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RESUMO 

O extrato de tomate é um produto muito sensível a degradação por isso existe a 

indicação dos fabricantes que após aberto o mesmo deve ser armazenado em 

geladeira e consumido em poucos dias, geralmente de cinco a sete dias. Isso se 

deve ao fato de que fungos e bactérias são potencialmente beneficiados pelas 

condições do meio do extrato de tomate. Em contrapartida, os óleos essenciais têm 

sido amplamente estudados por suas ações antifúngicas e antibacterianas podendo 

contribuir para redução da degradação de produtos alimentícios. Assim, o objetivo 

desse trabalho foi verificar a influência da ação antifúngica e antibacteriana que o 

óleo essencial de alecrim pode exercer quando aplicado em extrato de tomate. 

Inicialmente cultivou-se o alecrim e o tomate para obter-se uma amostragem 

homogênea quanto a condições de clima e solo; posteriormente, extraiu-se o óleo 

essencial do alecrim e verificou-se a sua composição química, atividades 

antioxidante, antibacteriana e antifúngica. Quanto às atividades antibacterianas 

utilizou-se para análise culturas de bactérias comuns em intoxicações alimentares. O 

óleo essencial de alecrim mostrou-se inibidor de crescimento e agente bactericida 

para todas as bactérias estudadas, sendo os melhores resultados obtidos para as 

bactérias gram-negativas Escherichia coli e Salmonella typhi, apresentando valores 

para ambos de 5,19 µL mL-1 e 20,75 µL mL-1 para CIM e CBM, respectivamente. A 

atividade antifúngica foi analisada frente a três gêneros de fungos isolados de 

extrato de tomate contendo micélios, sendo Mucor sp; Aspergilus sp; Penicillium sp. 

Para todos os gêneros na concentração 4,00 µg mL-1 o halo de inibição foi superior 

até ao do antifúngico clotrimazol na concentração 3,0 µg mL-1. Quanto à aplicação 

do óleo essencial em extrato de tomate em concentração de 1,0% (m/m) os valores 

de campos negativos pelo método adaptado de Howard, em extrato de tomate 7 dias 

após aberto e armazenado em geladeira chegaram a ser duas vezes maior 

comparado ao extrato de tomate sem a presença de óleo essencial. Após 14 dias os 

valores dos campos negativos continuaram se apresentando maior, comprovando 

um poder antifúngico do óleo essencial de alecrim aplicado nesse alimento. 

Palavras-chave: antifúngico natural, erva condimentar, microemulsão. 



 

    

 

ABSTRACT 

Tomato puree is a very sensitive product to degradation so there is an indication of 

the manufacturers to keep it chilled and consume within few days, generally five to 

seven days. This is due to the fact that fungi and bacteria are potentially benefited by 

the conditions of the tomato puree. In contrast, essential oils have been widely 

studied for their antifungal and antibacterial actions, and can contribute to reduce the 

degradation of food products. Thus, the objective of this paper is to assess the 

influence of the antifungal and antibacterial action that the essential oil of rosemary 

can exert when applied in tomato puree. Initially, rosemary and tomato were grown to 

obtain a homogeneous sampling in terms of climate and soil. Later, the extraction of 

essential oil from rosemary was carried out and its anti-oxidants antibacterial and 

antifungal composition were analyzed. Regarding the antibacterial activities, the 

cultures of common food poisoning bacteria were used for analyses. Rosemary 

essential oil proved to be a growth inhibitor and bactericidal agent for all bacteria 

studied, having the best results against gram-negative Escherichia coli and 

Salmonella typhi, presenting values for both 5,19 µL mL-1 and 20,75 µL mL-1 for MIC 

and MBC respectively. The antifungal activity was analyzed against three genera of 

fungi isolated from tomato puree containing mycelia: Mucor sp; Aspergilus sp; 

Penicillium sp. For all genera in the concentration 4.00 mg mL-1 the inhibition halo 

was higher even in the antifungal clotrimazole in the concentration 3.0 mg mL-1. In 

regard to the application of essential oil in tomato puree at the concentration of 1.0% 

(m / m) the negative field values found by Howard's adapted method, in tomato 

extract 7 days after opened and stored in refrigerator were twice higher when 

compared to tomato extract without the presence of essential oil. After 14 days the 

negative field values continued higher proving the antifungal power of rosemary 

essential oils when applied to this product. 

Key Words: Natural antifungal, spice herb, microemulsion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos alimentos são descartados e/ou perdidos por vários fatores tais como 

transporte, processamento, armazenamento, consumo inconsequente, 

desconhecimento da população quanto ao aproveitamento de resíduos no preparo 

da alimentação e ainda o fato de alguns alimentos terem sua vida útil de poucos 

dias. Nesse último caso pode-se tomar como exemplo o extrato de tomate que 

geralmente após aberto, tem uma curta vida útil, justamente pelo fato de ser um 

ambiente, entre outros motivos, com grande atividade de água (aa) e propício ao 

crescimento de micro-organismos (TROLLER; CHRISTIAN, 1978). Sabe-se que a 

contaminação dos alimentos por micro-organismos e outros agentes externos 

podem causar inúmeras doenças, com diferentes níveis de complexidade e 

periculosidade (ONUBR, 2015). 

A indicação dos fabricantes de extrato de tomate é que esse produto, após 

aberto, seja consumido em poucos dias, por ser um produto propício a degradação, 

o que pode acarretar desperdícios e prejuízo ao consumidor. Quando o descarte de 

um alimento é realizado, a lei da oferta e demanda entra em ação, pois quanto maior 

o desperdício menor o poder de compra, visto que quanto mais um produto é 

comprado maior será o seu preço de venda; 

Na literatura por muitas vezes são citadas as propriedades antimicrobianas 

dos óleos essenciais, sendo assim é de grande valia verificar se tais propriedades 

dos óleos essenciais reproduzem-se quando aplicadas em extrato de tomate lhe 

proporcionando maior estabilidade, tendo em vista que está sendo muito 

questionada a segurança referente a utilização de aditivos químicos em alimentos 

(ISMAIEL; PIERSON, 1990 e TRAJANO et al., 2009) e produtos naturais com 

potencial de aplicação em alimentos tem despertado cada vez mais interesse, desde 

que essa substituição não cause prejuízo as propriedades organolépticas e vida de 

prateleira do produto final. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a influência do óleo essencial de alecrim (OEA) na conservação de 

extrato de tomate. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1.2.1 Determinação dos parâmetros iniciais e ensaios de microemulsão para OEA 

a partir de erva não cultivado; 

 

• Verificar se o maior rendimento do OEA se dá com a planta in natura ou 

dessecada; 

• Coletar alecrim em quatro horários distintos do dia e verificar em qual horário 

o rendimento do OEA será maior; 

• Realizar a extração do OEA sob as condições de maior rendimento; 

• Realizar as análises antioxidante, microbiológica e de identificação dos 

compostos para caracterização do OEA; 

• Verificar qual formulação de microemulsões para adição no extrato de tomate 

a fim de evitar separação de fases; 

 

1.1.2.2 Determinação do parâmetros iniciais e aplicação do Óleo Essencial de 

Alecrim cultivado 

 

• Realizar o plantio das espécies estudadas em local apropriado obtendo 

amostragem com condições ambientais homogêneas; 

• Realizar a secagem das espécies para enviar ao herbário da UTFPR, campus 

Campo Mourão, para identificação e catalogação das exsicatas; 

• Realizar a extração do OEA sob as condições de maior rendimento, conforme 

item 2.2.1; 
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• Realizar as análises de antioxidantes, microbiológica e de identificação dos 

compostos, para caracterização do OEA; 

• Para as análises microbiológicas de fungos, isolar e identificar os principais 

fungos do extrato de tomate; 

• Verificar as concentrações de OEA que terão maior eficiência frente aos 

resultados obtidos nas análises microbiológicas e determinar as 

concentrações de OEA para serem aplicados nos extratos de tomate que 

serão preparados em laboratório; 

• Verificar se a atividade antifúngica e antibacteriana do OEA influenciou na 

conservação, comparando extratos de tomate com e sem a presença OEA; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EXTRATO DE TOMATE 

 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 

2007), o tomate é um fruto que teve origem na América do Sul e é cultivado em 

quase todo mundo. Dados de 2007 do mesmo Centro apontam que a produção 

duplicou mundialmente em 20 anos. Em 2008 a produção mundial de tomate foi de 

aproximadamente 127 milhões de toneladas, um crescimento de 10% em relação a 

2002. Segundo o site holandês hortibiz em dados de 2016 apontou que a produção 

global é de 130 milhões de toneladas, nos quais 88 milhões destinam-se ao 

consumo de produtos frescos e 42 milhões são transformados (HORTIBIZ, 2016). 

Um dos grandes fatos do crescente consumo do tomate pode estar 

relacionado ao aumento da presença da mulher no mercado de trabalho, 

aumentando a necessidade da rapidez no preparo de alimentos, o que elevou o 

consumo de produtos industrializados ou semi-prontos como, por exemplo, molhos 

pré-preparados e catchups (CARVALHO; PAGLIUCA, 2007). 

O extrato de tomate é considerado produto resultante da concentração de 

polpas do fruto maduro, do tomateiro, Solanum lycoperaicum (ANVISA, 1978).  

Para a empresa produtora de polpa de tomate Bestpulp o extrato de tomate 

pode ser descrito como produto elaborado a partir da polpa de tomate, adicionado 

sal e açúcar, homogeneizado, passado por processo de pasteurização, tempo de 

retenção e resfriamento, sendo envasados assepticamente em embalagens 

previamente esterilizadas (BESTPULP, 2015). 

 

 

2.1.1 Determinação prazo de validade extrato de tomate 

 

O prazo de validade dos produtos se dá através de estudos que verificam a 

estabilidade dos mesmos. Segundo (ORIQUI, 2012), quando o fabricante estampa o 

prazo de validade na embalagem de um alimento o mesmo deve garantir que suas 
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propriedades e características se mantenham até o final desse prazo, desde que o 

produto seja mantido em condições de armazenamento adequadas. 

Segundo a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) em nota 

técnica 125/2012 de título: “informações de prazo de validade de alimentos”, o prazo 

de validade é um item obrigatório para se ter na rotulagem de qualquer alimento e 

tem como propósito informar ao consumidor até quando o produto está apto para 

consumo nas condições de armazenamento indicada pelo fabricante. 

