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RESUMO 
 
 
 

As espécies majoritárias de fungos identificadas no ambiente da indústria de 
alimentos foram dos gêneros Aspergilus flavus, Aspergilus niger e Penicillium spp., 
sendo identificado posterirmente como de maior freqüência, 71,7% o gênero 
Penicillium. Com o objetivo de viabilizar alternativas seguras para controlar e/ou 
eliminar estes fungos foi realizada a triagem microbiológica com 14 óleos essenciais 
frente a 14 cepas do gênero Penicillium. Os resultados médios de halos de inibição 
revelaram que os óleos de Cinnamomum zeylanicum, Cymbopongon citratus, 
Syzygium aromaticum e Origanum vulgare apresentaram maior significância. Por 
outro lado, os de Rosmarinus officinalis, Eucalyptus globulus, Laurus nobilis e 
Sassafras albidum não apresentaram atividade significativa contra as cepas 
testadas. O óleo essencial (OE) de Cinnamomum zeylanicum apresentou maior 
efetividade e com ele foram realizados ensaios para determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM), para a avaliação do efeito sobre o crescimento micelial e a 
germinação de esporos, utilizando o OE e uma solução clorada Vega® (VG), 
comumente utilizada na indústria. Para a CIM os valores encontrados variaram de 
256 a 512 µg/mL tanto para o OE quanto para o VG. O efeito observado sobre o 
crescimento radial foi concentração dependente para os dois produtos. Sobre a 
germinação dos esporos, o OE demonstrou maior efetividade em relação ao VG, 
interferindo na germinação dos conídios. O OE desponta como uma excelente 
alternativa a ser utilizada no controle de um representante do fungo filamentoso 
como Penicillium, visto que o VG necessitou de uma maior concentração de 
aplicação e, ainda assim, não apresentou a mesma efetividade do OE. 
 
 
 
Palavras-chave: Avaliação Antifúngica, Óleo Essencial, Cinnamomum zeylanicum 
Blume, Penicillium. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The majority fungal species identified in the food industry environment 
were Aspergillus flavus, Aspergillus niger and Penicillium spp., the latter being 
identified with higher relative frequency (71.70%) the  Penicillium gender. The 
microbiological screening on 14 essential oils against 14 Penicillium spp. strains was 
performed in order to facilitate safe alternatives for control and/or elimination of this 
fungus. The average results for inhibition halos were 13.30 to 42.20 mm, whose oils 
from Cinnamomum zeylanicum, Cymbopongon citratus, Syzygium aromaticum, 
Origanum vulgare showed greater activity and those from Rosmarinus officinalis, 
Eucalyptus globulus, Laurus nobilis and Sassafras albidum showed no significant 
activity against tested strains. The essential oil of Cinnamomum zeylanicum Blume 
(OE) showed greater effectiveness and was used to determine the minimum 
inhibitory concentration (MIC) to assess its effect on mycelial growth and spore 
germination by using EO and chlorine solution Vega® (VG), commonly used in 
industry. MIC values obtained range from 256 to 512μg/mL both for EO and VG. The 
observed effect on the radial growth was concentration dependent for both products. 
On the spores’ germination, EO showed higher effectiveness compared to VG 
interfering with conidia germination. The EO emerges as an excellent alternative to 
be used for Penicillium control, since VG needed higher concentration though not 
having the same EO effectiveness. 
 
 
Keywords: Antifungal Evaluation, Essential Oil, Cinnamomum zeylanicum Blume, 
Penicillium. 
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A Segurança Alimentar e Nutricional é definida no Brasil como o acesso 

garantido a todas as pessoas aos alimentos básicos e seguros, em qualidade e 

quantidade suficientes de forma permanente e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais (VALENTE, 2006). Constituindo-se, desta forma, um 

conceito bastante abrangente, por sua natureza interdisciplinar que envolve desde o 

acesso, à garantia da qualidade na produção dos alimentos (KEPPLE; SEGALL-

CORREA, 2011). 

A questão da segurança alimentar tem se apresentado como tema pertinente 

dos países de todo o mundo, não apenas em estudos científicos, mas também nas 

questões de ordem político-econômica. Debates sobre segurança alimentar têm 

demonstrado uma grande preocupação com o estudo de alternativas mais eficientes 

para controle e garantia da inocuidade dos alimentos, especialmente na eliminação 

de microrganismos patogênicos da cadeia alimentar, já que os métodos 

convencionais, de inspeção e análises microbiológicas têm-se mostrado 

insuficientes para garantir a segurança do alimento (NACMCF, 1998; SOLIS, 1999). 

Notificações de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), no mundo, 

indicam o surgimento de um novo cenário epidemiológico caracterizado, 

principalmente, pela rapidez de propagação, alta patogenicidade e caráter 

cosmopolita dos agentes patogênicos, com especial destaque aos infecciosos, como 

Listeria monocitogenes e Salmonella sp. É necessário dar ênfase à adoção de 

medidas preventivas para o controle de riscos de situações que caracterizem os 

perigos de origem microbiológica presentes nas várias etapas do processo de 

produção de alimentos (FRANCO; LANDGRAF, 1996; BRYAN, 1992; ALMEIDA, 

1998). 

Observa-se, no cenário atual, que os procedimentos para controle de 

microrganismos estão mudando no mundo todo, com um ritmo maior ou menor, 

dependendo do estágio de desenvolvimento econômico e social de cada país. 

Vários fatores apontam esta mudança como um fato inevitável, destacando-se os 

motivos que incluem o custo elevado para se desenvolver novas moléculas 

químicas; o aumento do rigor na legislação de alguns países quanto à presença de 

resíduos químicos em alimentos e medicamentos, a preocupação do público quanto 
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a efeitos adversos que estes resíduos podem causar a saúde do consumidor (SILVA 

; DIAZ; FEBRE, 2002). 

Reconhecendo as limitações das abordagens tradicionais, as empresas têm 

buscado desenvolver sistemas de controle, capazes de garantir qualidade total em 

seus produtos, com o objetivo de atender a um consumidor cada vez mais exigente 

e consciente de seus direitos (FDA, 1997). Em consonância com a filosofia da 

qualidade total, o sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC), proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que representa 

importante ferramenta no controle da qualidade higiênico-sanitária da produção de 

alimentos, elenca pontos de perigos críticos de controle ou eliminação, desde a 

origem ao destino final deste alimento (FRANCO; LANDGRAF, 1996). 

A abordagem do APPCC concentra-se em perigos baseados em fatores 

causadores de surtos ocasionados por doenças transmitidas por alimentos e nas 

características dos agentes patogênicos, que podem ser transmitidos pelos 

alimentos. Assim, os esforços são direcionados aos principais problemas que 

envolvem riscos para a saúde pública, destacando-se a contaminação do ar 

ambiente como forma de controle da contaminação flutuante presente na linha de 

produção do sistema industrial. 

A população microbiana do ar não tem traços de especificidade, sendo 

composta de espécies presentes nos ecossistemas terrestres e aquáticos, trazidos 

para a atmosfera juntamente com a poeira ou em gotas formadas durante a 

evaporação. O ar também pode conter agentes patogênicos disseminados pelos 

manipuladores ou possíveis fontes externas de contaminação (AZEVEDO; 

ROITMAN; TRAVASSOS, 1991). 

Diante do fato de ser o ar ambiente da linha de produção uma fonte potencial 

de contaminação, torna-se importante averiguar alternativas seguras que possam 

minimizar ou eliminar este risco de contaminação. Para tanto, tem se desenvolvido 

métodos de investigação in vitro que produzam resultados confiáveis e possam ser 

reproduzidos e validados, sendo os óleos e extratos de plantas bases para as 

diversas aplicações na medicina e na indústria em geral (NASCIMENTO et al., 

2007). Sendo assim, serve tal realidade para diversas investigações científicas com 

vistas à confirmação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais (ALMEIDA et 

al., 2006; ARRUDA et al., 2006). 
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Woolf (1999) define o óleo essencial como qualquer classe de óleos voláteis 

que compõem uma mistura de hidrocarbonetos complexos e outras substâncias 

químicas extraídas de uma planta. Para Maia (1994), os óleos essenciais não têm 

função direta nas principais atividades bioquímicas da planta, mas atuam com 

função direta na atração de polinizadores e repelência de insetos. 

Os óleos essenciais do grupo dos condimentos (temperos) são os que têm 

mostrado melhores resultados como antifúngicos, indicando a possibilidade destes 

óleos e seus principais compostos serem os mais estudados, embora todas as 

plantas produzam óleos essenciais com potencial para interferir no crescimento de 

microrganismos (SOLIMAN; BADEAA, 2002; MONTES-BELMONTE; CARVAJAL,1998). 

Dentre diversos produtos naturais, os óleos essenciais de Cinnamomum 

zeylanicum Blume (Lima et al., 2006), Citrus limon L.(Oliveira et al., 2007), 

Cymbopogon citrates (HEYDER; SILVA, 2004) , Coriandrum sativum L., 

Cymbopongo winterianus Jowitt, Cymbopogon citrates Stapf, Eucalyptus globulus 

Labill, Laurus nobilis L., Lavandula angustifolia Mill, Origanum majorana L., 

Origanum vulgare L., Pimpinella anisum L., Rosmarinus officinalis L., Sassafras 

albidum Nutt. Ness, Syzygium aromaticum L. tem sido testados por suas atividades 

antifúngicas.  

O que ressalta a importância de avaliar a possível atividade antifúngica de 

produtos naturais como óleos essenciais para o controle da microbiota ambiental, 

como ponto de controle de qualidade em um sistema industrial de produção de 

alimentos, bem como a sua ação frente às células fúngicas comparada com a ação 

de sanitizantes clássicos utilizados na indústria de alimentos. 
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2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a atividade antifúngica de óleos essenciais obtidos de diferentes 

espécies vegetais sobre a espécie fúngica majoritária isolada de sistemas fechados 

de produção industrial de alimentos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

  Isolar e identificar os principais contaminantes fúngicos ambientais de 

sistemas fechados de produção industrial de alimentos; 

  Realizar triagem microbiológica com os óleos essenciais para selecionar 

aquele que produzir a melhor atividade antifúngica; 

  Traçar o perfil de atividade antifúngica do óleo essencial selecionado por meio 

da determinação da Concentração Inibitória Mínima - CIM; 

  Determinar a cinética de morte microbiana; 

  Comparar a atividade antimicrobiana do óleo essencial selecionado com 

agentes clorados utilizados na indústria. 
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3.1 Segurança Alimentar 
 

A Segurança Alimentar é um conceito bastante explorado nos últimos anos, 

onde os consumidores buscam a partir da aplicação deste conceito ter acesso a 

alimentos em quantidade e qualidade que não incorram em prejuízos a sua saúde 

(JORGE, 2008). Para o Codex Alimentarius (WHO/FAO, 2003), a segurança 

alimentar é conceituada como a garantia de que os alimentos não causarão 

prejuízos à saúde do consumidor quando ingeridos conforme a utilização indicada, 

relacionando-se diretamente as práticas de higiene na confecção dos gêneros 

alimentícios. 

A segurança alimentar é a “garantia de condições de acesso aos alimentos 

básicos, seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais” (BRASIL, 2010; 

KEPPLE, SEGAL- CORREA, 2011), Figura 1. 

 

 
Figura 1: Esquema relacionado à Segurança Alimentar (Adaptado: CORREIA, 2007) 

 

Ao conceito de segurança alimentar adiciona-se a segurança do alimento 

“food safety” que tem como princípio a oferta de alimentos seguros, isentos de riscos 

à saúde do consumidor, que contenham atributos de qualidade que sejam do seu 
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interesse, não apenas o de “food security” que assegura o acesso ou abastecimento 

adequado a uma população (TALAMANI; PEDROZO; SILVA, 2005). 

A segurança do alimento vem sendo objeto de interesse por parte de diversos 

segmentos e agentes da sociedade, dos eixos, econômicos, políticos, da 

população/consumidores e de algumas Organizações Não-Governamentais (ONG), 

que surgem como agentes de pressão sobre o ambiente institucional, com a 

percepção de que existe a probabilidade de risco ou prejuízo à saúde devido ao 

consumo de alimentos adulterados ou contaminados. É função do Estado, baseado 

na necessidade de garantir o direito de propriedade do bem público, proporcionar 

segurança no consumo de produtos alimentícios e intervir na busca da segurança 

alimentar por intermédio da eficiente utilização dos mecanismos formais (SPERS, 

2003). 

A não aplicação dos conceitos de Segurança Alimentar podem submeter a 

população à quadros de toxinfecção alimentar. As doenças transmitidas por 

alimentos (DTA) são relatadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

encontrando-se enquadradas entre os maiores problemas de saúde pública do 

mundo, tendo a diarréia como causa mais frequente de mortalidade infantil em 

países em desenvolvimento (CALIFANO, 2000).  

As doenças transmitidas por alimentos são causadas por agentes, os quais 

penetram no organismo humano por meio da ingestão de água ou alimentos 

contaminados. Os agentes causadores das DTAs podem ser químicos, como 

pesticidas e metais tóxicos ou biológicos, como microrganismos patogênicos 

(NOTERMANS; VERDEGAAL, 1992). 

Diversos fatos relacionados à insegurança alimentar têm ocorrido em nossa 

sociedade, tornando a busca pela segurança do alimento fator primordial para 

avaliação qualitativa em relação à compra. No entanto, existem atributos que não 

podem ser avaliados, surgindo então, a necessidade de constante inovação nas 

técnicas de controle de qualidade utilizadas pela indústria de alimentos (TALAMANI; 

PEDROZO; SILVA, 2005). 
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3.2 Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos 

 
O conceito de qualidade de alimentos, na visão do consumidor, nada mais é 

do que a satisfação de características como sabor, aroma, aparência, embalagem, 

preço e disponibilidade. Muitas vezes, a condição intrínseca de “segurança 

alimentar” é desconhecida quando se refere aos aspectos relacionados à influência 

deste alimento sobre a saúde do consumidor, sendo até um contrasenso, visto que 

os alimentos são consumidos para fornecer nutrientes, ou seja, manter a saúde dos 

consumidores (WURLITZER, 2008). 

