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RESUMO 

DANTAS, T.B. Atividade antifúngica in vitro de timol sobre cepas do gênero Penicillium. 
98p. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos- Área de 
Concentração: Farmacologia)- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 

 

Os fungos tornaram-se, ao longo das últimas duas décadas, uma das principais causas de 
doença em humanos. Fungos do gênero Penicillium podem ser encontrados nos mais variados 
substratos e afetam indivíduos imunocomprometidos, pacientes hospitalizados, animais e 
plantas diversas, além de comprometerem a qualidade do ar de ambientes internos. O uso 
indiscriminado de antibióticos e o decorrente quadro de resistência dos microrganismos à 
terapêutica antimicrobiana convencional vem impulsionando os pesquisadores a buscarem 
fontes alternativas desses fármacos, dentre elas, produtos de plantas medicinais. Observa-se, 
atualmente, uma tendência à obtenção de fitoconstituintes a partir de extratos, frações, óleos 
fixos ou essenciais, obtidos de espécies vegetais. Nesse contexto, o presente estudo avaliou a 
atividade antifúngica in vitro de sete fitoconstituintes: carvacrol, citral, geraniol, linalol, p-
cimeno, terpinoleno e timol, sobre doze cepas de Penicillium. Primeiramente, realizou-se uma 
triagem para encontrar o fitoconstituinte com melhor atividade, através da determinação da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM), pela técnica de microdiluição. A seguir, 
prosseguiram-se os testes com o timol, quais foram: determinação da Concentração Fungicida 
Mínima (CFM), efeito do fitoconstituinte sobre a cinética de crescimento micelial do fungo, 
interferência do timol sobre a germinação dos conídios e avaliação da influência do timol 
sobre a micromorfologia fúngica. Para tanto, foram selecionadas duas cepas, uma que se 
mostrou mais resistente e outra com perfil mais sensível. O valor da CIM50 do timol, bem 
como da CIM90, foi 128µg/ml, já o valor da CFM variou de 128µg/ml a 1024µg/ml. 
Observou-se total inibição do crescimento micelial radial, nas três concentrações de timol 
utilizadas (128µg/ml, 256µg/ml e 512µg/ml), ao longo de 14 dias de exposição. No estudo da 
interferência do timol sobre a germinação dos conídios, observou-se efeito inibitório. Na 
concentração de 512µg/mL foi encontrada uma inibição superior a 80%, em 256 µg/mL a 
inibição foi superior a 75%, enquanto que em 128µg/mL a inibição foi superior a 60%, para 
as duas cepas testadas, revelando um efeito inibitório dependente da concentração. Na 
presença do timol, foram observadas alterações morfológicas na estrutura micelial, tais como 
diminuição do número de conídios, redução da formação de estruturas de reprodução com 
surgimento de estruturas reprodutivas rudimentares, além de desenvolvimento anormal das 
hifas. Diante do exposto, conclui-se que o timol apresenta atividade antifúngica contra cepas 
de Penicillium e, conseqüentemente, representa uma nova possibilidade no arsenal de 
produtos para o tratamento de infecções por este fungo.   

 

Palavras-chave: Atividade antifúngica; Fitoconstituintes; Penicillium; Timol. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

DANTAS, T.B. In vitro antifungal activity of thymol against Penicillium strains. 98p. 
Dissertation (Master in Natural Products and bioactive synthetic - Concentration Area: 
Pharmacology)- Federal University of Paraiba, João Pessoa, 2013. 

 

The fungi have become, over the last two decades, a major cause of illness in humans. Fungi 
of the genus Penicillium can be found in various substrates and affect immunocompromised 
people, hospitalized patients, many animals and plants, as well as compromise the quality of 
air indoors. The indiscriminate use of antibiotics and the resulting framework of resistance of 
microorganisms to conventional antimicrobial therapy has been stimulating researchers to 
seek alternative sources of these compounds, among them products derived by medicinal 
plants. Tendency to get phytochemicals from extracts, fractions, fixed or essential oils 
obtained from plant species is currently observed. In this context, the present study evaluated 
the in vitro antifungal activity of seven phytochemicals: carvacrol, citral, geraniol, linalool, p-
cymene, terpinolene and thymol, against twelve strains of Penicillium. Firstly, screening was 
carried out to find the phytochemical with the best activity by determining the Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) by the broth microdilution technique. Following, the tests 
were proceeded with thymol, which were: determination of Minimum Fungicidal 
Concentration (MFC), effect of the phytochemical on mycelial growth kinetics, interference 
of thymol on germination of conidia and evaluation of the influence of thymol on the fungal 
morphology. To this end, we selected two strains, one that was more resistant and another 
with a more sensitive profile. The value of thymol MIC50 and MIC90 was 128µg/ml, while the 
CFM value ranged from 128µg/ml to 1024µg/ml. It was observed total radial mycelial growth 
inhibition at the three thymol concentrations used (128µg/ml, 256µg/ml and 512µg/ml) over 
14 days of exposure. In the study of the interference of thymol on the conidia germination was 
observed inhibitory effect. At the concentration of 512µg/mL was found greater than 80% 
inhibition, at 256 µg/mL inhibition was higher than 75%, while in 128µg/mL inhibition was 
higher than 60%, all this for both strains tested, revealing concentration-dependent inhibitory 
effect. In the presence of thymol, morphological changes were observed in mycelial structure, 
such as decrease in the amount of conidia, reduction in the formation of reproductive 
structures with the appearance of rudimentary reproductive structures, besides the abnormal 
development of hyphae. Given the above, it is concluded that thymol has antifungal activity 
against strains of Penicillium and therefore represents a new possibility in the arsenal of 
products for the treatment of infections caused by this fungus. 

 

Palavras-chave: Antifungal activity; Phytochemicals; Penicillium; Thymol. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os fungos são organismos ubíquos, eucariontes e heterotróficos, que se nutrem através de 

substâncias orgânicas que o meio favorece. Podem ser encontrados em vegetais, animais, 

homem, detritos, alimentos, água, ar e solo (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012; TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2008). 

O ar atmosférico está entre as vias de dispersão mais comuns dos fungos na natureza, 

além da água, insetos, homem e animais, sendo denominados fungos anemófilos aqueles que 

utilizam esta via para sua dispersão (BERNARDI; NASCIMENTO, 2005). A inalação de 

esporos de fungos anemófilos, pelo homem, pode levar ao desenvolvimento de complicações 

no trato respiratório, tais como asma e rinite (MEZZARI et al., 2003). Além disso, os fungos 

anemófilos podem causar infecções, por vezes fatais, em indivíduos imunocomprometidos, as 

quais são denominadas infecções oportunistas (SIDRIM; MOREIRA, 1999; WANKE; 

LAZERA; NUCCI, 2000). 

Os fungos anemófilos também podem contribuir para o desenvolvimento da denominada 

“Síndrome do Edifício Doente”, a qual constitui uma consequência das condições ambientais 

desfavoráveis observadas em áreas internas, podendo levar a vários níveis de agressão à saúde 

de seus ocupantes (ARAKAWA, 2008; LIMA G.A.L. et al., 2006; QUADROS et al., 2009). 

A incidência de infecções causadas por fungos tem aumentado ao longo dos últimos dez 

anos, se dando principalmente em indivíduos com sistema imunológico comprometido e 

como infecções nosocomiais, ademais, muitas doenças causadas por fungos afetam plantas 

economicamente importantes, levando a prejuízos neste setor (HUPRIKAR; SHOHAM, 

2013; JUN et al., 2013; SOKOVIĆ; GLAMOČLIJA; ĆIRIĆ, 2013; TORTORA; FUNKE; 

CASE, 2012; VINCENT et al., 2009). 

O gênero Penicillium é um dos gêneros que possui a maior quantidade de espécies, 

podendo ser encontrado nos mais variados substratos (PITT; HOCKING, 1997). As infecções 

fúngicas por Penicillium marneffei ocupam o terceiro lugar, na Tailândia, em relação às 

infecções oportunistas em pacientes portadores de HIV (RANJANA et al., 2002). 
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O uso indiscriminado de antibióticos, pela população em geral, tem levado a um quadro 

complexo de resistência dos microrganismos à terapêutica antimicrobiana convencional, o que 

vem impulsionando os pesquisadores a buscarem fontes alternativas de compostos 

antimicrobianos, dentre elas as plantas medicinais (ARVANITIS; GLAVIS-BLOOM; 

MYLONAKIS, 2013; BANSOD; RAI, 2008; VIVEK; JUNG; SUN, 2009).  

As plantas são uma fonte valiosa de produtos para manutenção da saúde humana, sendo 

amplamente utilizadas pelas chamadas medicinas tradicionais, ou não ocidentais, em suas 

práticas terapêuticas (FOGLIO et al., 2006), além de serem frequentemente empregadas na 

medicina popular. Constituem uma importante fonte de novos compostos biologicamente 

ativos (HUSSAIN et al., 2011; KHAZIRB et al., 2013; NAKAMURA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2006; PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 2006), 

contendo uma série de substâncias que podem ser usadas para o tratamento de diferentes 

doenças infecciosas (SAAD, 2010), razão pela qual têm sido intensamente estudadas a fim de 

encontrar compostos mais eficazes e menos tóxicos.  

As propriedades antimicrobianas potenciais das plantas vêm sendo relacionadas à sua 

habilidade de sintetizar, através do metabolismo secundário, vários compostos químicos de 

estruturas complexas, incluindo alcalóides, flavonóides, taninos, cumarinas, glicosídeos, 

terpenos, fenilpropanóides, entre outros (AQUINO et al., 2003; MOREIRA et al., 2007; 

NYCHAS, 1996; SOKOVIĆ; GLAMOČLIJA; ĆIRIĆ, 2013). 

