio de desenvolvimento da espécie, 

condições ambientais e de colheita, e forma de obtenção (técnica de destilação 

(GUILLÉN, 1996).  

A composição do óregano depende do clima, altitude, tempo de recolhimento, 

fase de crescimento (ARCILA- LOZANO et al., 2004). Quando o vegetal cresce em 

clima mediterrâneo contém uma maior quantidade de fenóis (HRISTOVA et al.; 1999), 

enquanto em um clima continental contém uma maior quantidade de alcóois terpênicos.  

No entanto, a variabilidade entre plantas comerciais e selvagens dentro do mesmo clima 

permanece alta em termos de conteúdo e rendimento de fenóis (TKACHENKO et al.; 

2002).  

Este tipo de cultura medicinal desperta o interesse de pesquisadores em estudos 

envolvendo áreas multidisciplinares como botânica, farmacologia e fitoquímica que, 

juntas, enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte medicinal natural: a 

flora mundial (MACIEL et al, 2002). Destacam-se, por sua vez, as pesquisas realizadas 

no área da ciência e tecnologia dos alimentos (THIYAGARAJA; HOSONO, 1996; 

JUGLAL et al., 2002; VELLUTI et al., 2003; MARÍN et al., 2004; SOUZA, 2006; 

SAMAPUNDO et al., 2007). 
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3.2. Novas tendências na produção de alimentos 

 

Com o advento da vida moderna, o hábito alimentar da população sofreu uma 

série de mudanças, sendo os alimentos frescos gradativamente sobrepujados pelos 

processados. No entanto, sabe-se que com os métodos de preservação que se dispõe 

atualmente a manutenção de alguns desses produtos sem a ocorrência de reações 

indesejáveis durante sua vida útil só é possível graças à atuação dos conservantes.  

A segurança microbiológica de alimentos por muitos anos foi obtida pelo uso de 

vários processos químicos e/ou físicos (MARINO et al, 2001). Porém, alguns 

conservantes químicos são suspeitos ou são tóxicos aos consumidores, bem como, por 

sua vez, o uso de processos físicos (resfriamento, congelamento, uso de altas 

temperaturas, etc) podem ocasionar perdas nutricionais e/ou reações indesejáveis (e.g., 

reação de Maillard, oxidação lipidica, etc) que alteram as características organolépticas 

dos alimentos. Esta realidade tem causado um aumento da pressão sobre a indústria 

alimentícia para adoção de alternativas mais naturais para obtenção dos seus propósitos 

(TASSOU et al., 1995; SOUZA, et al., 2005). 

Assim, ao lado da adoção de novas técnicas, do mais apurado controle da 

matéria-prima e do produto elaborado, do advento de novos tipos de embalagens, das 

associações de processos e emprego do processamento mínimo na estabilização de 

alimentos, a implantação do uso de aditivos representa um dos recursos mais 

importantes para a indústria de alimentos. (EVANGELISTA, 2001).   

Cada vez mais surgem novos alimentos no mercado, tornando assim mais 

complexa a conservação de alimentos, o que incentiva o avanço da tecnologia a buscar 

uma adequação de longa e estável vida de prateleira, além de que dessa forma se torna 

uma barreira contra microrganismos (MARINO et al., 2001). 

18  



 

O calor é um exemplo de controle do crescimento microbiano em alimentos de 

uso em nível doméstico (forneamento/assamento, fritura, fervimento, etc) e industrial 

(processos de pasteurização, branqueamento, esterelização, defumação, evaporação/ 

desidratação e extrusão). No entanto o seu uso pode vir a destruir os componentes dos 

alimentos responsáveis pelo seu sabor, cor, gosto ou texturas, perda de aroma, além de 

destruir nutrientes termossensíveis (vitaminas, minerais, desnaturação de proteínas, etc) 

e, assim, os alimentos passam a apresentar uma menor qualidade e quantidade destes 

nutrientes. 

Diante desses aspectos, surgem opções inovadoras para o controle 

microbiológico em alimentos, tais como o uso de embalagens ativas, bacteriocinas, 

culturas protetoras e compostos naturais (ROLLER; COVIL, 1999; DÍAZ et al.; 2002; 

DEVLIEGHERE et al., 2004). Assim Devlieghere e colaboladores (2004) em seu 

trabalho “Novos Preservativos Tecnológicos: Possibilidades e Limitações” apresentam 

vantagens e desvantagens de algumas técnicas de conservação de alimentos, como é 

visto no Quadro 1. 

A resistência microbiana é um fator que tem se tornado comum, principalmente, 

pelo uso indiscriminado dos antimicrobianos, e é esse um dos maiores motivos da busca 

de novos compostos antimicrobianos potenciais de uso em alimentos. Vários 

mecanismos de resistência antimicrobiana têm sido propostos, como por exemplo: 

mudanças no alvo do antimicrobiano, inativação do antimicrobiano por enzimas, 

mudanças na permeabilidade celular, efluxo ativo do antimicrobiano e superprodução 

de enzimas-alvo (McKEEGAN et al., 2002).  
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens de algumas novas técnicas de conservação 

de alimentos. 

 

NOVAS TÉCNICAS DE 

CONSERVAÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Embalagem Ativa “Sequestradores” de O2 

em sachês têm 

apresentado boa 

efetividade; 

 

Fácil Processamento. 

Sequestradores de O2 incorporados em filmes 

de embalagens mostram frequentemente 

limitada eficácia; 

Quantidades de compostos ativos que migram 

para o alimento pode ser frequentemente não 

substancial; 

Compostos ativos devem ser termoestáveis 

quando incorporados em filmes plásticos. 

Compostos Antimicrobianos 

naturais 

Rotulagem verde;  

 

Imagem natural. 

Frequentemente apresentam alto custo de 

obtenção; 

Interação com ingredientes dos alimentos; 

Baixa solubilidade em água; 

Mudança das propriedades organolépticas dos 

alimentos. 

Bacteriocinas Imagem natural. Estreito espectro de atividade; 

Limitada difusão em matriz sólida; 

Inativação por enzimas proteolíticas; Interação 

com ingredientes dos alimentos;  

Resistência bacteriana. 

Culturas Protetoras Rotulagem verde;  

 

Imagem natural. 

Difícil aplicação; 

Instabilidade ao calor; 

Efetividade não reproduzida em alimentos.  

  FONTE: DEVLIEGHERE et al. (2004) 

 

Forsythe (2002) confirma que os métodos tradicionais de conservação vêm 

sendo substituídos por novas técnicas como, por exemplo, a adição de agentes 

antimicrobianos naturais causando, dessa forma, uma resposta microbiana ao estresse.   

Fellows (2006) apresenta a tecnologia de barreiras, onde existe a combinação de 

fatores para garantir a segurança microbiológica e a estabilidade permitindo, assim, a 
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sua conservação. Cada fator é uma barreira ao microrganismo. O conceito de combinar 

diversos fatores para conservar o alimento foi desenvolvido por Leistner (1995). Nessa 

tecnologia de barreiras, o entendimento das interações complexas entre temperatura, 

atividade de água, pH, conservantes químicos, etc. é utilizada para criar uma série de 

barreiras que garantam a segurança microbiológica do alimento processado. 

Os produtos alimentícios são geralmente preservados em temperatura de 

refrigeração durante o fabrico, armazenamento e distribuição. No entanto, essa 

temperatura aínda proporciona oportunidade para o crescimento de microrganismos 

psico-tolerantes. Dessa maneira Shelef (1984) alega que os componentes do óleo 

essencial têm sido recomendados em sistemas alimentares baseados em verduras para 

explorar o seu valor como preservativos secundários.  

Existe também a perspectiva de substituir os aditivos sintéticos por conservantes 

naturais presentes nos condimentos (BARA, 1992). A substituição de aditivos sintéticos 

por naturais dependerá fundamentalmente da determinação de uma concentração ideal 

e, segundo Shelef (1984), as concentrações normalmente empregadas para realçar o 

aroma e sabor que variam de 0,5 % a 1 %, provavelmente, não inibem o 

desenvolvimento microbiano que depende de concentrações superiores a 1%. 

Em 2002, Skandamis et al. realizaram um estudo da ação do óleo essencial de 

orégano na concentração de 0,8 % (v/p) em filés de carne bovina, conjuntamente em 

embalagens com diferentes concentrações de CO2, O2, N2 e a vácuo,  onde observou-se 

uma redução inicial de Salmonella tiphymurium de 1 a 2 ciclos logarítmicos. Nesse 

estudo, os autores enfatizaram que o uso em conjunto de atmosfera modificada em 

baixas temperaturas e óleo essencial de orégano poderia ser discutido com finalidades 

práticas na conservação de produtos cárneos. 
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Atualmente encontra-se na literatura alguns estudos do potencial antimicrobiano 

de óleos essenciais de especiarias e seus componentes em matrizes alimentares, que é 

importante para aplicação comercial, como: no armazenamento de bananas com óleo de 

manjericão (Ocimum basilicum) (ANTHONY et al., 2003); óleo de canela e eucalipto 

reduziram a deteriorações de frutas, e melhoraram a qualidade de tomate e morangos 

(TZORTZAKIS, 2007); óleos de canela, cravo, capim-limão, óregano e palmarose em 

grãos de milho sob condições pós-colheita (VELLUTI, et al., 2003; MARÍN et al., 

2004); extratos de espécies de Agave em grãos de milho (SÁNCHEZ et al., 2005); 

tomilho, noz- moscada e cassia na deterioração pós-colheita de tomates (FENG; 

ZHENG; 2007). 

Souza (2006) alega que um obstáculo a ser superado na aplicação de novos 

compostos como conservantes de alimentos consiste na sua aprovação pelos órgãos 

legisladores da produção de alimentos. Pela Portaria nº 540/97, a legislação brasileira 

considera aditivo alimentar 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, transporte 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 para manter ou 

melhorar suas propriedades nutricionais (BRASIL, 1997). 

 

3.3. Crescimento fúngico em alimentos  

 

Os fungos filamentosos, quanto às características fisiológicas, são menos 

exigentes que as leveduras e bactérias, em relação à umidade, pH, temperatura e 
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nutrientes. Em sua maioria, os fungos são aeróbios, razão pela qual seu crescimento nos 

alimentos limita-se principalmente à superfície em contato com o ar (FRANCO, 1996). 

A maioria dos fungos são mais resistentes a pressão osmótica que às bactérias, podendo 

crescer em ambientes com concentrações relativamente altas de açúcar e sal. Além disso 

podem crescer sobre substâncias com baixo grau de umidade e são capazes de 

metabolizar carboidrato complexos (ex.: lignina) (TORTORA et al., 2005). 