Segundo Maranhão (2005), sistema de qualidade é um conjunto de regras 

mínimas com o objetivo de orientar cada parte da empresa para que execute 

corretamente e, no tempo devido, a sua tarefa, em harmonia com as outras, estando 

todas direcionadas para o objetivo comum da empresa: o lucro.  

Puri (1994) define que um sistema de qualidade engloba todos os processos 

que contribuem em conjunto para obtenção da qualidade. Ao se implantar um 

sistema de qualidade na indústria de alimentos devem ser observadas todas as 

variáveis que norteiam um possível desvio da qualidade, desde a qualidade e 

sanidade da matéria prima, ao manipulador e ambiente de processamento. 

A concepção mais aceita de qualidade considera-a como um conjunto de 

características que diferenciam as unidades individuais de um produto e que têm 

importância na determinação do grau de aceitabilidade daquela unidade pelo 

comprador/consumidor. As características dos atributos de qualidade de produtos 

alimentícios dividem-se em três categorias principais: quantitativos, ocultos e 

sensoriais (BELLEZANI, 2004). 

Em indústrias de alimentos, o conceito qualidade está relacionado à 

produtividade e segurança, no aspecto segurança relativa ao consumo, além dos 

programas de qualidade voluntários, os sistemas de BPF (Boas Práticas de 

Fabricação) e APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) são 

exigidos pela legislação (WURLITZER, 2008), vigente no Brasil, englobando desde 

os procedimentos operacionais padronizados até a gestão de riscos no setor 

produtivo como ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2: Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos 
Fonte: PERETI; ARAÚJO, 2010. 

 

O sistema APPCC, se constitui como uma ferramenta importante na 

identificação, avaliação e controle dos eventuais perigos que possam interferir na 

qualidade final do alimento produzido, funcionando como um sistema preventivo de 

garantia de qualidade, como ilustrado na Figura 3 (FDA/CFSAN, 2005). 
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Figura 3: Ferramentas de Controle na Segurança Alimentar (Adaptado: FORSYTHE, 2002) 

 

De acordo com o Institute of Food Technologists (IFT, 2002), baseado nos 

princípios do APPCC, existe a necessidade de buscar novas abordagens, sendo 

estas bem concebidas para a proteção da saúde pública, onde identifica-se 

rapidamente e com precisão diferentes tipos de riscos, classifica-os por nível de 

importância e identifica as abordagens com maior potencial para reduzir os riscos. 
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3.3 Variáveis intervenientes na qualidade dos alimentos processados 
 

Existe um reconhecimento por parte da FDA e WHO que as doenças de 

origem alimentar causadas por perigos microbiológicos são um problema de saúde 

pública mundial e que têm seus índices com aumento crescente. Ressaltam-se 

também a incidência dos perigos químicos, devido à utilização inadequada de 

produtos químicos, como aditivos alimentares, medicamentos veterinários, 

defensivos agrícolas (WHO/FAO, 2002).  

Os alimentos funcionam como veículos por meio dos quais muitos 

microrganismos causadores de DTA podem chegar a um novo hospedeiro com 

condições adequadas para colonização (NEWELL et al., 2010). Para Havellar 

(2009), os microrganismos patogênicos podem entrar e permanecer na cadeia 

produtiva em diferentes momentos ou etapas, adaptando-se facilmente ao ambiente 

produtivo, sobrevivendo, multiplicando-se e produzindo compostos tóxicos nocivos a 

saúde do consumidor. Para Pelczar e colaboradores (1998), o grau de contaminação 

do ar interno sofre influências de fatores como a taxa de ventilação, o número de 

pessoas que ocupam o ambiente, a natureza e o grau de atividade exercida por 

esses indivíduos. 

A detecção de microrganismos no ambiente de processamento dos alimentos 

indica um risco potencial de contaminação do produto acabado, reduzindo a sua 

qualidade. Entre as principais fontes de contaminação do meio ambiente estão os 

alimentos, os manipuladores, os vetores e pragas urbanas que incluem animais e 

insetos, além de equipamentos, utensílios e componentes estruturais do prédio mal 

higienizados. O ar ambiente, as embalagens primárias, as mãos dos funcionários, 

bem como os equipamentos e os utensílios, constituem pontos importantes que 

devem ser ajustados às Boas Práticas de Fabricação (BPF) de forma a não 

representarem risco de contaminação para o produto (SILVA JR, 1999). 

No ar de ambientes de processamento encontram-se, principalmente, esporos 

de bactérias, fungos e leveduras, porém, quando os manipuladores são a principal 

causa de contaminação microbiana desses ambientes, há predominância de formas 

vegetativas de bactérias, entre as quais estão incluídas espécies dos gêneros 

Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus e outros organismos relacionados com 
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o trato respiratório, com a pele e com o cabelo (SALUSTIANO; BRABES; 

ANDRADE, 2001). 

Dentre os contaminantes do ar destacam-se os fungos filamentosos que são 

multicelulares, constituídos por filamentos ramificados e entrelaçados chamados de 

hifas, cujo conjunto constitui o micélio, podendo possuir esporos sexuais facilmente 

propagáveis pelo ar (GAVA, 1978). Os fungos filamentosos relacionam-se à 

contaminação dos alimentos por meio direto ou contaminação do ambiente, com 

larga produção de micotoxina, merecendo destaque: Aspergillus flavus e A. 

parasiticus que poduzem aflatoxina em amendoim, castanhas e milho; Aspergillus 

clavatus com a produção de patulina pela contaminação de frutas; Penicillium 

citrinum pela produção de citrinina no arroz, Penicillium expansum produz a 

paulatina em frutas, pães e linguiças; Fusarium moniliforme que contamina o milho 

produzindo a fumosina, onde a maioria destas micotoxinas são termoresistentes. 

Portanto, não são eliminadas totalmente durante os processos industriais, podendo 

funcionar como agentes carcinogênicos e mutagênicos, provocar 

imunocomprometimento e muitas doenças em geral crônicas, ressaltando-se 

comprometimentos, renais e hepáticos aos consumidores de possíveis alimentos 

contaminados (GAVA; SILVA; FRIAS, 2009). 

 

3.4 Alternativas Utilizadas na Indústria para Controle da Contaminação 

 

A gestão de qualidade visa minimizar ou excluir todos os riscos de 

contaminação existentes na linha de produção dos alimentos, sendo a higienização, 

a limpeza e a sanitização etapas importantes para a segurança e qualidade dos 

alimentos. As empresas de alimentos, segundo Evangelista (2003), buscam 

alternativas seguras para eliminação dos riscos sanitários, sendo os agentes 

químicos presentes em soluções sanitizantes a primeira opção de utilização. 

Os principais agentes químicos são constituídos por compostos iodados, 

cloro, quaternários de amônio, ácidos orgânicos como ácido cítrico e ácidos láctico 

(BERBARI et al., 2001), outros ácidos como o ácido peracético, agentes gasosos e 

antibióticos (EVANGELISTA, 2003). Os compostos iodados apresentam sua ação 

relacionada diretamente ao seu alto poder de penetração à parede celular. Tem 

como vantagens de não apresentar alto grau de irritação a pele e mucosa e baixa 
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corrosividade ao metal, porém, tem sua eficiência diminuída com a elevação do pH, 

podendo causar alterações no sabor e ou odor dos alimentos (EVANGELISTA, 

1992). 

As soluções cloradas são largamente utilizadas, na forma de gás cloro, 

hipoclorito de cálcio ou sódio. O cloro ativo, nas suas várias formas é o sanitizante 

mais usado em alimentos, por apresentar um amplo espectro de ação 

(NASCIMENTO e SILVA, 2010). Com a destruição da cápsula bacteriana de 

proteção e oxidação do protoplasma celular exercem a sua ação sanitizante 

ressaltando-se o ponto negativo quando da produção de cloraminas tóxicas. 

Apresenta a vantagem de ser um dos sanitizantes de menor custo, em contrapartida, 

é altamente corrosivo, podendo irritar a pele, mucosa e vias respiratórias dos 

manipuladores (EVANGELISTA, 2003) 

Os compostos quaternário de amônio são sanitizantes catiônicos sintéticos, 

estáveis, solúveis em água e de baixa toxicidade, possuem boa estabilidade, 

solubilidade em água e toxicidade relativamente baixa (PELCZAR, 1980), sua ação 

bactericida é atribuída à alteração da permeabilidade da membrana celular o que 

leva ao esgotamento celular e inativação enzimática, desnaturação protéica e 

ruptura da membrana celular (ROMÃO, 1996). 

Segundo Germano e Germano (2003), o ácido peracético é o princípio ativo 

de vários sanitizantes comerciais, constituídos de uma mistura estabilizada de ácido 

peracético, peróxido de hidrogênio, ácido acético e um veículo estabilizante. O ácido 

peracético é um forte oxidante com mecanismos de ação ligado a parede celular e 

no interior da célula microbiana o que danifica o sistema enzimático causando a 

destruição do microrganismo.  

 

3.5 Novas Alternativas Utilizadas para o Controle de Qualidade 

 

Em busca de novas alternativas para assegurar a produção de alimentos 

isentos de perigos microbiológicos, desponta a utilização de compostos naturais 

biologicamente ativos ou princípios ativos oriundos de plantas como agentes 

bactericidas e fungicidas, sendo alguns constituintes destas substâncias 

comprovadamente fungitóxicos, conforme relatos em diversos artigos (OKIGBO et 

al., 2006; ARAÚJO et al., 2009; SCHWAN-ESTRADA, 2002). 
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Um grupo de compostos que tem sido apontado pelas pesquisas como 

alternativa são os óleos essenciais, misturas complexas e altamente variáveis, 

obtidos de diferentes partes das plantas (AFLATUNI, 2005), tendo sido reconhecidas 

algumas das suas propriedades como agente antibacteriano, antifúngico, antiviral, 

inseticida e antioxidantes descrita por diferentes pesquisadores (KORDALI et al., 

2005; PEZO et al., 2006).  

 

3.5.1 Óleos Essenciais 

 

Os óleos essenciais são misturas complexas e altamente variáveis de 

constituintes que pertencem a dois grupos químicos: os terpenóides e os compostos 

aromáticos (AFLATUNI, 2005). De acordo com Bruneton (1995), os óleos essenciais 

podem ser acumulados em diversos tipos de órgãos, como em raízes, caules, 

folhas, flores e frutos, além das próprias sementes; o mesmo autor ainda afirma que 

os óleos essenciais geralmente estão associados a formas especializadas de 

armazenamento nas plantas. 

 

3.5.1.1 Cinnamomum zeylanicum Blume 

 

A família Laureacae destaca-se por apresentar uma grande importância 

econômica, onde algumas especies são utilizadas pela indústria cosmética e 

alimentícia para fabricação de diferentes produtos (MARQUES, 2001). 

O gênero Cinnamomum pertencente à família Lauraceae compreendendo 

cerca de 250 espécies que são distribuídos na Índia, China, Sri Lanka e Austrália, 

sendo conhecidas porpularmente pelo nome de canela. Cultivada também em 

países tropicais da América do Sul, como o Brasil, onde as maiores plantações 

encontram-se nas regiões Sul e Sudeste (ALONSO 1998). As folhas de canela são 

utilizadas extensivamente como especiarias em alimentos ou para produzir óleos 

essenciais, apresentando um sabor quente que exala um odor picante quando 

esmagadas (JAYAPRAKASHA; RAO; SAKARAIAH, 2003). 
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Cinnamomum zeylanicum (Figura 4) é rico em cinamaldeído, bem como β-

cariofileno, linalol e outros terpenos (Figura 5). Cinamaldeído é o principal 

constituinte do óleo essencial extraído das folhas de canela e fornece o odor e sabor 

característico da espécie, sendo utilizado mundialmente como aditivos alimentares e 

aromatizantes e dos alimentos, fazendo parte da lista da Food and Drog 

Administration como “Generally Recognized as Safe-GRAS” que designa compostos 

seguros ao uso que não apresentam efeitos potencialmente adversos a saúde 

humana. Destacando-se também, quatro compostos encontrados na folha do 

Cinnamomum, o cinamaldeído, o acetato cinamila, o eugenol, e anetol, que exibiram 

forte atividade inseticida (CHENG et al., 2004). 

 
 
 

 
Figura 4: Visualização do Cinnamomum zeylanicum Blume em Pintura Botânica 

Fonte: http://www.sacredearth.com/Ezine/winter09/cinnamomum.gif 
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Figura 5: Principais constituites qúimicos do óleo essencial de Cinnamomum 
Fonte : 1http://www.scielo.br/img/revistas/qn/v28n3/24145f6.gif; 2http://www.aesbuc.pt/jpg; 
3http://www.oleosessenciais.org/imagens/Cinamaldeido.jpg; 
4http://2.bp.blogspot.com/s1600/eugenol.jpg; 5http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
/200px-Anethole-structure-skeletal.png) 

 

As propriedades da canela, antibacteriana e antifúngica, também chamam 

atenção de muitos investigadores (DELESPAUL et al., 2000; CHANG; CHEN e 

CHANG, 2001; KIM PARK; PARK, 2004; TRAJANO et al., 2009). Óleos essenciais 

de canela já haviam demonstrado alta atividade fungicida contra Fusarium 

moniliformae Pel (PARAN et al., 1996).  

O cinamaldeído, linalol, eugenol e 1,8 cineol têm sido relatados como 

componentes ativos na inibição do crescimento de Monilia, Botrytis e Mucor 

(GOUBRAN; HOLMES, 1993). A aparente atividade antifúngica dos óleos essenciais 

não pode ser facilmente correlacionada com qualquer componente individual, mas 

com uma mistura de compostos presentes nestes óleos (RANASINGHE; 

JAYAWARDENA; ABEYWICKRAMA, 2002).  