O Brasil apresenta grande diversidade vegetal, que, aliada ao conhecimento tradicional e à 

tecnologia capaz de validar cientificamente esse aprendizado, dá origem ao grande potencial 

do país para o desenvolvimento de fitomedicamentos (BARBOSA-FILHO et al., 2005; 

BRANDÃO et al., 2006; GRÉGIO et al., 2006). 

Até hoje, maior ênfase foi dada aos estudos direcionados a avaliar o efeito antimicrobiano 

de óleos essenciais e extratos. Contudo, observa-se, atualmente, uma tendência à busca pelo 

estudo de fitoconstituintes obtidos a partir de extratos, frações, óleos fixos ou essenciais, 

oriundos de espécies vegetais. 

Nesta perspectiva, fica evidente a necessidade de realização de estudos que contemplem a 

ação de fitoconstituintes sobre o gênero Penicillium, possível causador de graves infecções 

oportunistas e processos alérgicos, fator contribuinte para a má qualidade do ar interno de 

ambientes e contaminante freqüente de plantações e colheitas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a atividade antifúngica, in vitro, de fitoconstituintes frente a cepas de 

Penicillium. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar triagem microbiológica de fitoconstituintes frequentemente encontrados em 

espécies vegetais pertencentes à família Lamiaceae sobre cepas de Penicillium; 

 

• Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos fitoconstituintes que 

apresentarem melhor atividade, com base na triagem microbiológica, e selecionar o 

que apresentar melhor perfil de inibição para aprofundamento dos estudos; 

 

• Determinar a Concentração Fungicida Mínima (CFM) do fitoconstituinte selecionado; 

 

• Avaliar a interferência do fitoconstituinte selecionado sobre a cinética de morte 

microbiana das cepas; 

 

• Estudar o efeito do fitoconstituinte na germinação de conídios; 

 

• Investigar a ação do fitoconstituinte sobre a morfogênese fúngica. 
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3.1 ASPECTOS GERAIS DOS FUNGOS  

 

Os fungos são organismos heterotróficos incluídos no Domínio Eucarya, no Reino 

Fungi (DEACON, 2006). Distinguem-se dos vírus e das bactérias por serem eucariontes. Suas 

células são bem maiores que as das bactérias e seus processos moleculares se assemelham aos 

das plantas e dos animais. Apresentam espessa parede celular constituída por glicoproteínas e 

polissacarídeos, principalmente glucano e quitina, além de uma membrana celular, cujo 

principal componente é o ergosterol, em vez do colesterol encontrado nas membranas 

celulares dos mamíferos (BOWMAN; FREE, 2006; CAMPOS; MENEZES; PONE, 2004). O 

ergosterol é um componente vital da membrana e a interrupção de sua síntese resulta em 

morte celular, razão pela qual a maioria das drogas antifúngicas interfere com a síntese ou 

função do ergosterol (ODDS, 1996). 

Sua nutrição é obtida através de substâncias orgânicas que o meio favorece, podendo 

ser saprófitos, parasitas ou simbiontes. Podem ser de dois tipos morfológicos, crescendo como 

célula única (leveduras) ou como colônias filamentosas multicelulares (bolores ou fungos 

filamentosos). Possuem ampla distribuição na natureza, podendo ser encontrados em vegetais, 

animais, homem, detritos, alimentos, água, ar e, em abundância no solo, sendo participantes 

ativos do ciclo geoquímico dos elementos na natureza. (BERNARDI; NASCIMENTO, 2005; 

GOMPERTZ et al., 2005; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012; TRABULSI; ALTERTHUM, 

2008). Suas espécies sofrem variações na incidência conforme a localidade, estação do ano, 

grau higroscópico do ar, entre outras (LACAZ et al., 2002; SIDRIM; ROCHA, 2004). 

A reprodução dos fungos ocorre por meio de esporos, de natureza sexual ou assexual, 

os quais ficam em suspensão no ar, e é influenciada por fatores ambientais como luz, 

temperatura, umidade, poluição atmosférica e substâncias nutritivas. Umidade e temperatura 

ideal são necessárias para o desenvolvimento dos fungos. Sabe-se que os fungos de 

importância médica crescem bem em uma temperatura entre 20ºC e 30ºC (GOMPERTZ et al., 

2005). 

Os fungos se espalham amplamente na natureza, a partir do seu habitat natural, sendo 

as vias de dispersão mais comuns o ar atmosférico, a água, os insetos, o homem e os animais 

(BERNARDI; NASCIMENTO, 2005). Essa dispersão se dá em consequência, 



21 

 

principalmente, da grande produção de elementos de disseminação, os propágulos, que são 

principalmente esporos, mas também podem ser fragmentos de micélio vegetativo ou outras 

estruturas fúngicas (DEGOBBI; GAMBALE, 2008).  

Ao atingirem um meio favorável, os conídios (esporos assexuais) absorvem água e 

nutrientes e então germinam, formando um ou mais tubos germinativos. Este tubo 

germinativo alonga-se na fração apical formando longos filamentos que podem se ramificar, 

as hifas (FUNDER, 1968). As hifas são estruturas alongadas, que podem ser cilíndricas ou 

tubulares, e possuem parede celular externamente à membrana que envolve o protoplasma 

(HERRERA; ULLOA, 1990). 

Os fungos se relacionam com a espécie humana de maneiras diversas, podendo 

desempenhar vários papéis, os quais podem ser maléficos, como a produção de metabólitos 

tóxicos em alimentos e origem de doenças nas culturas vegetais, causando perdas econômicas. 

Por outro lado, desempenham importantes papéis benéficos ao homem, como: decomposição 

e reciclagem de matéria orgânica; desempenho de atividade bioquímica, produzindo, por 

exemplo, antibióticos, esteróides, ciclosporinas e enzimas alimentares; auxílio no 

processamento alimentar de pão, produtos lácteos e bebidas alcoólicas; possibilidade de 

utilização para consumo direto na alimentação, como os cogumelos e queijos; e ação como 

controladores biológicos contra pragas e outros fungos patogênicos de plantas. Além disso, os 

fungos podem causar doenças em humanos, ou até a morte, em indivíduos 

imunocomprometidos (DEACON, 2006).  

Os fungos podem causar micoses, uma série de doenças infecciosas, que são, 

geralmente, infecções crônicas de longa duração e de difícil tratamento (TORTORA; 

FUNKE; CASE, 2012).  Os fungos de interesse médico, agentes de micoses, podem ser 

filamentosos, leveduriformes ou até dimórficos, constituindo esses últimos um subgrupo dos 

fungos filamentosos que pode se apresentar das duas formas, o que dependerá da temperatura, 

principalmente, mas também do teor de CO2 e das condições nutricionais (ANVISA, 2004; 

BRASIL, 2009; SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2005). 

As leveduras têm, como estrutura primária, células que se reproduzem por brotamento, 

único ou múltiplo, em geral de forma arredondada – são os blastoconídios,  esporos de origem 

assexual. Elas são capazes de colonizar o homem e animais, podendo estar presentes sobre a 

pele, trato gastrointestinal e mucosas, vivendo comensalmente. Frente à perda do equilíbrio 
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parasita-hospedeiro, podem causar diversos quadros infecciosos com formas clínicas 

localizadas ou disseminadas (ANVISA, 2004; BRASIL, 2009).  

Já os fungos filamentosos são microrganismos mais desenvolvidos, possuem como 

elemento constituinte básico a hifa, que pode ser septada e não septada (cenocítica). A partir 

da hifa, formam-se esporos, para propagação das espécies, os quais podem ser chamados de 

conídios, na grande maioria dos fungos. São os mais abundantes na natureza, porém, 

normalmente, não fazem parte da microbiota animal e, portanto, o homem não constitui um 

reservatório importante para esse grupo de fungos. As portas de entrada no hospedeiro são as 

vias aéreas superiores ou soluções de continuidade na barreira epidérmica após traumatismos 

com objetos perfuro-cortantes (BRASIL, 2009). 

Embora os fungos sejam numerosos e estimados em 250 mil espécies, somente cerca 

de 200 deles foram descritos como patógenos aos seres humanos, podendo causar desde as 

comuns infecções humanas superficiais até doenças muito mais devastadoras, como as 

aspergiloses invasivas ou as candidíases sistêmicas, ambas com elevadas taxas de mortalidade 

associadas. A situação torna-se ainda mais grave quando se trata de indivíduos com sistemas 

imunitários muito debilitados, como os encontrados em ambientes hospitalares (BRASIL, 

2009; DEACON, 2006; SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2005). 

 

3.2 FUNGOS ANEMÓFILOS  

 

Os fungos dispersos pelo ar atmosférico são denominados fungos anemófilos, os quais 

pertencem a diversos gêneros e espécies. Por serem quase todos contaminantes do ar, 

principalmente em ambientes fechados, podem ocasionar danos à saúde humana, de animais e 

plantas (FLORES; ONOFRE, 2010). Diversos fatores influenciam na concentração aérea dos 

esporos, dentre eles temperatura, umidade relativa, estações climáticas, direção e velocidade 

dos ventos e tipo de climatização das áreas internas (HYVÄRINEN et al., 1995; LACAZ et 

al., 2002; TÁVORA et al., 2003).  

O gênero Penicillium é constituído de fungos filamentosos que podem ser causadores 

de formas localizadas ou disseminadas de infecções hospitalares, principalmente em 

indivíduos suscetíveis, sendo, portanto, oportunistas. São dispersos pelo ar atmosférico e 
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pertencem ao grupo dos hialohifomicetos, pois têm hifas hialinas e septadas (BRASIL, 2009). 