Sendo o prazo de validade do extrato de tomate dependente do estudo de 

estabilidade de cada fabricante, a variação desse prazo é evidente, essa flutuação 

também pode existir pelo fato das embalagens influenciarem na vida útil do produto 

(JAIME et al., 1998). 

Cabe ressaltar que geralmente os prazos de validade do produto, após aberto 

e mantido sob refrigeração, variam entre cinco a sete dias, e do produto fechado em 

temperatura ambiente variam de um a dois anos, por isso é necessário ter atenção 

as informações contidas no rótulo desse produto antes do consumo.  

 

2.2 ALECRIM 

 

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é uma planta da família Lamiaceae e do 

gênero Rosmarinus, tem grande potencial antifúngico e antibacteriano e importância 

como planta medicinal (MELO et al., 2011). É um arbusto aromático com um intenso 

cheiro que recorda madeira de pinho e é principalmente cultivada nos países 

mediterrâneos tais como Espanha, Marrocos, Tunísia, França e Itália (FLAMINI et 

al., 20021 apud SZUMNY et al., 2010). 

De nome popular alecrim, R. officinalis apresenta diversos outros sinônimos: 

alecrim-de-cheiro, alecrim-das-hortas, alecrim-da-casa, alecrim-comum, alecrim-

verdadeiro, rosmaninho (EPLING; TOLEDO, 19432 apud PORTE; GODOY, 2001 

                                                 

1
FLAMINI, G.; CIONI, P.L.; MORELLI, I.; MACCHIA, M.; CECCARINI, L. Main agronomic productive 

characteristics of two ecotypes of Rosmarinus officinalis L. and chemical composition of their essential oils. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, p. 3512–3517, 2002. 
2
EPLING, C.; TOLEDO, J. F. Flora brasílica. São Paulo: Graphicars, 1943.v. 48, p. 16-18; 61-64. 
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2.3 ÓLEO ESSENCIAL  

 

Os óleos essenciais são matérias-primas de origem vegetal extraídos por 

processos físicos específicos que dão origem a um extrato líquido à temperatura 

ambiente (SANTOS, 2011).  

Um dos fatores que afetam a quantidade dos óleos essenciais das plantas é o 

horário realizado da coleta, tendo em vista que em determinadas partes do dia os 

metabólitos secundários são favorecidos (MELO et al., 2011). Os óleos essenciais 

podem ser obtidos pela destilação da casca do fruto, das flores, folhas, talos, entre 

outros (SANTOS, 2011). 

O método de extração utilizado para a obtenção do óleo essencial (OE) 

influencia a sua composição, os óleos podem se extraídos pelo método de 

destilação a vapor, hidrodestilação, extração por solventes entre outros métodos de 

extração (CHARLES; SIMON, 1990, OLIVEIRA et al., 2012). 

 

2.3.1 Extração por Hidrodestilação 

 

A hidrodestilação é o método mais utilizado em escala laboratorial para 

extração de óleos essenciais, nesse método a matéria-prima é totalmente coberta 

por água (BUSATO et al., 2014).  

O processo de hidrodestilação do tipo Clevenger é constituído por um 

destilador, um condensador e um separador. O destilador contém partículas da 

planta imersas em água em ebulição. A fase de vapor, composta por vapor de água 

e o OE flui para o condensador, onde há a formação de duas fases, água e óleo, 

que, logo após, seguem em direção ao separador, onde o óleo, por ser menos 

denso, flutua na superfície da água. A água retorna da parte inferior do separador de 

volta para o destilador, podendo conter ainda uma pequena quantidade de OE 

(SOVOVÁ, ALEKSOVSKI, 2006) 

A Figura 1 demonstra o sistema de hidrodestilação do tipo Clevenger. 
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Figura 1. Extração de OE pelo método de hidrodestilação. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

2.3.2 Caracterização dos óleos essenciais 

Óleos essenciais são muito complexos podendo conter 20 a 60 compostos 

em concentrações diferentes; porém são caracterizados por dois ou três 

componentes majoritários em concentrações elevadas (20-70%) em comparação 

com os outros componentes presentes (BAKKALI et al., 2008)  

Os compostos ativos presentes nos óleos são originados dos metabólitos das 

plantas, podendo a composição química variar de acordo com as condições 

climáticas, estágio de desenvolvimento da planta, localização na estrutura secretora 

conforme a parte da planta, o grau de desenvolvimento, o horário da colheita e o 

ambiente onde tais plantas se encontram (SIMÕES et al., 2010). 
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As variações da composição química nos óleos essenciais também foram 

relatadas em estudos de (CASTRO; MING; MARQUES, 2002) mostrando que a 

constituição química dos óleos essenciais nem sempre apresentam resultados 

uniformes, podendo atribuir as variações as condições climáticas, solo e época de 

colheita.  

 

 

2.3.2.1 Metabólitos secundários 

 

Os metabólitos secundários são compostos produzidos pelas plantas para 

sua defesa contra insetos, pássaros e mamíferos; tem como função principal a ação 

contra a herbivoria e ainda podem desempenhar atração de polinizadores por serem 

responsáveis pela coloração das folhas (BOSQUEIRO, 1995). São geralmente 

estruturas complexas, de baixo peso molecular, possuem atividade biológica 

marcante e alguns deles podem adequar a sobrevivência da planta ao meio 

ambiente (BERG; LUBERT, 2008). 

Algumas plantas combinam defesa física e química impedindo os ataques de 

predadores, elas podem liberar compostos químicos chamados óleos essenciais que 

indicam a adaptação evolutiva das plantas (BOSQUEIRO, 1995). 

As características antimicrobianas dos óleos essenciais são obtidas dos 

compostos sintetizados no metabolismo secundário das plantas como, por exemplo, 

os compostos fenólicos (RIBEIRO et al., 2012).  

 

2.3.2.2 Antioxidantes 

 

Antioxidante é o conjunto heterogêneo de substâncias formado por vitaminas, 

minerais, pigmentos naturais e outros compostos e, ainda, enzimas, que bloqueiam 

o efeito danoso dos radicais livres, formados nas reações metabólicas ou por fatores 

exógenos, ao organismo. A geração de radicais livres, fisiológica ou não, é 
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normalmente equilibrada pela ação dos antioxidantes endógenos e exógenos (OU et 

al., 20023 apud PEREIRA; CARDOSO, 2012).  

Radical livre (RL) é todo átomo ou molécula que tem elétrons não pareados 

em sua camada externa (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). São substâncias 

instáveis que se multiplicam em cascata, têm uma vida média extremamente curta e 

são interceptados de dois modos: pela ação dos agentes antioxidantes endógenos 

ou exógenos; ou pelo mecanismo de oxidorredução, quando dois radicais se ligam 

(OLSZEWER, 2005). 

A produção contínua de radicais livres durante os processos metabólicos 

levou ao desenvolvimento de muitos mecanismos naturais de defesa antioxidante 

para limitar os níveis intracelulares e impedir a indução de danos (SIES, 1993). 

Existem métodos que podem determinar a capacidade antioxidante, sendo 

baseado em fatores como: poder de redução do ferro (FRAP; CUPRAC), captura do 

radical hidroxila (método de desoxirribose), captura do radical orgânico (ABTS, 

DPPH) (MORAIS et al., 2013). 

O DPPH é um RL que pode ser obtido diretamente por dissolução do 

reagente em meio orgânico (Figura 2). 

O uso da análise de 2,2-difenil-1- picrihidrazila (DPPH) é uma maneira fácil e 

rápida de avaliar as atividades anti-radical de antioxidantes. Ela se baseia na 

captura do RL do DPPH por antioxidantes verificando o decréscimo da absorbância 

no comprimento de onda 515 nm, mas deve se tomar cuidado na interpretação dos 

dados, pois a interação do potencial antioxidante com DPPH depende da estrutura 

conformacional (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). 

 

                                                 

3
OU, B.; HUANG, D.; HAMPSCH-WOODILL, M.; FLANAGAN, J.A.; DEEMER, E.K. Analisys of antioxidant 

activities of common vegetables employing oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and ferric reducing 

antioxidant power (FRAP) assays: a comparative study, Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 50, p. 

3122-3128, 2002. 
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Figura 2. Estabilização do radical livre DPPH 

Fonte:(OLIVEIRA, 2015) 

 

2.4 BACTÉRIAS E FUNGOS 

 

As bactérias são organismos unicelulares. Podem ser encontrados de forma 

isolada ou em colônias, não possuem núcleo celular definido (procariontes) e não 

possuem organelas membranosas. Podem ser divididas em dois grandes grupos, 

com base nas suas paredes celulares: as gram-positivas e as gram-negativas 

(VIEIRA; FERNANDES, 2012). 

A parede celular de bactérias gram-positivas é composta basicamente por 

peptideoglicano, que constitui uma espessa camada ao redor da célula. Outros 

polímeros, tais como ácidos lipoteicóicos e polissacarídeos, também podem estar 

presentes nessa camada. Nas bactérias gram-negativas o peptideoglicano constitui 

uma camada basal delgada, sobre a qual se encontra outra camada, denominada 

membrana externa que é composta por lipoproteínas, fosfolipídios, proteínas e 

lipopolissacarídeos (VIEIRA; FERNANDES, 2012). 

Os fungos são organismos que convivem conosco todos os dias. Estes 

organismos são encontrados praticamente em qualquer local do ambiente que nos 

cerca, inclusive no ar, onde estruturas reprodutivas, na forma de esporos ou 

conídios e estão prontos para, ao cair em um substrato adequado, desenvolver 

novas estruturas vegetativas e reprodutivas (MORAES; PAES; HOLANDA, 2009). 
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Todos os fungos conhecidos, com poucas exceções, têm origem nos esporos 

(reprodução sexuada) ou conídios (reprodução assexuada), corpúsculos que podem 

ser comparados às sementes das plantas superiores, embora não sejam 

morfologicamente semelhantes a estas (MORAES; PAES; HOLANDA, 2009). 