β-Cariofileno 
1 
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Tem sido proposto que o cinamaldeído e o eugenol inibem a produção de 

uma enzima essencial para vida das bactérias e/ou causam danos à parede celular 

das bactérias (HELANDER et al., 1998). O aldeído cinâmico extraído da casca do 

Cinnamomum cassia tem sido usado para inibir o crescimento de bacterias gram-

negativas (HELANDER et al., 1998). Estudos anteriores sobre as atividades 

bioquímicas de Cinnamomum centraram-se, principalmente, em seus óleos 

essenciais (WANG; WANG; YANG, 2009) que incluiu a atividade antioxidante, 

antimicrobiana (SINGH et al., 2007) e a atividade antidiarréica (RAO et al., 2008). 

 



 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS
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4.1 Local de Trabalho 

  

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Micologia do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, seu período de execução foi de 2008 a 2011, tendo como 

período de coleta os meses de outubro a dezembro de 2009.  
 

4.2 Coleta das amostras do meio ambiente 

 
Foram coletadas 70 amostras do ar, representativas de 14 ambientes da linha 

de produção de uma indústria de alimentos secos. Para a coleta da amostra do ar 

ambiente, foram alocadas 5 placas em pontos estratégicos de 14 ambientes, com 

distância mínima de 1,50 m do solo (Figura 6). A coleta de fungos anemófilos foi 

feita pela técnica de exposição de Placas de Petri contendo o meio de cultura Agar 

Saboraud Dextrose – ASD (DIFCO Laboratories USA/ FRANCE). Para este 

procedimento, foram utilizadas placas descartáveis e estéreis 90 x 15 mm (Disco 

Petri/Interlab) contendo o meio e foram expostas por 15 minutos para que fossem 

coletados os possíveis contaminantes do ar ambiente por gravitação. Depois de 

transcorrido este tempo, as placas foram fechadas, identificadas e conduzidas ao 

Laboratório de Micologia para incubação a temperatura ambiente (28 – 30ºC) por 5 a 

7 dias (LACAZ; PORTO; MARTINS,1991; VANDERZANTE; SPILTTSTOESSER, 1992). 

 

 

Figura 6: Coleta de amostras do ar por gravitação 

 

Placas de Petri alocadas 
em ponto equidistantes 
com meio ASD 
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4.3 Identificação dos Fungos Coletados no Ambiente 

 

A identificação dos fungos coletados do ar ambiente da indústria de alimentos 

secos foi realizada pelo estudo da macromorfologia e micromorfologia das colônias 

isoladas. A macromorfologia baseou-se na observação da pigmentação, textura, 

consistência e forma do verso e reverso das colônias desenvolvidas e da velocidade 

de crescimento das mesmas. A micromorfologia foi analisada por meio da técnica de 

microcultivo, onde foram visualizadas as estruturas fúngicas de reprodução, como as 

hifas vegetativas, os conídios e os esporos, o que proporcionou uma correta 

identificação das colônias selecionadas nas placas de coleta (ALMEIDA, 1988; 

CARLILE; WATKINSON, 1996; LACAZ et al., 1998). 

A técnica de microcultivo foi desenvolvida com a utilização de uma câmara 

úmida, com placas de Petri contendo um bloco de ASD, onde foram inoculados 

fragmentos da colônia do fungo, sendo esse bloco então recoberto com uma 

lamínula esterilizada (RIDDEL, 1950; BOZZA et al., 2009). As placas foram 

incubadas a temperatura ambiente, por um período de 4 a 5 dias, sendo  

também necessário o acompanhamento diário, para manter essas placas sempre 

em câmara úmida, pela adição de água estéril (cerca de 2 mL) a pedaços  

de papel de filtro colocados dentro da placa do microcultivo (LACAZ; PORTO; 

MARTINS, 1991) (Figura 7).  
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Figura 7: Técnica de Microcultivo 

 

Para a observação das estruturas fúngicas por meio da microscopia óptica, 

fez-se necessário a retirada da lamínula do microcultivo, transferindo-a para uma 

nova lâmina contendo o corante azul de metileno em quantidade suficiente para 

corar o material fúngico aderido na lamínula (PITT et al., 2000). 
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4.4 Atividade antifúngica 

 
4.4.1 Microrganismos 

  
Foram selecionadas e utilizadas 14 cepas do gênero Pennicilium (Figura 8) 

isoladas do ar ambiente de uma indústria de alimentos secos: Penicillium AR1, 

Penicillium AR2, Penicillium AR3, Penicillium AR4, Penicillium AR5, Penicillium AR6, 

Penicillium AR7, Penicillium AR8, Penicillium AR9, Penicillium AR10, Penicillium 

AR11, Penicillium AR12, Penicillium AR13, Penicillium AR14.  

 

 

Figura 8: Penicillium spp. 
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4.4.2 Meios de Cultura 

  

Para manutenção das cepas selecionadas e realização dos ensaios de 

atividades biológicas foram usados ASD e Caldo Sabouraud Dextrose - CSD (DIFCO 

Laboratories USA/ FRANCE), sendo preparados conforme instruções do fabricante. 

 

4.4.3 Inóculo 

 

A preparação da suspensão das cepas fúngicas foi feita a partir de culturas 

recentes, sendo preparada e padronizada em solução fisiológica (0,9%) esterilizada 

contendo Tween 80 (1%). Essa suspensão teve sua turbidez comparada com a do 

tubo 0,5 da escala Mc Farland. Após agitação com o aparelho VORTEX (FANEM), 

durante 2 minutos, a suspensão foi ajustada para 90% de transmitância (Leitz-

Photometer 340-800 nm) para conter aproximadamente de 106 UFC/mL (BAUER; 

KIRBY; TURCK, 1966; CLEELAND; SQUIRES, 1991; HADECEK; GREGER, 2000). 

A quantificação do inóculo foi confirmada por meio do plaqueamento de 0,01 

mL das suspensões em ASD. As placas foram incubadas a 28 °C e examinadas 

diariamente para a contagem das colônias, confirmando o número de UFC/mL. 

 

4.4.4. Características dos Óleos Essenciais e do Produto Controle 

 

4.4.4.1 Óleos essenciais 

 
Os óleos essenciais (OE) de origem vegetal, avaliados quanto ao seu 

potencial antifúngico sobre Penicillium isolado do ar ambiental da Indústria 

Alimentar, estão listados na Tabela 1. 

Os OE foram obtidos da FERQUIMA Ind. e Com. Ltda. (Vargem Grande 

Paulista, São Paulo, Brasil) (Figura 9) e seus parâmetros de qualidade como 

aparência, coloração, pureza, odor, densidade e índice de refração (20ºC) estão 

descritos nos relatórios técnicos que acompanham os produtos. Os óleos foram 

armazenados em frascos âmbar e mantidos sob refrigeração, a uma temperatura 

inferior a 4°C, no Laboratório de Micologia. 
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Figura 9: Óleo essêncial Ferquima 
Fonte:http://vendas.ferquima.com.br/oleos-
essenciais/oleo-essencial-de-canela-folha.html 
 
 

Os produtos foram preparados como emulsões nas concentrações iniciais de 

1024 µg/mL, duplamente concentrada conforme protocolo de Allegrini, Bouchberg, 

Maillols, (1973). O óleo essencial foi pesado e adicionado 20 µL de dimeltilsufoxido 

(DMSO), na proporção de 10%. Em seguida, adicionou-se quantidade suficiente 

(q.s) de água destilada esterilizada para completar o volume final de 2 mL a 

concentração inicial de 1024 µg/mL. 

As espécies vegetais das quais foram extraídos os óleos essenciais estão 

listadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Espécies vegetais das quais foram extraídos os óleos essenciais  

Nome Científico  Família Nome 
popular 

Parte a ser utilizada 

Cinnamomum 
zeylanicum Blume 

Lauracea Canela Folhas 

Citrus limon L. Rutaceae Limão Frutos 

Coriandrum sativum L. Apiaceae Coentro Folhas 

Cymbopogon winterianus 
Jowitt 

Poacea Citronela Folhas 

Cymbopogon citratus 
Stapf 

Poaceae Capim 
Santo 

Folhas 

Eucalyptus globulus 
Labill 

Myrtaceae Eucalipto Folhas 

Laurus nobilis L.  Lauraceae Louro Folhas 

Lavandula angustifolia 
Mill 

Lamiaceae Alfazema Flores 

Origanum majorana L. Lamiaceae Manjerona Folhas 

Origanum vulgare L. Lamiaceae Oregano Folhas 

Pimpinella anisum L. Umbelifereae Erva-doce Sementes 

Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Alecrim Flores e Folhas 

Sassafras albidum Nutt. 
Ness 

Lauraceae Canela-
sassafras 

Folhas 

Syzygium aromaticum L. Myrtaceae Cravo Flores 
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4.4.4.2 Produto sintético VEGA® 

 

O VEGA® CLORADO AE (VG) (lote 2100514-G22), detergente alcalino 

clorado, foi obtido da Quimilab – Produtos de Limpeza, tendo seus parâmetros de 

qualidade como estado físico, densidade, odor, pH, solubilidade em água e limites 

de explosividade, descritos no relatório técnico que acompanha o produto. O VG foi 

acondicionado e armazenado nas mesmas condições que o OE. O VG foi pesado e 

adicionado 20 µL de dimeltilsufoxido (DMSO), na proporção de 10 %. Em seguida, 

foi adicionado q.s de água destilada esterilizada para completar o volume final de 2 

mL a concentração inicial de 1024 µg/mL. 

 
4.4.5 Difusão em Meio Sólido – Triagem Microbiológica 

  
A triagem microbiológica foi realizada com base na técnica de difusão em 

meio sólido com discos de papel de filtro (Sensibiodisc do Centro de Controle e 

Produtos para Diagnósticos Ltda - CECON/SP). Em placas de petri (90 x 15 mm) 

descartáveis e estéreis, foi colocado 1 mL da suspensão do microrganismo, 

adicionando em seguida cerca de 20 mL do meio ASD fundido à 50 oC com 

homogeneização constante. Após a solidificação do meio, discos de papel de filtro 

(Sensobiodisc do Centro de Controle e Produtos para Diagnostico Ltda –

CECON/SP) embebidos com 20 µL do OE in natura foram depositados na superfície 

do meio de cultura. As placas foram incubadas por até 10 dias, a temperatura de   

28 oC. (BAUER, et al., 1966; CLEELAND; SQUIRES, 1991; KONEMAN et al., 1993; 

HADECEK; GREGER, 2000) 

Os ensaios foram realizados em duplicata e os resultados expressos pela 

média aritmética dos halos de inibição obtidos nos dois ensaios. A atividade 

biológica do produto foi considerada positiva quando a média dos halos de inibição 

foi igual ou superior a 10mm de diâmetro (WONG-LEUNG, 1988; NUNES et al., 

2006). 
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4.4.6 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 
A determinação da CIM do óleo essencial foi realizada pelo método de 

microdiluição (ELOFF, 1998; CLEELAND; SQUIRES, 1991; HADACEK et al., 2000; 

SOKMEN et al., 2004; PEREIRA et al., 2011), utilizando placas de microtitulação 

com 96 cavidades com fundo em forma de “U” (ALAMAR®). Em cada orifício da 

placa, foi adicionado 100 µL do caldo Sabouraud dextrose (CSD) duplamente 

concentrado. Posteriormente, 100 µL dos produtos, também duplamente 

concentrados, foram dispensados nas cavidades da primeira linha da placa. 

Realizado, por meio de uma diluição seriada a uma razão de dois, foram obtidas 

concentrações de 1024 µg/mL até 1 µg/mL. Foram depositados 10 µL do inóculo das 

espécies fúngicas nas cavidades. Um controle de microrganismo (controle negativo) 

foi realizado sem a presença de produtos antifúngicos. Para verificar a interferência 

do solvente utilizado na preparação da emulsão nos resultados, foi feito um controle 

no qual foi colocado nas cavidades 100 µL do CSD duplamente concentrado, 100 µL 

do Tween 80 (10 % em água destilada estéril) e 10 µL da suspensão. As placas 

foram seladas e incubadas a 28 °C por até 5 dias. A CIM para os dois produtos foi 

definida como a menor concentração capaz de inibir visualmente o crescimento 

fúngico quando comparado com o crescimento controle. Os ensaios foram 

realizados em duplicata e os resultados expressos em média geométrica dos 

resultados. 

A atividade biológica do produto foi interpretada e considerada ativa, ou não, 

conforme os seguintes critérios: 50-100 µg/mL = excelente/ ótima atividade; 500-

1000 µg/mL = atividade moderada; > 1000 µg/mL = produto inativo (MITCHER et al., 

1972; ALLIGIANAIS et al., 2001; HOLETZ et al., 2002) 

  

4.4.7 Efeitos sobre o Crescimento Micelial Radial 

 
O ensaio para determinação dos efeitos sobre o crescimento micelial radial de 

PAR7 e PAR12 foi realizado usando a técnica de diluição em meio sólido. Para isto, 

inicialmente, foram preparadas placas de Petri (Dispo Petri/ Interlab®) com 8 mL de 

ASD acrescido do óleo essencial ou VG nas concentrações de CIM/4, CIM/2, CIM e 

CIMx2 para cada cepa individualmente. Em seguida, retirou-se um fragmento de 
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aproximadamente 2 mm das cepas fúngicas cultivadas em ASD a 28 °C por 10 dias 

e colocou-o no centro da placa contendo o ASD acrescido dos produtos na 

concentração indicada acima. Um controle negativo foi também realizado sem a 

presença de qualquer produto antifúngico. Todo o sistema foi incubado a 28-30ºC. 