Nas infecções oportunistas, que atingem exclusivamente indivíduos com sistemas imunitários 

debilitados, os microrganismos podem estar confinados às camadas exteriores dos epitélios, 

causando infecções superficiais; ou podem penetrar essa barreira, entrando na corrente 

sanguínea e disseminando-se por todo o corpo, produzindo quadros clínicos caracterizados 

como infecções disseminadas ou sistêmicas (SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2005).  

A ocorrência de infecções por fungos anemófilos no ser humano é bastante conhecida 

na literatura médica (FURTADO; FERRARONI, 1998), portanto, é de suma importância o 

estudo da microbiota fúngica anemófila, a qual pode causar doenças por indução de quadros 

de hipersensibilidade ou por colonização tecidual (PINHEIRO; NEDER; AZEVEDO, 1966).  

Sabe-se que as estruturas dos fungos encontradas nos esporos, micélio e excretas 

inalados do ar podem desencadear processos alérgicos, como rinite, asma alérgica, sinusite 

alérgica e micoses pulmonares (LACAZ et al., 2002; PEREIRA, 2007). A relevância clínica 

dessas doenças respiratórias alérgicas será determinada pela intensidade de exposições 

(MEZZARI et al., 2003). Contudo, a habilidade dos fungos em causar doença em humanos 

parece estar associada ao estado imunitário do indivíduo e a sua exposição ambiental, 

constituindo, portanto, um fenômeno acidental, diagnosticado como infecções oportunistas 

(WANKE; LAZÉRA; NUCCI, 2000).  

Fungos oportunistas como Penicillium spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp., 

Candida spp. e Fusarium spp. são frequentemente relacionados ao desenvolvimento, além das 

reações alérgicas, de doenças como otites, infecções urinárias, infecções oculares e até 

fungemias, as quais podem ser fatais em imunodeprimidos (CARMO et al., 2007; 

FURTADO; FERRARONI,1998; GRUMACH, 2001; SIDRIM; MOREIRA, 1999; SOUZA 

et al., 2010). 

 

3.3 GÊNERO Penicillium 

 

O gênero Penicillium é um dos gêneros que possui a maior quantidade de espécies e, 

por não ser muito exigente nutricionalmente e tolerar uma gama de condições físico-químicas, 

possui a capacidade de crescer em qualquer meio ambiente, podendo ser encontrado em quase 
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todos os substratos (PITT; HOCKING, 1997). São considerados ubíquos e saprófitos 

oportunistas. A maioria das espécies habita o solo e sua ocorrência em alimentos dá-se de 

forma acidental (PITT; HOCKING, 1999; SAMSON; FRISVAD, 2004).  

Trata-se de um gênero cosmopolita bem conhecido. Mais de 225 espécies 

desempenham vários papéis em ecossistemas naturais, agricultura e biotecnologia. Eles 

funcionam como decompositores de materiais mortos e são especialmente importantes como 

organismos pós-colheita, quando estragam produtos alimentares (HOLMES; ECKERT, 1999; 

MORALES et al., 2007; PITT; HOCKING, 1997). 

Segundo Pitt (1979), a identificação das espécies de Penicillium é possível através da 

observação das características microscópicas, do crescimento radial e do aspecto morfológico 

de colônias crescidas durante 7 dias e a 25 ºC nos meios CYA (Agar extrato de levedura 

Czapek) e MEA (Agar extrato de malte). Complementarmente, utilizam-se colônias crescidas 

a 25 ºC em G25N (Agar 25% glicerol nitrato) e colônias crescidas em CYA a 5 ºC e 37 ºC. As 

principais características macroscópicas que devem ser levadas em conta são o tamanho das 

colônias, a textura, cor, presença de exsudato, pigmentos solúveis e presença, tamanho e cor 

de esclerócios. Nas características microscópicas, é importante considerar a morfologia das 

estruturas reprodutoras assexuadas (PITT, 1988). 

As colônias de Penicillium são geralmente de crescimento rápido, em tons de verde, às 

vezes branco ou rosado, em sua maioria composta por uma densa rede de conidióforos. Têm a 

textura variando de aveludada, algodonosa, funicular ou fasciculada, sendo o reverso da placa 

geralmente pálido a amarelado. Microscopicamente, espécies de Penicillium são 

caracterizadas por seus conidióforos hialinos de paredes lisas ou ásperas, simples ou 

ramificados, semelhantes a pincéis, os quais terminam em grupos de fiálides ampuliformes 

(forma de garrafa) ou acerosas (forma de agulha), de onde se originam longas cadeias de 

conídios, que podem ser globosos, elipsóides, cilíndricos ou fusiformes, hialinos ou 

esverdeados, com paredes lisas ou ásperas. O conidióforo é o conjunto do estipe e toda a 

estrutura por ele suportada (“penicilo”) (PITT, 1979; SAMSON; HOEKSTRA; VAN 

OORSCHOT, 1984).  
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Figura 1- Estruturas morfológicas e tipos de ramificação do conidióforo em Penicillium.  

 

 

 

(a) simples (monoverticilado); (b) ramificação em um estágio (biverticilado); (c) ramificação em dois estágios 

(terverticilado); (d) ramificação em três estágios (quaterverticilado). Fonte: adaptado de SAMSON et al., 1984. 

 

 Esse gênero é subdividido em quatro subgêneros com base no padrão de ramificação 

do penicilo. Os tipos de penicilo distinguem-se pelo número de verticilos (pontos de 

ramificação) entre a fiálide e o estipe. O tipo de Penicillium mais simples designa-se 

monoverticilado, pois a fiálide assenta diretamente no estipe. Penicillium diz-se biverticilado 

se tem apenas métulas, e terverticilado se tem métulas e ramos. Quando há, ainda, râmulos 

denomina-se quaterverticilado (Figura 1). Conforme apresentado na Figura 2, os quatro 

subgêneros são: Aspergilloides (monoverticilados), Penicillium (terverticilados e 

quaterverticilados), Furcatum e Biverticillium (ambos biverticilados) (PITT, 1979).  

 

 

 

 

 

 



26 

 

Figura 2- Micrografia eletrônica de ramificações em Penicillium. 

 

(A) P. glabrum (Monoverticillata); (B) P. citrinum (Biverticillata, assimétrica); (C) P. funiculosum 

(Biverticillata, simétrica); (D) P. Cyclopium (Terverticillata). Escala em bar: 4µm (A,C); 10µm (B,D). Fonte: 

PEBERDY, 1987. 

 

Penicillium é um dos gêneros dominantes de fungos no solo (THOM, 1930; 

CHRISTENSEN et al., 2000), onde é responsável, principalmente, pela decomposição de 

matéria orgânica e auxilia na manutenção da fertilidade do solo, em conjunto com outros 

organismos (SENEVIRATNE; JAYASINGHEARACHCHI, 2005). Penicillium spp. podem 

constituir até 67% do total de biomassa fúngica de determinados solos (CHRISTENSEN et 

al., 2000). 

Espécies de Penicillium são exploradas para uma gama de aplicações industriais, como 

na indústria do queijo e produção de antibióticos, além disso, têm emergido como importantes 

produtores de novas enzimas (ADSUL et al., 2007; LAW, 2002; LI et al., 2007; VISAGIE; 

ROETS; JACOBS, 2009). Contudo, fungos do gênero Penicillium também são produtores de 

micotoxinas, metabólitos de fungos filamentosos que podem originar graves problemas de 

contaminação em culturas vegetais, alimentos e rações mal armazenados. As toxinas são 

naturalmente produzidas por uma variedade de espécies de Penicillium e podem ser formadas 
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rapidamente, durante o transporte e armazenamento (PLACINTA; D’MELLO; 

MACDONALD, 1999; RUNDBERGETA; WILKINS, 2002; TANAKA et al., 1988). As 

micotoxinas podem causar efeitos tóxicos diversos em mamíferos, como carcinogenicidade, 

teratogenicidade, genotoxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade e imunotoxicidade 

(CIEGLER; VESONDER; JACKSON, 1977; FRISVAD; THRANE, 2002; FRISVAD et al., 

2006; KEBLYS et al., 2004; LIU et al., 2003; OH et al., 2012).  

Espécies micotoxigênicas de Penicillium incluem P. crustosum, P. chrysogenum, P. 

expansum, P. roqueforti, P. viridicatum, P. commune, P. aurantiogriseum, P. citrinum e P. 

verrucosum. Tais fungos vêm sendo reportados como produtores de toxinas como citrinina 

(CIT), ácido ciclopiazônico (CPA), ácido micofenólico (MPA), glicopeptídios nefrotóxicos, 

ocratoxina A (OTA), patulina (PAT), ácido penicílico (PIA), penitrem A e roquefortina C 

(RQC) (FRISVAD; THRANE, 2002). 

Fungos desse gênero também podem contribuir para a má qualidade do ar interno dos 

edifícios, ocasionando a “Síndrome dos Edifícios Doentes”, que, de acordo com a Portaria n.º 

3.523/GM de 28 de agosto de 1998, consiste no surgimento de sintomas que são comuns à 

população em geral, mas que, numa situação temporal, pode ser relacionado a um edifício em 

particular (BRASIL, 1998).  