 

2.4.1 Antibacteriano e Antifúngico 

 

A atividade antimicrobiana de um composto pode ser quantificada com base 

na determinação da concentração mínima capaz de inibir o crescimento de um dado 

microrganismo, um valor chamado CIM (Concentração Inibitória Mínima), este valor 

pode ser determinado através do método das diluições sucessivas (MORAES; 

PAES; HOLANDA, 2009). A CBM (Concentração Bactericida Mínima) pode ser 

considerada a menor concentração que causa 99,9% de morte celular, ou seja, sem 

crescimento bacteriano visível sobre o ágar. (CARPES et al., 2009) 

Em óleos essenciais de alecrim, de diferentes partes do Egito, foram 

encontradas atividades inibitórias contra Candida albicans, Cryptococcus 

neoformans, Mycobacterium intracellularae, e não teve atividade contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas, 

Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus e Trichophyton 

mentagrophytes. Os principais componentes que o óleo de alecrim egípcio 

apresentou foram: cânfora (14,9%), α-pineno (9,3%) e 1,8-cineol (9,0%) (SOLIMAN 

et al., 19944 apud PORTE, GODOY, 2001). 

O Alecrim colhido no Iran em maio - junho de 2005 teve o óleo extraído por 

hidrodestilação, com principais componentes: piperitona (23,7%), linalol (14,9 %), α-

pineno (14,9 %),1,8-cineol (7,43%) e teve forte atividade contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes (GACHKAR et al., 2007). 

 

                                                 

4
SOLIMAN, F.M.; EL-KASHORY, E.A.; FATHY, M.M.; GONAID, M.H. Analysis and biological activity of the 

essential oil of Rosmarinus officinalis from Egypt. Flavour and Fragrance Journal, v. 9, n. 1, p. 29-33, 1994. 
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2.4.2 Identificação de Compostos 

 

Segundo (PORTE E GODOY, 2001) um óleo rico em cânfora pode constituir 

bom agente antimicrobiano em alimentos, mas outro óleo rico em 1,8-cineol pode 

ser preferido para uso terapêutico. Por isso, determinar a composição química do 

OE é importante.  

Os monoterpenos são majoritários quanto à composição química do OE. 

Entretanto, existe discrepância entre as principais substâncias de diferentes países 

(ora são hidrocarbonetos, como pinenos, mirceno, canfeno e ora são oxigenadas, 

como cânfora, 1,8-cineol e borneol) (PORTE; GODOY 2001). 

Em estudos realizados por (SZUMNY, 2010) o alecrim fresco foi colhido na 

Polônia e aplicado vários métodos de secagem para a extração do OE. Quanto a 

composição, foi predominante o α-pineno, canfeno, 1,8 cineol e acetato de bornila; 

Em outro estudo, agora realizado por (JIANG et al., 2011) com alecrim fresco 

colhido em Taizhou (Zhejiang) na China, obteve-se um OE rico em 1,8 cineol, α-

pineno, cânfora e canfeno.  

Em estudos realizados por (ANGIONI et al., 2004) utilizando OE de folhas 

secas do alecrim, extraído pelo método de hidrodestilação, de plantas colhidas em 

17 localizações diferentes em Sardenha, ilha do mediterrâneo pertencente a Itália, 

abrangendo as regiões norte, sul, leste, sudeste e central da ilha, com altitudes 

variando entre o nível do mar e 1000m acima do nível do mar,  obteve composições 

principais por região (Sul, Central, Norte, Leste) monoterpenos (50,34%, 57,01%, 

56,14%, 48,60%), alcoóis (22,40%, 22,76%, 19,36%, 19,26%) e cetonas (15,87%, 

11,97%, 14,51% 16,19%) respectivamente. 

Alguns representantes dos monoterpenos são: α -tujeno, α -pineno, canfeno, 

verbenona, mirceno, sabineno, limoneno,1,8-cineol, α -terpineno, γ-terpineno entre 

outros. Dos alcoóis, são: linalol, geijereno, verbenol, borneol, terpinen-4-ol, α-

terpineol, geraniol, terpineno, entre outros. Das cetonas, são: cânfora, verbenona, 

cis-pinocanfona, entre outros (ANGIONI et al., 2004). 
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Sendo assim, fica claro que a diferença nas composições dos óleos pode 

variar muito de uma região para outra, por isso é de extrema importância a 

identificação dos compostos contidos nos OE. 

 

2.5 APLICAÇÕES DE ÓLEO ESSENCIAL EM ALIMENTOS 

 

Um grande desafio para a indústria de alimentos, atualmente, é atender aos 

anseios do consumidor, no sentido de oferecer alimentos processados, livres de 

aditivos químicos e submetidos a tratamentos térmicos cada vez mais brandos, a fim 

de que estes sejam o mais natural possível, garantindo a segurança microbiológica 

destes produtos (REBELLO, GASPAR, 2010). 

A natureza conservante de plantas tem sido percebida há séculos com uma 

variedade de ervas e especiarias sendo tradicionalmente utilizada para estender o 

prazo de validade de alimentos (DEANS, RITCHIE, 1987).  

Devido aos relatos em artigos científicos comprovando as propriedades 

antimicrobianas e antioxidantes dos óleos essenciais, já pode-se encontrar a 

aplicação desses óleos como conservantes em alimentos. 

Segundo (CATELLAN, 2012) o óleo de orégano (Origanum vulgare L.) 

aplicado em queijo minas tipo frescal demonstrou in vitro ter ação inibitória de alguns 

patógenos estudados. E o mesmo estudo in situ, mostrou que esse OE proporcionou 

a redução da contagem de Escherichia coli, durante o período de armazenamento. 

Em estudos realizados por (SILVA, 2007) utilizando OE de orégano em maionese 

preparada artesanalmente, houve interferência in vitro na multiplicação de 

Salmonella enteritidis. 

 

2.6 MICROEMULSÃO 

 

O conceito de microemulsão foi introduzido antes de 1940 por Hoar e 

Schulman que descreveram o processo de transição de uma mistura instável rica em 
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óleo para uma mistura estável rica em água (HOAR; SCHULMAN, 19435 apud 

LAWRENCE; REES, 2000). O termo “microemulsão” foi definido por Schulman e 

seus companheiros de pesquisa em 1959 para designar este sistema (SCHULMAN; 

STOECKENIUS; PRINCE, 19596 apud LAWRENCE; REES, 2000). 

Microemulsões são misturas límpidas, estáveis, isotrópicas de óleo, água e 

surfactante, muitas vezes em combinação com um cotensoativo (LAWRENCE; 

REES, 2000) e pode ser sistemas microgotículas diretas onde a bifase é óleo/água 

(O/A) (Figura 3), ou inversas água/óleo em que microgotículas são (A/O) (Figura 4), 

sendo estabilizado com tensoativos (ROSSI et al., 2007) gerando 

consequentemente uma grande área interfacial. 

 

 
Figura 3. Estrutura de uma microgotícula direta (O/A) 

Fonte: (ROSSI et al., 2007) 

 

 

                                                 

5
HOAR, T.P.; SCHULMAN, J.H. Transparent water-in-oil dispersions: the oleopathic hydro-micelle. Nature, 152, 

p. 102–103, 1943. 

 

6
SCHULMAN, J.H.;  STOECKENIUS, W.; PRINCE, L.M. Mechanism of formation and structure of micro 

emulsions by electron microscopy, The Journal of physical chemistry, v. 63, p. 1677–1680, 1959. 
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Figura 4. Estrutura de uma microgotícula inversa (A/O) 

Fonte: (ROSSI et al., 2007) 

 

Os óleos essenciais podem ser definidos como um líquido de baixa polaridade 

e baixa miscibilidade com água. É possível obter-se microemulsões pela adição de 

quantidades relativamente grandes de um surfactante em uma mistura com água e 

óleo, esse sistema se caracteriza pela forma homogênea, transparente e estável. 

(GENNARO, 2012).  

 

2.6.1 Classificações de Winsor para microemulsões 

 

A fim de mensurar o equilíbrio entre as características hidrofílicas e lipofílicas 

do tensoativo, (WINSOR, 1948) criou um método semi quantitativo de medida 

denominado de Razão de Winsor (RW), onde o sistema pode ser classificados em 

quatro tipos: Winsor I, II, III e IV, conforme Figura 5 e Tabela 1 (WINSOR, 19487 

apud DAMASCENO et al., 2001).  

 

                                                 

7
WINSOR P. A. Hydrotropy, Solubilisation and Related Emulsification Processes. Transactions of the Faraday 

Society, v.44, n. 8, p. 376-398, 1948. 
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Figura 5. Classificação de Winsor na formação de microemulsões. 

Fonte: (Winsor, 1948 apud Damasceno et al., 2001). 

 

 

 

Tabela 1.  Classificação de Winsor na formação de microemulsões. 

Winsor I Winsor II Winsor III Winsor IV 

Sistema 

Bifásico 

Sistema 

Bifásico 

Sistema 

Trifásico 

Sistema 

Monofásico 

Excesso de 

óleo na porção 

superior do 

sistema  

Apresenta um 

excesso de 

água na porção 

inferior do 

sistema 

Excesso tanto 

de óleo quanto 

de água, 

formando um 

sistema 

trifásico 

Não há excesso 

de fase aquosa ou 

oleosa (sistema 

homogêneo) 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

2.6.2 Diagramas de fases e tipos de estruturas de sistemas microemulsionados 

 

A delimitação de uma região de microemulsão pode se representar em 

diagramas quando um sistema microemulsionado for formado por três ou mais 

constituintes (SILVA, 2006). 

Os diagramas ternários representam diretamente sistemas 

microemulsionados formados por três componentes, ou seja, água, óleo e tensoativo 

(SILVA, 2006), e, é representado por um diagrama triangular equilátero, onde a 
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região de microemulsão pode variar em função do tipo de tensoativo e do óleo 

(PAUL e MOULIK, 2001). A Figura 6 mostra um exemplo de diagrama ternário. 

 
Figura 6.  Representação de um diagrama ternário 

Fonte: ROSSI et al., 2007. 

 

Nos diagramas pseudoternários dois constituintes são agrupados e supõe-se 

que formam pseudoconstituintes puros. Normalmente utilizam-se dois tipos de 

relações constantes: relação água/tensoativo e a relação tensoativo/cotensoativo 

constante (SILVA, 2006). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL NÃO CULTIVADO  

 

Realizou-se análises preliminares para determinação dos melhores 

parâmetros para obtenção de maior rendimento de óleo essencial utilizando alecrim 

provindo de arbusto de um quintal familiar residencial (Figura 7) na cidade de 

Toledo-Paraná, para posteriormente aplicação do OEA com a planta cultivada. 