Em cada intervalo de tempo (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dias), o crescimento micelial 

radial foi registrado e os resultados expressos como média aritmética de dois 

experimentos independentes em milímetros - mm (ADAM et al., 1998; DAFERA et 

al., 2003). 

 
4.4.8 Efeitos sobre a Germinação dos Esporos Fúngicos  

 
Neste ensaio avaliou-se a interferência dos produtos sobre a germinação dos 

esporos fúngicos de PAR7 e PAR12. As suspensões dessas cepas foram agitadas 

por 2 minutos com auxílio do aparelho Vortex, permaneceram em repouso por 20 

minutos e o sobrenadante contendo os conídios foi recolhido. O número de conídios 

foi determinado em uma câmara de Neubauer e ajustado a 106 esporos/mL. Em 

tubos de ensaio estéreis, 512 µL do CSD duplamente concentrado foram acrescidos 

do óleo essencial ou VG nas suas respectivas concentrações de CIM/2, CIM/4, CIM 

e CIMx2. Em seguida, foram introduzidos 512 µL da suspensão dos conídios 

fúngicos e imediatamente incubados a temperatura de 28 °C. Amostras dessa 

mistura foram analisadas após 24h e a análise da germinação dos conídios foi 

conduzida usando um microscópio óptico comum Zeiss® model Primo Star. Todo o 

trabalho foi realizado em duplicata e os resultados expressos em média aritmética 

do percentual de inibição de germinação dos conídios (RANA et al., 1997; 

SANTIAGO et al., 2000).  

 

4.5 Análise Estatística 
 

A avaliação estatística dos resultados referentes ao estudo dos efeitos dos 

produtos sobre o crescimento micelial e o percentual de inibição da germinação dos 

conídios foi realizada para determinar diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05), empregando-se o teste T student. Em todos os casos, a execução da 

análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism versão 5.0. 



 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5.1 Identificação dos Fungos Coletados do Ambiente 
 

Os fungos coletados no ambiente da indústria de alimentos foram 

identificados e estão especificados na Tabela 2. Pode-se observar a diversidade dos 

contaminantes encontrados no ar ambiente da indústria de alimentos, podendo 

provocar diversos prejuízos à saúde do consumidor final (Figura 10). 

Verificou-se a presença de Acremonium spp., Aspergillus flavus, Aspergillus 

níger, Fungos Não Esporulados (FNE) (Micelia steryla), Rhizopus spp., 

Scopulariopsis brevicaulis, Rhodotorula rubra e Penicillium spp. O gênero Penicillium 

spp. foi o contaminante fúngico majoritário do ar, com um percentual de 71,70% de 

frequência relativa. 

 

 
  

Figura 10: Placa de coleta dos fungos do ar ambiente da Indústria de Alimentos 
 
 

Os fungos são indicadores biológicos da qualidade do ar, existindo um padrão 

referencial de qualidade do ar interior estabelecido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) como um marcador qualitativo e quantitativo da 

qualidade do ar ambiental interior, que deve ser utilizado como uma alerta na 

determinação de existência de possíveis fontes de contaminação que tem o ar como 

disseminante (BRASIL, 2003). 
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Os fungos estão entre os poluentes ou contaminantes mais importantes do ar 

interno sendo, praticamente, onipresentes nos ambientes urbanos e industriais.  

O desenvolvimento desses fungos pode representar um importante fator 

determinante no surgimento de doenças infecciosas ou tóxicas em animais e 

vegetais (LACZ et al., 1998; BURT, 2004). 

 
Tabela 2: Distribuição da frequência de espécies fúngicas isoladas do ar ambiente 
de uma indústria de alimentos 

 

Fungos Identificados Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Acremonium spp. 1 0,12 

Aspergillus flavus 102 12,80 

Aspergillus niger 96 12,10 

FNE 12 1,51 

Penicillium spp. 570 71,70 

Rhizopus spp. 11 1,40 

Rhodotorula rubra 1 0,12 

Scopulariopsis breviacaulis 2 0,25 

Total 795 100 

 
 

Os fungos do ar geralmente encontrados em ambientes internos podem ser 

de variados grupos com interferência direta das condições de temperatura e 

umidade. Em edificações são encontrados geralmente os gêneros Alternaria, 

Cladosporium, Epicoccum, Oidiodendron, Stemphylium e Ulocladium que são fungos 

filamentosos, Aureobasidium, Rhodotorula e Sporololomyces que são fungos 

leveduriformes. O segundo maior grupo corresponde aos fungos do solo como 

Acremonium, Aspergillus, Eupinicillium, Eurotium, Fusarium, Penicillium, 

Rhialophora, Stachybotrys e Verticillium. Incluem-se também os fungos 

Zygomicetes, Ascomicetes e Basidiomicetes não esporulados (FLANNIGAN; 

MILLER, 2001; SAMSON et al., 2004). 
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Nas amostras coletadas do ar ambiente da indústria de alimentos secos, 

identificaram-se os contaminantes fúngicos presentes, como uma fonte de 

contaminação potencial do produto final, destacando-se o gênero Penicillium como 

sendo o contaminante majoritário e disperso em todos os ambientes de produção, 

seguido pelo gênero Aspergillus, também com uma frequência relativa significativa, 

porém com aparecimentos pontuais em algumas coletas, não refletindo a 

contaminação total do ambiente. Para a APHA (2001) os gêneros Aspergillus spp., 

Penicillium spp. e Fusarium spp. são descritos como os de maior freqüência e 

associação com a produção de micotoxinas, naturalmente encontradas em cereais, 

grãos e sementes, geralmente em níveis que tornam os alimentos impróprios para o 

consumo. 

Mais de 20 espécies de Aspergillus produzem micotoxinas, sendo as mais 

comuns as da divisão flavi, que incluem três espécies: A. flavus, A. parasiticus e A. 

nomius (SALEEMULLAH, 2006). A. niger também foi identificado como fungo 

contaminante do ar nas amostras coletadas. Este é uma das poucas espécies de 

fungos que receberam o status de GRAS (Generally Regarded as Safe) conferido 

pela Food and Drug Administration (FDA) devido à sua baixa toxicidade, com a 

exceção de alguns exemplares isolados produzirem ocratoxina em baixo percentual 

(VARGA et al., 1996). 

Segundo Ezeonu e colaboradores (1994), a mistura de fungos, 

principalmente, Aspergillus versicolor, Acremonium obclavatum e Cladosporuim 

herbarum podem produzir odores voláteis, classificados como nocivos a saúde. 

Rhodotorula rubra, identificado no ambiente com um percentual de 0,12% é 

descrita por Pitt e Hocking (1997), como resistente a altas temperaturas, por 

apresentar capacidade de produção de lípases e proteases extracelulares, sendo 

uma levedura não fermentadora, mas formadora de muco viscoso, desenvolvendo-

se com frequência em água de poço tratada e no ar ambiente.  

Com um percentual de 0,12% no ambiente pesquisado o Scopulariopsis 

pertence ao grupo Hyphomycetes, comumente encontradas no solo, decomposição 

de madeira, produtos animais e vegetais. No ambiente interno, o Scopulariopsis é 

encontrado nas paredes, em papéis, madeiras e no pó suspenso, não sendo 

relatada a produção de micotoxinas. Os agravos à saúde estão relacionados a 

dermatites ungueais (SIDRIN; ROCHA, 2004). 
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Penicillium pertence ao grupo hifomicetos e tem cerca de 200 espécies 

diferentes, sendo um dos fungos comumente encontrados e que apresentam grande 

importância no ambiente em relação à saúde humana. Este fungo tem um habitat 

diversificado sendo encontrado no solo, em materiais de decomposição de detritos 

vegetais, pilhas de adubo, e frutas deterioradas. Muitas das espécies são 

conhecidas por causar a deterioração de alimentos e por colonizar diversos 

substratos orgânicos. No ambiente interno, o fungo pode ser encontrado em 

alimentos secos, queijos, frutas, ervas, especiarias, cereais, madeira, gesso, 

tapetes, superfícies pintadas, papel de parede e conteúdo doméstico. Muitas 

espécies são conhecidas por produzir micotoxinas, incluindo o ácido penicilico (P. 

aurantiogriseum), viridicatin (P. viridicatum), ocratoxina A (P. verrucosum), 

luteoskyrin (P. islandicum.), rugulosin (P. variabile.) penitrem A (P. crustosum), 

patulina e griseofulvina (P. griseofulvum), citrinina (P. citrinum.), rubratoxin (P 

crateriforme.), que causam micotoxicoses potenciais quando da ingestão de 

alimentos contaminados (RUNDBERGT et al., 2004). 

Constituindo-se em um grupo de microrganimos que sintetizam elevada 

quantidade de metabólitos secundários, o gênero Penicillium, atinge em certos 

casos, uma produção de micotoxinas 73% superior a outras classes de 

microrganismos (SILVA, et al., 2010). A facilidade de disseminação dos esporos 

pode levar a vários agravos a saúde humana relatados como casos de penicilose 

que é caracterizada por doenca pulmonar, que pode se espalhar pelos vasos 

sanguineos, disseminando-se pelo líquido cefaloraquidiano, rins e endocárdio, sendo 

desta forma muitas vezes fatal (CARMO et al., 2007). 

O gênero Penicillium é geralmente encontrado como contaminante dos 

alimentos (Figura 11 e 12), ressaltando-se os prejuízos econômicos causados por 

estes, além da possível produção de micotoxinas que representam um risco 

potencial para saúde humana (SAMSON et al., 2004). A escassez da literatura em 

estudos que qualificam a microbiota fúngica de ambientes da indústria de alimentos 

nos leva a comparação destes contaminantes encontrados com diferentes 

ambientes, levando-se em consideração a sua fácil dispersão e disseminação. 
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Figura 11: Crescimento do Penicillium em alimentos 
Fonte: ttp://www.nicerweb.com/bio1152/Locked/media/ch31/31_06 

 

 

Este gênero é considerado como um dos patógenos pós-colheita que pode 

produzir micotoxinas potencialmente perigosas que contaminam, produzindo 

compostos cancerígenos que comumente são consumidos por pessoas 

desavisadas, colocando em risco a saúde da população (MAGAN et al., 2003). Este 

gênero produz uma variedade de toxinas como ocratoxina A, patulina, citrinina, ácido 

penicillic, roquefortine, penitrem (FRISVAD et al., 2005). 
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1
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 

Figura 12: Estrutura do Penicillium observada no microscópio óptico  
(Fontes: Arquivos da pesquisa;  e 
<http://www.virtualmuseum.ca/Fungus/Illustrations/penicillium_sm.gif> 

 

  

Em estudo realizado por Sarica e colaboradores (2002), de monitoramento 

dos fungos e bactérias do ar em diferentes áreas do Hospital Universitário de 

Trakya, identificaram como contaminantes fúngicos prevalentes os gêneros 

Cladosporium, Penicillium e Alternaria. Corroborando Sautour e colaboradores 

(2009), em estudo realizado sobre o perfil e distribuição sazonal de fungos do ar no 

interior e exterior de ambientes de um hospital Francês, detectaram como maiores 

contaminantes, os gêneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Bjerkandera, 

Dematiaceus, Mucorales e outros fungos filamentosos. 
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A qualidade interna do ar ambiente tem sido abordada em diferentes estudos 

como fator preponderante na chamada Síndrome do Edifício Doente, 

correlacionando diferentes tipos de contaminantes, físicos, químicos e biológicos, 

como causadores de efeitos adversos a saúde (BRICKUS; AQUINO NETO, 1999). 

Os últimos debates sobre segurança alimentar têm demonstrado uma grande 

preocupação com o estudo de alternativas mais eficientes para controle e garantia 

da inocuidade dos alimentos, especialmente na eliminação de microrganismos 

patogênicos da cadeia alimentar. Isto acontece porque os métodos convencionais de 

inspeção e análises microbiológicas têm-se mostrado insuficientes para garantir a 

segurança do alimento (NACMCF, 1998; SOLIS, 1999). Para o controle dos 

contaminantes fúngicos encontrados em ambientes, buscam-se alternativas seguras 

como comprovado pelo estudo realizado por Pinto e colaboradores (2007), onde 

observou-se que a diminuição da carga fúngica do ambiente induz uma melhora na 

sua qualidade como um todo. 

 

5.2 Atividade Antifúngica dos Óleos Essenciais 

 

A triagem microbiológica de produtos naturais é geralmente utilizada como 

teste preliminar para avaliar o seu potencial antimicrobiano e, de acordo com os 

resultados obtidos, pode-se elaborar uma seqüência de estudos mais detalhados na 

perspectiva de obtenção de maiores informações sobre sua atividade antifúngica. A 

informação obtida no método de difusão em meio sólido é apenas qualitativa e 

apresenta-se útil para estabelecer a sensibilidade do Penicillium spp. aos óleos 

essenciais utilizados no teste (HSIEH et al., 2001; LIMA, 2002). 

No ensaio de triagem de atividade antifúngica dos OE sobre cepas de 

Penicillium foi observado que, os de E. globulus, L. nobilis, R. officinalis e S. albidum 

(28,5%) não produziram inibição sobre o crescimento das cepas de Penicillium 

(Tabela 3/ Figura 13). Por outro lado os OE de C. zeylanicum, C. limon, C. sativum, 

C. winterianus, C. citrates, L. angustifólia, O. majorana, O. vulgare, P. anisum e S. 

aromaticum (71,5%) apresentaram atividade antifúngica, inibindo o crescimento do 

fungo, cujos halos de inibição tiveram em média 20,63mm de diâmetro. 
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Na Tabela 3 podem ser observados os resultados obtidos para a triagem 

microbiológica dos 14 óleos essenciais, testados frente ao gênero Penicillium. Foi 

realizada a análise da ação antifúngica dos óleos essenciais frente as cepas do 

Penicillium, contaminante fúngico majoritário do ar ambiente, destacando-se os 

resultados encontrados para os OE de S. aromaticum, C. citrates, C. zeylanicum e 

O. vulgare pela expressividade dos halos de inibição, despontando estes como 

alternativa a ser utilizada no controle da qualidade do ar em ambientes. 