Esta síndrome é consequência das condições ambientais observadas em áreas internas, 

com reduzida renovação de ar, levando a vários níveis de agressão à saúde de seus ocupantes, 

através de fontes poluentes de origens físicas, químicas e/ou microbiológica (ARAKAWA et 

al., 2008). Sabe-se que falhas no projeto do edifício, no sistema de ventilação ou ar 

condicionado podem levar à proliferação de microrganismos no ambiente interno. Os 

principais sintomas de reconhecimento dessa síndrome são: fadiga, letargia, cefaléia, prurido 

e ardor nos olhos, anormalidades na pele, irritação do nariz e garganta e falta de concentração 

em trabalhadores de escritórios (DEGOBBI; GAMBALE, 2008). 

Cabe salientar, ainda, que o fungo dimórfico Penicillium marneffei (P. marneffei) pode 

causar a infecção denominada de penicilose. P. marneffei é a única espécie de Penicillium que 

exibe dimorfismo térmico e que é regularmente patogênica para os humanos. A transição do 

dimorfismo desta espécie é dependente da temperatura, com a forma leveduriforme sendo 

produzida a 37oC (em tecidos do hospedeiro e em cultura) e a forma filamentosa a 25oC. 

Assim como outros fungos dimórficos patogênicos, P. marneffei é geograficamente restrito. 

Casos foram registrados em países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Hong Kong, Taiwan, 
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Filipinas, Malásia, e leste da Índia, mas o maior número de casos ocorreu na Tailândia. O 

reservatório natural dos fungos e o modo de transmissão para os humanos são desconhecidos, 

contudo, acredita-se que esta espécie esteja provavelmente presente no solo e os humanos 

adquiram a infecção através da inalação dos esporos fúngicos (WONG, 2007). 

A penicilose tem ocorrido em hospedeiros imunocompetentes e em pacientes 

imunocomprometidos (WONG et al., 2001). Entretanto, a maioria dos casos é observada em 

pacientes co-infectados com HIV. Na Tailândia, a penicilose ocupa o terceiro lugar dentre as 

infecções oportunistas mais comuns em pacientes com AIDS, sendo superada apenas pela 

tuberculose e pela meningite criptocócica (SUPPARATPINYO et al., 1994). Em Hong Kong, 

7,7% dos pacientes com AIDS dsenvolvem penicilose durante o curso da doença (LOW; LEE, 

2002). 

A penicilose é uma infecção sistêmica que resulta em fungemia, infecções 

pulmonares, lesões na pele, e envolvimento do sistema reticuloendotelial (WONG, 2007). Em 

Hong Kong, a presença de penicilose frequentemente leva ao diagnóstico da infecção por 

HIV. A manifestação inicial é muitas vezes febre, com ou sem infiltrado pulmonar na 

radiografia de tórax, perda de peso, hepatoesplenomegalia, linfadenopatia e lesões cutâneas. 

Não há sinais patognomônicos na radiografia de tórax. A aparência radiográfica dos pulmões 

é variável, variando de reticular difusa ou localizada, reticulonodular, infiltração alveolar, 

lesão cavitária, pneumonia intersticial, nódulos pulmonares e derrame pleural. A presença de 

lesões de pele, tais como pápulas, pústulas, úlceras e abcessos subcutâneos, além de típicos 

nódulos com umbilicação central, pode sugerir o diagnóstico. Ocorre fungemia em 50 a 64% 

dos pacientes. Outras manifestações incluem lesão de orofaringe e envolvimento intestinal e 

músculo-esquelético. Em contraste com a criptococose, o envolvimento do sistema nervoso 

central em penicilose é extremamente raro (SIRISANTHANA; SUPPARATPINYO, 1998; 

SUN et al., 2006). 

Como não há sinais patognomônicos e sintomas de penicilose, a suspeita clínica da 

doença é crucial. A presença de febre, infiltrado pulmonar e as lesões cutâneas características 

tornaria o diagnóstico muito provável. Em outras situações, investigações laboratoriais 

relevantes são essenciais, como biópsias de tecidos, lavado broncoalveolar e culturas de 

medula óssea. Deve-se suspeitar desta infecção em pacientes com conhecida infecção pelo 

HIV que apresentem febre inexplicável. Além disso, todos os pacientes diagnosticados com 

penicilose devem ter o nível de anticorpos para HIV marcado (WONG, 2007). 
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O diagnóstico definitivo da infecção pelo P. marneffei ainda depende de cultura 

micológica. O fungo é facilmente cultivável em culturas de rotina de fungos do sangue, 

aspirado de medula óssea, amostras do trato respiratório, e outros espécimes clínicos, tais 

como biópsias de lesões de pele e punção aspirativa por agulha fina de nódulos linfáticos. 

Lesões suspeitas devem sempre passar por biópsia para investigações microbiológicas e 

histopatológicas. Além de culturas micológicas, podem ser realizados testes sorológicos, 

principalmente para pacientes com uma carga fúngica relativamente baixa e que não possam 

passar por métodos de investigação invasivos. No entanto, a utilidade do teste de anticorpos é 

geralmente limitada pelo estado de imunidade do hospedeiro, já que, em pacientes 

gravemente imunocomprometidos, nem sempre pode ser obtido um teste de anticorpos 

positivo, mesmo com a presença de infecção (PORRO; YOSHIOKA, 2000; SOUZA-FILHO 

et al., 2003; WONG, 2007). 

 

3.4 TERAPÊUTICA ANTIFÚNGICA 

 

Como o gênero Penicillium é disperso facilmente, pode ser o causador de severas 

micotoxicoses, alergias e contaminações do ar, comprometendo, assim, a saúde de humanos e 

animais (SAMSON; FRISVAD, 2004). Para combater infecções por esse gênero, utiliza-se 

terapêutica antimicrobiana centrada no uso de anfotericina B ou azóis, como o itraconazol 

(BENNETT, 2006).  

A penicilose por P. marneffei quando disseminada e não tratada é quase sempre fatal. 

A infecção, no entanto, é facilmente tratável com antifúngicos disponíveis. O esquema mais 

bem estabelecido consiste em anfotericina B intravenosa em 0,6 mg/kg/d durante duas 

semanas, seguidas de 10 semanas de itraconazol na concentração de 400 mg/dia por via oral, 

como terapia de manutenção (SIRISANTHANA et al., 1998). Casos menos graves podem ser 

tratados apenas com itraconazol. A anfotericina B lipossomal também tem sido usada 

(WONG, 2007). Estudos in vitro demonstraram atividade antifúngica de terbinafina, 

equinocandinas e azólicos mais recentes, por exemplo, voriconazol e posaconazol 

(SABATELLI et al., 2006). 

A terapêutica antifúngica é diversificada e o arsenal de medicamentos tem aumentado 

muito, nestes últimos anos, buscando atender a demanda crescente de casos na micologia 
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médica (SIDRIM, ROCHA, 2004). Os principais alvos das drogas antifúngicas são a parede 

celular, membrana e núcleo da célula fúngica (Figura 3) (RANG; DALE, 2012). 

 

 Figura 3- Alvos de ação de drogas antifúngicas. 

 

          

 

Fonte: Adaptado de CHANDRASEKAR, 2011 

 

Por volta de 1940, as sulfonamidas abriram a terapia dos doentes com micoses 

sistêmicas. Na década seguinte foi disponibilizada a anfotericina B, considerada a droga de 

referência no controle de infecções viscerais e disseminadas, devido ao largo espectro 

antifúngico e eficácia (Figura 4). Ela atua como fungicida ligando-se ao ergosterol da 

membrana plasmática, alterando, assim, a permeabilidade desta e causando a perda de 

constituintes citoplasmáticos. Adicionalmente, leva a uma lesão oxidativa que resulta em 

alterações metabólicas prejudiciais à sobrevida celular (GALLIS; DREW; PICKARD, 1990).  

Os mutantes selecionados in vitro para resistência à anfotericina B substituem o 

ergosterol por determinados esteróis precursores, conferindo assim, resistência ao fármaco 

(GOODMAN; GILMAN, 2012).  
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Outra droga, a 5-fluorocitosina, pouco útil em uso isolado, foi considerada como 

sinérgica da anfotericina B, principalmente contra Cryptococcus spp. (MARTINEZ, 2006), 

ocorrendo sua ação pelo comprometimento da síntese do DNA (GOODMAN; GILMAN, 

2012). 

 

Figura 4- Estrutura química da Anfotericina B. 

 

Fonte: GOODMAN; GILMAN, 2012. 

 

Em meados da década de 1970, iniciou-se o uso clínico do grupo de drogas azólicas, 

causando grande impacto na terapia antifúngica, pelo seu largo espectro de ação e, a partir do 

cetoconazol, pela facilidade da administração oral. Aos imidazólicos juntaram-se, nos anos 

1990, os triazólicos fluconazol e itraconazol, com maior biodisponibilidade e atividade mais 

intensa. Recentemente, foi liberado para uso médico o voriconazol, um triazólico de segunda 

geração com espectro de ação mais amplo do que os azólicos anteriores (MARTINEZ, 2006).  

Considerando as drogas de uso sistêmico, o subgrupo dos imidazólicos compreende o 

miconazol, cetoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, tioconazol e sulconazol, 

enquanto que o subgrupo dos triazólicos (Figura 5) inclui fluconazol e itraconazol, triazóis de 

primeira geração, e voriconazol, posaconazol e ravuconazol, de segunda geração (RANG; 

DALE, 2012).  

Nas concentrações atingidas durante o uso sistêmico, o principal efeito dos 

imidazólicos e triazólicos sobre fungos consiste na inibição da esterol-14-α-desmetilase, um 

sistema de enzimas microssômicas dependentes do citocromo P450, comprometendo, por 

conseguinte, a biossíntese do ergosterol na membrana plasmática e levando ao acúmulo de 

14-α-metilesteróis. Esses metilesteróis podem desagregar o arranjo compacto das cadeias 
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acílicas dos fosfolipídios, comprometendo as funções de determinados sistemas enzimáticos 

ligados à membrana, como a ATPase e as enzimas do sistema de transporte de elétrons, 

inibindo, assim, o crescimento de fungos (BENNETT, 2006; GOODMAN; GILMAN, 2012). 