 

 

 

Figura 7. Arbusto de alecrim cultivado em quintal familiar residencial, Toledo-Paraná. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

3.2 MATERIAL VEGETAL (IN NATURA X DESSECADO) 

 

Coletou-se cerca de 300g das partes aéreas frescas de alecrim, e dividiu-se o 

montante em seis partes. Após a remoção de folhas velhas e feito uma higienização 

em água corrente submeteu-se 50 gramas da amostra a extração do OE por 

hidrodestilação, em aparelho do tipo clevenger, in natura, por 3 horas (JIANG et al., 

2011; RIBEIRO et al., 2012). Repetiu-se esse procedimento até obter-se o 
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rendimento de óleo essencial extraído com resultados em triplicata, seguindo a 

Equação 1: 

 

% ÓLEO ESSENCIAL = 
M.O X 100 

(1) 
M.P 

   

 Onde: 

M.O: Massa de óleo essencial obtido 

M.P: Massa de planta utilizada  

 

 Em seqüência secou-se 50g da planta em estufa de circulação forçada, 

marca Splabor, modelo SP – 102, a 50ºC por 4 horas. Após esse período, realizou-

se procedimento de extração do OE idêntico ao citado anteriormente, também em 

triplicata. 

Para garantir a repetibilidade, realizou-se o mesmo procedimento em três dias 

distintos. 

Os óleos essenciais de todos os experimentos foram coletados e 

armazenados em frascos de vidros âmbar previamente lavados com água e sabão e 

secos naturalmente, foram armazenados em geladeira em uma temperatura de 5ºC 

± 3ºC até o momento das análises. 

 

3.3 MATERIAL VEGETAL (MELHOR HORÁRIO DE COLETA) 

 

Coletou-se cerca de 150 gramas das partes aéreas do alecrim fresco em 

quatro horários distintos, com intervalos de 3 horas (08h30; 11h30; 14h30 e 17h30)  

Higienizou-se e pesou-se 50 gramas de amostra e extraiu-se o OE por 

hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger, in natura, por 3 horas (JIANG et al., 

2011) e (RIBEIRO et al., 2012). Repetiu-se esse procedimento até obter-se 

resultados em triplicata para cada horário a fim de calcular-se o rendimento, para o 

qual utilizou-se a Equação 1. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 

 

Tendo obtido as informações de qual horário e em qual condição de extração 

o óleo essencial tem maior rendimento, extraiu-se o OE e analisou-se suas 

propriedades antioxidantes, antimicrobiana e composição química, tanto para o OEA 

não cultivado e cultivado. 

 

3.4.1 Densidade 

 

Realizou-se a aferição da densidade do OEA seguindo a metodologia da 

Farmacopéia Brasileira (2010).  

Para cada determinação pesou-se o capilar de 20 µL com e sem OE. A 

diferença de massa correspondeu à massa de óleo pesada. Utilizou-se, então, a 

Equação 2:  

D= 
m 

(2) 
V 

 
Onde:  

D: Densidade 

m: Massa de OE obtida.  

V: Volume de OE correspondente. 

 

3.4.2 Composição química do óleo essencial 

 

Analisou-se a composição química do OE através de cromatógrafo gasoso 

acoplado a um espectrômetro de massas (CG/MS).  

Utilizou-se uma coluna Capilar DB – 5 (5% fenil – 95% metilpolissiloxano) de 

sílica fundida (30 m de comprimento x 0,25 mm diâmetro interno x 0,25 µm de 

espessura de filme da fase estacionária) J & W Scientific; o gás de arraste utilizado 

foi o hélio (99,99%) à vazão de 1 mL min-1. Temperatura: 50°C, elevando-se até 

280°C a 5°C min-1 permanecendo nesta por 10 min. Temperatura da fonte de 
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ionização (EI 70eV): 250°C , temperatura do injetor: 220°C. Diluiram-se as amostras 

em diclorometano com grau de pureza CG e injetou-se 1 µL no cromatógrafo. 

Para o OE do Alecrim não cultivado identificaram-se os compostos por injeção 

de padrão de alcanos e calculou-se o índice de Kovats, para o OE cultivado 

identificaram-se os compostos por banco de dados.  

 

3.4.3 Propriedade antioxidante (DPPH) 

 

Avaliou-se a atividade antioxidante do OEA, pela capacidade de captura dos 

radicais livres do DPPH pelo OE realizando uma adaptação da metodologia descrita 

por (RUFINO et al., 2007). 

A fim de obter uma solução estoque 0,06 mM, dissolveu-se 2,4 mg de DPPH 

em balão volumétrico de 100 mL e completou-se com metanol, homogeneizou-se e 

transferiu-se o conteúdo para frasco de vidro âmbar (obs: a solução foi preparada no 

mesmo dia da análise).  

A partir da solução inicial de DPPH (60 µM), preparou-se em balões 

volumétricos de 10 mL, soluções com concentrações de 10 mM a 60 mM (em 

ambiente escuro), conforme a Tabela 2. 

Tabela 2. Preparo das soluções para curva de DPPH  

Solução de 

DPPH (mL) 

Álcool Metílico 

(mL) 

Concentração final 

de DPPH (mM) 

0,0 10,0 0 

1,7 8,3 10 

3,3 6,7 20 

5,0 5,0 30 

6,7 3,3 40 

8,3 1,7 50 

10,0 0,0 60 

Fonte: (RUFINO et al., 2007). 

 

Em ambiente escuro, preparou-se as amostras de OE em triplicata e 

testaram-se as cinco concentrações: 1,25; 2,50; 5,00; 10,00 e 20,00µL mL-1 

(convertendo pela densidade: 1,125; 2,250; 4,500; 9,000 e 18,000 mg mL-1),  diluiu-
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se em metanol, em tubo de ensaio colocou-se 0,1 mL de cada diluição, e 3,9 mL da 

solução de DPPH 60 µM em metanol, completou-se o volume para 4 mL, análise em 

triplicata.  

Preparou-se um tubo de ensaio com experimento controle, no qual adicionou-

se 0,1 mL de metanol, em 3,9 mL da solução de DPPH 60 µM.  

Após 30 minutos de repouso em temperatura 25ºC± 2ºC protegido da luz 

realizou-se a leitura do padrão, amostra e controle em espectrofotômetro (UV-Vis 

Shimadzu 1601 PC) no comprimento de onda 515 nm. Como branco utilizou-se 

metanol. 

O Índice de atividade antioxidante da amostra em percentual (AAI%) foi 

calculado a partir da Equação 3: 

 

 

% de inibição =  
Abs controle - Abs amostra 

x 100 (3) 
Abs controle 

 

Onde: 

Abs controle: Absorbância do controle 

Abs amostra: Absorbância da amostra 

 

Por fim, calculou-se o índice de IC50 (concentração capaz de inibir 50% do 

DPPH) conforme sugerido na metodologia descrita por (RUFINO et al., 2007). 

 

 

3.4.4 Atividade Antimicrobiana 

 

Realizaram-se os testes de CIM segundo padronização estabelecida pelo 

National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS M7-A6, 2003). Definiu-

se a CIM como a menor concentração do extrato, em mg mL-1, capaz de impedir o 

crescimento microbiano.  

Realizou-se os testes para o OE não cultivado utilizando-se as cepas das 

bactérias Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) e 
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Salmonella enterica (ATCC 13076), já para OE cultivado utilizando-se as cepas das 

bactérias Staphylococcus aureus (ATCC 14458), Bacilus Cereus (ATCC 11778) 

Escherichia coli (ATCC 10536) e Salmonella typhi (ATCC 06539). Todos os micro-

organismos utilizados nesse estudo foram disponibilizados pela Coleção de 

Microrganismos de Referência em Vigilância Sanitária – CMRVS da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  

 Em placas com colônias isoladas pela técnica de semeadura em meio sólido 

por estrias descontínuas, retirou-se, aproximadamente, seis colônias das bactérias 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica e Bacilus Cereus 

utilizando-se alça de semeadura; transferiu-se para tubo de ensaio contendo caldo 

nutriente Mueller Hinton (MH), agitou-se e inoculou-se em agitador orbital a 100 rpm 

por 18 horas a 35ºC. 

A fim de obter inóculos com concentração de 108 UFC mL-1 utilizou-se a 

escala padrão de McFarland 0,5, diluindo-se cada solução bacteriana ativadas 

anteriormente para solução salina a 0,85% de modo a igualar-se a essa escala, 

verificando-se em espectrofotômetro a um comprimento de onda a 0,625 nm. 

Preparou-se a solução de OEA em uma concentração de 16,6% do óleo 

dissolvido em caldo MH e adicionou-se 2% do agente emulsificante Polissorbato 80 

(A incorporação do agente emulsificante torna a mistura homogênea e estável para 

a condução dos experimentos) Homogeneizou-se a suspensão por 5 minutos 

utilizando-se uma micropipeta e obteve-se assim uma solução com concentração de 

166 µL mL-1. 

Diluiu-se a solução inicial de 166 µL mL-1 em série com o uso de uma 

microplaca estéril de 96 poços até a concentração de 0,08 µL mL-1. 

Para o controle positivo estabeleceu-se o uso de tetraciclina (10 mg mL-1) 

adicionando-se juntamente com o inóculo e o meio de cultura líquido MH. No 

controle de esterilidade utilizou-se somente o caldo MH contendo o agente 

emulsificante.  

Incubaram-se as microplacas a 35ºC por 24 horas após esse período 

acrescentou-se em cada poço 20 µL de uma solução aquosa de cloreto de 

trifeniltetrazólio 0,5% e incubou-se novamente sendo então a 35ºC por 3 horas.  

Realizou-se a leitura para a determinação da CIM do OE visualmente, através da 
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presença da coloração avermelhado no fundo da cavidade de cada poço causada 

pelo cloreto de trifeniltetrazólio indicando a presença de células viáveis.  

Determinou-se a CBM a partir dos poços nos quais não houve crescimento 

bacteriano visível no teste da CIM. retirou-se alíquota de 10 µL e em seguida 

inoculou-se na superfície de ágar triptona de soja. Incubaram-se as placas por 24 

horas e definiu-se a CBM pela menor concentração do extrato capaz de causar 

morte do inóculo em 99,9%.  