Os fungos filamentosos caracterizam-se como contaminantes biológicos de 

natureza ubíqua, possuidores de uma elevada capacidade de colonização e de 

crescimento em diversos alimentos, podendo exercer ação deteriorante e/ou patogênica 

devido, respectivamente, ao seu poderoso arsenal enzimático e à produção de 

metabólitos tóxicos (COWAN, 1999). Esses fungos filamentosos produzem uma imensa 

diversidade de metabólitos secundários como pigmentos, antibióticos e fitotoxinas além 

de compostos tóxicos, denominados de micotoxinas. Quando produzidos em associação 

com os alimentos, ração animal e forragens, os metabólitos tóxicos podem ser ingeridos 

pelo homem e animais, provocando as micotoxicoses (MOSS, 1991).   

Assim, as micotoxinas resultam ser metabólitos secundários dos fungos, 

produzidos, sobretudo, no crescimento saprofítico, e apresentam toxicidade para os 

homens e animais (TORRES, 1987; CORREA et al., 2000).    Elas podem estar contidas 

no interior dos seus esporos, micélios ou então serem liberadas no alimento 

contaminado por estes microrganismos (COLAÇO et al., 1994). 

Devido aos seus efeitos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos, as 

micotoxinas representam um risco à saúde pública, havendo, pois, a necessidade de se 

desenvolver medidas de controle durante todo o processo de produção de alimentos: 

cultivo, colheita, armazenamento e transporte (PRADO et al., 1995).   
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Alves e Lázzari (1998), baseando-se nas condições ambientais e/ou ecológicas 

que favorecem o crescimento dos fungos, dividem os fungos que invadem os produtos 

agrícolas (sementes e grãos) em dois grupos: os fungos de pré-colheita (fungos do 

campo) e os fungos de pós-colheita (fungos de armazenamento).  Os fungos do campo 

infectam o produto ainda no campo, como os gêneros Chephalosporium, Fusarium, 

Giberella, Nigrospora, Helminthosporium, Alternaria, e Cladosporium, os quais 

requerem um teor de umidade em equilíbrio com uma umidade relativa de 90-100 %. 

Tais agentes invadem os produtos agrícolas durante o amadurecimento e causam danos 

antes da colheita. 

Os fungos de armazenamento são encontrados em grande número em armazéns, 

moinhos, silos, moendas, e locais onde são armazenados, manuseados e processados os 

produtos agrícolas, sendo que os danos serão causados somente se as condições de 

armazenamento forem impróprias para manutenção da qualidade do produto. Pertencem 

a classe de fungos de armazenamento os gêneros Aspergillus, Penicillium, Rhizopus e 

Mucor (LÁZZARI; MÁRCIA (1998), appud MILLER, 1995).  Os fungos de campo, 

não se desenvolvem normalmente durante o armazenamento, exceto quando o produto é 

armazenado com alto teor de umidade (SINHA; SINHA, 1991). 

Para elaboração de toxinas fúngicas é necessário que ocorra o processo de 

crescimento do fungo filamentoso.  Diante deste aspecto pode-se predizer que fatores 

que interferem no crescimento do agente produtor, possuem também ação interferente e 

condicionadora da produção destes metabólitos, dentre estes fatores destacam-se 

aspectos ambientais, como temperatura e teor de água, além de outros intervenientes 

como tipo de cepa e ação interativa de outros fungos (PIÑEIRO, 1990). Os diferentes 

fungos produtores de micotoxinas são encontrados em todas as regiões do mundo e 

podem crescer em uma grande variedade de substratos, e sob várias condições de 
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umidade, pH e temperatura. Assim, os grãos estão sujeitos à invasão por fungos e à 

contaminação com micotoxinas no campo, durante a colheita, processamento, transporte 

e armazenagem, quando em condições deficientes de manuseio (SCUSSEL, 1998). 

Tem se identificado um número relativamente grande de micotoxinas, 

fundamentalmente em experimentos de laboratório. Porém, as micotoxinas que estão 

presentes com maior frequência nos alimentos são as aflatoxinas, ocratoxina A, 

zearalenona, citrina, tricoteceno, patulina, ácido penicílico e o alcalóide do ergotismo, a 

ergotamina (FAO/OMS/UNEP, 1977; TORRES, 1987). 

Os produtos vegetais têm, como modo de ação contra fungos, a granulação 

citoplasmática, desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da membrana 

plasmática e inibição das enzimas fúngicas. Estes efeitos são refletidos na inibição da 

germinação e redução ou inibição do crescimento micelial (STANGARLIN et al., 

1999). 

Vários estudos têm comprovado o efeito de varaidos compostos de óleos 

essenciais de plantas que atuam como antifúngicos naturais inibindo paralelamente o 

cescimento fúngico e produção de micotoxinas (CHAO; YOUNG, 2000; MARINO, 

2001). 

 

3.4. Propriedades antimicrobianas de óleos essenciais de especiarias  

 

As especiarias são conceituadas como vegetais possuidores de substâncias 

aromáticas ou picantes de origem tropical, usadas para dar sabores e odores aos 

alimentos (BEDIN et al., 1999). Incluem-se entre as especiarias várias partes de uma 

planta, como folhas (menta, coentro, orégano, louro), flores (cravo), bulbos (alho, 
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cebola), frutas (cominho, pimentas), caules (canela), rizomas (gengibre) e sementes 

(cilanto, mostarda) (LANCIOTTI, et al, 2004). 

Além dessa utilidade, os condimentos possuem também propriedades 

antimicrobianas, antioxidantes e medicinais (SHELEF, 1984). Mais de 1340 plantas são 

conhecidas quanto aos seus constituíntes antimicrobianos, contudo poucas delas têm 

sido cientificamente estudadas (SEIDIL, 2000). Joly (1976) destaca várias espécies 

usadas como condimentos, tais como: erva-cravo, alfavaca, alecrim, hortelã-pimenta, 

manjericão, manjerona, basilicão, orégano, tomilho e erva-cidreira. Outras são 

cultivadas como flores ornamentais ou para produção de óleo essencial, como: sálvia, 

alfazema e patchuli. 

Os componentes provedores de sabores existentes nas especiarias consistem de 

compostos como álcoois, ésteres, aldeídos, terpenos, fenóis, ácidos orgânicos e muitos 

outros elementos, que não têm sido totalmente identificados (SAGDIÇ, 2003).  

Os compostos antimicrobianos existentes naturalmente em condimentos são 

geralmente hidrofóbicos e possuem características de desorganizar ou mesmo romper a 

membrana microbiana. Na maioria dos condimentos, essa atividade se deve a um 

componente químico específico do óleo essencial. Entretanto, para que ocorra a morte 

celular, as concentrações desses compostos devem ser muito altas e, na prática, a 

maioria dos compostos antimicrobianos é utilizado em concentrações que podem apenas 

diminuir a velocidade do crescimento microbiano (FORSYTHE, 2002; JAY, 2005). 

Graças à sua atividade metabólica secundária, os vegetais superiores são capazes 

de produzir substâncias antibióticas, utilizadas como mecanismo de defesa contra 

predação por microrganismos, insetos e herbívoros (GOTLIEB, 1981). Alguns 

pesquisadores preferem dar a essas substâncias inibidoras, de origem vegetal, a 

denominação de fitocidas ou de substâncias semelhantes a antibióticos (Antibiotic Like-
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Substances). Dentre os principais produtos de origem vegetal com atividade 

antimicrobiana, podemos citar extratos, frações, látex, óleos essenciais e proteínas de 

origem vegetal (COUTINHO et al. ,2004) 

Shelef (1984) citado por Jay (2005) mostra que, apesar das dificuldades de se 

comparar os resultados de diversos estudos, a atividade antimicrobiana dos condimentos 

é inquestionável e um grande número de pesquisadores demonstrou a eficácia de pelo 

menos 20 condimentos e seus extratos contra a maior parte dos organismos 

contaminantes de alimentos, incluindo fungos produtores de micotoxinas.  

Atrelando a isso, em adição ao estudo da atividade antimicrobiana de especiarias 

e seus extratos e óleos essenciais, a efetividade de seus constituintes químicos na 

inibição de vários microrganismos tem merecido ainda mais investigações visando um 

melhor entendimento acerca dos alvos celulares das moléculas encontradas nas 

especiarias (KARATZAS et al., 2000). 

As especiarias por muito tempo têm sido usadas como agentes provedores de 

caracteres organolépticos característicos aos alimentos aos quais são adicionadas. 

Porém, tem surgido um interesse voltado para o emprego destes agentes como 

promissores compostos antimicrobianos em sistemas de conservação de alimentos, 

sendo tal fato evidenciado frente à crescente disponibilidade de trabalhos científicos 

com ênfase em tal assunto (EL-SHAMI et al., 1985; AKGUL E KIVANÇ, 1988; 

COSETINO et al., 1999; KOUTSOUMANIS et al., 1999; DORMAN e DEANS, 2000; 

RISTORI et al., 2002; SKANDAMIS et al., 2002; SRIDHAR et al., 2003). 

A atividade antimicrobiana de especiarias somente poderá ser prontamente 

reconhecida como fator suficiente para subsidiar sua inclusão em sistemas de 

conservação de alimentos quando medidas pertinentes forem tomadas para assegurar a 

sua qualidade sanitária. Estas medidas devem incluir ações para controle de umidade, de 

27  



 

promoção de satisfatórias condições sanitárias no processamento, treinamento dos 

manipuladores, monitoramente da qualidade microbiológica, ou seja, ações de marca 

sanitária aplicadas desde a colheita até a sua inserção nos alimentos (SOUZA, 2006 ). 

Furlan (1998) alega que o valor condimentar de uma planta está quase sempre 

associado ao teor de óleos essenciais, que são compostos químicos gerados durante o 

desenvolvimento do vegetal. Óleos essenciais de plantas apresentam uma atividade 

antimicrobiana contra um grande número de bactérias incluindo espécies resistentes a 

antibióticos sintéticos clássicos (CARSON et al, 1995). Os óleos essenciais podem 

apresentar ação tanto contra bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas e ainda 

frente a leveduras e fungos filamentosos (PRASHAR et al., 2003). Os óleos essenciais 

são produtos naturais extraídos dos materiais vegetais, que devido as suas propriedades 

antibacteriana, antifúngica, antioxidante e anti-carcinogênica podem ser usados como 

aditivos naturais em muitos alimentos (TEISSEDRE; WATERHOUSE, 2000). 

Daferera et al (2003) destaca como principais características nos óleos essenciais 

quanto ao seu poder antimicrobiano: sua origem natural, o que significa mais segurança 

para os consumidores e para o meio ambiente, e o baixo risco de desenvolvimento de 

resistência microbiana. A segunda característica citada, toma como base o fato de que 

os óleos essenciais são compostos por misturas de componentes que, aparentemente, 

apresentam diferentes mecanismos de atividade antimicrobiana e, desta forma, torna 

mais difícil a adaptabilidade dos microrganismos.  