Segundo Mistcher e colaboradores (1972), Alligianais e colaboradores (2001), 

Holetz e colaboradores (2002) e Houhgton e colaboradores (2007) os valores da 

CIM, variando de 50 a 500 µg/mL como atividade antimicrobiana ótima e de 500 a 

1000 µg/mL indicam como um atividade moderada. Os resultados encontrados 

possibilitam afirmar por estes parâmetros a atividade dos oléos essenciais como 

ótima. 

 

Tabela 3: Atividade antifúngica dos óleos essenciais frente às cepas de Penicillium 
spp. isoladas do ambiente da indústria de alimentos. 
 

Óleo Essencial Amplitude dos Halos 
de Inibição (mm) 

Média dos Halos de 
Inibição (mm) 

Cepas inibidas (%) 

b 25 – 60 42,20 100,00 

C. limon 6 – 25 13,30 78,57 

C. sativum 8 – 30 15,10 92,85 

C. winterianus 14 – 28 18,25 71,43 

C. citratus 10 – 34 20,46 100,00 

E. globulus 0,00 0,00 0,00 

L. nobilis 0,00 0,00 0,00 

L. angustifolia 10 – 30 21,70 64,28 

O. majorana 6 – 36 12,80 92,85 

O. vulgare 19 – 60 32,20 100,00 

P. anisum 10-20 15,00 14,28 

R. officinalis 0,00 0,00 0,00 

S. albidum 0,00 0,00 0,00 

S. aromaticum 9 – 24 15,30 100,00 
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Figura 13: Triagem microbiologica dos óleos essenciais de: R. officinalis (1); L. angustiolia (2); C. 
zeylanicum (3); C. citratus (4); C. winterianus (5); C. sativum (6); S. aromaticum (7); P. anisum (8); E. 
globulus (9); C. limon (10); O. majorana (11); L. nobilis (12); O. vulgare (13); S. albidum (14) sobre as 
cepas de Penicillium AR5 (A), Penicillium AR2 (B), Penicillium AR10 (C), Penicillium AR9 (D). 
 

Entre os resultados obtidos, ressalta-se a relevante atividade antifúngica 

exercida pelos óleos essenciais de C. zeylanicum, C. citratus, S. aromaticum,  

O. vulgare, que apresentaram efetividade de inibição frente a todas as cepas 

fúngicas ensaiadas. Caracterizado pela formação de halos de inibição do 

crescimento microbiano com diâmetro igual ou superior a 10 mm na totalidade de 

cepas testadas (100%), com uma média de halos de inibição de 27,54 mm de 

diâmetro. 
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Para Mahanta e colaboradores (2007), o OE de C.citratus em baixa 

concentração induz a germinação do Penicillium citrinum e em altas concentrações, 

resulta em sua completa inibição. Se correlacionado com os resultados, nesta 

pesquisa, onde o halo de inibição médio para o OE de C. citratus foi de 20,46mm, 

tendo atividade de inibição relatada em 100% das cepas testadas. Trabalho 

realizado por Gupta e colaboradores (2009) mostrou efeito antifúngico semelhante, 

do óleo essencial de S. aromaticum contra as cepas de Penicillium, do presente 

trabalho. 

O OE de O. vulgare, inibiu o crescimento de 14 (100%) cepas de Penicillium 

spp., onde a média dos halos de inibição foi 32,20 mm de diâmetro. Portanto, os 

resultados registrados neste estudo encontram-se compatíveis com os dados 

registrados por Pereira e colaboradores (2006). Esses autores citam em seu 

trabalho, que o óleo essencial de O. vulgare inibiu o desenvolvimento dos fungos 

testados em todas as concentrações. 

Os resultados registrados neste trabalho, mostraram que o OE de  

C. zeylanicum produziu um halo de inibição em média, 42,20 mm, mostrando 

significância em todas as cepas testadas com uma variação de halos no valor de 25 

a 60 mm. Os dados publicados por Yage e colaboradores (2010) também atestaram 

que o óleo de C.zeylanicum é efetivo contra a Rhizopus nigricans, Aspergillus flavus 

e Penicillium expansum tendo por tanto um excelente potencial a ser explorado 

como agente antifúngico natural em alimentos. 

Mediante o resultado expressivo do OE de C. zeylanicum o mesmo foi 

selecionado para dar prosseguimento aos experimentos de atividade antifúngica. 

Avaliou-se a concentração inibitória mínima, os efeitos causados pela exposição do 

óleo ao crescimento micelial do fungo e seus efeitos sobre a germinação dos 

esporos. 

Os resultados da CIM obtidos neste estudo mostraram-se equivalente com o 

relatado por Trajano e colaboradores (2010), indicando a ação antibacteriana deste 

óleo frente a bacterias e fungos de interesse em alimentos. Para os demais 

experimentos foram utilizadas duas cepas com diferentes perfis de sensibilidade ao 

óleo essencial: PAR7 (CIM 256 µg/mL) e PAR12 (CIM 512 µg/mL). 
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Na avaliação da atividade antimicrobiana do OE de C. zeylanicum sobre as 

cepas de Penicillium foi observado que o produto nas concentrações de  

256-512 µg/mL inibiu as 14 (100%) cepas do fungo, onde 7 (50%) foram inibidas 

com uma concentração de 256 µg/mL do OE e 7 (50%) detectou inibição com 512 

µg/ml. Para o VEGA® o percentual de inibição nas concentrações foi de 3 (21,43%) 

com 256 µg/mL e 11 (78,57%) inibidas com 512 µg/mL. O óleo essencial de C. 

zeylanicum apresentou efeito inibitório sobre o crescimento das cepas de Penicillium 

spp. quando comparado ao VG (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Valores de CIM do óleo essencial (OE) de C. zeylanicum e VG sobre 
cepas de Penicillium spp. 
 

Fungos 

OE (µg/mL) VG (µg/mL) Controles 

CIM CIM 
Tween 80

(10%) 
Controle de 

Microrganismos 

PAR1 512 512 + + 

PAR2 512 512 + + 

PAR3 256 512 + + 

PAR4 512 512 + + 

PAR5 512 512 + + 

PAR6 256 512 + + 

PAR7 256 512 + + 

PAR8 512 512 + + 

PAR9 512 512 + + 

PAR10 256 512 + + 

PAR11 256 256 + + 

PAR12 512 512 + + 

PAR13 256 256 + + 

PAR14 256 256 + + 

+: crescimento do microrganismo no meio de cultura isento de produto antifúngico 
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O efeito do óleo essencial de C. zeylanicum nas concentrações de CIM/4 (64 

µg/mL) CIM/2 (128 µg/mL), CIM (256 µg/mL), CIMx2 (512 µg/mL) sobre a cinética do 

crescimento micelial radial de PAR7 estão expostos na Gráfico 1A e 1B. Os 

resultados demonstram que o óleo essencial apresentou um efetivo poder de 

inibição da cinética de crescimento radial. A partir de 128 µg/mL, o óleo produziu 

resultados diferentemente (p<0,05) no último tempo de interação quando comparado 

ao controle. Enquanto que o VG somente na CIMx2 (1024 µg/mL) apresentou uma 

diferença (p<0,05) em relação ao controle no último tempo de interação. 

Neste trabalho, ocorreu inibição do crescimento micelial com o uso do óleo 

essecial, semelhante ao encotrado por, Cvek e colaboradores (2010) que testaram o 

óleo essencial de C. zeylanicum frente às cepas de Peniccilium expasum isolado de 

maçã, tendo como resultado uma inibição de 100% do seu crescimento. 

No Gráfico 2A e 2B estão representados os resultados da interferência do 

óleo essencial e do VG sobre a cinética de inibição do crescimento micelial radial da 

cepa PAR12. O óleo essencial também apresentou forte efeito inibitório com 

resultados diferentes significativamente (p<0,05) do controle a partir da CIM (512 

µg/mL), em 12 dias. O VG apresentou diferença significativa apenas na CIMx2 (1024 

µg/mL), em 12 dias. Estes resultados confirmam o perfil de maior resistência da 

cepa PAR12 em relação a PAR7 e, ainda, demonstram o maior efeito inibitório do 

óleo essencial de C. zeylanicum em relação ao sanizante VG. 

A atividade do óleo essencial de C. zeylanicum foi comparada com a atividade 

do Vega- produto clorado – indicado pelas metodologias tradicionais – o uso de 

detergentes clorados na eliminação ou sanitização dos ambientes, entretanto, a 

eficiência do cloro como agente fungistático depende do pH do meio e da 

concentração de cloro livre (PRUSKY et al., 2001). Rubin (1983), em seu trabalho, 

destacou a atividade micobactericida do formaldeido, iodo, iodoforos e  

dos compostos clorados. O cloro, em suas várias formas, especialmente na de sais 

de hipoclorito, é um dos sanitizantes empregados com mais sucesso nas indústrias 

de alimentos. São compostos eficientes e de baixo custo, tendo larga aplicação 

(KIM, 2004). 
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Gráfico 1: Efeitos do óleo essencial (OE) de C. zeylanicum (A) e 
do produto Vega® (VG) (B) no crescimento micelial radial de 
PAR7. a: p<0,05 quando comparado ao controle, em 12 dias de 
interação. 
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Os resultados encontrados para a cinética do crescimento radial das cepas 

PAR7 e PAR12 com a exposição ao óleo essencial, demonstraram um forte efeito de 

inibição. Para exposição ao produto clorado, revelou diferença apenas com a maior 

concentração e no maior tempo de exposição. No experimento realizado por Moreira 

(2007), o óleo de C. zeylanicum demonstrou um efeito fungicida sobre Aspergillus 

flavus, A. fumigatus, observado pela inibição total do crescimento micelial ao longo 

de 14 dias de exposição. Rosal e colaboradores (2009) testaram o efeito do extrato 

de Salvia officinalis L. em diferentes concentrações sobre o crescimento micelial do 

Penicillium spp., detectando que à medida que se aumentou a concentração do 

extrato aplicado ao meio de cultivo, reduziu-se, progressivamente, o crescimento 

micelial. 

Os resultados indicam uma eficiência diminuída do agente clorado em relação 

ao óleo essencial, visto que a CIM foi maior para o VG frente a uma cepa de 

linhagem mais resistente. Para Morato e colaboradores (2009) existe a necessidade 

de uma frequente avaliação dos desinfetantes para a mensuração de sua atividade 

antimicrobiana, sendo importante a realização de ensaios que avaliem 

adequadamente o tipo e a origem da estirpe que está sendo testada, o preparo do 

inóculo, o princípio ativo do produto químico e a sua respectiva concentração. 

 

A avaliação do efeito do óleo essencial de C. zeylanicum e do VG sobre a 

germinação dos esporos das cepas de PAR7 e PAR12 estão sumarizadas da Tabela 

2. Em todos os casos, evidenciou-se o aumento gradual do percentual de inibição à 

medida que a concentração dos produtos também aumentava, demonstrando o 

efeito inibitório dependente de concentração. Comparando-se os produtos, não foi 

observada nenhuma diferença entre os resultados para cada tempo isoladamente. 

Porém, é válido salientar que os valores das concentrações inibitórias do óleo 

essencial são inferiores aos respectivos valores do VG para a cepa PAR7 (Tabela 

1). E dessa forma, indicando mais uma vez a maior efetividade do óleo essencial em 

relação ao VG, nesse caso, interferindo na germinação dos conídios. Nos resultados 

com a cepa PAR12, o óleo e o VG apresentaram semelhante poder inibitório sobre a 

germinação dos conídios, pois, não foi observada nenhuma diferença entre os 

resultados dos produtos para cada tempo isoladamente. 
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Gráfico 2: Efeitos do óleo essencial (OE) de C. zeylanicum 
e do produto Vega® (VG) no crescimento micelial radial de 
PAR12. a: p<0,05 quando comparado ao controle, em 12 
dias de interação. 
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Considerando as características de disseminação, resistência de esporos e 

patogenicidade, o problema assume uma importância expressiva quando os 

produtos contaminados são destinados a milhares de pessoas, diariamente, como é 

o caso de restaurantes de instituições ou indústrias (MENDES, et al., 2004). 

Segundo Mendes (2004) nesses locais, a grande quantidade de alimentos 

produzidos passa, frequentemente, por lentas operações de resfriamento ou por 

períodos de espera, pós-cozimento, suficientemente longos para permitir que as 

populações microbianas alcancem níveis perigosos. Tal consideração ressalta a 

importância de se identificar os pontos do ambiente que possam representar fontes 

de contaminação, de forma a orientar medidas efetivas de controle do patógeno, 

principalmente, ações corretivas em processos de higienização. 

 
Tabela 5: Percentual de inibição da germinação dos esporos de PAR7 e PAR12 
após 24h de interação com o óleo essencial de C. zeylanicum e o VG. 
 

Fungos 
OE  VG 

CIM/4 CIM/2 CIM CIMx2 CIM/4 CIM/2 CIM CIMx2 

PAR7 66,7 77,7 92,6 94,6 52,7 60,8 81,8 82,2 

PAR12 45,4 77,8 90,0 90,7 59,1 81,6 84,6 90,9 

 
 

Nos experimentos realizados por Carmo e colaboradores (2008) o óleo 

essencial de C. zeylanicum apresentou um intenso efeito de supressão da 

germinação de esporos da espécie Aspergillus testada. Os resultados encontrados, 

nesta pesquisa, demonstram uma atividade de inibição da germinação dos esporos 

relacionada à concentração, sendo o óleo mais efetivo que o composto clorado com 

PAR7 (cepa mais sensível) e apresentando uma atividade semelhante ao composto 

clorado VG, quando do uso da PAR12. 