 

Figura 5- Estrutura química dos triazóis fluconazol (A) e voriconazol (B). 

               

Fonte: GOODMAN; GILMAN, 2012.  

 

Nos últimos vinte anos foram desenvolvidas as formulações lipídicas de anfotericina B 

(forma lipossomal, dispersão coloidal e complexo lipídico) objetivando menor toxicidade, 

bem como duas novas classes de antifúngicos: as alilaminas, representadas pela terbinafina, 

com maior emprego em micoses da pele e unha, e as equinocandinas, das quais a 

caspofungina (Figura 6) é a mais conhecida no Brasil (MARTINEZ, 2006).  

As equinocandinas têm como alvo a parede celular, inibindo enzima ligada à síntese 

de β-1,3-D-glucano. Sabe-se que o glucano na forma de microfibrilas é um dos principais 

componentes da parede celular fúngica e o bloqueio de sua síntese resulta em desequilíbrio 

osmótico, lise da parede celular e morte do microorganismo (DERESINSKI; STEVENS, 

2003). A ausência de parede celular nas células dos mamíferos faz dessa classe um alvo 

atrativo e específico para atividade antifúngica. Ademais, os efeitos adversos são menos 

frequentes do que com a anfotericina B e a interação com outros medicamentos é menor do 

que com as drogas azólicas. Contudo, a administração exclusivamente endovenosa e o restrito 

espectro de ação limitam o uso clínico das equinocandinas a infecções mais graves (LAI et al., 

2008; MARTINEZ, 2006). 

 

B A 
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Figura 6- Estrutura química da caspofungina. 

 

Fonte: GOODMAN; GILMAN, 2012. 

 

É possível observar, entretanto, que a terapêutica antifúngica atual, embora 

diversificada, apresenta algumas limitações, principalmente no que diz respeito à toxicidade 

sobre as células humanas e à resistência, tanto intrínseca como adquirida, por parte dos fungos 

(NISHI et al., 2009). 

Devido ao uso abusivo e indiscriminado de antimicrobianos, observa-se, hoje, o 

desenvolvimento de microrganismos cada vez mais resistentes aos antibióticos convencionais, 

o que pode ser um fator relevante para o surgimento de doenças infecciosas de difícil controle 

(AKINPELU, 2001).  

A resistência a fungicidas é um ajuste estável e hereditário de um fungo para um 

fungicida, resultando em reduzida sensibilidade do fungo a este agente. Pode resultar de 

mutações em um único ou em múltiplos genes. Isolados fúngicos resistentes geralmente 

surgem a partir de uma taxa natural de mutação genética muito baixa, e esses isolados são 

menos afetados ou não são totalmente inibidos pela aplicação de um fungicida na 

concentração recomendada. Uma vez que o fungicida pode controlar eficazmente isolados 

sensíveis, os isolados resistentes podem se tornar dominantes na população de patógenos sob 
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a pressão seletiva do uso do fungicida ao longo do tempo e, portanto, falhas no controle da 

doença poderão, eventualmente, ocorrer (BARALDI et al., 2003; KOENRAADT; 

SOMERVILLE; JONES, 1992).  

Desse modo, o surgimento da resistência a drogas constitui um processo evolutivo 

baseado na seleção de organismos que possuem maior capacidade de sobreviver e reproduzir 

na presença de uma droga. Este processo representa não só uma grande ameaça para a saúde 

humana, mas também gera sérias consequências econômicas (ANDERSON, 2005; COWEN; 

ANDERSON; KOHN, 2002).  

Diversos mecanismos contribuem para o fenótipo de resistência a drogas nos fungos. 

Os mais frequentes deles envolvem modificações na membrana plasmática reduzindo a 

permeabilidade ou captação da droga, alterações estruturais no sítio alvo e aumento no efluxo 

das drogas, além de alterações nos níveis intracelulares dos alvos (DEISING, REIMANN, 

PASCHOLATI, 2008; MA; MICHAILIDES, 2005). 

Figura 7- Mecanismos pelos quais as células microbianas podem desenvolver resistência. 

 

 (1) a enzima alvo é superproduzida, de modo que o fármaco não inibe completamente a reação bioquímica; (2) o 

alvo do fármaco é alterado, impedindo a sua ligação; (3) o fármaco é bombeado para fora por uma bomba de 

efluxo; (4) a entrada do fármaco é impedida na membrana/parede celular; (5) a célula tem uma via alternativa 

que compensa a perda de função decorrente da atividade da droga; (6) algumas "enzimas" fúngicas que 
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convertem o fármaco inativo em sua forma ativa são inibidas; (7) a célula secreta enzimas que degradam o 

fármaco no meio extracelular. Fonte: Adaptado de GHANNOUM; RICE, 1999. 

 

Essa realidade preocupante tem levado a uma busca constante por agentes 

antimicrobianos novos e mais eficazes (MARINO; BERSANI; COMI, 2001). Nesse contexto, 

o estudo da interação biológica entre microrganismos e produtos de plantas tem sido uma 

valiosa fonte de vários compostos capazes de controlar a sobrevivência de microrganismos 

patogênicos (ARORA; KAUR, 1999; COWAN, 1999). 

 

3.5 PRODUTOS NATURAIS 

 

 Produtos naturais com propriedades terapêuticas são utilizados desde o início da 

história da civilização humana e, durante muito tempo, constituíram o principal recurso 

terapêutico empregado na prevenção, tratamento e cura de distúrbios, disfunções ou doenças 

em homens e animais (ANTUNES et al., 2006; CHOI et al.; 2002; VEIGA-JUNIOR; PINTO; 

MACIEL, 2005). A maioria das plantas medicinais de interesse, nos dias atuais, advém de 

civilizações antigas da África, Ásia, América do Norte, Central e do Sul (PHILLIPSON, 

2001).  

Até meados do século XX, as plantas medicinais e seus derivados representaram a 

base da terapêutica medicamentosa. Com o início da síntese química, no final do século XIX, 

iniciou-se uma fase de desenvolvimento vertiginoso. Atualmente cerca de 50% dos 

medicamentos utilizados são de origem sintética e cerca de 25% são de origem vegetal, 

isolados ou produzidos por semi-síntese (CALIXTO, 2000). Tem-se que, dos 252 fármacos 

considerados básicos ou essenciais pela OMS, 11 % são exclusivamente de origem vegetal 

(CALIXTO, 2000; CALIXTO, 2005; CHAN, 2003, RATES, 2001). 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 20 mil espécies de plantas 

estão sendo atualmente utilizadas para fins medicinais, uso este que tem contribuído 

significativamente para os cuidados primários com a saúde, em todo o mundo (SCORZONI et 

al., 2007). Nos países em desenvolvimento, entre 65 e 80 % da população depende, 
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exclusivamente, de plantas medicinais para seus cuidados básicos de saúde (AGRA et al., 

2008). 

As plantas são fontes valiosas de produtos farmacêuticos e o Brasil possui uma 

incrível variedade de plantas, o que atrai a atenção de etnofarmacologistas ao redor do mundo 

(SCORZONI et al., 2007). O Brasil possui mais de 55 mil espécies descritas, o que 

corresponde a 22 % do total mundial, no entanto, durante os últimos 20 anos, os fármacos de 

origem natural que apareceram no mercado foram, quase que na totalidade, oriundos das 

pesquisas científicas de países como China, Coréia e Japão (CARVALHO et al., 2007; 

YUNES; CECHINEL-FILHO, 2001). 

Por representarem uma fonte alternativa de compostos antimicrobianos e pela 

possibilidade de serem empregadas como fitofármacos, as plantas medicinais e produtos 

vegetais estão dentre os produtos naturais de grande interesse científico. Como possuem 

diversidade de constituintes, as plantas proporcionam grandes chances de obterem-se 

moléculas protótipos (DUARTE et al., 2004; LIMA M.R.F. et al., 2006; MICHELIN et al., 

2005; NASCIMENTO; LOCATELLI; FREITAS, 2000; PESSINI et al., 2003).  

Os produtos naturais e seus produtos derivados possuem, atualmente, reconhecimento 

de sua importância para a pesquisa farmacológica e desenvolvimento de drogas, sendo 

possível utilizá-los como fonte de matéria-prima para a síntese ou diretamente como agentes 

terapêuticos, podendo, ainda, servir de protótipos para novos modelos farmacologicamente 

ativos (BRASIL, 2006). Todavia, apesar de toda importância atribuída às plantas, o seu 

potencial como fonte de novos produtos naturais é ainda pouco explorado (LIMA et al., 

2013). 

Os compostos naturais potencialmente ativos oriundos das plantas são gerados através 

de seu metabolismo, sendo os produtos químicos produzidos pelos vegetais divididos em dois 

grandes grupos. Os primeiros são denominados metabólitos primários ou macromoléculas, 

incluem os lipídeos, protídeos, glicídeos e nucleotídeos e são essenciais à sobrevivência dos 

vegetais. Através de rotas biossintéticas diversas e frequentemente desconhecidas, os produtos 

do metabolismo primário originam, à custa de energia, o segundo grupo de compostos 

químicos, os metabólitos secundários ou micromoléculas, que geralmente apresentam 

estrutura complexa, baixo peso molecular, atividades biológicas marcantes e, diferentemente 

daqueles do metabolismo primário, são encontrados em concentrações relativamente baixas e 

em determinados grupos de plantas (POSER, MENTZ, 2004). 
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Os vegetais possuem elevada capacidade biossintética de metabólitos secundários, 

tanto em relação ao número de substâncias produzidas, quanto à sua diversidade numa mesma 

espécie (SANTOS, 2004; SIMÕES et al., 2007). 