 

3.5 MICROEMULSÃO 

 

Prepararam-se as microemulsões contendo o surfactante Tween 80, água 

destilada e OEA (anteriormente extraído por hidrodestilação em aparelho do tipo 

clevenger). Preparam-se as formulações pela adição sequencial de água, óleo e 

tensoativo, seguida da mistura desses compostos em um agitador tipo vortex 

durante 2 minutos. 

 

3.5.1 Diagrama de fases 

 

Na construção do diagrama de fases, partiu-se de várias proporções dos 

constituintes.  

(LOUZEIRO, 2012) transformou as massas e volumes dos componentes 

utilizados para obtenção de cada sistema microemulsionado em frações mássicas 

usando as equações 4, 5 e 6 respectivamente.  

 

• Fração mássica da fase oleosa  

 

XO = MO /(MO + MA + MT)  (4) 

 

• Fração mássica da fase aquosa  

 

XA = MA /(MO+ MA + MT) (5) 
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• Fração mássica do tensoativo  

 

XT = MT /(MO + MA + MT) (6) 

 

 

Em que: MO = massa da fase oleosa; MA = massa da fase aquosa; MT = 

massa do tensoativo.  

Utilizou-se tais valores para obtenção de um gráfico de diagrama de fases 

pseudoternário, com o objetivo de encontrar um sistema homogêneo, ou seja, 

microemulsionado (LOUZEIRO, 2012).  

 

3.5.2 Caracterização das formulações 

 

A partir do diagrama de fases construído selecionaram-se os dois pontos do 

óleo onde utilizaram-se a menor quantidade de surfactante para realizar-se a 

caracterização dessas formulações, seguindo métodos descritos por (ASSIS, 2014). 

Caracterizaram-se as formulações e avaliaram-se: análise macroscópica, 

aferição de pH. 

 

3.5.2.1 Análise macroscópica 

 

Avaliaram-se aspectos como coloração, homogeneidade das microemulsões, 

separação de fases ou presença de precipitados decorridas 48 horas da obtenção 

de cada formulação acondicionada em tubos de ensaio com tampa à temperatura 

ambiente (ASSIS, 2014). 

 

3.5.2.2 Aferição de pH 

 

Com um pHmetro digital (PoliControl pH 250), com eletrodo de vidro e sensor 

de temperatura, calibrado previamente com solução tampão pH 4,0 e 7,0 à uma 

temperatura aproximada de 25ºC, aferiu-se o pH das formulações em triplicata .  
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3.5.3. Avaliação da estabilidade das formulações 

 

Avaliaram-se a estabilidade das amostras pelos ensaios de centrifugação, 

estresse térmico e gelo/degelo 

 

3.5.3.1 Centrifugação 

 

Retiraram-se uma alíquota de 1 g de cada formulação selecionada, transferiu-

se para eppendorfs e submeteu-se a centrifugação em centrifuga comum por 30 min 

e por 1 hora. Classificaram-se as amostras como estáveis, levemente modificadas e 

separação de fases (ASSIS, 2014). 

 

3.5.3.2 Estresse térmico 

 

Pesaram-se 2 g de cada formulação em tubo de ensaio de vidro, sendo então 

submetidas a um aquecimento de 20 a 50ºC, com aumento gradual de temperatura 

de 5ºC a cada 30 min. Realizou-se esse procedimento em banho-maria aquecido por 

um agitador magnético com aquecimento (ASSIS, 2014). 

 

3.5.3.3 Ciclo Gelo/Degelo 

 

No ciclo de gelo-degelo submeteram-se as amostras a um total de 3 ciclos de 

resfriamento e aquecimento avaliando-se a desestabilização dos sistemas em 

ambientes frio e quente. Ciclos esses de 12 horas a 5ºC ± 3ºC em geladeira seguido 

por 12 horas a 45ºC na estufa (ASSIS, 2014). 

 

3.6 PLANTAS CULTIVADAS 

 

3.6.1 Local do plantio 

Em quintal domiciliar situado no município de Toledo, no distrito de Bom 

Princípio, na data 14 de Dezembro de 2015 construiu-se uma estufa de 12m2 para 
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realizar o plantio das hortaliças utilizadas no presente trabalho conforme Figuras 8, 9 

e 10, a fim de obter-se uma amostragem homogênea de plantas no que se refere a 

clima e condições de sol. 

   

               
Figura 8. Construção de estufa para cultivo de tomate e alecrim. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 
Figura 9. Estufa para cultivo de tomate e alecrim. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 10. Interior da estufa construída para cultivo de tomate e alecrim. 
Fonte: Autoria Própria. 

Na data de 13 de fevereiro de 2016 realizou-se o plantio de mudas de Alecrim 

adquiridos em agropecuária na cidade de Toledo. Os tomates foram plantados a 

partir de sementes adquiridas em agropecuária na mesma cidade, sendo que 

primeiro foram plantadas em recipientes de plástico até terem o desenvolvimento 

mínimo para serem replantas em estufa no dia 19 de agosto de 2016, como mostra 

Figura 11. 

 

Figura 11. Plantio das hortaliças. 
Fonte: Autoria Própria. 
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Na Figura 12, 13 e 14 é ilustrado o crescimento das plantas. 

 
Figura 12. Desenvolvimento dos frutos e hortaliça 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 

               

Figura 13. Crescimento pés de tomate 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 14. Primeiros frutos dos pés de tomate 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

3.6.2 Preparo do extrato de tomate 

 

Para obtenção do extrato de tomate primeiramente higienizou-se o fruto em 

água corrente e após concentrou-se a polpa do tomate maduro, isenta de pele, 

batida em liquidificador e peneirada, a fim de eliminar possíveis partículas que 

impossibilitariam a homogeneidade da massa e submeteu-se a fogo baixo por 

aproximadamente 30 minutos, conforme Figura 15 e 16. 

Após realizou-se a correção de açúcar e sal obedecendo aos valores 

estipulados pela legislação (ANVISA 1978), e feito a adição da microemulsão dos 

óleos essenciais nas proporções de 0,5 e 1,0% (m/m – equivalente a óleo essêncial) 

e envasados em frascos de vidros. Depois então submeteu-se o extrato de tomate a 

um procedimento térmico onde os frascos foram mantidos em água fervente, com 

altura suficiente para chegar próximo a tampa, por 15 minutos conforme Figura 17.   
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Figura 15. Pré-tratamento dos tomates 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 
Figura 16. Extrato de tomate 

              Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 17. Extrato de tomate sendo submetido a tratamento térmico  

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

3.7 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÂO DE FUNGOS EM EXTRATO DE 

TOMATE 

  A partir de amostras de três diferentes extratos de tomates fungados, sendo 

uma preparada em laboratório e outras duas de lotes comerciais, realizou-se o 

isolamento dos fungos, adaptado do método utilizado por (WELKE et al., 2009).  

De forma asséptica, pesou-se 25 g de cada extrato de tomate em erlenmeyer e 

adicionou-se, aproximadamente, 75 mL de ágar batata dextrosado (ABD) e 

submeteu-se a mistura a aquecimento em banho maria a 60 ºC por 30 minutos, 

sendo que a cada 5 minutos a amostra era homogeneizada com movimento 

circulares horizontais, após o retorno da temperatura a 40-45 ºC distribuiu-se o 

conteúdo em placas Petri. As placas forma incubadas por 5 dias a 30 ºC em estufa 

BOD. 

 Para o isolamento replicou-se as diferentes colônias de fungos da placa de 

Petri iniciais, para placas contendo ABD.  

Realizou-se a análise microscópica das características para identificação do 

gênero de cada colônia de fungos.  
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3.8 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

A partir do isolamento, micélios dos fungos de cada colônia isolada foram 

inoculados em meio de cultura ABD e incubados por sete dias em estufa a 25±1 ºC 

Posteriormente um disco de 6 mm foi extraído de cada cultura e colocado no centro 

de uma placa contendo meio ABD (acrescido com 0,25, 0,50, 2,0 e 4,0 µL de óleo 

essencial de alecrim dissolvidos em 1mL de Tween 80 a 1%). Foram utilizados como 

controles placas contendo apenas meio ABD, placas com 3 µg mL-1 do antifúngico 

Clotrimazol e placas contendo 1% do solvente Tween 80. Todas as placas foram 

vedadas com plástico filme e incubadas por até 96 h em uma estufa a 25±1ºC e 

realizadas medições diárias do diâmetro da colônia com o uso de um paquímetro. 

Todos os tratamentos e controles foram conduzidos em triplicatas e estabelecidos a 

média do diâmetro das colônias.  

A comparação das médias dos tratamentos, em relação ao controle foi 

realizada pelo teste Dunnett a 5% probabilidade.  

3.9 ANÁLISES DE EXTRATO DE TOMATE COM E SEM MICROEMULSÃO DE 

OE APÓS ABERTO 

3.9.1 Aferição de pH 

 Após aberto o extrato de tomate o mesmo foi submetido ao contato com o 

ambiente por uma hora, depois então foi assepticamente transferido para placas 

Petri e armazenados em geladeira, o pH foi analisado na data da abertura, 2, 4, 6, 8, 

10 ,12 e 14 dias após.  

Foram pesadas 2 g de cada amostra (extratos de tomate comerciais, sem OE, 

OE a 0,5%, OE 1,0%) e diluídas em 20 mL de água destilada. Após a 

homogeneização, o pH das amostras foi  determinado em pHmetro de bancada 

marca Policontrol marca pH 250 previamente calibrado. Foram realizadas medidas 

em triplicata de  pH para cada amostra, sendo o valor final dado pela média 

aritmética simples das medidas.  
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3.9.2 Contagem total de micro-organismos mesófilos aeróbios  

Para a determinação de bactérias mesófilas aeróbias adaptou-se o método 

utilizado por (SILVA, 2002), o meio de cultura utilizado foi o plate count ágar (PCA) 

ou ágar padrão de contagem, o sistema de semeadura foi em superfície, para as 

diluições utilizou-se água peptonada 1%.  

 Um grama de cada extrato de tomate (Comerciais, sem OE, OE a 0,5% e OE 

1,0%) foi assepticamente pesado e diluído em nove mililitros de água peptonada 1%, 

após procedeu-se com diluições seriadas até a concentração 103 em duplicatas.   

Em placas que continham em torno de 20 mL de PCA solidificado, verteu-se 1 

mL de cada uma das diluições em sua superfície e com o auxílio de uma alça 

Drigalsky espalhou-se por toda a superfície, realizou-se os experimentos em 

duplicata, As placas foram incubadas em incubadora BOD (Tecnal TE391) numa 

temperatura 36 ºC ± 1ºC por 48 h. 