Os óleos essenciais são misturas complexas que podem conter 100 ou mais 

compostos orgânicos. Seus constituintes podem pertencer às mais diversas classes de 

compostos, porém os terpenos e os fenilpropanos são as classes de compostos mais 

comumente encontradas. Os terpenos encontrados com maior freqüência nos óleos 

28  



 

essenciais são os monoterpenos e sesquiterpenos, bem como os diterpenos, constituintes 

minoritários dos óleos essenciais (CASTRO et al., 2004).  

A obtenção de óleos pode se dar por remoção física (separação, extração ou 

concentração). A obtenção de óleos essenciais de plantas geralmente se faz através de 

hidrodestilação por arraste com vapor d’água. A extração por solvente também é muito 

usada para obtenção de aromatizantes e óleos essenciais, de modo que os principais 

tipos de solventes aplicados são água, solventes orgânicos ou dióxido de carbono 

supercrítico (FELLOWS, 2006).  

Avalia-se a produção brasileira de óleos essenciais em 45 milhões de dólares, o 

que corresponde a 13,1 % da produção mundial (RADÜNZ et al., 2001). O maior 

problema ao desenvolvimento de agroindústria produtora de óleos essenciais é a 

concorrência com similares sintéticos. Felizmente, a indústria que mais necessita deste, 

a alimentícia, tem substituído os produtos sintéticos por naturais, em função das 

exigências atuais dos mercados (VARLET, 1993).  

Geralmente os rendimentos do óleo essencial de orégano têm um pico sob 

condições de verão quente, onde as espécies produzem óleo contendo 60-75% de fenóis, 

principalmente carvacrol. O carvacrol, juntamente com o timol, p-cimeno e γ- terpineno 

são comumente relatados como os principais componetes do orégano (MARINO et al.; 

2001; DAFERERA et al.; 2003; NOSTRO et al., 2004).  

O óleo essencial de orégano apresenta uma riqueza em compostos fenólicos, os 

quais são acreditados por serem responsáveis por sua intensa atividade antimicrobiana 

(BAYDAR et al., 2004; CHUN et al., 2004). O carvacrol, um composto fenólico, 

apresenta-se como um dos componente majoritário do óleo essencial de orégano 

(VALERO; SALMENRÓN, 2003) e, possivelmente, pode ser o principal responsável 

pela destacável atividade antimicrobiana de tal produto. De fato, os compostos fenólicos 
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são capazes de dissolverem-se dentro da membrana microbiana e desta forma penetrar 

dentro da célula, onde irão interagir com mecanismos do metabolismo microbiano 

(MARINO et al., 2001).  

Vários estudos tem examinado o efeito antimicrobiano de componentes isolados 

de óleos essenciais (HITOKOTO et al., 1980; KARAPINAR, 1990), havendo dessa 

forma uma relação entre a estrutura química dos mais abundantes componentes dos 

óleos essenciais e seu efeito antifungico (THOMPSON, 1989). Muitos desses 

componentes incluem: aldeídos alifáticos, alcóois, cetonas, esteres, fenóis e outros 

hidrocarbonetos. Souza (2006) apresenta como os principais componentes do óleo 

essencial de Origanum  vulgare o carvacrol, p-cimeno, α- pineno, mirceno, y- terpineno, 

trans-carifileno e limoneno. E em menores quantidades (percentual inferior a 1%) o 

tricicleno, canfeno, β- pineno, o-cimeno, 1,8-cineol, bomeol e diidrocarveol. Enquanto 

Daferera e colaboradores (2003) analisaram a composição do óleo essencial de orégano 

e encontraram o timol como o principal coinstituinte, seguido do carvacrol.  

Benkeblia (2004) estudou a inibição dos fungos Fusarium oxysporum, 

Aspergillus niger e Penicillium cyclopium através da aplicação do óleo essencial de 

cebolas (amarela e vermelha) em diferentes concentrações (50, 100, 200, 300 e 500 µL/ 

mL). O fungo Fusarium oxysporum mostrou uma menor sensibilidade ao óleo essencial, 

do que o Aspergillus niger e Penicillium cyclopium, os quais foram significativamente 

inibidos em baixas concentrações. O óleo essencial de cebola vermelha mostrou forte 

efeito inibitório contra Aspergillus niger. 

Souza et al. (2004) avaliaram a atividade de óleos essenciais de condimentos 

(alho, canela, cravo da Índia, tomilho) sobre o desenvolvimento micelial de fungos 

(Rhizopus sp.; Penicillium spp.; Eurotium repens e Aspergillus niger) associados a 

produtos de panificação e verificaram que o óleo essencial da canela inibiu 
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completamente o desenvolvimento dos fungos, já os de tomilho e alho tiveram o mesmo 

efeito em concentrações mais elevadas. O cravo inibiu o desenvolvimento dos fungos 

Aspergillus niger, Rhizopus sp. e Eurotium repens com a concentração de 600 mg/mL e 

do fungo Penicillium spp. com a de 800 mg/mL. 

Viegas et al. (2005) em seu estudo “Toxicidade de óleos essenciais de alho e 

casca de canela contra fungos do grupo Aspergillus flavus”, avaliou oito óleos 

essenciais vegetais e verificou que a maior inibição do desenvolvimento micelial de A. 

flavus foi obtida com o emprego dos óleos essenciais de casca de canela e de bulbilho 

de alho. 

Um outro estudo foi feito por Hoffmann et al. (1999), onde determinou-se a 

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

em diferentes concentrações (10,0; 1,0 e 0,1 %), sobre 21 microrganismos (7 leveduras 

e 14 bactérias), obtendo como resultados uma maior atividade antimicrobiana com 

canela e menta, nas concentrações de 10,0 e 1,0 %. O óleo essencial de cravo, na 

concentração de 10,0 %, também inibiu completamente o crescimento de todos os 

microrganismos testados. 

Thiyagaraja e Hosono (1996) estudaram a capacidade de pimentas (malagueta e 

preta), coentro, cominho e assafétida em inibir alguns fungos deteriorantes de alimentos, 

a citar Rhizopus azygosporus, Mucor dimorphosphorus, Penicillium commune, 

Fusarium solani. A assafétida mostrou um melhor resultado na inibição do crescimento 

fúngico. Elgayyar et al. (2001) verificaram atividade antifúngica de óleos essenciais de 

algumas plantas e concluiu que o óleo essencial de anis apresentou alta capacidade 

inibitória sobre A. niger, Geothichum e Rhodotorula. 

 Basílico e Basílico (1999) verificaram a eficiência antifúngica do óleo essencial 

de orégano (100 ppm) em inibir o crescimento micelial de Aspergillus ochraceus e 
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produção de ocratoxina A por tal fungo. Arora e Kaur, em 1999, analisaram a atividade 

de alho, gengibre, cravo, pimentas (preta e vermelha) e seus extratos aquosos sobre 

alguns fungos. Os extratos de alho e cravo apresentaram efeito antifúngico sobre 

Candida albicans, C. acutus, C. apicola, C. catenulata, C. inconspícua, C. tropicalis, 

Rhodotorula rubra, Sacharomyces cerevisae e Trignopsis variabillis. 

Estudo realizado por Juglal et al. (2002) enfatizando a efetividade de nove óleos 

essenciais sobre o controle do crescimento de fungos produtores de micotoxinas 

encontrou um notável resultado na prevenção do crescimento de A. parasiticus e F. 

moniliforme com cravo, canela e orégano, enquanto que o cravo (moído e óleo 

essencial) reduziu a síntese de micotoxinas em grãos infectados. Paster et al. (1990) 

observaram a capacidade do orégano de inibir o crescimento de Aspergillus (A. flavus,  

A. ochraceus e A. niger). Paster et al. (1995) observaram que o óleo essencial de 

orégano foi efetivo no controle da contaminação fúngica interna de trigo.  

Marín et al. (2004) encontraram efeito inibitório do óleo essencial de orégano 

sobre a produção de zearalenona por Fusarium graminearum em milho naturalmente 

contaminado, porém, o referido óleo não foi eficaz na inibição da produção de 

deoxinivalenol pelo mesmo fungo. 

Velluti et al. (2003) observaram atividade na inibição do crescimento de 

Fusarium proliferatum em grãos de milho com diferentes níveis de atividade água (aw) 

e temperaturas de incubação, bem como foi encontrada uma significante redução de 

produção de fumonisina B1 nos grãos tratados com o óleo essencial de orégano 

(100µg/g). Ademais, os autores citam que a produção de fumonisina B1 foi maior nos 

grãos com maior atividade de água, mostrando possivelmente que a penetração do óleo 

nas partes internas do grão foi melhorada pela maior presença de água. 
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Akgul e Kivanç (1988) trabalharam com o orégano em pó (1.0, 1.5 e 2.0% p/v) e 

o óleo essencial (1.0, 1.45 e 2.0 v/v) de orégano sobre a inibição de vários fungos 

(Aspergillus flavus, Aspergillus  niger, Geotrichum candidum, Mucor sp., Penicilliun 

sp. e P.roqueforti). Nesse mesmo estudo, verificou-se o poder de inibição do 

crescimento fúngico com a ação combinada do orégano com o ácido sórbico e cloreto 

de sódio.  

Pereira et al (2006) estudaram a inibição do desenvolvimento dos fungos: 

Fusarium sp.; Aspergillus (A. ochraceus ; A. flavus e  A. niger) através da utilização de 

óleos essenciais de alguns condimentos, dentre esses o orégano, onde observou-se que a 

partir de 500 mg/ml todos os fungos  estudados tiveram o desenvolvimento 

significativamente inibido, com exceção do fungo Aspergillus niger. Recentemente, 

Pinto et al. (2007) testaram o óleo de Salvia officinalis contra leveduras e fungos 

filamentosos; Feng e Zheng (2007) testaram os óleos de tomilho, sálvia e noz-moscada  

eucalipto e cassia contra fungos. 
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4.1. Obtenção do óleo essencial de Origanum vulgare L. 

 

O óleo essencial de óregano (Origanum vulgare L.) (Figura 1) foi adquirido da 

Ferquima Indústria e Comércio Ltda (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil) 

(Lote: 209). O óleo essencial foi extraído em novembro de 2006 através de 

hidrodestilação em escala industrial. Conforme análises realizadas pelo fornecedor, o 

óleo essencial atendeu aos parâmetros de qualidade (aparência, cor, pureza, odor, 

densidade – 20oC, indice de refração-20oC), os quais foram apresentados pelo relatório 

técnico que o acompanha (Quadro 2). Este fornecedor produz e comercializa óleos 

essenciais em escala industrial. 