Os metabólitos secundários estão diretamente envolvidos na adequação da planta ao 

seu meio, apresentando várias funções, dentre elas, a defesa contra herbívoros e 

microrganismos, proteção contra raios UV e atração de polinizadores ou animais dispersores 

de sementes (FUMAGALI et al., 2008). Eles possuem várias atividades biológicas, sendo de 

importância comercial tanto na área farmacêutica quanto nas áreas alimentar, agronômica e de 

perfumaria. Entre os metabólitos secundários, os principais grupos de compostos com 

atividade biológica são os alcalóides, flavonóides, cumarinas, taninos, quinonas e óleos 

essenciais (PEREIRA, 2006).  

Busca-se atualmente, alternativas para o controle de fungos, as quais podem envolver 

o uso de produtos naturais com atividade indutora de resistência e/ou com atividade 

antimicrobiana direta, como, por exemplo, o uso de extratos vegetais e microbianos ou de 

óleos essenciais (STANGARLIN; KUHN; SCHWAN-ESTRADA, 2008).  

Extratos de plantas e óleos essenciais podem apresentar diferentes modos de ação 

contra cepas fúngicas, dentre eles a interferência na bicamada fosfolipídica da membrana 

celular, que tem como conseqüências: aumento na permeabilidade e perda de constituintes 

celulares, danos nas enzimas envolvidas na produção de energia celular e síntese de 

componentes estruturais, além de destruição ou inativação do material genético. Em geral, o 

mecanismo de ação é considerado como o distúrbio da membrana citoplasmática, rompendo a 

força motriz de prótons, o fluxo de elétrons, o transporte ativo e a coagulação do conteúdo das 

células (KOTZEKIDOU et al., 2008). 

Os óleos essenciais, também chamados de óleos voláteis, óleos etéreos ou essências, 

são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas 

(SIMÕES et al., 2007). Seus constituintes variam desde hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis 

simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, 

ácidos orgânicos, lactonas, cumarinas, até compostos com enxofre. Quimicamente, a grande 

maioria dos óleos é formada de derivados fenilpropanóides ou de terpenóides, sendo que estes 

últimos preponderam (SIMÕES et al., 2007).  

Tais óleos possuem uma complexidade estrutural marcante, pois podem ser compostos 

por mais de 60 constituintes individuais, os quais serão responsáveis por sua atividade 
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biológica (LIMA I.O. et al., 2006). Todavia, apesar do interesse crescente em estudar as 

propriedades biológicas de plantas e derivados a fim de descobrir compostos alternativos 

biologicamente ativos, pesquisas relacionadas à atividade de fitoconstituintes têm sido ainda 

pouco enfatizadas, sendo a maioria dos estudos direcionados a avaliar o efeito antimicrobiano 

de óleos essenciais e extratos (ARAÚJO et al., 2004; LIMA et al., 2005; NASCIMENTO; 

LOCATELLI; FREITAS, 2000; SEIDIL, 2002; SOUZA et al., 2005). Tem-se, portanto, como 

imprescindível o direcionamento maior dos estudos para os efeitos de constituintes isolados 

das plantas. 

O termo fitoconstituinte refere-se a compostos químicos, não-nutritivos, que ocorrem 

naturalmente em plantas e apresentam atividade biológica. Possuem propriedades protetoras 

ou preventivas de doenças. Os fitoconstituintes variam nas plantas dependendo do seu tipo, 

condições de crescimento, idade no momento da colheita, métodos de extração, condições de 

armazenamento e idade na captação da amostra. Alguns fitoconstituintes são prejudiciais para 

os fungos e podem ser utilizados para proteger culturas vegetais, animais, humanos, alimentos 

e rações contra fungos toxigênicos e micotoxinas (ANJORIN, SALAKO; MAKUN, 2013; 

OMAF, 2004).  Nos últimos anos, a necessidade de desenvolver medidas de controle de 

doenças fúngicas utilizando fitoconstituintes, como alternativa aos produtos químicos 

sintéticos, tornou-se uma prioridade de cientistas de todo o mundo (REDDY et al., 2007).  

Diferentes mecanismos de ação dos fitoconstituintes têm sido sugeridos. Eles 

poderiam inibir microorganismos, interferir em alguns processos metabólicos ou modular a 

expressão de genes e vias de transdução de sinal (KRIS-ETHERTON et al, 2002;. MANSON, 

2003; SURH, 2003). 

Estudos diversos apontam para as mais variadas atividades dos fitoconstituintes, quais 

sejam: antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, cardioprotetora, anti-

hemorrágica, hepatoprotetora, antitussígena, antitumoral, imunoestimulatória, antineoplásica, 

antiviral, entre outras (AYOOLA et al., 2008; ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2012; BOUDDINE 

et al., 2012; BRAGA et al., 2007; BRAGA et al., 2008; CANUTO et al., 2012; 

COMBRINCKA; REGNIERA; KAMATOUB, 2011;  IRKIN; KORUKLUOGLU, 2009; 

KRISHNAIAH; NITHYANANDAM; SARBATLY, 2012; KUMAR; PRASAD; RICHARD, 

2012; MAISUTHISAKUL, 2012; MAREI; RASOUL; ABDELGALEIL, 2012; NAITHANI 

et al., 2008; EFOUET; PÉPIN, 2012; RIJU et al., 2009; THAPA et al., 2012; WANG et al., 

2013; YANG; LIU; SHI, 2010; YOUSUF et al., 2012). Dentre esses, vários estudos atribuem 
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atividade antimicrobiana considerável a fitoconstituintes frequentemente encontrados em 

vegetais pertencentes à família Lamiaceae. 

 

3.6 FAMÍLIA LAMIACEAE 

 

A família Lamiaceae é composta por, aproximadamente, 300 gêneros e 7500 espécies, 

ocorrendo, no Brasil, 26 gêneros, com aproximadamente 350 espécies (SOUSA; LORENZI, 

2005). Possui ampla distribuição, é cosmopolita, sendo mais frequente nas regiões 

mediterrâneas, no Oriente Médio e nas montanhas tropicais (JUDD et al., 2002).  

Esta família é composta por ervas, arbustos e árvores, os quais apresentam caules 

jovens quadrangulares, grande número de tricomas glandulares ricos em terpenos e flores 

bilabiadas com 5 pétalas (JUDD et al., 2002). Possui algumas espécies com algum interesse 

econômico, sendo utilizadas devido a suas propriedades aromáticas, medicinais, cosméticas e 

condimentares. São exemplos as espécies de Rosmarinus sp. (alecrim), Salvia sp. (sálvia), 

Origanum sp. (orégano), Thymus sp. (tomilho), Ocimum sp. (manjericão), Marjorana sp. 

(manjerona), Mentha sp. (menta), Satureja sp. (segurelha), dentre outras, as quais são 

estudadas devido às suas propriedades antioxidantes, antimicrobianas e medicinais 

(MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2007). 

Existem inúmeros estudos que atribuem propriedade antimicrobianas aos óleos 

essenciais de espécies da família Lamiaceae, tais como como o Origanum sp. (orégano), 

Thymus sp. (tomilho) e Satureja sp. (segurelhas) (AZAZ et al., 2005; BOUDDINE et al., 

2012; BRAGA et al., 2007; BRAGA et al., 2008; CAVALCANTI et al., 2011; 

COMBRINCKA; REGNIERA; KAMATOUB, 2011; LIMA et al., 2005; NOSTRO et al., 

2007; PÉREZ-ALFONSO et al., 2012; SILVA et al., 2012; SIVROPOULOU et al., 1996; 

SOUZA et al., 2004), contudo, pouco foi investigado em relação aos constituintes, presentes 

no óleo, que seriam responsáveis por essa atividade.  

Vem sendo demonstrado que os compostos fenólicos, como o carvacrol, eugenol e 

timol (Figura 8), quando presentes em óleos essenciais, lhes conferem atividade 

antimicrobiana (OLIVEIRA et al., 2007). Sua atuação se daria, principalmente, pelo 

comprometimento da membrana plasmática (BURT, 2004). Além dos componentes fenólicos, 
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os aldeídos e alcoóis, tais como o citral, geraniol e linalol (Figura 8) também são responsáveis 

pelo caráter antisséptico de alguns óleos essenciais (FENNER et al., 2006).   

Figura 8- Estrutura química de alguns fitoconstituintes 

 

Sabe-se que os óleos essenciais de plantas da família Lamiaceae são ricos em 

fitoconstituintes como o timol, carvacrol, eugenol, citral, entre outros; e alguns estudos 

mostram que esses fitoconstituintes possuem atividade antimicrobiana (BOUDDINE et al., 

2012; BRAGA et al., 2007; BRAGA et al., 2008; COMBRINCKA; REGNIERA; 

KAMATOUB, 2011; MAREI; RASOUL; ABDELGALEIL, 2012; IRKIN; 

KORUKLUOGLU, 2009; THAPA et al., 2012).  

Nesta perspectiva, considera-se de fundamental investigar a ação desses 

fitoconstituintes sobre fungos do gênero Penicillium, a fim de possibilitar a descoberta de 

substâncias antimicrobianas mais eficazes no combate a este gênero fúngico. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 Os ensaios laboratoriais foram realizados no Laboratório de Micologia do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

4.2 OBTENÇÃO DOS FITOCONSTITUINTES 

 

 Foram utilizados fitoconstituintes obtidos da empresa Sigma-Aldrich do Brasil Ltda., 

situada em São Paulo, e disponíveis no Laboratório de Micologia do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas no Centro de Ciências da Saúde na Universidade Federal da Paraíba. 