Realizaram-se as análises no 2º, 4,º 6º, 8º, 10º, 12º e 14º dias após os extrato 

de tomate abertos mantido em refrigerador na temperatura de 5ºC ± 3ºC.   

Transcorrido o tempo de incubação fez-se a contagem do número de 

colônias, das duplicatas que apresentaram número entre 30 e 300 UFC g-1 

multiplicou-se a média aritmética das duplicatas pelo respectivo fator de diluição. Os 

resultados foram expressos em UFC g-1 de extrato de tomate. 

3.9.3 Contagem total de micro-organismos mesófilos microaeróbios  

Para a determinação de bactérias mesófilas microaeróbias seguiu-se o 

método utilizado por (SILVA, 2002), o meio de cultura utilizado foi o PCA, o sistema 

de semeadura foi em superfície, para as diluições utilizou-se água peptonada a 1%.  

 Um grama de cada extrato de tomate (sem OE, OE a 0,5% e OE 1,0%) foi 

assepticamente pesado e diluído em nove mililitros de água peptonada 1%, após 

procederam-se com diluições seriadas até a concentração 103 em duplicatas.   
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Em placas Petri esterilizadas, verteu-se 1 mL de cada uma das diluições, 

fazendo de cada diluição placas em duplicata; Em seguida foram vertidos cerca de 

20 mL de ágar fundido e resfriado a 44 – 46ºC. Depois de agitadas em movimentos 

circulares para promover a homogeneização, esperou-se o tempo de solidificação do 

ágar para serem invertidas e incubadas. As placas foram incubadas em incubadora 

BOD (Tecnal TE391) numa temperatura 36 ºC ± 1ºC por 48 h. 

Realizaram-se as análises no 2º, 4,º 6º, 8º, 10º, 12º e 14º dias após os extrato 

de tomate abertos mantido em refrigerador na temperatura de 5ºC ± 3ºC. 

Transcorrido o tempo de incubação fez-se a contagem do número de 

colônias, das duplicatas que apresentaram número entre 30 e 300 UFC g-1 

multiplicou-se a média aritmética das duplicatas pelo respectivo fator de diluição. Os 

resultados foram expressos em UFC g-1 de extrato de tomate. 

3.9.4 Contagem Total de Fungos 

A observação e contagem de fungos filamentosos seguiu protocolo descrito 

por (YOKOYA, 1993) com adaptações. 

 Foram pesados 1 g de amostra e adicionado de 9 mL de água purificada , 

que foram centrifugados por 10 minutos a 2000 rpm. Descartou-se o sobrenadante 

sem mexer o sedimento, leu-se o volume do sedimento e diluiu-se com uma solução 

de carboximetilcelulose 5% na proporção 1+4 (v/v). 

 Uma alíquota do material foi depositada em câmara de Newbauer e esta 

observada ao microscópio óptico de luz no aumento 400x. O experimento foi 

realizado em duplicata e foram contados 128 campos da lâmina; o número de 

micélios foi calculado pela equação: 

 

N = (n° de campos positivos x 100)/128.         (7) 

Onde: N = percentual de campos positivos para filamentos micelianos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL (IN NATURA X DESSECADO) 

 

A porcentagem de umidade da planta quando se extraem os óleos essenciais 

podem influenciar diretamente quanto ao seu rendimento, nessa análise levou-se em 

consideração distinguir o melhor rendimento entre a planta fresca (in natura) e 

desidratada conforme Tabela 3. 

Tabela 3. OEA da planta in natura e desidratada 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

In Natura 0,39% 0,34% 0,30% 

Desidratada 0,27% 0,24% 0,21% 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Nesse momento não se levou em consideração os horários de coleta o que 

pode ter ocasionado essa pequena flutuação de valores entres os dias, porém fica 

claro que as amostras in natura tiveram rendimento superior a dessecada. 

Em seus estudos com o óleo essencial de salsa, Martendal (2013) obteve 

melhor rendimento com sua planta desidratada (0,4%) em comparação com ela in 

natura (0,3%).   

Para (SANTOS et al., 2006) em estudos com óleo essencial de alecrim 

pimenta analisados em horários e épocas diferentes pode-se destacar que em 

época seca nos horários de 09h e 12h  a melhor forma de extração é da folha in 

natura.  Para o horário 15h não houve variação significativa, já em época chuvosa, o 

horário das 09h o melhor rendimento foi em folha seca. Para as 12h não houve 

variação significativa e para as 15h o melhor valor de rendimento encontrado foi em 

folhas in natura. 

Como existem variações entre estudos e dentro de um mesmo estudo, fica 

claro que muitos parâmetros podem afetar no rendimento da extração, por isso para 
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o presente estudo optou-se pela forma de extração da planta in natura que obteve 

melhores resultados nas amostras analisadas. 

 

4.2 MATERIAL VEGETAL (MELHOR HORÁRIO DE COLETA) 

 

São diversos os fatores que podem acarretar mudanças no teor de óleo 

essencial, nas propriedades terapêuticas, condimentares e rendimento como método 

de secagem, manejo pós-colheita, horário de colheita e local de cultivo (CANTWELL; 

REID, 1994). 

Comprovou-se com as coletas do alecrim em horários diferentes que existem 

variações de rendimento do OE ao longo do dia, observou-se que no horário das 

08h30 houve um rendimento médio de 0,31%. Os horário das 11h30 e 14h30 

apresentaram-se os menores rendimento com média de 0,22%. Sendo para o óleo 

de alecrim o melhor rendimento na coleta das 17h30 com média 0,42% (Tabela 4). 

 

Tabela 4. OEA da planta in natura colhida em horários diferentes 

Amostra 1 

(%) 

Amostra 2 

(%)  

Amostra 3 

(%) 

Médias 

(%) 

08:30 0,32 0,31 0,29 0,31±0,02 

11:30 0,22 0,23 0,21 0,22±0,01 

14:30 0,20 0,22 0,23 0,22±0,02 

17:30 0,42 0,44 0,39 0,42±0,03 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Esses resultados se assemelham aos de Gonçalves; Mancinelli e Morais 

(2009) que tiveram melhores rendimentos às 16h30 para alecrim (R. officinalis). O 

mesmo foi observado por (SANTOS et al., 2006) que avaliou o teor de óleo 

essencial de alecrim pimenta (Lippia sidoides Cham.) em três horários de colheita 

(9h, 12h e 15h) e obteve os melhores resultados a partir do período da tarde tanto 

para as folhas frescas e folhas secas em época seca.  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL (NÃO CULTIVADO) / 

(CULTIVADO) 

 

4.3.1 Densidade  

 

A densidade determinada em triplicata pelo método do capilar segundo a 

Farmacopéia Brasileira (2010) tanto do óleo essencial extraído de alecrim cultivado 

como para o não cultivado apresentaram valores médio de 0,90 resultados 

condizentes aos encontrados por (GOMES, 2003), (PROBST, 2012) e (STEFFENS, 

2010). 

 

4.3.2 Resultados da atividade antioxidante pelo método de DPPH 

 

No presente estudo, determinou-se o potencial antioxidante do OEA. 

Na determinação da atividade antioxidante por esse método, o radical DPPH 

reage com o antioxidante. A atividade antioxidante é determinada pelo grau de 

descoloração da solução metanólica de DPPH, que inicialmente é violeta e torna-se 

incolor proporcionalmente a capacidade antioxidante em seqüestrar o radical livre 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Coloração proveniente da escala de estabilização do radical livre DPPH. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Esse descoramento é monitorado espectrofotometricamente de modo a 

quantificar o grau de inibição da oxidação pelo antioxidante a ser testado. A curva 

padrão de DPPH, encontra-se na (Figura 19 e Figura 20). 

Os resultados foram expressos através da quantidade de oxidante capaz de 

sequestrar metade dos radicais livres DPPH (IC50). 

A partir do preparo de soluções contendo diferentes concentrações do radical 

DPPH obteve-se curva padrão, tanto para o óleo essencial de alecrim não cultivado 

Figura 19, como para o alecrim cultivado Figura 20, sendo que para o óleo essencial 

de alecrim não cultivado a equação linear da reta é de y= 0,011x + 0,000 com R2= 

0,999, já para o alecrim cultivado a equação linear da reta é de y= 0,013x -0,002 

com R2= 0,999  , para o cálculo de IC50 admitiu-se o valor de y, dado na equação, 

como sendo o valor da absorbância da solução controle dividido por dois para obter-

se o valor do consumo em µM DPPH. 

 

 

Figura 19. Curva padrão de DPPH para o Alecrim não Cultivado 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 20. Curva padrão de DPPH para o Alecrim Cultivado 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Para a realização das análises das amostras, utilizaram-se as concentrações 

de 1,25; 2,50; 5,00; 10,00 e 20,00 µL mL-1 em triplicata para garantir uma boa 

linearidade. Para o cálculo de IC50 plotou-se um gráfico, relacionando a inibição do 

radical DPPH frente a diferentes concentrações da amostra do OE observando-se as 

absorbâncias para o alecrim não cultivado (Figura 21) e alecrim cultivado (Figura 22) 

e obteve-se uma equação da reta y=-0,002x+0,615 com um R2=0,998 e y=-

0,001x+0,714 com um R2=0,998, respectivamente. 

Sendo assim o IC50, resultado da quantidade capaz de seqüestrar a metade 

dos radicais livres, pode ser calculado por essa última equação com valores de 

154,25 mg L-1 ou ainda 14,04g de óleo/g de DPPH para o óleo essencial de alecrim 

cultivado e 345,00 mg L-1. 

Quanto à porcentagem de inibição observou-se que quanto maior a 

concentração do OE maior é a ação da atividade antioxidante sendo os valores 

máximos de 5,55 para o óleo essencial não cultivado e 5,74 para o óleo essencial de 

alecrim cultivado para a concentração de 18,00 µL mL-1. 