 

Quadro 2: Informações técnicas da qualidade do óleo essencial de orégano 

(Origanum vulgare L.) 

Ítens Controlado Resultados Especificações 

Aparência Líquido Claro Líquido Claro 

Cor Amarelo Claro Amarelo Claro e Marrom Claro 

Impurezas Isento Isento 

Odor Característico Característico 

Densidade (20oC) 0,933 0,920- 0,950 

Índice de Refração (20oC) 1,508 1,500- 1,520 

Data da Análise        02/01/2007 
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repiques das culturas estoques subcultivadas em tubos de ensaio contendo ágar 

Sabouraud incubados a 25-28°C durante sete dias para suficiente esporulação.  

Os esporos fúngicos foram obtidos através da adição de solução salina (0,85% 

p/v) estéril no meio contendo o fungo filamentoso seguida por leve agitação durante 30 

segundos. Cada suspensão foi filtrada através de tripla camada de gaze estéril com o 

objetivo de retenção de fragmentos de hifas. O número de esporos presente na suspensão 

após filtragem, foi determinado através de contagem utilizando câmara de Newbauer. A 

concentração obtida de esporos foi ajustada utilizando solução salina estéril (1:9 v/v/) 

para prover uma suspensão fúngica final de aproximadamente 106 esporos/mL 

(RASOOLI; ABYANEH, 2004; RASOOLI; OWLIA, 2005).            

As soluções apresentando diferentes concentrações do óleo essencial de 

Origanum vulgare foram obtidas da seguinte forma: em tubo de ensaio esterilizado foi 

adicionado 1,6 mL do óleo essencial e q.s.p. 5 mL de água destilada estéril adicionada 

de 0,15 % (p/v) de ágar bacteriológico, sendo tal mistura agitada por cinco minutos 

utilizando aparelho Vortex. A partir de tal procedimento, obteve-se uma solução com 

concentração final de 320 µL/mL. Seguindo-se o processo de diluição seriada, onde 

cada tubo de ensaio seguinte continha 2,5 mL de água destilada estéril, adicionada de 

2,5 mL da concentração anterior, foram obtidas soluções possuindo concentrações do 

óleo essencial variando entre 160 e 0,07 µL/mL (MANN; MARKHAM, 1998).   

 

4.3. Screening 

 

Inicialmente, foi realizado um screening da atividade antifúngica do óleo 

essencial de orégano em concentração absoluta através da técnica de difusão em meio 

sólido (ágar) utilizando-se disco de papel de filtro (HADACEK; GREGER, 2000). Este 
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estudo proporcionou a obtenção de informações sobre a efetividade do óleo essencial na 

concentração absoluta em inibir o crescimento das cepas de fungos filamentosos.  

O procedimento ocorreu da seguinte forma: Em placas de Petri (90 x 15 mm) 

estéreis foi colocado 1 mL da suspensão de esporos fúngicos. Em seguida foi 

adicionado 21 mL de Ágar Sabouraud fundido a 50 oC, seguindo por homogenização do 

meio de cultura com a suspensão dos esporos fúngicos. Após a solidificação do meio, 

foram colocados os discos de papel de filtro impregnados com 20 µL do óleo essencial 

no centro da placa de Petri (NAIR et al., 2005). 

O sistema foi incubado a 25-28°C por 7 dias. No final do período de incubação, 

foi considerado como atividade antimicrobiana positiva quando observado a formação 

de halo de inibição do crescimento fúngico com diâmetro igual ou superior a 10 mm 

(LIMA et al., 1993; SOUZA et al., 2005; SOUZA et al., 2007).     

 

4.4. Determinação da Concentração Inibitória Mínima e Concentração Fungicida  

Mínima  

 

Após o procedimento do screening, determinou-se a Concentração Inibitória 

Mínima – CIM e Concentração Fungicida Mínima - CFM do óleo essencial de orégano 

sobre as diferentes cepas fúngicas que apresentaram perfil de sensibilidade ao óleo 

essencial no experimento do screening (Aspergillus flavus ATCC 16013; Aspergillus 

fumigatus ATCC 40640; Aspergillus ochraceus ATCC 22947; Aspergillus parasiticus 

NRRL 2999 e Aspergillus terreus ATCC 7860). A CIM e CFM foram determinadas 

através da técnica de diluição em caldo (GAYOSO et al., 2005; SAHIN et al., 2004). 

Inicialmente, 1 mL da suspensão fúngica foi inoculado em 4mL de caldo Sabouraud 

com concentração ajustada para 10 mL, em seguida, foi adicionado 5 mL da solução do 
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óleo essencial para obtenção das diferentes concentrações a serem ensaidas. O sistema 

foi incubado em temperatura ambiente (25-28°C) por 7-10 dias. O controle do ensaio se 

deu com o crescimento do fungo em caldo Sabouraud sem adição do óleo. 

Ao término do período de incubação, a mais baixa concentração (mais alta 

diluição) do óleo essencial que não apresentou crescimento fúngico visível foi 

considerada como a Concentração Inibitória Mínima. Após esta observação, alíquotas 

de 1 mL dos tubos que não apresentarem crescimento fúngico foram inoculados em ágar 

Sabouraud por 36-72 horas a 25-28ºC. A CFM foi considerada como a menor 

concentração, na qual a cepa teste não apresentou capacidade de crescimento em caldo 

Sabouraud adicionado do óleo essencial, bem como não foi capaz de crescer quando 

inoculadas em ágar Sabouraud (RASOOLI; ABYANEH, 2004; RASOOLI; OWLIA, 

2005; SHARMA; TRIPATHI, 2008). 

 

4.5. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a cinética de crescimento 

fúngico 

 

O ensaio de interferência do óleo essencial sobre o crescimento micelial fúngico 

deu-se pela exposição das cepas fúngicas a diferentes concentrações (2,5; 1,25 e 0,6 

µL/mL) do óleo essencial ensaiado.  Este estudo foi realizado através da observação do 

crescimento micelial radial em ágar em diferentes intervalos de tempo. 

A avaliação da inibição do crescimento micelial radial foi determinada 

utilizando-se a técnica do envenenamento do substrato de crescimento (diluição em 

meio sólido). Para tal, fez-se a medida diária do crescimento micelial radial em ágar 
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Sabouraud adicionado de diferentes concentrações do óleo essencial (ADAM et 

al.,1998; DAFERERA et al., 2003).  

Para a execução da técnica, inicialmente foi tomada uma porção de 2 mm de 

diâmetro de uma cultura da cepa fúngica com crescimento de 10 dias em ágar 

Sabouraud a 25-28°C, a qual foi colocada no centro de uma placa de Petri estéril com 

ágar Sabouraud adicionado do óleo essencial nas diferentes concentrações (2,5, 1,25 e 

0,6 µL/mL).  

O sistema foi incubado a 25-28°C por 14 dias. Em diferentes intervalos de 

tempo (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dias) de incubação, o crescimento micelial radial da 

colônia fúngica foi medido e o resultado expresso em milímetros (mm) (ADAM et 

al.,1998; DAFERERA et al., 2003). O controle incluído neste ensaio foi à observação 

do crescimento micelial radial da cepa fúngica em ágar Sabouraud sem adição do óleo 

essencial. 

 

4.6. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a quantificação da massa 

micelial seca 

 

A avaliação da inibição do crescimento micelial através da medida da massa 

micelial seca (peso seco) foi determinada utilizando-se a técnica do envenenamento do 

substrato de crescimento utilizando-se (diluição em caldo). Neste procedimento, 10 mL 

das suspensões dos fungos filamentosos foi inoculada em frasco erlenmeyer contendo 

100 mL de caldo Sabouraud adicionado de diferentes concentrações do óleo essencial 

(1,25; 0,06 e 0,3 µL/mL) e 0,15 % (p/v) de ágar bacteriologico, seguindo-se por 

incubação a 25- 28°C. 
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No intervalo de período 16 dias de exposição foi executada a determinação da 

massa micelial seca. Para tal, após o intervalo de incubação de 16 dias, as culturas 

foram autoclavadas a 121°C por 30 segundos com a finalidade de provocar a inativação 

(morte micelial) dos esporos fúngicos, seguida pela filtração da cultura através de papel 

de filtro e por lavagem com água destilada estéril. A massa micelial obtida foi  

desidratada por exposição a 60°C por 6 horas, seguido por manutenção a 40°C por 18 

horas em estufa (RASOOLI; ABYANEH, 2004; RASOOLI et al., 2006). No 

experimento controle a suspensão do fungo filamentoso foi inoculada em caldo 

Sabouraud sem adição do óleo essencial. Através da comparação do peso da massa 

micelial seca do experimento com o óleo essencial e do ensaio controle foi obtido o 

percentual de inibição da massa micelial fúngica em relação ao experimento controle. 

 

4.7. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a viabilidade dos esporos 

fúngicos 

 

O ensaio de interferência do óleo essencial sobre a viabilidade dos esporos 

fúngicos foi realizado através do método de contagem de células viáveis. Neste ensaio 

foi observado o comportamento das suspensões dos esporos fúngicos frente às 

diferentes concentrações (1,25 e 0,6 µL/mL) do óleo essencial ensaiado. Inicialmente, 1 

mL da suspensão fúngica, foi inoculada em 4 mL de caldo Sabouraud com concentração 

ajustada para 10 mL, em seguida, foi adicionado 5 mL da solução do óleo essencial. O 

sistema foi incubado a 25-28°C, nos intervalos 0, 15, 30, 45, 60 e 120 minutos pós-

incubação, uma alíquota de 1,0 mL da suspensão foi diluída seriadamente (1:9 v/v; 10-1 

– 10-5) em água peptonada 0,1 % estéril e uniformemente inoculada em placa de Petri 

contendo ágar Sabouraud. No experimento controle, a solução do óleo essencial foi 
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substituída por 5 mL de água destilada estéril, adicionada de 0,15 % (p/v) de ágar 

bacteriológico. Após o fim do período de incubação, foi realizada a contagem do 

número de células viáveis, a qual foi expressa em log de UFC/mL (RASOOLI et al., 

2006; TZORTZAKIS; ECONOMAKIS , 2007). Os resultados foram expressos em 

percentual de redução de UFC/mL do inóculo fúngico em relação aos valores obtidos no 

experimento controle.   