Foram eles:  

• Geraniol 

• Carvacrol 

• Timol  

• Linalol 

• P-cimeno 

• Citral 

• Terpinoleno 

 

4.3 PREPARAÇÃO DOS FITOCONSTITUINTES 

 

 Inicialmente, realizou-se triagem microbiológica com os fitoconstituintes na 

concentração de 1024 µg/mL. Posteriormente, foram selecionados os fitoconstituintes que 

apresentaram melhor atividade, os quais foram avaliados quanto ao seu potencial de atividade 

antifúngica a partir de uma concentração de 1024 até 4 µg/mL (ALLEGRINI; BOUCHBERG; 
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MAILLOLS, 1973). Os referidos fitoconstituintes foram solubilizados em Tween 80 a 2% e 

dimetilsulfóxido- DMSO (MERCK) em uma proporção de até 10% (CLEELAND; 

SQUIRES, 1991). 

 

4.4 CONTROLE COM ANTIFÚNGICO SINTÉTICO 

 

 Para o controle da avaliação da atividade antifúngica dos produtos naturais testados, o 

antifúngico sintético anfotericina B (Sigma-Aldrich do Brasil Ltda.) foi utilizado como 

padrão. 

 Utilizou-se também o produto sanitizante clorado Tecsa Clor® (TC) (lote 011/11), 

composto por dióxido de cloro estabilizado a 5%, o qual foi obtido da Agrocamp- Comercial 

de Insumos. O TC foi preparado nas concentrações de 1024 a 4 µg/mL e, além disso, na 

concentração recomendada pelo fabricante para obtenção da ação fungicida (50ppm). 

 

4.5 MICRORGANISMOS 

 

 Para realização dos ensaios de atividade antifúngica, foram selecionadas e utilizadas 

12 cepas de espécies de Penicillium previamente isoladas do ar ambiente de uma indústria de 

alimentos secos e identificadas pelo Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba. Foram elas: 

• Penicillium Pen 2 

• Penicillium Pen 3 

• Penicillium Pen 7 

• Penicillium Pen 8 

• Penicillium Pen 9 

• Penicillium Pen 10 

• Penicillium Pen 11 

• Penicillium Pen 12 

• Penicillium Pen 13 
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• Penicillium LM 28 

• Penicillium LM 63 

• Penicillium LM 120 

 Todas as cepas foram mantidas em Ágar Sabouraud Dextrose – ASD inclinado 

(DIFCO Laboratories Ltda, USA) à temperatura ambiente (28ºC) e sob refrigeração (4ºC). 

 

4.6 MEIOS DE CULTURA 

   

 Para manutenção das cepas selecionadas e realização dos ensaios de atividade 

antifúngica foram utilizados Ágar Sabouraud Dextrose - ASD e Caldo Sabouraud Dextrose – 

CSD (DIFCO Laboratories Ltda, USA), os quais foram preparados conforme instruções do 

fabricante. Antes de sua utilização, os meios foram solubilizados em água destilada e 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

 

4.7 INÓCULO DAS ESPÉCIES FÚNGICAS 

 

 As cepas fúngicas selecionadas foram mantidas no meio de cultura ASD, por 10-14 

dias, a temperatura de 28 a 30ºC, com a finalidade de atingirem o crescimento satisfatório. 

Para o preparo da suspensão das cepas, as colônias fúngicas recentes foram cobertas com 5 

mL de solução salina estéril (NaCl 0,85 % p/v) e, por meio de suaves agitações e raspagens 

com auxílio de uma alça de platina em “L”, as suspensões foram obtidas. A mistura resultante 

de conídios e fragmentos de hifas foi retirada e transferida para tubos de ensaio esterilizados 

(FERNÁNDEZ-TORRES; INZA; GUARRO, 2003; SANTOS, HAMDAN, 2005). Em 

seguida, essas suspensões foram agitadas por 2 minutos com auxílio do aparelho Vortex 

(FANEM), comparando-se e ajustando-se, posteriormente, sua turbidez com uma suspensão 

de sulfato de bário do tubo nº 0,5 da escala Mc Farland, a qual corresponde a um inóculo de 

aproximadamente 106 unidades formadoras de colônias/mL (UFC/mL). Por fim, foi realizada 

contagem celular em câmara de Neubauer e as suspensões ajustadas no espectrofotômetro 
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(Leitz-Fhotometer 340-800), para conter aproximadamente 1x106 UFC/mL (CLEELAND, 

SQUIRES, 1991; HADACEK, GREGER, 2000; ODDS, 1989; SAHIN et al., 2004). 

 

4.8 ENSAIOS DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DOS FITOCONSTITUINTES 

 

4.8.1 Triagem Microbiológica 

 

 A triagem microbiológica para avaliação do poder antifúngico dos fitoconstituintes 

geraniol, carvacrol, timol, linalol, p-cimeno, citral e terpinoleno foi realizada com base na 

técnica microdiluição em meio líquido (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; 

HADACEK; GREGER, 2000; KONEMAN et al., 1993).  

 Em placas estéreis de 96 poços, foram colocados 100 µL de CSD. Em seguida, 100 µL 

da emulsão dos fitoconstituintes na concentração de 1024 µg/mL, de maneira que cada linha 

da placa correspondeu a um fitoconstituinte testado.  

 A seguir, inoculou-se 10 µL da suspensão fúngica, previamente preparada, na 

concentração de 106 UFC/mL de cada microrganismo, sendo cada coluna da placa 

correspondente a uma das doze cepas de Penicillium avaliadas. Foram realizados, 

concomitantemente, controles da esterilidade do meio, da viabilidade das cepas e da 

interferência dos solventes.  

 O sistema foi incubado a 280C por 7 dias e, logo após, foi avaliado o poder antifúngico 

dos fitoconstituintes, sendo selecionados aqueles que apresentaram melhores perfis de 

inibição visual do crescimento dos microrganismos, quando comparados ao controle. 

 

4.8.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima- CIM 

  

 A determinação da concentração inibitória mínima foi realizada utilizando-se os 

fitoconstituintes selecionados na triagem microbiológica. Os ensaios foram realizados por 
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meio da técnica de microdiluição em caldo, utilizando placas de 96 orifícios estéreis e com 

tampa (CLEELAND, SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; HADACEK, GREGER, 2000).  

 Em cada orifício da placa, foi adicionado 100 µL do meio líquido caldo Sabouraud 

dextrose (CSD) duplamente concentrado. Em seguida, 100 µL da solução do fitoconstituinte 

na concentração inicial de 1024 µg/mL (também duplamente concentrado), foram dispensados 

nas cavidades da primeira linha da placa. E por meio de uma diluição seriada em razão de 

dois, foram obtidas as concentrações de 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 e 4 µg/mL, de modo que 

na primeira linha da placa encontrava-se a maior concentração e, na última, a menor 

concentração. Por fim, foram adicionados nas cavidades 10 µL do inóculo, de 

aproximadamente 1-5 x 106 UFC/mL, das cepas fúngicas, correspondendo cada coluna da 

placa a uma cepa.  

 Para verificar a ausência de interferência dos solventes DMSO e Tween 80, utilizados 

na preparação da solução do fitoconstituinte, sobre os resultados, foi feito um controle no qual 

foram colocados nas cavidades 100 µL do CSD duplamente concentrado, DMSO (5%), 

Tween 80 (2%) e 10 µL da suspensão fúngica. Um controle de microrganismo foi realizado 

colocando-se nas cavidades 100 µL do CSD duplamente concentrado, 100 µL de água 

destilada estéril e 10 µL do inóculo de cada cepa. Também foi realizado um controle de 

esterilidade do meio, no qual foi colocado 200 µL do CSD em um orifício, na ausência da 

suspensão dos fungos. 

 Paralelamente, o mesmo procedimento foi realizado para o antifúngico controle 

anfotericina B, bem como para o produto clorado Tecsa Clor®.  As placas foram 

assepticamente fechadas e incubadas a 28 oC por 7 dias, para realização da leitura. 

 As CIMs para os fitoconstituintes e o antifúngico foram definidas como a menor 

concentração capaz de inibir visualmente o crescimento fúngico verificado nos orifícios, 

quando comparado com o crescimento controle. Os experimentos foram realizados em 

duplicata (SANTOS, HAMDAN, 2005). 

 A atividade biológica dos produtos foi interpretada, através de sua CIM, conforme os 

seguintes critérios: 50-500 µg/mL = atividade excelente/ótima; 600-1500 µg/mL = atividade 

moderada; maior que 1500 µg/mL = atividade fraca (SARTORATTO et al., 2004). 
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4.8.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima- CFM 

 

 Para os testes a seguir, foi selecionado o fitoconstituinte que apresentou melhor 

resultado no teste da CIM. A CFM foi determinada para as 12 cepas de Penicillium. Após a 

leitura da CIM, alíquotas de 10 µL da menor concentração com capacidade de inibir o 

crescimento dos fungos, além das três concentrações imediatamente maiores, foram retiradas 

das cavidades da placa de microdiluição para serem semeadas em placas de Petri (90 x 15 

mm) contendo Agar Sabouraud Dextrose. O sistema foi incubado a 28 oC por 72 horas. A 

CFM foi definida como a menor concentração do fitoconstituinte, semeada em ASD, na qual 

não houve crescimento ou o crescimento foi inferior a 3 UFCs (ESPINEL-INGROFF et al., 

2002; PEREIRA et al., 2011a; PEREIRA et al., 2011b; TRAJANO et al., 2010). 