Em estudo de Frohlich (2014) sobre a atividade antioxidante do óleo essencial 

de salsão, extraído por hidrodestilação, pode-se observar que o IC50 foi equivalente a 

285,3 mg L-1 e a porcentagem de inibição a 5 µL mL-1 é de 1,20%, valores esses que 

indicam que o óleo essencial de  alecrim do presente estudo tem uma capacidade 
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antioxidante superior comparado àquele. Em contrapartida, o óleo essencial de 

salsa, do mesmo estudo, teve o IC50 equivalente a 76,5 mg L-1 e sua porcentagem 

de inibição a 5 µL mL-1 é de 3,21% sendo sua capacidade antioxidante muito 

superior ao OEA. 

 

 

Figura 21. Curva da inibição do DPPH em óleo essencial de alecrim não cultivado 

Fonte: Autoria Própria. 

 

  

Figura 22. Curva da inibição do DPPH em óleo essencial de alecrim cultivado 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.3.4 Concentração Inibitória Mínima e Concentração Bactericida Mínima 

 

Os OEA apresentaram atividade antimicrobiana, para todas as bactérias 

testadas, conforme observado na Tabela 5 (para OE de planta não cultivada) e 

Tabela 6 (para OE de planta cultivada). 

 

Tabela 5. Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM), em  µL 

mL-1 do óleo essencial de Rosmarinus officinalis não cultivado,  frente as bactérias Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Salmonella enterica.  

Óleo Essencial 
Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 
Salmonella entérica 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Rosmarinus 

officinalis 
5,19 20,75 20,75 83 5,19 20,75 

       

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 6. Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) em  µL 

mL-1 do oleo essencial de Rosmarinus officinalis Cultivado frente as bactérias Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Salmonella enterica.  

Óleo Essencial 
Escherichia coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

thyphi 

Bacilus 

Cereus 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM     CBM 

Rosmarinus 

officinalis 
5,19 20,75 10,37 41,5 5,19 20,75 10,37   20,75 

        

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os OEA tiveram resultados similares tanto para E. coli como para os tipos de 

Salmonella, que são bactérias gram-negativas,  apresentando valores de 5,19 µL 

mL-1 e 20,75 µL mL-1 para CIM (Figura 23)  e CBM (Figura 24) respectivamente. No 

entanto, para a bactéria gram positiva S. aureus e B. Cereus, observou-se a 
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necessidade de uma maior concentração dos OE de planta cultivada e não cultivada 

para inibição do crescimento. 

  

Figura 23. Ensaio de Concentração Inibitória mínima (CIM) – Planta não Cultivada 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 

Figura 24. Figura parcial das análises de Concentração Bactericida Mínima do OE com E. coli – 

Planta não Cultivada 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Piccaglia et al.,(1993) testaram a atividade antibacteriana do óleo essencial 

de 12 plantas diferentes frente a 25 tipos de micro-organismos, sendo o alecrim uma 

das plantas estudadas, o OEA mostrou halos de inibição para todos os micro-

organismos estudados, estando entre eles o Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli. (DEANS; RITCHIE, 1987) por sua vez analisaram a atividade antibacteriana de 

50 óleos essenciais diferentes frente a 25 tipos de micro-organismos diferentes, 
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nesse estudo o OEA apresentou Halo de inibição para a maior parte dos tipos de 

micro-organismos estando incluso o Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 

Ao contrário do presente estudo, estudos realizados por Soliman et al. 19948 

apud (PORTE, GODOY, 2001) utilizando óleos essenciais de alecrim, de diferentes 

partes do Egito não tiveram atividades contra Staphylococcus aureus nem 

Escherichia coli. 

 

 

4.3.5 Composição química do óleo essencial 

 

Através de análise em CG-EM do OEA não cultivado, foi possível identificar 

27 componentes dos 28 picos presentes no cromatograma (Tabela 7). Os 

constituintes majoritários foram a cânfora (25,69%), 1,8-cineol (13,84%), α-pineno 

(12,76%) e o β-mirceno (9,80%), correspondendo a 62,1% do total de componentes 

do óleo. 

Para o OEA cultivado, realizou-se a análise em CG-EM, na qual 8 picos 

principais foram detectados sendo possível identificar 7 dos compostos presentes na 

v\xzc(Tabela 8), assim como para OEA não cultivado seus constituintes majoritários 

foram a cânfora (40,40%), 1,8-cineol (22,29%) e o α-pineno (18,02%) 

correspondendo a 80,7% do total de componentes do óleo. 

Em estudo realizado na cidade Campos do Goytacazes no Estado do Rio de 

Janeiro – Brasil os compostos predominantemente identificados em óleos de folhas 

secas do alecrim foram cânfora (35,17%), 1,8-cineol (24,14%), α-pineno (24,14%) e  

β-mirceno(14,87%)  que correspondeu em média a 90% da composição geral 

(PRINS; LEMOS; FREITAS, 2006) 

O OEA estudado por (RIBEIRO et al., 2012) que foi coletado na cidade de 

Boa vista do Tupim no estado da Bahia – Brasil, possui majoritariamente em sua 
                                                 

8
SOLIMAN, F.M.; EL-KASHORY, E.A.; FATHY, M.M.; GONAID, M.H. Analysis and biological activity of the 

essential oil of Rosmarinus officinalis from Egypt. Flavour and Fragrance Journal, v. 9, n. 1, p. 29-33, 1994. 
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composição o  α-pineno (19,8%),  β-mirceno (24,2%), 1,8- cineol (22,2%) e a 

verbenona (9,3%) e seu efeitos antimicrobianos associados a antibióticos é 

promissor quanto ao controle de bactérias potencialmente patogênicas de origem 

alimentar. 

 

Tabela 7. Composição química do óleo essencial do alecrim 

Pico T.R. Índice de Retenção Composto Área Percentual 

1 5,804 935 α-pineno 12,76 

2 6,146 950 canfeno 4,35 

3 6,813 979 β-pineno 3,86 

4 7,034 988 3-octanona 0,24 

5 7,149 993 β-mirceno 9,80 

6 7,491 1007 α-felandreno 0,21 

8 8,016 1026 ρ-cimeno 1,64 

9 8,122 1030 limoneno 3,73 

10 8,215 1034 1,8-cineol 13,84 

11 8,920 1060 γ-terpineno 1,34 

12 9,152 1069 (E)-β-terpineol 0,42 

13 9,725 1090 terpinoleno 1,12 

14 10,038 1102 linalool 2,32 

15 10,740 1128 eucarvona 1,12 

16 11,343 1149 cânfora 25,69 

17 11,787 1165 pinocarvona 0,35 

18 11,874 1168 borneol 2,21 

19 12,108 1177 cis-pinocanfona 0,33 

20 12,189 1180 (-)-terpinen-4-ol 1,20 

21 12,561 1193 α-terpineol 2,55 

22 12,725 1199 mirtenol 0,27 

23 13,085 1213 (-)-verbenona 4,49 

24 15,144 1288 bornilo Ester 1,19 

25 18,672 1425 (E)-cariofileno 3,02 

26 19,520 1459 α-humuleno 0,62 

27 21,199 1528 δ-cadineno 0,36 

28 22,645 1590 oxido cariofileno 0,42 
Fonte: Autoria Própria. 
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                     Tabela 8. Composição química do óleo essencial do alecrim 

Pico T.R. Composto Área Percentual 

1 8,484 α-pineno 18,02 

2 9,001 Canfeno 6,38 

3 10,012 β-pineno 7,70 

5 11,937 1,8-cineol 22,29 

6 12,973 γ-terpineno 0,65 

7 15,676 Cânfora 40,40 

8 23,506 β-Cariofileno 1,95 
 Fonte: Autoria Própria. 

   
 
 

Para os dois estudos o  α-pineno e o 1,8- cineol estiveram presentes com 

consideráveis porcentagens das composições, semelhante ao presente estudo que 

também teve índices elevados desses compostos, porém o óleo extraído por 

(PRINS; LEMOS; FREITAS, 2006) é mais semelhante quantos aos elevados níveis 

de cânfora. Ficando evidente que a localização do plantio interfere diretamente na 

composição do OE.  

 

4.4 MICROEMULSÃO 

 

Definiram-se as microemulsões através da Razão de Winsor, ou seja, 

visualmente observando-se a transparência e homogeneidade das formulações 

(Figura 25), obteve-se dezenove formulações de microemulsão (Figura 26). 

 

              Figura 25.  Exemplos aleatórios de formulações de microemulsões 

               Fonte: Autoria Própria. 
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                        Figura 26. Diagrama de fases da microemulsão 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Escolheram-se os dois pontos de microemulsão com menor utilização de 

surfactante e realizaram-se testes específicos (Tabela 9), sendo: (50;5;45) (óleo; 

água; surfactante) e (45;5;50) . 

 

 

Tabela 9. Análises de estabilidade/caracterização para as formulações de microemulsão com OEA. 

 

O.E Alecrim 

Analise de Caracterização / estabilidade (50; 5;45)* (45;5;50)* 

Média da aferição de pH 6,49 6,93 

Desempenho macroscópico (Após 48 horas) Homogêneo Homogêneo 

Separação de fase (centrifugação período de 1 hora) Homogêneo Homogêneo 

Estresse térmico (gradativo de 20 a 50ºC) Homogêneo Homogêneo 

Ciclos de gelo e degelo (3 ciclos de 12 horas) Estável Estável 

* (Óleo; Água; Surfactante) 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os pontos de microemulsão analisados apresentaram-se satisfatórios frente 

as condições impostas nos ensaios, tornando-se uma ótima alternativa para que 

estudos mais aprofundados utilizando os óleos essenciais como conservantes em 

produtos a base de água. 
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Em estudos de (ASSIS, 2014) utilizando microemulsões contendo óleo 

essencial de alecrim também obtiveram-se resultados satisfatórios quanto às 

propriedades físico-quimicas, boa extensão na área de formação de sistema 

microemulsionados e a autora ainda definiu a microemulsão como um promissor 

agente antimicrobiano como alternativa terapêutica. O que difere esse estudo do 

presente trabalho é a utilização de uma mistura de tensoativos, sendo as duas 

formas viáveis para realizar as formulações de microemulsões.  

 

4.5 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÂO DE FUNGOS EM EXTRATO DE 

TOMATE 

A partir dos fungos provindos do extrato de tomate inoculado em PDA 

mostrados na figura 27, isolaram-se três gêneros distintos apresentados na figura 

28. Os gêneros foram identificados segundo suas morfologias em microscópio. 

 

 

Figura 27. Fungos provenientes do extrato de tomate 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 28. Fungos isolados do extrato de tomate 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

4.6 ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

O poder antifúngico dos óleos essenciais vem sendo estudado há vários anos e 

muitos autores trazem resultados positivos quanto sua atividade (SOYLU; KURT; 

SOYLU, 2010; ISMAN, 2000) 

Para o presente estudo concentrações superiores a 0,50 µL mL-1 do óleo 

essencial de alecrim mostraram-se bons inibidores de crescimento para o fungo do 

gênero Mucor sp. como demonstrado na Tabela 10 e Figura 29. 