Cinamaldeído, linalol, eugenol e 1,8 cineol têm sido relatados como 

componentes ativos presentes no óleo essencial de Cinnamomum spp. com 

capacidade de inibir o crescimento de Monilia, Botrytis e Mucor (GOUBRAN et al., 

1993). 
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Os esporos bacterianos podem resistir aos agentes químicos usados no 

procedimento de higienização. Estes esporos, muitas vezes, alteram o produto ou 

dão origem às doenças alimentares, ocasionando riscos a saúde do consumidor. Os 

microrganismos esporulantes estão amplamente disseminados no ar, água, 

matérias-primas, ingredientes, manipuladores e, consequentemente, nas superfícies 

de equipamentos e utensílios de linhas de processamento (MORAES et al., 1997).  

Portanto, torna-se fundamental monitorar este tipo de contaminação 

buscando alternativas seguras para sua eliminação ou controle na linha de produção 

de alimentos evitando, assim, prejuízos financeiros para indústrias e possíveis 

agravos à saúde do consumidor.  

Despontando assim, a utilização do OE de C. zeylanicum como uma 

alternativa segura e viável na redução da carga fúngica do gênero Penicillium, 

contaminante majoritário detectado no ar ambiente. 



 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES



SOUSA, P.P.R. Avaliação antifúngica do óleo essencial de Cinnamomum zeylanicum Blume como  
promotor do controle do gênero Penicillium do ar ambiental em sistema industrial alimentar 

 

 

 
 

 

63

 

Os resultados encontrados indicam: 

 

Os contaminates detectados no ar da linha de produção da indústria de 

alimentos foram: Penicillium spp. (71,7%), Aspergillus flavus (12,8%), Aspergillus 

niger (12,1%), FNE (1,5%), Rhizopus spp. (1,4%), Scopulariopssis brevicaulis 

(0.25%) e Rhodothorula rubra (0,12%), Acremonium spp.(0,12%).  

Na triagem microbiologica para avaliação do potencial antifúngico dos óleos 

essenciais sobre gênero majoritário Penicillium, os resultados encontrados indicam 

quatro óleos essenciais como possíveis agentes antifúngicos, sendo eles,  

S. aromaticum C. citratus, C.zeylanicum e O.vulgare. 

Dentre os OE testados, o de C. zeylanicum apresentou maior efeito inibitório 

sobre o crescimento das cepas de Penicillium, onde a média dos halos de inibição 

foi 42mm de diâmetro; 

A Concentração Inibitória Mínima encontrada para o OE de C. zeylanicum foi 

de 216 µg/mL para cepas sensíveis e 512 µg/mL para cepas resistentes, resultado 

semelhante com o produto químico VEGA® solução clorada utilizado como padrão; 

Os experimentos revelaram também uma atuação significativa do OE na 

inibição do crescimento micelial e inibição da formação de esporos em comparação 

ao VEGA®; 

Na avaliação final dos resultados foi observado que o efeito antifúngico do 

óleo essencial de C. zeylanicum foi superior ao sanitizante VEGA®. 

O OE de C. zeylanicum aparece como uma excelente alternativa a ser 

utilizada na gestão de qualidade das indústrias de alimentos frente à contaminação 

com Penicillium spp. 
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RESUMO 
 
 
O ar ambiente de indústrias de alimentos configura-se como uma fonte potencial de 
contaminação para os alimentos produzidos, podendo abrigar inúmeras espécies de fungos 
prejudiciais a saúde do consumidor. Diante deste fato, torna-se importante identificar as 
principais espécies fúngicas presentes no ar ambiente de uma indústria de alimentos secos, 
bem como a avaliação de alternativas que possam ser utilizadas no controle ou eliminação 
destes contaminantes. As espécies majoritárias identificadas no ambiente da indústria de 
alimentos foram Aspergilus flavus, Aspergilus niger e Penicillium spp., este último com uma 
freqüência relativa de 71,70%. O gênero Penicilium foi identificado com maior freqüência 
relativa. E no intuito de viabilizar alternativas seguras para o controle e/ou eliminação deste 
fungo foi feito o scrennig farmacológico de 14 óleos essenciais frente a 14 cepas de 
Penicillium spp.. Os resultados médios de halos de inibição foram de 13,30 a 42,20 mm onde 
os óleos de C. zeylanicum, C. citratus, S. aromaticum, O. vulgare apresentaram maior 
atividade e os de R. officinalis, E. globulus, L. nobilis e S. albidum não apresentaram 
atividade significativa frente as cepas testada. 
 
 
Palavras-Chave: Contaminação do ar, Penicillium, Óleos Essenciais 
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ABSTRACT 

 

The ambient air of the food industries presents itself as a potential source of contamination in 
relation to the food produced, which may provide protection to countless species of harmful 
fungi to consumer`s health. Based on this fact, it is extremely important to identify the major 
fungal species presented in the ambient air of a dried food industry, as well as the evaluation 
of alternatives that can be used in the controlling or elimination of these contaminants. The 
major species identified in the ambient of the food industry were Aspergilus flavus, 
Aspergilus niger and Penicillium, the latter with a relative frequency of 71.70%. The genus 
Penicillium was identified with higher frequency. And in order to make viable safe 
alternatives for the controlling and/or elimination of this fungus was done pharmacological 
scrennig of 14 essential oils in the face of 14 strains of Penicillium spp.. The medium results 
of the inhibition halos were 13.30 to 42.20 mm where the oils of C. zeylanicum, C. citratus, S. 
aromaticum, O.vulgare showed greater activity and the R .officinalis, E. globulus, L. nobilis 
and S. albidum showed no significant activity in the face of the strains tested. 
 
 
Keywords: Air contamination, Penicillium, Essential Oils 
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INTRODUÇÃO 

 
Nas indústrias de alimentos a segurança de seus produtos deve ser considerada 

prioridade máxima, sendo necessário demonstrar e documentar o sistema de segurança na 

qualidade dos alimentos produzidos1. Ao adotar um sistema de segurança alimentar aliado ao 

sistema de controle de qualidade as indústria fortalecem sua estrutura produtiva tornando-se 

economicamente mais competitivas por garantirem o fornecimento de alimentos seguros2. 

Uma das variáveis a serem controladas na gestão de qualidade em uma indústria de 

alimentos é a qualidade do ar, pois a população microbiana do ar não tem traços de 

especificidade, sendo composta de espécies presentes nos ecossistemas terrestres e aquáticos 

trazidos para a atmosfera juntamente com a poeira ou em gotas formadas durante a 

evaporação. Pode ainda conter também agentes patogênicos disseminados pelos 

manipuladores ou possíveis fontes externas de contaminação, sendo necessário o seu controle 

como fonte potencial de contaminação dos alimentos produzidos3. 

Segundo Burge4, os fungos estão entre os poluentes ou contaminantes do ar interno, 

mais importantes e que ainda apresentam esclarecimento e compreensão restritos. Os fungos 

estão praticamente onipresentes nos ambientes urbanos e industriais, onde o seu 

desenvolvimento é considerado como determinante no surgimento de doenças infecciosas ou 

tóxicas, em vegetais e animais, incluindo o homem5. Em condições favoráveis de tempo, 

temperatura e umidade, várias espécies fúngicas podem produzir micotoxinas em alguns 

alimentos, nos quais sua ingestão leva a um quadro clínico grave denominado micotoxicose 

em animais e humanos6. Dentre os fungos que mais se destacam na contaminação do ar 

ambiente estão as leveduras Candida spp., Rhodotorulla spp. e fungos filamentosos como 

Penicillium spp., Aspergillu spp., Alternaria spp., Fusarium spp. e Rhizipus spp.7. 

A avaliação microbiológica do ar fornece também informações sobre a eficiência da 

higienização do ambiente, existindo então diferentes estudos que buscam encontrar 

substâncias com eficácia antimicrobiana e antifúngica como, soluções desinfetantes a base de 

cloro, compostos quaternários de amônia e ácidos orgânicos8. 

Considerando a contaminação fúngica do ar como um ponto crítico na manutenção da 

qualidade dos alimentos produzidos, julga-se importante avaliar e monitorar as espécies 

fúngicas de maior freqüência no ar ambiente das indústrias de alimentos, visando o uso de 

alternativas seguras de controle ou eliminação. Nesse sentido, os óleos essenciais oriundos de 

plantas aromáticas surgem como uma alternativa no controle desses fungos.  
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Óleos essenciais (OE) são componentes complexos, voláteis e naturais, caracterizados 

pelo forte odor, sendo metabólitos secundários provenientes de diversas partes das plantas. 

Até o presente, aproximadamente 3000 OE são conhecidos, 300 dos quais são 

comercialmente importantes nas indústrias farmacêutica, alimentícia, agronômica, sanitária e 

cosmética9. 

Os óleos essenciais presentes nas plantas, ervas e condimentos têm apresentado 

atividade biológica e servem como uma fonte alternativa de agentes antimicrobianos contra 

patógenos causadores de doenças. Os esforços para desenvolver conservantes naturais  a 

serrem utilizados na indústria de alimentos têm aumentado o interesse na pesquisa destes 

compostos10. 

Diante do fato do ar ambiente da linha de produção ser uma fonte potencial de 

contaminação, torna-se importante investigar seus principais contaminantes fúngicos e a 

utilização de óleos essenciais como alternativa segura que minimize ou elimina este tipo de 

contaminação. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta das amostras do meio ambiente 

  

Foram coletadas 70 amostras do ar ambiente, representativas de 14 ambientes da linha 

de produção de uma indústria de alimentos secos. Para a coleta das amostras do ar ambiente 

foram alocadas 5 placas em pontos estratégicos de 14 ambientes, com distância mínima de 

1,50 m do solo. A coleta de fungos anemófilosfoi feita pela técnica de exposição de placas de 

petri contendo o meio de cultura Agar Saboraud Dextrose – ASD (DIFCO Laboratórios). Para 

este procedimento, foram utilizadas placas descartáveis e estéreis 90 x 15 mm (Disco Petri) 

contendo o meio e foram expostas por 15 minutos para que fossem coletados os possíveis 

contaminantes do ar ambiente por gravitação. Depois de transcorrido este tempo, as mesmas 

foram fechadas, identificadas e conduzidas ao Laboratório de Micologia para incubação a 

temperatura ambiente (28 – 30ºC) por 5 a 7 dias11, 12. 
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Identificação dos fungos coletados do ambiente 

 

A identificação dos fungos coletados do ar ambiente da indústria de alimentos secos 

foi realizada pelo estudo da macromorfologia e micromorfologia das colônias que foram 

isoladas das placas utilizadas na coleta das amostras. A macromorfologia baseou-se na 

observação da pigmentação, textura, consistência e forma do verso e reverso das colônias 

desenvolvidas e da velocidade de crescimento das mesmas. A micromorfologia foi analisada 

por meio da técnica de microcultivo, onde foram visualizadas as estruturas fúngicas de 

reprodução, como as hifas vegetativas, os conídios e os esporos, o que proporciona uma 

correta identificação das colônias selecionadas nas placas de coleta13, 14,5. 

A técnica de microcultivo foi desenvolvida com a utilização de uma câmara úmida, 

com placas de Petri contendo um disco ou bloco de ASD, onde foram inoculados fragmentos 

da colônia do fungo, sendo esse disco então recoberto com uma lamínula esterilizada15, 16. As 

placas foram incubadas à temperatura ambiente, por um período de 4 a 5 dias, sendo também 

necessário o acompanhamento diário, para manter essas placas sempre em câmara úmida, 

através da adição de água estéril (cerca de 2 ml) a pedaços de papel de filtro estéreis 

colocados dentro da placa do microcultivo11.  

Para a observação das estruturas fúngicas por meio da microscopia óptica, fez-se 

necessário a retirada da lamínula do microcultivo, transferindo-a para uma nova lâmina 

contendo o corante azul de metileno em quantidade suficiente para corar o material fúngico 

aderido na lamínula17. 

 

Atividade antifúngica dos óleos essenciais 

a) Meios de Cultura 

  

Para manutenção das cepas selecionadas e realização dos ensaios de atividades 

biológicas foram usados ASD e Caldo Sabouraud Dextrose (DIFCO – laboratório), sendo 

preparados conforme instruções do fabricante. 

 
b) Inóculo 

 A preparação da suspensão das cepas fúngicas foi feita a partir de culturas recentes, 

sendo preparada e padronizada em solução fisiológica (0,9%) esterilizada contendo Tween 80 

(1%). Essa suspensão teve sua turbidez comparada com a do tubo 0,5 da escala Mc Farland. 
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Após agitação com o aparelho VORTEX (FANEM), durante 2 minutos, a suspensão foi 

ajustada para 90% de transmitância (Leitz-Photometer 340 -800 nm) para conter 

aproximadamente de 106 UFC/mL18,19,20. 

 

d) Óleos Essenciais Testados 

  

Os óleos essenciais de origem vegetal avaliados quanto ao seu potencial antifúngico 

sobre Penicillium spp. isolado do ar ambiental da Indústria Alimentar, estão listados na 

Tabela 1. 

 Os OE foram obtidos da FERQUIMA Ind. e Com. Ltda. (Vargem Grande Paulista, 

São Paulo, Brasil) e seus parâmetros de qualidade como aparência, coloração, pureza, odor, 

densidade (20ºC) e índice de refração (20ºC) estão descritos nos relatórios técnicos que 

acompanham os produtos. Os óleos ficaram armazenados em frascos âmbar e foram mantidos 

sob refrigeração, a uma temperatura inferior a 4°C, no Laboratório de Micologia. 

 

e) Difusão em meio sólido – scrennig microbiológico 

 

 O scrennig microbiológico foi realizado com base na técnica de difusão em meio 

sólido com discos de papel de filtro19, 20, 21. Em placas de petri (90x15 mm) descartáveis e 

estéreis, foi colocado 1 mL da suspensão do microrganismo, adicionando em seguida cerca de 

20 mL do meio ASD fundido à 50oC com homogeneização constante. Após a solidificação do 

meio, discos de papel de filtro (Sensobiodisc do Centro de Controle e Produtos para 

Diagnostico Ltda – CECON/SP) embebidos com10 µL do OE in natura foram depositados na 

superfície do meio de cultura. As placas foram incubadas por até 10 dias, a temperatura de 

28oC. 