 

4.8. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a germinação de esporos 

fúngicos 

 

Soluções apresentando diferentes concentrações do óleo essencial (10, 5, 2,5 e 

1,25 µL/mL) foram testadas em relação ao seu poder de inibição da germinação dos 

esporos fúngicos. Alíquotas de 0,1 mL de cada solução do óleo essencial foram 

homogeneamente misturadas com 0,1 mL da suspensão de esporos fúngicos (106 

esporos/mL) obtidos de culturas com dez dias de crescimento em ágar Sabouraud a 25-

28°C. Em seguida, 0,1 mL do sistema foi colocado no centro de lâminas de vidro 

estéreis. As lâminas contendo a suspensão dos esporos fúngicos foram incubadas em 

uma câmara úmida a 25°C por 24 horas. Após este período, cada lâmina foi fixada com 

o corante azul lactofenol algodão e observada sobre microscópio óptico utilizando 

aumento de 400 x para germinação de esporos. Aproximadamente 200 esporos de cada 

lâmina foram contados, e a efetividade do óleo essencial na inibição da germinação dos 

esporos fúngicos foi observada através de comparação do número de esporos 

germinados na solução tratada em comparação com o número de esporos germinados no 

experimento controle, onde a solução do óleo essencial foi substituída por água 

destilada estéril (FENG; ZENG, 2007).        
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4.9. Efeito do óleo essencial de orégano sobre a morfogênese das cepas de fungos 

filamentosos 

 

Amostras miceliais foram tomadas das cepas testes mantidas em caldo 

Sabouraud adicionado de diferentes concentrações (2,5; 1,25 e 0,6 µL/mL) dos óleos 

essenciais após 5 dias de incubação a 25-28°C. As amostras miceliais em caldo 

Sabouraud foram obtidas após filtração do líquido de crescimento utilizando papel de 

filtro seguido por lavagem com água destilada estéril. Os filamentos miceliais coletados 

foram fixados em azul lactofenol algodão, e em seguida examinados sob microscopia 

óptica utilizando aumento de 400 vezes a fim de observação das características 

micromorfológicas. Amostras miceliais das cepas fúngicas cultivadas em ágar 

Sabouraud e caldo Sabouraud sem adição do óleo essencial foram paralelamente fixadas 

e coradas, as quais serviram como procedimento controle (SHARMA; TRIPATHI, 

2008).   
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5.1. Screening  

 

Os resultados do screening da atividade antifúngica do óleo essencial de óregano  

são mostrados na Figura 2.  
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Figura 2: Screening da atividade antifúngica do óleo essencial de orégano sobre espécies 

de Aspergillus potencialmente toxigênicas. 

 

Observa-se que todas as cepas de Aspergillus ensaiadas mostraram-se sensíveis ao óleo 

essencial de orégano, apresentando halos de inibição do crescimento microbiano com 
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diâmetros superiores a 40 mm. O menor halo de inibição foi apresentado pela cepa de 

Aspergillus terreus ATCC 7860 (40 mm) (Figura 4), enquanto o maior halo de inibição foi 

encontrado na interação com Aspergillus ochraceus ATCC 22947 (47 mm) (Figura 3). 

Observa-se, de forma geral, que todas as cepas fúngicas ensaiadas apresentaram halos de 

inibição com diâmetros próximos, sendo encontrado um diâmetro médio de 43,8 mm. A 

média dos diâmetros dos halos de inibição encontrados no presente estudo demonstrou ser 

superior aos valores médios de diâmetros de halos de inibição (em ensaios de screening) 

encontrados previamente por alguns autores (LIMA et al., 1993; SOUZA et al., 2004; 

GAYOSO, 2005; SOUZA et al., 2007). 

Nas Figuras 3 e 4 são mostrados os halos de inibição desenvolvidos no ensaio 

do screening da ação do óleo essencial de orégano frente as cepas de  Aspergillus 

ochraceus ATCC 22947 e  Aspergillus  terreus ATCC 7860, respectivamente. 

 

Figura 3: Screening da atividade antifúngica do óleo essencial de orégano sobre 

Aspergillus ochraceus ATCC 22947. 
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Figura 4: Screening de atividade antifúngica do óleo essencial de oréano sobre 

Aspergillus terreuss ATCC 7860. 

 

Alguns autores têm adotado a técnica de difusão em meio sólido utilizando disco 

de papel como procedimento para detecção da potencialidade antifúngica de óleos 

essenciais (GADD, 1986; COLE, 1994; HADACEK; GREGER, 2000; RASOOLI; 

ABYANEH, 2004; SOUZA et al., 2006; SAHIN et al., 2004). O screening de atividade 

antimicrobiana é um teste qualitativo, utilizado como ensaio preliminar na avaliação do 

potencial antimicrobiano de um composto bioativo, e de acordo com os resultados 

obtidos pode-se elaborar uma seqüência de análises mais precisas com ênfase na ação 

do produto analisado frente ao (s) microrganismo (s) teste (HSIEH et al., 2001). Ainda, 

este teste pode ser considerado como um antibiograma realizado de modo qualitativo 

(método de difusão), sendo utilizado com frequência na prática clínica, onde se utiliza 

uma concentração fixa do composto antibiótico no meio onde o microrganismo é 

cultivado (TAVARES, 1984). 
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As informações disponíveis sobre a ação antimicrobiana de óleos essenciais na 

concentração absoluta estão, em sua maioria, direcionadas ao estudo contra 

microrganismos de interesse clínico (SOUZA, 2006; GAYOSO et al., 2004), de modo 

que pouco são os relatos da ação contra microrganismos de interesse na área de ciência 

e tecnologia de alimentos. 

Nogueira et al. (1992) avaliaram o efeito do óleo essencial de mentrasto 

(Ageratum conyzoides L.) na concentração absoluta através de difusão em meio sólido 

frente cepas de Aspergillus flavus, sendo encontrado halos de inibição com diâmetro 

médio de 10 mm de diâmetro. 

Thyagaraja e Hosono (1996) adotaram a técnica de difusão utilizando disco de 

papel de filtro como técnica qualitativa, e verificaram que a aplicação de 60 µL de 

concentração em disco de papel do extrato hexânico (fração lipídica) de assafétida sobre 

fungos filamentosos resultou no desenvolvimento de zonas de inibição com diâmetro de 

até 30 mm.  

Sahin et al. (2004) em estudo com o óleo essencial de orégano (Origanum 

vulgare ssp. vulgare) utilizaram 10 µL/mL do óleo sobre discos de papel de filtro, e 

encontraram halos de inibição do crescimento microbiano oscilando entre 14 a 35 mm 

frente a diversos fungos filamentosos, dentre os quais incluiu-se Aspergillus flavus. 

Adam e colaboladores (1998) também avaliaram o efeito do óleo essencial de orégano 

(Origanum vulgare subsp. Hirtum, 5 µL/disco) sobre o crescimento de fungos 

dermatófitos, sendo encontrado halos de inibição de crescimento de 21, 40 e 60 mm 

para Malassezia furfur, Trichophyton rubrum e T. beigelli, respectivamente. 
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5.2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Fungicida Mínima (CFM)  

 

Os resultados dos ensaios de determinação da CIM e CFM utilizando o 

procedimento de macrodiluição em caldo estão apresentados na Tabela 1. Nota-se, que 

a concentração de 0,6 µL/mL foi encontrada como CIM para todas as cepas fúngicas 

ensaiadas. Observa-se, que o óleo essencial de orégano mostrou menor eficiência para 

as cepas de Aspergillus parasiticus NRRL 2999 e Aspergillus. terreus ATCC 7860, 

sendo encontrado valor de CFM de 2,5 µL/mL. Por sua vez, o óleo essencial de orégano 

mostrou uma mair eficiência, onde as cepas de Aspergillus flavus ATCC 16013, 

Aspergillus fumigatus ATCC 40640 e Aspergillus ochraceus ATCC 22947 

apresentaram-se mais sensíveis, sendo encontrados valores de CFM de 1,25 µL/mL. 

Todas as cepas fúngicas ensaiadas foram capazes de crescer em ágar Sabouraud 

sem adição do óleo essencial, o que caracteriza a sua viabilidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 

(CFM) do óleo essencial de Origanum vulgare L. sobre espécies de Aspergillus 

potencialmente toxigênicas.  

Cepas fúngicas 

 

CIM 

(µL/mL) 

CFM 

(µL/mL) 

Controle  Viabilidade do 

microrganismo* 

A. flavus ATCC 16013 0,06 1,25 + + 

A. fumigatus ATCC 40640 0,06 1,25 + + 

A.parasiticus NRRL 2999 0,06 2,5 + + 

A. ochraceus ATCC 22947 0,06 1,25 + + 

A. terreus ATCC 7860 0,06 2,5 + + 
* Crescimento da cepa fúngica em ágar Sabouraud sem adição do óleo essencial 
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Os valores de CIM encontrados no presente estudo foram menores do que 

àqueles relatados em pesquisas prévias envolvendo o estudo da propriedade antifúngica 

de óleos essenciais (SAHIN et al. 2004; NGANE et al., 2003; RASOOLI; ABYANEH, 

2004; KUMAR et al., 2007), o que confere à eficacia do óleo de orégano em detrimento 

de outros óleos essenciais. Entretanto, outros autores encontraram valores de CIM 

próximos ou menores aos obtidos nessa pesquisa (ADAM et al. 1998; RASOOLI; 

OWLIA, 2005; RASOOLI et al., 2006; TZORTZAKIS; ECONOMAKIS, 2007). 

O uso do procedimento de diluição (metodologia adotada no presente estudo) na 

determinação de valores de CIM e CFM apresenta algumas vantagens em comparação 

ao ensaio de difusão. Em conseqüência, mais frequentemente, ensaios de diluição são 

considerados como métodos de escolha para determinação de valores de CIM e CFM 

(PAXTON, 1991; COLE, 1994). 

Algumas das vantagens reconhecidas do uso da técnica de diluição em meio 

líquido em relação à técnica de difusão em meio sólido, são: elevadas temperaturas (50 

– 60oC) adotadas para fundir o ágar, no qual os componentes dos produtos testados são 

misturados, podem ser desvantajosas se estiver sendo ensaiados componentes 

termossensíveis; comparando-se com crescimento em meio líquido, o crescimento 

fúngico numa superfície de ágar pode não propiciar o contato do microrganismo com o 

possível componente teste na mesma intensidade que o crescimento da cultura 

submersa; a maioria dos óleos essenciais utilizados na verificação de atividade biológica 

tem a natureza hidrófoba, o que impede a difusão uniforme destas substâncias através 

do ágar (LAMBERT et al., 2001). 

Nascimento et al. (2007) pesquisando diferentes métodos de estudo de atividade 

antimicrobiana de óleos essenciais, reportam que o agente emulsificador pode sofrer 

interações com a substância em teste, bem como pode possuir algum potencial 
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antimicrobiano, podendo, desta forma, agir antagônica ou sinergicamente aos 

componentes ativos do óleo. Hammer et al. (1999), em estudo da atividade 

antimicrobiana de óleos essenciais e extratos de plantas,  também preconizaram uma 

relação adequada entre o óleo e o emulsificador escolhido. 