 Sendo que para o óleo essencial com concentração 2,00 µL mL-1 e 4,00  µL 

mL-1, as duas mais altas estudadas, obtiveram halos de inibição superiores até ao do 

antifúngico Clotrimazol 3,0 µg mL-1, com valores médios de halo em 96 h de 35,3, 

15,2 mm e 47,2 mm. 
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Para a concentração de 0,25 µL mL-1 o halo de inibição foi pouco menor que a 

da amostra controle. 

Tabela 10. Atividade antifúngica do OEA frente ao fungo do gênero Mucor sp.  

Mucor sp. 

24h 48h 72 h 96 h 

Ẋ Ẋ Ẋ Ẋ 
*Controle 11,2±0,32NS 37±2,52 NS 60,6±2,93 NS 74,3±2,33 NS 

*Clotrimazol 3,00 µg mL-1 8,7±0,25** 20,3±0,72** 33±0,49** 47,2±0,21** 

*Tween 80 10,5±0,42 NS 35,1±2,89** 58,5±3,25** 71,8±3,10** 

*OE 0,25 µL mL-1 12,7±1,01** 37,6±1,31 NS 58,5±1,99** 70,3±3,69** 

*OE 0,50 µL mL-1 12,2±0,93 NS 35,4±0,57** 52,7±1,15** 58,6±4,92** 

*OE 2,00 µL mL-1 9,5±0,36** 16,8±0,40** 28,4±5,13** 35,3±3,08** 

*OE 4,00 µL mL-1 8,3±0,15** 8,9±0,31** 12,6±0,31** 15,2±0,95** 
*Medida do halo de inibição em mm 
** – Tratamentos que diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett 
NS – Tratamentos que não diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett  

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 

 

Figura 29. Cinética do crescimento de halos para o fungo do gênero Mucor sp. 
Fonte: Autoria Própria. 
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Para o fungo do gênero Aspergilus sp. somente a concentração  4,0 µL mL-1 do 

óleo essencial de alecrim mostrou um melhor inibidor de crescimento comparado 

aos halos de inibição do antifúngico clotrimazol 3,0 µg mL-1, para todos os tempos 

analisados, com valores médios de halo em 96 h de 26,9 e 30,5 mm, 

respectivamente, demonstrado na Tabela 11 e Figura 30. 

As concentrações menores do que 4,0 µL mL-1 também mostraram-se 

inibitórias mas em proporções muito inferiores, também pode-se observar que o halo 

formado naturalmente em amostra controle tem um tamanho menor comparados aos 

outros gêneros estudados. 

Tabela 11. Atividade antifúngica do OEA frente ao fungo do gênero Aspergillus sp.    

 

Aspergillus sp. 

24h 48h 72 h 96 h 

Ẋ Ẋ Ẋ Ẋ 

*Controle 13,9±0,98NS 25,6±1,52NS 31,4±2,34NS 33±1,93 NS 

*Clotrimazol 3,00 µg mL-1 11,3±0,65** 20,4±2,69** 27,0±2,43** 30,5±2,72** 

*Tween 80 13,4±1,37NS 28,3±2,44** 30,7±1,91NS 34,9±1,99NS 

*OE 0,25 µL mL-1 12,6±0,72NS 28,5±2,16** 31,5±1,97NS 34,7±1,76NS 

*OE 0,50 µL mL-1 12,2±0,66** 26,6±0,93NS 30,4±3,40NS 29,6±2,67NS 

*OE 2,00 µL mL-1 9,0±1,25** 17,9±0,44** 27,4±0,75** 33,6±1,26NS 

*OE 4,00 µL mL-1 8,6±0,55** 11,6±1,08** 18,1±2,22** 26,9±4,30** 
*Medida do halo de inibição em mm 
** – Tratamentos que diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett 
NS – Tratamentos que não diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 30. Cinética do crescimento de halos para o fungo do gênero Aspergilus sp. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o fungo do gênero Penicillium sp. concentrações superiores a 0,50   µL 

mL-1 de óleo essencial de alecrim mostraram-se bons inibidores de crescimento 

como demonstrado na Tabela 12 e Figura 31. 

 Sendo que para o óleo essencial com concentração 4,00 µL mL-1, a mais alta 

estudada, obteve-se halo de inibição superior até ao do antifúngico clotrimazol 

3,0 µg mL-1, com valores médios de halo em 96 h de 25,1 mm e 29,5 mm. 

Para a concentração de 0,25 µg mL-1 o halo de inibição foi pouco menor que a 

da amostra controle. 

 

 

 

 



64 

  

 

 

Tabela 12. Atividade antifúngica do OEA frente ao fungo do gênero Penicillium sp.. 

*Medida do halo de inibição em mm 
** – Tratamentos que diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett 
NS – Tratamentos que não diferem do controle a 5% pelo teste de Dunett 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 

Figura 31. Cinética do crescimento de halos para o fungo do gênero Penicillium sp. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Penicillium sp. 

24h 48h 72 h 96 h 

Ẋ Ẋ Ẋ Ẋ 

*Controle 21,6±0,52NS 37,6±1,46NS 53,5±2,20NS 65,6±5,97NS 

*Clotrimazol 3,00 µg mL-1 11,2±1,14** 20,9±0,90** 28,8±1,01** 29,5±1,07** 

*Tween 80 19,9±1,00** 39,6±2,33** 56,1±2,22** 65,4±1,62NS 

*OE 0,25 µL mL-1 18,3±3,05** 36,3±1,18NS 55,2±2,51** 73,3±3,72** 

*OE 0,50 µL mL-1 14,4±0,26** 35,4±2,24** 50,4±2,52** 64,7±1,2 NS 

*OE 2,00 µL mL-1 8,7±0,21** 20±3,38** 33,3±2,58** 41,8±1,51** 

*OE 4,00 µL mL-1 8,8±0,53** 8,4±0,30** 14,2±3,38** 25,1±2,05** 
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4.7 EXTRATO DE TOMATE COM/SEM MICROEMULSÃO DE OE APÓS 

ABERTO 

4.7.1 Aferição de pH 

 A presença do óleo essencial de alecrim em diferentes concentrações não 

afetou nos valores de pH sendo que para todos os tempos os valores aferidos foram 

iguais ou muito próximos entre si como mostra a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Aferição de pH em diferentes dias 

Quantidade dias aberto OE 0,0% OE 0,5% OE 1,0% 

3 4,33 4,33 4,35 

4 4,24 4,25 4,25 

5 4,43 4,43 4,43 

6 4,45 4,43 4,42 

8 4,43 4,42 4,33 

10 4,36 4,37 4,33 

12 4,34 4,34 4,34 

14 4,26 4,26 4,26 
Fonte: Autoria Própria. 

 

4.7.2 Contagem total de micro-organismos mesófilos aeróbios/microaeróbios 

 O número mais provável de bactérias microaeróbias e aeróbias em todas as 

amostras de extrato de tomates estudadas com/sem a presença de OEA não 

apresentaram crescimento de colônias nas diluições 10-2. 

 A possível causa desse não crescimento de colônia pode estar associada ao 

caráter ácido do extrato de tomate, tendo em vista que o pH ótimo para crescimento 

da maioria das bactérias está na região neutra entre 6,5-7,5 (PEREIRA et al., 2009).   
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4.7.3 Contagem Total de Fungos 

 A contagem de fungos foi realizada inicialmente no sétimo dia em que o 

extrato de tomate estava aberto, esse tempo foi determinado tendo em vista o 

crescimento lento dos fungos que pode variar de 7 a 14 dias. 

Foram contados no total 128 campos para cada concentração de extrato de 

tomate, nos quais o extrato de tomate sem concentração de óleo essencial 

apresentou apenas 11 campos sem a presença de micélio de fungo, o extrato de 

tomate com a concentração de 0,5% apresentou 15 campos sem a presença de 

micélio de fungo já o óleo essencial a 1,0% apresentou 23 campos negativos.  

No décimo quarto dia os valores de campos negativos do extrato de tomate 

em presença de 1,0% de óleo essencial continuaram superiores sendo 16 campos, 

para a presença de 0,5% de óleo essencial foi de 14 campos e sem a presença de 

óleo essencial 8 campos ficaram negativos, conforme a tabela 14. 

Tabela 14. Campos negativos de Micélios de fungos após o extrato de tomate aberto. 

Campos negativos 

7 dias após aberto 14 dias após aberto 

OE 0,0% 11 8 

OE 0,5% 15 14 

OE 1,0% 23 16 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Cabe ressaltar que a resolução vigente permite valores de até 40% de 

campos positivos com filamentos para o extrato de tomate em seu controle de 

qualidade, porém a mesma legislação não traz informações para o produto após 

aberto, sendo então a especificação exigida pela ANVISA não cabe ao presente 

trabalho.  
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5 CONCLUSÕES 

 

O extrato de tomate após aberto tem sua deterioração de forma rápida, 

podendo ser utilizado aproximadamente entre cinco e sete dias, os óleos essenciais 

de especiarias estão sendo amplamente estudados por sua ação antimicrobiana 

sendo que algumas plantas podem ser utilizados no combate de bactérias 

deteriorantes de alimento. 

 O presente estudo mostra que o óleo essencial de alecrim tem influência 

direta quanto a inibição do desenvolvimento dos halos de fungos dos gêneros Mucor 

sp; Aspergilus sp; Penicillium sp  isolados do extrato com micélios de fungos.  

 Também observou-se que nos tempos analisados de sete e quatorze dias, 

após o extrato do tomate aberto, a contagem dos micélios de fungos em câmara de 

neubauer para os extratos de tomate em presença OE foi inferior em comparação ao 

mesmo extrato de tomate sem presença do OE. 

 Quanto ao número mais provável de bactérias microaeróbias e aeróbias em 

todas as amostras de extrato de tomates estudadas com/sem a presença de OEA 

não apresentaram crescimento nas diluições 10-2.   
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