 Os ensaios foram realizados em duplicata e os resultados expressos pela média 

aritmética dos halos de inibição obtidos nos dois ensaios. A atividade biológica do produto foi 

considerada positiva quando a média dos halos de inibição for igual ou superior a 10 mm de 

diâmetro22, 23. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificação dos fungos coletados do ambiente 

  

Os fungos coletados no ambiente da indústria de alimentos foram identificados e estão 

especificados na Tabela 2. Como pode ser observado, verificou-se a presença de Acremonium 

spp., Aspergillus flavus, Aspergillus níger, Fungos Não Esporulados (FNE) (Micelia steryla), 

Rhizopus spp., Scopulariopsis brevicaulis, Rhodotorula rubra e Penicillium spp..O gênero 

Penicillium spp. foi o contaminante fúngico majoritário do ar, com um percentual de 71,70% 

de freqüência relativa. 

Os fungos são indicadores biológicos da qualidade do ar, existindo um Padrão 

referencial de qualidade do ar interior, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) como um marcador qualitativo e quantitativo da qualidade do ar em 

ambientes internos, que deve ser utilizado como starting na determinação de existência de 

possíveis fontes de contaminação que tem o ar como disseminante24. 

Os fungos do ar geralmente encontrados em ambientes internos podem ser de variados 

grupos com interferência direta das condições de temperatura e umidade. Em edificações são 

encontrados geralmente os gêneros Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Oidiodendron, 

Stemphylium e Ulocladium que são fungos filamentosos, Aureobasidium, Rhodotorula e 

Sporololomyces que são fungos leveduriformes. O segundo maior grupo corresponde aos 

fungos do solo como Acremonium, Aspergillus, Eupinicillium, Eurotium, Fusarium, 

Penicillium, Rhialophora, Stachybotryse Verticillium. Incluem-se também os fungos 

Zygomicetes, Ascomicetes e Basidiomicetes não esporulados25, 26. 

Nas amostras coletadas do ar ambiente da indústria de alimentos secos, identificaram-

se os contaminantes fúngicos presentes, como uma fonte de contaminação potencial do 

produto final, destacando-se o gênero Penicillium como sendo o contaminante majoritário, 

seguido pelo gênero Aspergillus, também com uma freqüência relativa significativa. 

Para a APHA27 os gêneros Aspergillus spp., Penicillium spp. e Fusarium spp. são 

descritos como os de maior freqüência e associação com a produção de micotoxinas, 

naturalmente encontradas em cereais, grãos e sementes, geralmente em níveis que tornam os 

alimentos impróprios para o consumo. 

Um número de mais de 20 espécies de Aspergillus produzem micotoxinas, sendo as 

mais comuns as da divisão flavi, que incluem três espécies: A. flavus, A. parasiticus e A. 

nomius28. O gênero A. níger também foi identificado como fungo contaminante do ar nas 
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amostras coletadas, porém este é uma das poucas espécies de fungos que receberam o status 

de GRAS (Generally Regarded as Safe) conferido pela Food and Drug Administration (FDA) 

devido à sua baixa toxicidade, com a exceção de alguns exemplares isolados produzirem 

ocratoxina em baixo percentual29. 

 O gênero Penicillium é geralmente encontrado como contaminante dos alimentos, 

ressaltando-se os prejuízos econômicos causados por estes, além da possível produção de 

micotoxinas que representam um risco potencial para saúde humana26. A escassez da 

literatura em estudos que qualificam a microbiota fúngica de ambientes de indústria de 

alimentos nos leva a comparação destes contaminantes com os encontrados em diferentes 

ambientes, levando-se em consideração a sua fácil dispersão e disseminação. 

 Em estudo realizado por Sarica et al.30, de monitoramento dos fungos e bactérias do ar 

em diferentes áreas do Hospital Universitário de Trakya, identificaram como contaminantes 

fúngicos prevalentes os gêneros Cladosporium, Penicillium e Alternaria. Corroborando 

Sautour et al.31, em estudo realizado sobre o perfil e distribuição sazonal de fungos do ar no 

interior e exterior de ambientes de um hospital Francês, detectou como maiores 

contaminantes, os gêneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Bjerkandera, Dematiaceus, 

Mucorales e outros fungos filamentosos. 

 A qualidade interna do ar ambiente tem sido abordada em diferentes estudos como 

fator preponderante na chamada Síndrome do edifício doente, correlacionando diferentes tipos 

de contaminantes, físicos, químicos e biológicos, como causadores de efeitos adversos a 

saúde32. 

Os últimos debates sobre segurança alimentar têm demonstrado uma grande 

preocupação com o estudo de alternativas mais eficientes para controle e garantia da 

inocuidade dos alimentos, especialmente na eliminação de microrganismos patogênicos da 

cadeia alimentar. Isto acontece porque os métodos convencionais de inspeção e análises 

microbiológicas têm-se mostrado insuficientes para garantir a segurança do alimento33. Para o 

controle dos contaminantes fúngicos encontrados em ambientes, buscam-se alternativas 

seguras como comprovado pelo estudo de Pinto et al.34, o qual observaram que a diminuição 

da carga fúngica do ambiente como fator primordial para uma melhora na sua qualidade como 

um todo. 
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ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 Na Tabela 3 podem ser observados os resultados obtidos para o Screnning 

microbiológico dos 14 óleos essenciais, testados frente ao gênero Penicillium. Foi encontrado 

que dos 14 óleos essenciais testados, apenas 4 (28,5%) não apresentaram atividade 

antifúngica frente às cepas testadas. 

Entre os resultados obtidos, ressalta-se a relevante atividade antifúngica exercida pelos 

óleos essenciais de C. zeylanicum, C. citratus, S. aromaticum, O.vulgare, que apresentaram 

efetividade de inibição frente a todas as cepas fúngicas ensaiadas, caracterizado pela formação 

de halos de inibição do crescimento microbiano com diâmetro igual ou superior a 10 mm na 

totalidade de cepas testadas (100%). 

O scrennig microbiológico de produtos naturais é geralmente utilizado como teste 

preliminar para avaliar o seu potencial antimicrobiano, e de acordo com os resultados obtidos 

pode-se elaborar uma sequência de estudos mais detalhados na perspectiva de obtenção de 

maiores informações sobre sua atividade antifúngica. A informação obtida no método de 

difusão em meio sólido é apenas qualitativa e apresenta-se útil para estabelecer a sensibilidade 

do Penicillium spp. aos óleos essenciais utilizados no teste35, 36. 

Foi realizada a analise da ação antifúngica dos óleos essenciais frente às cepas do 

contaminante fúngico majoritário detectado no ar ambiente, Penicillium spp, destacando-se os 

resultados encontrados para os OE de S. aromaticum, C. citratus, C. zeylanicum e O. vulgare 

pela expressividade dos halos de inibição, despontando estes como alternativa a ser utilizada 

no controle da qualidade do ar em ambientes. 

Trabalho realiza por Gupta et al.37, mostrou efeito antifúngico semelhante, do óleo 

essencial de S. aromaticum frente as cepas de Penicillium,aos encontrados neste trabalho. 

Para Mahanta et al.38,o OE de C. citratus em baixa concentração induz a germinação do 

Penicillium citrinum e, em altas concentrações, resulta em sua completa inibição. Se 

correlacionado com os resultados nesta pesquisa onde o halo de inibição médio para o OE de 

C. citratus foi de 20,46 mm, tendo atividade de inibição relatada em 100% das cepas testadas. 

Os resultados observados no presente trabalho mostraram que, o OE de C. zeylanicum 

produziu um halo de inibição em média de 42,20 mm, mostrando significância em todas as 

cepas testadas com uma variação de halos no valor de 25 a 60 mm. Os dados verificados por 

Yage et al.39, também revelaram que o óleo de C. zeylanicum frente a Rhizopus nigricans, 
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Aspergillus flavus e Penicillium expansum tem um excelente potencial a ser explorado como 

agente antifúngico natural em alimentos. 

OE de O. vulgare, inibiu o crescimento de 14 (100%) das cepas de Penicillium spp., 

onde a média  dos halos de inibição foi de 32,20 mm de diâmetro. Portanto, os resultados 

registrados neste estudo encontram-se compatíveis com os dados registrados por Pereira et 

al.40, o referido autor cita em seu trabalho que, o óleo essencial de O. vulgare inibiu o 

desenvolvimento dos fungos testados em todas as concentrações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os contaminantes ambientais apresentam grande influencia na qualidade dos 

alimentos produzido pelas indústrias, destacando-se como majoritário, dentre os fungos 

encontrados nas amostras do ar ambiente o gênero Penicillium, o que reforça o risco desta 

contaminação frente à saúde dos consumidores, bem como abre a possibilidade de se trabalhar 

substâncias ou mecanismos a serem utilizados frente a este contaminante.  

Na busca de alternativas para eliminação ou controle do Penicillium spp., os resultados 

encontrados indicam quatro óleos essenciais como possíveis agentes antifúngicos, sendo eles, 

OE de S. aromaticum, C. citratus, C.zeylanicum e O.vulgare 
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Tabela 1: Produtos de Origem Vegetal  

Nome Científico  Família Nome popular Parte a ser 
utilizada 

Cinnamomum zeylanicum Blume Lauracea Canela Folhas 
Citrus limon L. Rutaceae Limão Fruto 
Coriandrum sativum L. Apiaceae Coentro Folhas 
Cymbopogon winterianus Jowitt Poacea Citronela Folha 
Cymbopogon citrates Stapf Poaceae Capim Santo Folha 
Eucalyptus globulus Labill Myrtaceae Eucalipto Folha 
Laurusno bílis L. Lauraceae Louro Folhas 
Lavandula angustifólia Mill Lamiaceae Alfazema Flor 
Origanum majorana L. Lamiaceae Manjerona Folhas 
Origanum vulgare L. Lamiaceae Oregano Folha 
Pimpinella anisum L. Umbelifereae Erva-doce Semente 
Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Alecrim Flores e Folhas 
Sassafras albidum Nutt. Ness Lauraceae Canela-sassafras Folhas 
Syzygium aromaticum L. Myrtaceae Cravo Flor 

 

 
Tabela 2: Distribuição da freqüência de colônias fúngicas isoladas do ar ambiente de uma 
indústria de alimentos 

 
Fungos Identificados Freqüência Absoluta Freqüência Relativa (%) 

Acremonium spp 1 0,12 
Aspergillus flavus 102 12,80 
Aspergillus niger 96 12,10 

FNE 12 1,51 
Penicillium spp. 570 71,70 
Rhizopus spp. 11 1,40 

Rhodotorula rubra. 1 0,12 
Scopulariopsis breviacaulis 2 0,25 

Total 795 100 
 
 
Tabela 3 Atividade antifúngica dos óleos essenciais frente às cepas de Penicillium spp. 
isoladas do ambiente da indústria de alimentos. 

Óleo Essencial Amplitude dos Halos 
de Inibição (mm) 

Média do Halo de 
Inibição(mm) 

Cepas inibidas 
(%) 

C . zeylanicum  25 – 60 42,20 100,00 
C. limon  6 – 25 13,30 78,57 
C. sativum 8 – 30 15,10 92,85 
C. winterianus 14 – 28 18,25 71,43 
C. citrates 10 - 34 20,46 100,00 
E. globulus 0,00 0,00 0,00 
L. nobilis 0,00 0,00 0,00 
L. angustifólia 10 – 30 21,70 64,28 
O. majorana 6 – 36 12,80 92,85 
O. vulgare 19 – 60 32,20 100,00 
P. anisum  10-20 15,00 14,28 
R. officinalis 0,00 0,00 0,00 
S. albidum 0,00 0,00 0,00 
S. aromaticum 9 – 24 15,30 100,00 
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ABSTRACT 

 

The environment microbiota is a potential contamination source in the food industry, 
including Penicillium spp. By contrast, industry has used chlorinated solutions for the control 
of microbial species, but the potential antimicrobial and antifungal activity of the essential oil 
of Cinnamomum zeylanicum Blume (OE) has been reported in the literature. Thus, it is 
justified to study this chemical activity on Penicillium strains isolated from the environment 
of a food industry located in the city of João Pessoa, Paraíba. Tests were conducted to 
determine the minimum inhibitory concentration (MIC), assess the effect on mycelial growth 
and spore germination by using the OE and a Vega® chlorine solution (VG), commonly used. 
MIC values obtained rangeed from 256 to 512μg/mL for both OE and VG. The observed 
effect on the radial growth was concentration dependent for both products. On the spores 
germination, OE showed higher effectiveness compared to VG, interfering with conidia 
germination. The OE is emerging as an excellent alternative to be used in the control of 
Penicillium, once VG needed a higher concentration of application and still not had the same 
EO effectiveness. 
Key words: Cinnamomum zeylanicum, essential oil, Penicillium spp, environment air, food 

industry. 
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Introduction 

Fungi are among the most important pollutants or contaminants in indoor air, being 

virtually ubiquitous in urban and industrial environments. The development of these fungi 

may represent an important factor in the emergence of infectious or toxic diseases in animals 

and plants, including man (Lacz et al. 1998; Burt, 2004). In air environment of Food 

Industries, the presence of Penicillium fungi denotes a possible risk to the ultimate consumers 

of these products. The fungus is commonly related to food contamination, highlighting the 

economic losses caused by these contaminants and human health problems from mycotoxin 

production (Samson et al. 2004). The market offers few sanitizer solutions that have been 

studied regarding its antimicrobial activity, being mentioned chlorine-based disinfectant 

solutions, quaternary ammonium compounds, organic acids such as citric acid, lactic acid 

(Kim, 1999). Moreover, the use of biologically active natural compounds derived from plants 

such as bactericides and fungicides have been worth noting, with some constituents of these 

substances proved fungitoxic, as reported in several articles (Okigbo et al. 2006, Araujo et al. 