Agentes emulsificantes, como o Tween 20, 60 e 80 têm sido adotados com o 

propósito de obter melhor estabilidade (dispersão no meio) de potenciais produtos 

bioativos nos seus experimentos (BULLERMAN, 1974; KARAPINAR, 1985; AKGUL; 

KIVANÇ, 1988; SMITH; NAVILLIAT, 1997; HADACEK; GREGER, 2000; 

SIMIONATTO et al., 2005; TZORTZAKIS; ECOMONAKIS, 2007).  No entanto, 

concentrações de Tween muito elevadas podem, por ventura, aumentar a atividade 

antimicrobiana de determinado óleo essencial, produzindo resultados falso-positivos ou 

reduzir a sua bioatividade.  Postula-se, que a redução da atividade biológica de óleos 

essenciais decorrente da presença de Tween no meio, pode ocorrer devido à formação 

de micelas, as quais dificultam o contato direto entre o óleo e os microrganismos testes 

(TAKARADA et al., 2004). Assim, foi visto que emulsionantes e solventes podem 

diminuir a atividade antimicrobiana de óleos essenciais (HILI et al, 1997; MANN; 

MARKHAM, 1998), levando a erradas interpretações dos resultados do teste. Desta 

forma, tem sido recomendado o uso de uma nova alternativa como agente emulsificante, 

como a solução ao redor de 1,5 % de ágar como agente detergente (REMMAL et al., 

1993 ).  

Se faz necessário verificar antecipadamente a sensibilidade do microrganismo 

frente ao uso do emulsificador, bem como se torna de importância relatar na descrição 

do estudo se ocorreu uso de algum agente emulsificador e concentração adotada, tendo 

como finalidade padronizar e caracterizar melhor a viabilidade microbiana, bem como a 

técnica empregada. 
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Muitos pesquisadores têm determinado a CIM em seus estudos, porém nem 

sempre chegam a determinar os valores da CFM (LUCCA et al., 1996; HADACEK e 

GREGER, 2000;  SAHIN et al., 2004; GAYOSO et al., 2005; SÁNCHEZ et al., 2005; 

ATANDA et al., 2007). O ensaio da CIM pode ser influenciado por vários fatores, a 

citar: condições de cultivo (tempo e temperatura de incubação, aeração-taxa de 

oxigênio), meio de cultura, concentração e volume das substâncias em teste, dispersão e 

natureza do emulsificante utilizado para homogeneizar o óleo com a água (RIOS; 

RECIO, 2005).  

Adam et al. (1998) em estudo da ação do óleo essencial de orégano (Origanum 

vulgare subsp. hirtum) contra fungos utilizando a técnica de envenenamento do 

substrato (diluição em meio sólido) descrita por Grover e Moore (1962), encontraram 

valores de CIM e CFM de 0,25 µL/mL e 1 µL/mL para Trichophyton rubrum e 

Trichophyton beigelli, respectivamente. Por sua vez, Sahin et al. (2004) em estudo da 

atividade antifúngica do óleo essencial de orégano (Origanum vulgare ssp. vulgare) 

utilizando a técnica de difusão em ágar, encontraram valores de CIM de 125 µL/mL  e 

31,25 µL/mL, respectivamente, frente a Aspergillus  flavus e Aspergillus  versicolor. 

De Billerbeck et al. (2000) avaliando o poder anti-Aspergillus niger do óleo 

essencial de Cymbopogon nardus (L.) Watson em meio sólido encontraram valor de 

CIM de 400 mg/L. Ngane et al., (2003) em análise da atividade antifúngica de frações 

de Piper guineense encontraram valores de CIM de 100 µL/mL sobre Aspergillus flavus 

(NGANE et al., 2003). 

Rasooli e Abyaneh (2004) testando a atividade do óleo essencial de Thymus 

eriocalyx e T. X- porlock contra o crescimento e produção de aflatoxinas por parte de A. 

parasiticus através da técnica de diluição em caldo, encontraram CIM de 6,25 µL/mL e 

CFM de 12,5 µL/mL, enquanto a produção de aflatoxina foi inibida em 3,125 µL/mL e 
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6,25 µL/mL do óleo. Rasooli e Owlia (2005) também testaram a atividade de diferentes 

óleos essenciais de tomilho (Thymus eriocalyx e Thymus x-porlock) contra o 

crescimento de A. parasiticus e encontraram valor de CIM de 250 ppm, enquanto o 

valor de CFM foi de 500 ppm, sendo a inibição da produção de aflatoxina observada 

quando o óleo foi testado na concentração de 250 ppm. Rasooli et al. (2006) ainda 

testando óleos de tomilho frente a A. niger, encontraram destacável propriedade 

antifúngica, onde os óleos de T. eriocalyx e T. X- porlock foram inibitórios no 

desenvolvimento fúngico nas concentrações de 125 ppm e 250 ppm, respectivamente. 

Sánchez et al. (2005) adotaram o método da macrodiluição em caldo 

(FREIBURGHAUS et al., 1996) para determinar a CIM de extratos de espécies de 

Agave em meio sintético e em grãos de milho sob armazenamento frente a Aspergillus 

parasiticus e Aspergillus flavus, encontrando variados valores de CIM. Os extratos das 

flores do vegetal apresentaram os menores valores de CIM (0,5 - 2,0 µg/mL) sobre 

Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus (1,0 µg/mL). Nenhuma atividade foi 

encontrada para os extratos das raízes e folhas da planta estudada. A pesquisa ainda 

encontrou valores de CIM dos extratos mais altos (32 – 45 mg/mL) nos grãos de milho 

do que daqueles encontrados em meios sintéticos.  

O método de macrodiluição em caldo também foi adotado por Pinto et al. (2007) 

para determinar a CIM e CFM de óleos essenciais de Salvia officinalis contra leveduras 

e fungos filamentosos. Neste estudo, foram encontrados valores de CIM e CFM entre 

0,63 – 10 µL/mL e 0,63 - 20 µL/mL, respectivamente, frente Aspergillus flavus. 

Tzortzakis e Economakis (2007) avaliaram o efeito do óleo essencial de 

Cymbopogon citratus contra cinco fungos, dentre os quais Aspergillus niger, e 

encontraram valor de CFM de 500 ppm. O óleo de Chenopodium ambrosioides foi 

testado contra linhages aflatoxigênicas de Aspergillus flavus, encontrando-se valor de 
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CIM de 100 µg/mL, bem como foi observado uma efetividade desta concentração na 

inibição da síntese de aflatoxina B1 (KUMAR et al., 2007). 

Há poucas informações encontradas na literatura sobe o uso de componentes 

específicos de óleos essenciais frente a fungos de importância em alimentos. Thompson 

(1989) testou cinco componentes de óleos essenciais, dentre estes o carvacrol, o qual é 

um dos principais componentes do óleo essencial de orégano. De todos os componentes 

estudados, o carvacrol apresentou maior grau de eficácia, inibindo completamente o 

crescimento micelial de espécies de Mucor, Rhizopus e Aspergillus. A menor 

concentração de carvacrol capaz de inibir totalmente o crescimento micelial das  

espécies de Aspergillus foi 10 µL/mL.  

De forma geral, os níveis de óleos essenciais requeridos para inibir o 

crescimento e/ou sobrevivência de microrganismos em matrizes alimentares têm, na 

maioria das vezes, apresentam-se mais elevados do que aqueles requeridos em meios 

sintéticos (FARBOOD et al., 1976). Possivelmente, isto se deve às interações entre os 

compostos fenólicos encontrados em alguns óleos essenciais e os componentes da 

matriz alimentar (NUCHAS; TASSOU, 2000). 

Bullerman (1974) relata que uma especiaria ou seu componente poderia ser 

usado em baixas concentrações para controle do crescimento microbiano em alimentos 

sem interferir de forma negativa sobre as suas características organolépticas. Shelef 

(1984) afirma que as concentrações normalmente empregadas para realçar o sabor e o 

aroma de alimentos variam entre 0,5 a 1 %, de modo que tais concentrações podem em 

alguns alimentos não apresentarem-se efetivas na inibição de microrganismos de maior 

relevância nestes substratos. 
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5.3. Interferências do óleo essencial de orégano sobre a cinética de crescimento 

fúngico 

 

As diferentes concentrações do óleo essencial de orégano utilizadas no ensaio da 

interfêrencia do óleo essencial sobre a cinética de crescimento fúngico pelo crescimento 

micelial radial foram escolhidas com base nos resultados obtidos no ensaio da 

determinação da CIM e CFM, onde foram encontrados valores oscilando entre  0,6 e 2,5 

µL/mL.  

Nas Figuras de 5 - 9 são mostrados os resultados da inibição do crescimento 

micelial radial de cepas de Aspergillus potencialmente toxigênicas quando expostas a 

diferentes concentrações do óleo essencial de orégano.   
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Figura 5: Efeito do óleo essencial de Origanum vulgare L. sobre o crescimento radial 

de Aspergillus flavus ATCC 16013.  

 
Dias  
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Figura 6: Efeito do óleo essencial de Origanum vulgare L. sobre o crescimento radial 

de Aspergillus fumigatus ATCC 40640. 
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Figura 7: Efeito do óleo essencial de Origanum vulgare L. sobre o crescimento radial 

de Aspergillus parasiticus NRRL 2999. 
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Figura 8: Efeito do óleo essencial de Origanum  vulgare L. sobre o crescimento radial 

de spergillus  ochraceus ATCC 22947. 
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Figura 9: Efeito do óleo essencial de Origanum  vulgare L. sobre o crescimento radial 

de Aspergillus  terreus ATCC 7860. 

Dias  
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O experimento controle teve um crescimento micelial radial maior que 60 mm 

após 14 dias de interação. De outra forma, quando as cepas foram expostas as diferentes 

concentrações (0,6; 1,25 e 2,5 µL/mL) do óleo essencial houve um crescimento radial 

escasso. Todas as cepas de Aspergillus ensaiadas foram inibidas pelas diferentes 

concentrações do óleo essencial de orégano, sendo mostrado um crescimento micelial 

radial menor que 10 mm ao longo de 14 dias de incubação.  

Na Figura 10 e Figura 11 é mostrada a inibição do crescimento micelial radial 

das cepas de Aspergillus fumigatus ATCC 40640 e Aspergillus terreus ATCC 7860, 

respectivamente, quando expostas ao óleo essencial de orégano (2,5 µL/mL) por 14 

dias. 

