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RESUMO 

 

A ação conservante de óleos essenciais de especiarias em alimentos tem se destacado 

como alternativa natural para a substituição de aditivos químicos. Objetivou-se avaliar a 

efetividade dos óleos essenciais de plantas em diferentes concentrações em inibir o 

crescimento de fungos (Aspergillus flavus- 4540; Fusarium moniliforme- 4542; 

Penicillium vaiabil- 4534; Penicillium funiculosum- 4511; Penicillium pinhophill- 

4546) “in vitro” e incidência de Aspergillus flavus em milho (Zea mays L). As técnicas 

adotadas foram: determinação das atividades antifúngicas em discos de papel de filtro 

em meio sólido, determinação da Concentração Inibitória Mínima- CIM e Concentração 

Fungicida Mínima- CFM através da técnica de diluição em caldo bem como do 

crescimento micelial radial em Agar e a visualização do efeito do óleo essencial de 

orégano na morfologia de A. flavus através da microscopia óptica e eletrônica. Sementes 

de milho previamente desinfetadas foram tratadas com diferentes concentrações dos 

óleos essenciais e inoculadas com A. flavus, sendo avaliadas quanto à incidência do 

fungo e percentual de germinação de sementes, de acordo com o Regulamento de 

Análise de Sementes- RAS (2009). Os resultados demonstraram que as cepas foram 

mais sensíveis aos óleos essenciais de orégano, cravo e canela. A CIM variou de 0,06-

2,0 µL. mL 
-1

 e a CFM variou de 0,12- 4,0 µL. mL 
-1

, de acordo com o fungo e o óleo 

em estudo. O óleo essencial de orégano retardou o crescimento micelial radial até o 8º 

dia. Os óleos de cravo e canela tiveram menor eficiência, apresentando o crescimento 

dos fungos a partir do 2º dia. As principais alterações morfológicas do A. flavus foram 

hifas curtas, largas e deformadas apresentando dilatações ao longo de sua estrutura, bem 

como a formação de clamidósporos. Na Microscopia Eletrônica de Varredura, o efeito 

mais drástico foi observado com 0,12 µL.mL
-1 

do óleo de orégano, o qual inibiu o 

processo de germinação, verificando-se esporos sem germinar ou apresentando apenas 

os tubos germinativos. Na germinação de sementes de milho, observou-se que o 

tratamento com óleo de orégano apresentou 94,9% de germinação, não diferindo dos 

controles (p>0,05). Já com os óleos de cravo e canela apresentaram uma redução acima 

de 25% do percentual de germinação, quando comparado com os demais tratamentos. 

Em sementes de milho, o A. flavus se mostrou mais sensível quando em contato com o 

óleo essencial de orégano, onde se utilizou concentrações bem inferiores (0,12-1,0 

µL.mL
-1

) aos dos óleos de canela e cravo (2,0-16,0 µL.mL
-1

). Conclui-se que o óleo 

essencial de orégano exerce significante efeito fungicida, sendo mais eficiente na 

inibição do crescimento fúngico in vitro e em milho, podendo ser usado racionalmente 

na conservação de alimentos.  

 

Palavras Chaves: Fungos, antifúngico, especiarias, milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The preservative action of essential oils in food spices has emerged as a natural 

alternative to replace chemical additives. The objective of the study was to evaluate the 

effectiveness of plant essential oils at different concentrations to inhibit fungi 

(Aspergillus flavus-4540, 4542, Fusarium moniliforme, Penicillium vaiabil-4534, 4511, 

Penicillium funiculosum, Penicillium pinhophill-4546) growth "in vitro" and the 

incidence of Aspergillus flavus in maize (Zea mays L). The techniques adopted were: 

determination of antifungal activity in filter paper discs on solid medium. After this test 

we determined the minimum inhibitory concentration, MIC and minimum fungicidal 

concentration-CFM through the broth dilution technique as well as the radial mycelial 

growth on agar and the visualization of the effect of oregano essential oil on the 

morphology of A. flavus by light and electron microscopy. Corn seeds, previously 

disinfected, were treated with different concentrations of essential oils and inoculated 

with A. flavus and evaluated for incidence of fungus and percentage of seed 

germination, in accordance to the Rules of Seeds Analysis-RAS (2009). The results 

showed that the strains were more sensitive to oregano, cloves and cinnamon essential 

oil. The MIC ranged from 0.06 to 2.0 mL. CFM mL -1 and ranged from 0.12 to 4.0 mL. 

mL -1, according to the fungus and the oil under study. Oregano essential oil retarded 

radial mycelial growth until the 8th day. Oils of cloves and cinnamon had a lower 

efficiency, with the fungi growth starting on the 2nd day. The main morphological 

changes in A. flavus hyphae were short, broad, deformed dilatations showed throughout 

its structure, as well as the formation of chlamydospores. In Scanning Electron 

Microscopy, the more drastic effect was observed with a 0.12-μL.mL of oregano oil, 

which inhibited the germination process, resulting on non germinating spores or on 

spores showing the germ tube only. In the germination of corn, it was observed that 

treatment with oregano oil, showed 94.9% germination, not differing from controls (p> 

0.05) while treatment with cloves and cinnamon oils presented a reduction above 25%, 

the percentage of germination when compared with other treatments. In maize, A. 

flavus was more sensitive when in contact with the oregano essential oil, with which we 

used much lower concentrations (0.12 to 1.0 μL.mL-1) then those used with cinnamon 

and clove oils (2.0 to 16.0 μL.mL-1). It is concluded that oregano essential oil has 

significant fungicidal effect, being more efficient in inhibiting fungal growth in vitro 

and in maize, proving that it can be rationally used food preservation. 

 

Keywords: fungi, antifungal, spices, corn. 
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