2009; Schwan-Estrada, 2002). One product that has emerged as alternative is the essential oil, 

highly variable and complex mixture obtained from different plant parts (Aflatuni, 2005). The 

essential oil extracted from Cinnamomum zeylanicum Blume is marketed to cosmetology, 

cooking and alternative medicine industries due to its analgesic, antiseptic, antispasmodic, 

aphrodisiac, astringent, insecticide and parasiticide properties (Jayaprakash et al. 2003; 

Gayoso et al. 2004, Moreira et al. 2007; Trajano et al. 2010). Based on the above, it is 

important to check the action of essential oil of Cinnamomum zeylanicum Blume against wild 

strains of Penicillium spp. collected from environment air of a food industry and compare its 

action with the chlorine, usual sanitizer in food industries. 

Material and Methods 

Products 

The essential oil (EO) from leaves of C. zeylanicum was obtained from Ferquima Ind. 

and Com. Ltda (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brazil) and its quality parameters such 

as appearance, aroma, purity, odor, and density (20 C) and refractive index (20°C) are 

described in the technical report that accompanies the product. The oil was stored in amber 

bottle and kept refrigerated at a temperature below 4°C in the Mycology Laboratory. AE 

Chlorinated Vega® (VG) (batch 2100514-G22), chlorinated alkaline detergent, was obtained 
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in Quimilab - Cleaning Products, and its quality parameters such as physical state, density, 

odor, pH, water solubility and explosive limits, described in the technical report that 

accompanies the product. The VG was packaged and stored under the same conditions as the 

OE. 

Products were used in concentrations from 1024 to 256 µg/mL. Products dilutions in 

different concentrations were prepared at the test time of execution of the tests by dissolving 

them in Tween 80 q.s. and sterile distilled water to reach the initial concentration of 1024 

µg/mL. 

Microorganisms 

 For antifungal activity assays, we selected 14 strains of Penicillium spp. obtained from 

the Laboratory of Mycology collection. Strains were collected from environment air of  a dry 

foods industry (derived from corn and starches), which are codified from Penicillium AR1 

(PAR1) to Penicillium AR14 (PAR14) Stock strains used in the trials were kept in test tubes 

containing Sabouraud dextrose agar (SDA) tilted under refrigeration (4°C). 

 

Inoculum 

 

In the fungal inoculums preparation, isolates were first cultured on SDA at 28°C for 

10 days. Recent fungal colonies were properly covered with 5 mL of sterile saline solution 

(NaCl 0.85%) and suspensions were made by gentle scraping and agitation with the aid of a 

“L” bacteriological loop. The suspension was transferred to sterile test tubes.Then, these 

suspensions were shaken for 2 minutes with aid of a Vortex. After shaking, each suspension 

had its turbidity visually adjusted and compared to that presented by the barium sulphate 

suspension in Tube 0.5 of McFarland scale, which corresponds to an inoculum of 

approximately 106 colony forming units/mL (CFU/mL) (Hadacek et al. 2000, Sahin et al. 

2004). The inoculums quantification was confirmed by plating 0.01 mL of suspensions on 

SDA. Plates were incubated at 28°C and daily examined for the colonies counting, confirming 

the number of CFU/mL. 
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Antifungal Activity 

 

1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

The determination of the essential oil MIC values was performed by the microdilution 

method (Eloff, 1998), using microtiter plates with 96 wells and "U" bottom (ALAMAR®) 

(Hadacek et al. 2000, Sahin et al. 2004, Pereira et al. 2011). In each plate hole was added 100 

µL of Sabouraud dextrose broth (CSD) doubly concentrated. Subsequently, 100 µL of the 

products, also doubly concentrated, were dispensed into the wells of the plate’s first line. And 

concentrations from 1024 µg/mL to 1 µg/mL were obtained through a serial dilution at the 

ratio of two. 10 µL of fungal species inoculums were added to the cavities. A microorganism 

control (negative control) was performed in the absence of antifungal products. To verify the 

solvent interference with emulsion preparation in the results, 100 µL doubly concentrated 

CSD, 100 µL Tween 80 (10% in sterile distilled water) and 10μL of suspension were added to 

the control cavities. Plates were sealed and incubated at 28°C for 5 days. MIC for products 

was defined as the lowest concentration able to visually inhibit fungal growth when compared 

with control growth. Tests were performed in duplicate and results expressed as geometric 

mean of results. 

 

2. Effects on the radial mycelial growth 

The test for determining the effects on the radial mycelial growth of PAR7 and PAR12 

was performed using the poisoned substrate technique (dilution in solid medium). For this, we 

initially prepared Petri dishes (Dispo Petri/Interlab®) with 8 mL ASD plus the essential oil or 

VG at MIC/4, MIC/2, MIC and CIMx2 for each strain individually. Subsequently, a fragment 

with approximately 2 mm was withdraw from fungal strains grown on SDA at 28°C for 10 

days and placed at the center of the plate containing SDA added to products at the 

aforementioned concentrations. A negative control was also achieved in the absence of any 

antifungal product. The whole system was incubated at 28-30ºC.  At each time interval (0, 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14 days), the radial mycelial growth was recorded and the results expressed as 

mean of two independent experiments in millimeters (mm) (Adam et al . 1998; Dafera et al. 

2003). 

 

3. Effects on fungal spores germination 

In this trial was evaluated the interference of products on the germination of fungal 

spores of PAR7 and PAR12. Suspensions of these strains were shaken for 2 minutes with aid 
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of a Vortex, remained at rest for 20 minutes and the supernatant containing the conidia was 

collected. The number of conidia was determined in a Neubauer chamber and adjusted to 106 

spores/mL. In sterile test tubes, 512 µL of doubly concentrate CSD were added to the 

essential oil or VG in its respective concentrations of CIM/2, CIM, CIMx2 and CIMx4. 

Afterwards, 512 µL of fungal conidia suspension were introduced and immediately incubated 

at 28°C. Samples of this mixture were analyzed after 24 h and the spore germination analysis 

was conducted using a standard optical microscope Zeiss Primo Star® model. The whole 

system was carried out twice and the results expressed as arithmetic mean of conidial 

germination inhibition percentage (Rana et al. 1997, Santiago et al. 2000). 

 

Statistical Analysis 

 

The statistical evaluation of results for the study on the products effects on the 

mycelial growth and spore germination inhibition percentage was performed to determine 

statistically significant differences (p <0.05), using the Mann-Whitney test and Fischer test 

respectively. In all cases, the implementation of statistical analysis was performed using 

GraphPad Prism version 5.0. 

 

Results 

 

MIC values found to C. zeylanicum and VG are shown in Table 1. Overall, the 

essential oil of C. zeylanicum showed similar effectiveness in inhibiting the growth of 

Penicillium spp strains compared to VG, a chlorine product commonly used as industry 

sanitizing where strains were isolated. All strains used in the tests were sensitive to C. 

zeylanicum essential oil showing variables MIC values ranging from 256 to 512 µg/mL 

similar to those found for the VG. 

For the remaining experiments were used two strains with different sensitivity profiles 

to essential oils: PAR7 (MIC 256 µg/mL) and PAR12 (MIC 512 µg/mL). 

The effect of C. zeylanicum essential oil at MIC/4 (64 µg/mL) MIC/2 (128 µg/mL), 

MIC (256 µg/mL), CIMx2 (512 µg/mL) on the kinetics of radial mycelial growth of PAR7 

are shown in Figure 1A and 1B. The results show that the essential oil had effective kinetics 

inhibition power on the radial growth. From 128 µg/mL, the oil showed significant unlike 

results (p <0.05) in the last interaction time compared to control. While the VG showed 
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difference (p <0.05) only in the MICx2 (1024 µg/mL) when compared to control in the last 

interaction time. 

Figure 2A-B presents the interference results of the essential oil and VG on the 

inhibition kinetics of radial mycelial growth for PAR12 strain. The essential oil also had a 

strong inhibitory effect with significantly different results (p <0.05) compared to the control 

from the MIC (512 µg/mL) in 12 days. The VG showed significant difference only in the 

MICx2 (1024 µg/mL) in 12 days. These results confirm the higher resistance profile for 

PAR12 compared to PAR7 and also show the greatest inhibition power of the C. zeylanicum 

essential oil inb relation to the VG sanitizing. 

 The effect of C. zeylanicum essential oil and VG on the spores germination of PAR7 

and PAR12 are summarized in Table 2. In all cases, there was a gradual increase in the 

inhibition percentage with the increased concentration of products, showing a concentration-

dependent inhibitory effect. Comparing the products, no difference was observed among 

results for each time separately. However, it is valid to note that the inhibitory concentration 

values of the essential oil are lower than the respective VG values for PAR7 strain (Table 1). 

And thus, indicating the greater effectiveness of the essential oil in relation to VG in this case 

interfering with conidia germination. In the results with PAR12, oil and VG had similar 

power to inhibit spore germination since there was no difference among results of products 

for each time separately. 

 

Discussion 

  

The MIC results obtained in this study proved to be equivalent with those reported by 

Trajano et al (2010), indicating the antibacterial action of this oil against bacteria of interest in 

food. In our study, there was mycelial growth inhibition using the essential oil, similar to that 

found by Cvek et al. (2010) who tested the C. zeylanicum essential oil against Peniccilium 

expasum strains isolated from apple, resulting in 100% growth inhibition. The activity of C. 

zeylanicum essential oil was compared with the Vega® chlorine product activity - nominated 

by traditional methods - the use of chlorinated detergents in removing or sanitizing 

environments, however, the efficiency of chlorine as a fungistatic agent depends on pH and 

free chlorine concentration (Prusky et al. 2001). Rubin (1983) in his work emphasized 

mycobactericidal activity of formaldehyde, iodine, iodophor and chlorine compounds. 

Chlorine, in its various forms, especially salts of hypochlorite, is one of the most successful 

sanitizers used in food industries. They are efficient and low cost compounds with wide 
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application (Kim, 2004). Results found indicate a decreased efficiency of chlorinated agent in 

relation to the essential oil, since the MIC was higher for VG against a more resistant strain. 

To Morato et al. (2009) there is a need for frequent evaluation of disinfectants for 

measurement of its antimicrobial activity, being important trials to assess adequately the 

nature and origin of the strain being tested, the inoculum preparation, product’s active 

ingredient and its respective concentration. 

Results for the radial growth kinetics of PAR7 and PAR12 with exposure to the 

essential oil showed a strong inhibiting effect. For exposure to chlorine product, results 

revealed difference only with the highest concentration and exposure time. In the experiments 

of Moreira (2007), C. zeylanicum oil showed fungicide effect on Aspergillus flavus, A. 

fumigatus, observed by the total inhibition of mycelial growth throughout 14 days of 

exposure. Rosal et al. (2009) tested the effect of Salvia officinalis L. extract at different 

concentrations on the mycelial growth of Penicillium spp., detecting that the higher the extract 

concentration applied to the culture medium, the more progressively reduced the mycelial 

growth. In the experiments of Carmo et al. (2008), C. zeylanicum essential oil had strong 

suppression effect on spores’ germination of Aspergillus species tested. The findings in this 

study demonstrate inhibition activity of spores’ germination related to the concentration, with 

oil being more effective than the chlorine compound with PAR7 (most sensitive strain) and 

presenting activity similar to the VG chlorinated compound when using PAR12. 

Cinnamaldehyde, linalool, eugenol and 1,8 cineole have been reported as active 

components present in the essential oil of Cinnamomum spp. capable of inhibiting the growth 

of Monilia, Botrytis and Mucor (Goubran et al., 1993). To Ranasinghe et al. (2002), 

antifungal activity of essential oils can not be easily correlated with any individual component 

but with a mixture of compounds in these oils. 

Given the data found in this work, the essential oil of Cinnamomum zeylanicum 

emerges as an excellent alternative to be used in Penicillium control since the commonly used 

Vega® chlorine product needed a higher application dosage and did not have the same EO 

effectiveness. 
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Table 1. MIC and MFC values of C. zeylanicum essential oil and VG on Penicillium spp strains. 

Fungi 

OE (µg/mL) VG(µg/mL) Controls 

MIC MIC 
Tween 80 

(10%) 

Microorganisms 

control 

PAR1 512 
512 
256 
512 
512 
256 
256 
512 
512 
256 
256 
512 
256 
256 

512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
256 
512 
256 
256 

+ + 
PAR2 + + 
PAR3 + + 
PAR4 + + 
PAR5 + + 
PAR6 + + 
PAR7 + + 
PAR8 + + 
PAR9 + + 
PAR10 + + 
PAR11 + + 
PAR12 + + 
PAR13 + + 
PAR14 + + 
+: Fungal growth in free-antifungal culture medium 

 

 

Table 2 Inhibition percentage of spores’ germination for PAR7 and PAR12 after 24h 

interaction with the C. zeylanicum essential oil (EO) and the chlorinated product (VG). 

Fungi 
OE  VG 

MIC/4 MIC /2 MIC MIC x2 MIC /4 MIC /2 MIC MIC x2 

PAR7 66.7 77.7 92.6 94.6 52.7 60.8 81.8 82.2 

PAR12 45.4 77.8 90.0 90.7 59.1 81.6 84.6 90.9 
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Figure 1. Effects of C. zeylanicum essential oil (EO) (A) and VG product (B) in the radial mycelial 
growth of PAR7. a: p <0.05 compared to control after 12 days of interaction.  
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Figure 2. Effects of C. zeylanicum essential oil (EO) and Vega® product (VG) in the radial mycelial 
growth of PAR12. a: p <0.05 compared to control in 12 interaction days. 
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