 

 

Controle Tratado 

   Figura 10: Inibição do crescimento micelial radial de Aspergillus fumigatus ATCC 

40640 quando expostas ao óleo essencial de orégano (2,5 µL/mL) por 14 dias.  
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Tratado Controle 

   Figura 11: Inibição do crescimento micelial radial de Aspergillus terreus ATCC 7860 

quando expostas ao óleo essencial de orégano (2,5 µL/mL) por 14 dias.  

 

Daferera et al. (2003) encontraram forte atividade antifúngica do óleo de 

orégano e do constituinte timol através da avaliação do crescimento micelial radial, 

onde Botrytes cinerea e Fusarium spp. foram totalmente inibidos nas concentrações de 

200 e 150 µg/mL,  respectivamnte. 

Bouchra et al. (2003) em análise da atividade antifúngica de sete óleos 

essenciais, encontraram destacável efeito inibitório dos óleos essenciais de Origanum 

compactum e Thymus glandulosus sobre o crescimento micelial radial de Botrytis 

cinerea. Timol e carvacrol, que são os dois constituentes principais encontrados nos 

óleos essenciais ensaiados, exibiram a mais forte atividade antifúngica com 100 % de 

inibição do crescimento quando testado na concentração de 100 ppm. 

57  



 

Pereira et al. (2006) testaram os óleos de vários condimentos (alecrim, cebola, 

manjericão, menta e orégano) contra fungos, dentre esses Aspergillus ochraceus, 

Aspergillus flavus e Aspergillus níger, e relataram que o óleo essencial do orégano 

inibiu o desenvolvimento dos fungos testados em todas as concentrações (500, 1000, 

1500 e 2000 mg/mL) exceto frente a Aspergillus niger que teve o seu desenvolvimento 

micelial inibido a partir da concentração de 1000 mg/mL. Os óleos de alecrim, menta, 

cebola e manjericão tiveram um efeito pronunciado a partir da concentração de 1500 

mg/mL. 

Estudo realizado por Feng e Zheng (2007) com o óleo essencial de cássia contra 

Altenaria alternata, onde foi monitorado o crescimento micelial radial ao longo de 12 

dias, encontrou supressão completa de crescimento quando o meio foi adicionado de 

500 ppm do óleo essencial.  

Kumar et al. (2007) avaliaram o efeito do óleo extraído das folhas de 

Chenopodium ambrosioides Linn. e de alguns fungicidas sintéticos sobre o crescimento 

micelial radial de Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus e Aspergillus niger, sendo 

encontrado um efeito fungitóxico na concentração de 100 µg/mL. 

Uma das vantagens do método de diluição em ágar no estudo da inibição do 

crescimento micelial fúngico é o não requerimento da suspensão de esporos, e ao invés 

disso, serem utilizados “plugs” ou discos cortados das bordas de colônias em 

crescimento ativo em ágar. Entre outras vantagens, está o efeito de scoring de inibição 

de crescimento, os quais são geralmente feitos pela comparação dos diâmetros das 

colônias do experimento tratado com àqueles obtidos no experimento controle, o que 

apresenta facilidade de mensurar em escala milimétrica. Comparando-se o crescimento 

fúngico em meio líquido ou sólido, o crescimento em meio sólido difere em um aspecto 

essencial, pois o crescimento submerso ocorre sob baixas concentrações de oxigênio, 
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enquanto que os fungos que crescem sob superfície de ágar, estão menos sujeitos a esta 

interferência (HADACEK; GREGER, 2000). 

 

5.4. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a quantificação da massa 

micelial seca 

 

Os resultados da interferência do óleo essencial de orégano sobre a massa 

micelial seca das cepas de Aspergillus potencialmente toxigênicas são apresentados na 

Tabela 2. Como observado, todos os fungos testados frente às diferentes concentrações 

do óleo essencial de orégano apresentaram destacável inibição (91 – 100 %) da massa 

micelial seca em comparação ao experimento controle. Aspergillus flavus ATCC 16013 

e Aspergillus terreus ATCC 7860 apresentaram 100 % de inibição da massa micelial 

quando expostos às três diferentes concentrações ensaiadas do óleo essencial (1,25; 0,6 

e 0,3 µL/mL).  

A cepa que mostrou a menor inibição de crescimento da sua massa micelial 

frente ao óleo essencial de orégano foi Aspergillus fumigatus ATCC 40640, sendo sua 

inibição de 91 % quando exposto à concentração de 0,3 µL/mL do óleo essencial. 
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Tabela 2: Efeito do óleo essencial de orégano na inibição da massa micelial de espécies 

de Aspergillus potencialmente toxigênicas (resultados expressos em percentual de 

inibição da massa micelial seca em relação ao experimento controle).  

Concentrações do óleo essencial (µL/mL) Cepas fúngicas 

 1,25              0,6                   0,3 

A. flavus ATCC 16013 100 % 100 % 100 %

A. fumigatus ATCC 40640 100 % 94 % 91 %

A.parasiticus NRRL 2999 100 % 100 % 96 %

A. ochraceus ATCC 22947 100 % 100 % 95 %

A. terreus ATCC 7860 100 % 100 % 100 %

 
 

O método de quantificação da massa micelial seca tem destacado-se no estudo 

da interferência de óleos essenciais sobre a cinética de crescimento fúngico. Esse 

método tem por finalidade provocar a morte do micélio fúngico, a qual é mensurada 

frente à comparação do peso seco micelial obtido no experimento tratado com o 

experimento controle. Na literatura diversos estudos de atividade antifúngica de óleos 

essenciais têm sido encontrados, entretanto poucas destas têm enfatizado a interferência 

destes produtos sobre a massa micelial seca (HITOKOTO et al.; 1980; KARAPINAR, 

1985; KARAPINAR, 1990; BASÍLICO; BASÍLICO, 1999; RASOOLI; ABYANEH, 

2004; ATANDA et al., 2007). 

Basílico e Basílico (1999) em análise do efeito inibitório de alguns óleos 

essenciais de especiarias sobre o crescimento de Aspergillus ochraceus e produção de 

ocratoxina A (OA), destacaram os resultados inibitórios do crescimento fúngico 

mostrados pelo óleo essencial de orégano na concentração de 750 ppm até 14 dias, 

embora esta inibição tenha sido parcial após 21 dias de interação. Quanto à inibição da 
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produção de OA, o óleo essencial de orégano mostrou-se eficaz até 14 dias de 

incubação, de modo que a partir de 21 dias produziu efeito inibitório parcial.  

Estudo com canela em pó verificando a inibição do crescimento de linhagens de 

Aspergillus parasiticus, bem como a inibição da produção de aflatoxina, constatou 95 - 

100 % de inibição micelial e 99,9 - 100 % da inibição da produção de aflatoxina com 

concentração de 20 % de canela (BULLERMAN, 1974). Karapinar (1985) em estudo do 

potencial antifúngico dos óleos essenciais de limão e laranja encontrou uma inibição da 

produção de aflatoxina por parte de Aspergillus parasiticus de 90 % e 75 %, 

respectivamente, quando ensaiados em uma concentração de 1,6 %. 

Ainda Karapinar (1990) também estudando o efeito inibitório de anetol e 

eugenol frente ao crescimento e produção de aflatoxina por linhagens de Aspergillus 

parasiticus, observou que a concentração de 400 µg/mL de anetol inibiu o crescimento 

do fungo em 100 %, embora não tenha ocorrido interferência sobre a produção de 

aflatoxina. Já o eugenol na concentração de 300 µg/mL apresentou completa inibição do 

crescimento fúngico, enquanto a concentração de 200 µg/mL foi considerada como o 

nível crítico para supressão de crescimento e produção de toxina. 

Rasooli e Abyaneh (2004) encontraram um percentual de inibição de massa 

micelial seca de Aspergillus parasiticus de 38,5 % e 65,8 % quando exposto aos óleos 

essenciais de T. eriocalyx e T. x-porlock, respectivamente, na diluição do óleo de 1/16. 

Sharma e Tripathi (2008) também estudaram a inibição de massa micelial seca de 

Aspergillus  niger com o óleo do epicarpo de Citrus sinensis (L.) Osbeck, encontrando 

100 % de inibição quando exposto a concentração de 2,5 µg/mL do óleo.  

A inibição do crescimento de Aspergillus (A. flavus, A. versicolar e A. 

ochraceus), bem como da inibição da produção de toxinas fúngicas por timol, um dos 

principais componentes do orégano, foi estudada por Hitokoto et al. (1980). O estudo 
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encontrou que timol na concentração de 400 µg/mL causou 100 % de inibição do 

crescimento das três linhagens de Aspergillus ensaiadas, bem como da produção de 

aflatoxina B1, ocratoxina A e sterigmatocisteína. 

 
5.5. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a viabilidade dos esporos 

fúngicos 

   
Nas Figuras 12 e 13 são mostrados os resultados da interferência das diversas 

concentrações do óleo essencial de orégano sobre a viabilidade dos esporos de 

Aspergillus flavus ATCC 16013 e Aspergillus parasiticus NRRL 2999. Os resultados 

são expressos em percentual de redução do número de Unidades Formadoras de 

Colônias por mL (UFC/mL) obtidos no experimento tratado com o óleo essencial em 

relação ao número de UFC/mL obtido no experimento controle.   
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Figura 12: Percentual de inibição da viabilidade dos esporos de Aspergillus flavus 

ATCC 16013 frente ao óleo essencial de orégano em diferentes intervalos de exposição. 
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A interferencia do óleo essencial de orégano na concentração de 1,25 µL/mL 

sobre a viabilidade dos esporos de Aspergillus flavus ATCC 16013 foi de 94 % de 

inibição e após 15 minutos de exposição, alcançando 100 % de inibição. Na menor 

concentração testada (0,6 µL/mL), a redução da viabilidade esteve entre valores de 80 e 

90 % ao longo dos tempos de exposição analisados. 
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Figura 13: Percentual de inibição da viabilidade dos esporos de Aspergillus parasiticus 

NRRL 2999 frente ao óleo essencial de orégano em diferentes intervalos de exposição. 

minutos 

 

Para a cepa de Aspergillus parasiticus NRRL 2999, observou-se que ao longo 

dos tempos de exposição à concentração de 0,6 µL/mL do óleo essencial de orégano 

houve um aumento do percentual de redução da viabilidade dos esporos atingindo um 

valor de 30 % de inibição após 120 minutos. Por sua vez, quando tal cepa teve seus 

esporos expostos à concentração de 1,25 µL/mL ocorreu o estabelecimento de 100 % de 

inibição da viabilidade dos esporos após 30 minutos de exposição.   
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Em ambos as concentrações testadas os esporos de Aspergillus flavus ATCC 

16013 apresentaram-se mais sensíveis, em relação a sua viabilidade, frente ao óleo 

essencial ao longo dos tempos analisados. O estabelecimento da inviabilidade de 

esporos fúngicos decorrente da ação de algum componente antimicrobiano clássico ou 

alternativo apresenta-se de destacável importância, pois é através do micélio 

reprodutivo que há produção dos esporos e, conseqüentemente, o seu desenvolvimento 

origina novas colônias fúngicas, ou seja, é através desses esporos que há a reprodução, e 

assim, a sua disseminação na natureza.   

Poucas pesquisas são disponíveis com ênfase na cinética de viabilidade de 

esporos fúngicos frente à ação de óleos essenciais. Rasooli e Abyaneh (2004) 

observaram efeitos letais de óleos de T. eriocalyx e T. x-porlock sobre a viabilidade de 

esporos de A. parasiticus após 120 minutos de exposição. Rasooli et al. (2006) 

observaram que o óleo essencial de Thyme eriocalyx e Thyme x-porlock na concentração 

de 250 ppm e 500 ppm, respectivamente, foram capazes de diminuir significativamente 

a viabilidade de esporos de A. niger.   

 

5.6. Interferência do óleo essencial de orégano sobre a germinação de esporos 

fúngicos 

 

Os resultados do efeito do óleo essencial de orégano na inibição da germinação 

dos esporos de Aspergillus parasiticus NRRL 2999 são mostrados na Tabela 3 e na 

Figura 14, onde é demonstrada a diferença quanto à germinação de esporos entre o 

tratamento com o óleo essencial de orégano e o experimento controle, respectivamente.  
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100 µm  A 100 µm  B 

Figura 14: Germinação de esporos de Aspergillus parasiticus NRRL 2999 em caldo 

Sabouraud, com (A) ou sem (B) óleo essencial de orégano, na concentração de 10 

µL/mL. 

              

Através da Figura 14 nota-se a clara diferença entre as lâminas tratadas com o 

óleo essencial e sem o óleo essencial (controle), onde observa-se a ausência de 

germinação dos esporos de Aspergillus parasiticus NRRL 2999 tratados com o óleo 

essencial (Figura 14- A) e a ecessiva germinação de esporos no controle (Figura 14- B).  

 

Tabela 3: Efeito de inibição do óleo essencial de Origanum vulgare L. sobre a 

germinação de esporos de  Aspergillus parasiticus NRRL 2999 (resultados expressos 

em percentual de inibição de germinação dos esporos em relação ao controle).   

Concentrações do óleo essencial Inibição da germinação de esporos 

10 µL/mL 96,5 % 

5 µL/mL 46 % 

2,5 µL/mL  37 % 

1,25 µL/mL 

 

25 % 
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Rana et al. (1997) em estudo da interferência do óleo essencial de folhas de 

Aegle marmelos (500 ppm) encontrou 100 % de inibição da germinação dos esporos  de 

de espécies de Fusarium e Alternaria. Estes valores de inibição de germinação caíram 

para 65 % e 80 % quando os óleos foram testados nas concentrações de 500 e 300 ppm, 

respectivamente.  

Sharma e Tripathi (2008) encontraram 100 % de inibição da germinação de A. 

niger quando exposto a 1,5 µg/mL do óleo essencial de Citrus sinensis. O valor de 

inibição da germinação foi de 50 % quando o óleo essencial foi ensaiado na 

concentração de 0,3 µg/mL. 

O óleo essencial de Cympopogon citratus L. em teste frente a Colletotrichum 

coccodes, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer e A. niger 

causou a completa inibição da produção de esporos quando ensaiado na concentração de 

500 ppm. A maior inibição de germinação de esporos (81 %) foi observada sobre C. 

herbarum (TZORTZAKIS; ECONOMAKIS, 2007). 

 

5.7. Efeito do óleo essencial de orégano sobre a morfogênese das cepas de fungos 

filamentosos 

 

        As características morfológicas observadas sob microscopia óptica (ampliação 

de 400 x) de Aspergillus parasiticus após exposição a 2,5 µL/mL do óleo essencial de 

Origanum vulgare L. são apresentadas na Figura 15. O exame microscópico do micélio 

controle (cepa não tratada) mostrou uma estrutura de células regulares com citoplasma 

homogêneo, conídio claramente visível crescendo na esterigmata e condição profusa 

numa grande e radiada cabeça conidial. O micélio cultivado em meio de cultura 

acrescentado do óleo essencial apresentou alterações morfológicas, sendo notada uma 
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estrutura micelial heterogênea. As alterações incluíram a falta de esporulação, perda de 

conteúdo citoplasmático (hifas vazias), perda de pigmentação e desenvolvimento 

distorcido das hifas. A hifa tornou-se distorcida com pontos de alargamento na sua 

estrutura e aparecimento de estruturas “tipo bolha” nas regiões apicais. Ainda, o óleo 

essencial provocou uma clara falta de conidiação. 

 

 
     

 

a b 

 

  

c d

 
Figura 15: Microfotografias ópticas do crescimento micelial de Aspergillus parasiticus 

NRRL 2999 cultivado em caldo Sabouraud com ou sem óleo essencial de Origanum 

vulgare L. (2,5 µL/ mililitros), durante 5 dias de incubação a 25 – 28°C. (a) 

experimento controle (conidióforo), ampla conidiação, com conídios claramente 

visíveis, Barra 100 µm. (b) experimento controle (hifa isolada), micélio apresentando 
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estrutura homogênea e crescimento regular das hifas, Barra 100 µm.; (c) modificação de 

hifa causada pela ação do óleo essencial de Origanum vulgare (2,5 µL/mL), estrutura 

anômala, perda de pigmentação; clara perda do conteúdo citoplasmático e destruição de 

estruturas celulares, notada pela alteração da integridade da hifa, Barra 100 µm; (d) 

conidióforo exposto ao óleo essencial de Origanum vulgare L. (2,5 µL/mL), cabeça 

conidial com ausência de conidiação, Barra 100 µm. 

 

Estudos anteriores relatam que os óleos essenciais são capazes de provocar 

alterações morfológicas em espécies de Aspergillus, incluindo a falta de esporulação, 

perda de pigmentação, desenvolvimento aberrante de conidióforos e distorção das hifas 

(DE BILLERBERK, 2001; MARES, 2004; RASOOLI; ABYANEH, 2004; SHARMA; 

TRIPATH, 2008).  

Comparando-se os resultados desse estudo com os dados encontrados na literatura, 

Sharma e Tripathi (2008) observaram sob microscopia óptica semelhantes mudanças às 

encontradas no presente estudo, sendo relatadas mudanças nas extremidades das hifas 

de Aspergillus niger quando tratado com 0,5 µg/mL de óleo essencial de Citrus sinensis. 

Já quando exposto a 1 µg/mL, foi notada uma separação do citoplasma de parede 

celular, inclusive sendo citado as formações “tipo bolha” (like budding) da ponta da 

hifa. 

Rasooli e Owlia (2005) observaram alterações na morfologia de hifas, redução 

de conidiação e produção de aflatoxinas de Aspergillus parasiticus tratado com o óleo 

essencial de tomilho, onde os principais alvos foram a parede celular e a membrana 

celular, encontrando alterações semelhantes em tratamento de fungos com componentes 

de imidazol. Já em 2006, Rasooli et al., estudaram alterações morfológicas de 

Aspergillus niger tratados com 125 ppm de timol através de microscopia eletrônica e 
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observaram danos irreversíveis à parede celular, membrana plasmática e organelos 

celulares.  

De Billerbeck et al. (2001) em estudo com o óleo essencial de Cymbopogon 

nardus (L.) W. Watson na concentração mínima de 200 mg/L observaram alterações em  

Aspergillus niger sob microscopia óptica e eletrônica (varredura e transmissão), 

incluindo alterações na estrutura micelial, com citoplasma apresentando aspecto 

granular e estruturas vesiculares. Em 800 mg/L, do óleo em estudo, observou-se 

completa degeneração das hifas fúngicas, caracterizado por um tipo de hifa vazia e 

retração citoplasmática, e presença de depressões (crateras) na superfície das hifas. 

Alguns autores citam que as modificações citológicas fúngicas causadas por 

óleos essenciais podem estar relacionadas com a interferência dos seus constituintes 

sobre enzimas responsáveis pela síntese de parede celular, afetando o crescimento e a 

morfogênese fúngica (ZAMBONELLI et al., 1996; BRUL; COOTE, 1999; De 

BILLERBECK et al., 2001; SHUKLA et al., 2000). Ainda, a ação dos componentes de 

óleos essenciais poderá ser atribuída a uma possível ação lipofílica, o que viria a 

facilitar a sua penetração na membrana plasmática fúngica (KNOBLOCH et al., 1989). 

Velluti et al. (2003) sugerem que a atividade antimicrobiana do óleo essencial 

depende da estrutura química de seus componentes. Carvacrol e timol, compostos 

fenólicos conhecidos como principais componentes do óleo essencial de Origanum  

vulgare, têm as suas propriedades antimicrobianas atribuído à presença de um grupo 

aromáticos que é conhecido por ser reativo e capaz de forma pontes de hidrogênio com 

sítios ativos de enzimas-alvo (DIMITRIJEVIÉ et al., 2007; SOUZA et al., 2007) 

O carvacrol tem a capacidade de aumentar a permeabilidade da membrana 

citoplásmatica microbiana causando uma considerável perda de ATP citoplasmático 

(LAMBERT et al., 2001), isso pode estar relacionado com a ação do óleo na bicamada 
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lipídica (ação lipofílica) (ULTEE et al., 2000). No entanto, é também sugerido que a 

completa eficácia dos óleos essenciais é superior à atividade de cada compostos 

separados (MILOS et al.,  2000). 
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Podemos concluir através dos resultados obtidos neste trabalho que: 

• A efetvidade do óleo essencial de orégano (Origanum vulgare) na inibição das 

cepas fúngicas ensaiadas confirmam a sua eficácia antifúngica; 

• Os valores de CIM determinados se apresentaram com valores bem abaixo dos 

valores encontrados na literatura, o que confirma a eficiência do óleo essencial 

de orégano em baixíssimas dosagens; 

• O óleo essencial de orégano apresenta melhor ação antifungica para as cepas de 

A. flavus, A. fumigatus e A. ochraceus, enquanto que as cepas de  A. terreus e A. 

parasiticus são menos sensíveis;  

• O óleo de orégano influencia o padrão de crescimento das cepas ensaiadas e a 

germinação de esporos de Aspergillus, inibindo-os ao longo do tempo; 

• O óleo essencial de orégano caus claras alterações morfológicas na cepa de A. 

parasitcus, evidenciadas, principalmente, por alterações na estutura das hifas e 

conidiação;  

• O óleo essencial de orégano possui sugestivo potencial para ser adotado como 

agente antimicrobiano natural. 
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