Paralelamente, o mesmo procedimento foi realizado para a Anfotericina B. Os experimentos 

foram realizados em duplicata. 

 

4.8.4 Avaliação do efeito do fitoconstituinte sobre a Cinética de Morte Microbiana 

 

 Para o estudo de interferência do fitoconstituinte sobre a viabilidade das cepas de 

Penicillium, e os testes seguintes, foram selecionadas duas cepas representativas, baseando-se 

nos resultados obtidos na determinação da CIM e CFM do composto testado. Este estudo 

objetivou a medida do crescimento micelial radial em ASD suplementado com a substância 

teste nas concentrações CIM, CIMx2 e CIMx4, em diferentes intervalos de tempo.  

 A avaliação da inibição do crescimento micelial radial foi determinada através da 

técnica de diluição em meio sólido. Para a execução da técnica, inicialmente, uma porção de 2 

mm de diâmetro foi tomada de uma cultura com crescimento de 7-14 dias em Ágar 

Sabouraud, a 28 oC,  e colocada no centro de uma placa de Petri estéril com meio ASD 

adicionado do fitoconstituinte, nas diferentes concentrações. O sistema foi incubado a 

temperatura ambiente. Em diferentes intervalos de tempo (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias) após 

a incubação, o crescimento micelial radial da colônia fúngica foi medido e o resultado 

expresso em milímetros (mm).  
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 Os controles foram realizados por meio da medida do crescimento micelial em ASD 

na ausência do fitoconstituinte, ou adicionado de anfotericina B (CIM, CIMx2 e CIMx4). 

Foram realizados dois experimentos independentes em diferentes ocasiões e os resultados 

representam a média ± erro padrão dos dois experimentos (ADAN et al., 1998; DAFERERA, 

ZIOGAS, POLISSION, 2003; THYÁGARA; HOSONO, 1996). 

 

4.8.5 Análise da interferência do fitoconstituinte sobre a germinação dos conídios 

 

 Diferentes concentrações do fitoconstituinte foram testadas em relação ao seu poder de 

inibição sobre a germinação de conídios das duas cepas de Penicillium selecionadas como 

representativas. Para tanto, alíquotas de 0,5 mL da solução do fitoconstituinte, em diferentes 

concentrações (CIM, CIMx2 e CIMx4), foram misturadas com 0,5 mL de suspensão de 

conídios (aproximadamente 5 x 106 UFC/mL), obtidos de culturas com 7-14 dias de 

crescimento em ASD, e homogeneizadas por  30 segundos. O sistema foi imediatamente 

incubado a temperatura de 28°C. Amostras dessa mistura foram tomadas no tempo de 24 h 

para análise. O número de conídios germinados foi determinado em uma câmara de Neubauer, 

sendo contados um total de 200 conídios, e posteriormente foi calculado o percentual de 

inibição da germinação dos conídios, em relação ao experimento controle. Cada análise foi 

realizada em microscópio óptico comum (Zeiss® model Primo Star) e em duplicata, sendo os 

resultados expressos como a média das duas repetições (RANA, SINGH; TANEJA, 1997; 

SURENDER et al., 1987; SHARMA; TRIPARTHI, 2008). 

 

4.8.6 Efeito do fitoconstituinte sobre a morfologia fúngica 

  

 A análise dos efeitos provocados pela ação do fitoconstituinte em estudo sobre a 

morfogênese de duas cepas de Penicillium, Pen 2 e Pen 8, selecionadas como representativas, 

foi realizada com base na técnica de preparação de microcultivos (GUNJI et al., 1983; 

FROST et al., 1995).  Para tanto, verteu-se, em placas de Petri (90 x 15mm) descartáveis e 

estéreis, 20 mL de ASD fundido e ajustado na temperatura de 50 °C em banho-maria. Em 

seguida, foi adicionado um volume do fitoconstituinte com o objetivo de alcançar as 
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concentrações CIM, CIMx2 e CIMx4 na placa. Foi realizado, paralelamente, um experimento 

controle sem a adição do fitoconstituinte, além de um experimento com a Anfotericina B na 

CIM, CIMx2 e CIMx4. 

 Após solidificação do ASD acrescido do produto natural ensaiado, foram feitas 

cavidades no meio de cultivo, utilizando cânulas de vidro esterilizadas. Com o auxílio de uma 

alça descartável estéril, os pequenos blocos destacados do meio pelas cânulas de vidro foram 

transferidos para a superfície de lâminas estéreis de microscopia. Em seguida, dois 

fragmentos do micélio das cepas escolhidas, recém-cultivadas em ASD, foram depositados 

lateralmente sobre a superfície dos blocos de ASD acrescidos da droga-teste nas diferentes 

concentrações e, logo após, cobertos com uma lamínula. As lâminas foram incubadas em 

câmaras úmidas a temperatura ambiente (28 °C) por cinco dias.  

 Após o período de incubação, uma gota do corante azul de lactofenol algodão foi 

colocada no centro de uma lâmina, a qual foi coberta com a lamínula do microcultivo. As 

estruturas micromorfológicas, na ausência e na presença do fitoconstituinte, foram 

examinadas em microscópio óptico comum, com aumento de 400x. O ensaio foi feito em 

duplicata e imagens representativas deste experimento foram registradas (DE BILLERBECK 

et al., 2001; SHARMA, TRIPATHI, 2008). 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Os valores de CIM e CFM foram expressos pela média aritmética dos resultados. Os 

ensaios que avaliaram os efeitos das substâncias-teste sobre o crescimento micelial radial e a 

germinação dos conídios tiveram seus resultados expressos como média ± erro padrão. Para a 

avaliação estatística desses resultados empregou-se o ANOVA, seguido do pós-teste de 

Bonferroni. Todos os resultados foram analisados com o software GraphPad Prism versão 5.0 

para Windows, San Diego, CA, EUA. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TRIAGEM MICROBIOLÓGICA 

 

A triagem microbiológica avaliou, inicialmente, o poder antifúngico dos 

fitoconstituintes geraniol, carvacrol, timol, linalol, p-cimeno, citral e terpinoleno, que foram 

escolhidos para a pesquisa devido à disponibilidade e relatos na literatura de suas 

consideráveis atividades antimicrobianas. Assim, os sete fitoconstituintes foram avaliados, a 

fim de selecionar qual apresentava melhor perfil de atividade antifúngica. Os fitoconstituintes 

testados são comumente encontrados em espécies da família Lamiaceae, tais como o 

Origanum sp. (orégano), Thymus sp. (tomilho) e Satureja sp. (segurelhas).  

 Dorman e Deans (2000) avaliaram a atividade de diversos fitoconstituintes sobre 25 

gêneros de bactérias e observaram que carvacrol, eugenol, geraniol, citral, linalol e timol, 

dentre outros, apresentaram boa atividade antimicrobiana. 

A triagem microbiológica é geralmente utilizada como um teste preliminar para 

avaliação do potencial antimicrobiano de produtos naturais, possibilitando, a partir dos 

resultados obtidos, a elaboração de uma sequência de estudos mais detalhados, que levarão à 

obtenção de maiores informações sobre a atividade antifúngica dos compostos.  

O resultado da triagem microbiológica está descrito na Tabela 1, na qual é possível 

observar os perfis de inibição do crescimento dos microrganismos produzidos pelos 

fitoconstituintes sobre as diferentes cepas de Penicillium. 

A informação obtida nesta triagem inicial foi apenas qualitativa e apresentou-se útil 

para estabelecer a sensibilidade do Penicillium aos fitoconstituintes utilizados no teste, na 

concentração de 1024 µg/mL. 
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Tabela 1 – Média dos resultados dos ensaios de atividade antifúngica (n=2) dos 
fitoconstituintes sobre cepas de Penicillium- Técnica de microdiluição. 
 

 

Microrganismos 
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Penicillium Pen 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Penicillium Pen 3 - - - + + - + + 

Penicillium Pen 7 - - - + + - + + 

Penicillium Pen 8 + - - + + - + + 

Penicillium Pen 9 + + + + + + + + 

Penicillium Pen 10 - - - + + - + + 

Penicillium Pen 11 - - - + + - + + 

Penicillium Pen 12 - - - + + - + + 

Penicillium Pen 13 - - - + + - + + 

Penicillium LM 28 - - - + + - + + 

Penicillium LM 63 - - - + + - + + 

Penicillium LM 120 - - - + + - + + 

 
 (+): Crescimento microbiano no meio de cultura  (-): Ausência de crescimento microbiano. 

 

Através da análise dos resultados, observa-se que carvacrol, timol e citral 

apresentaram as melhores atividades sobre as cepas de Penicillium estudadas, tendo sido 

observado, para os três fitoconstituintes, o crescimento de apenas uma cepa dentre as testadas 

(Pen 9) (Figura 9). 
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Figura 9 – Ensaio de atividade antifúngica dos fitoconstituintes sobre cepas de Penicillium- 
Placa de microdiluição mostrando a inibição do crescimento fúngico produzido pelos 
fitoconstituintes sobre as cepas. 
 

 

A-geraniol; B- carvacrol; C- timol; D- linalol; E- p-cimeno; F- citral; G- terpinoleno; H- controle das cepas. 1- 
Pen 2; 2- Pen 3; 3- Pen 7; 4- Pen 8; 5- Pen 9; 6- Pen 10; 7- Pen 11; 8- Pen 12; 9-  Pen 13; 10- LM28; 11- LM63; 
12- LM120. 

 

Em estudo realizado por Irkin e Korukluoglu (2009), observou-se atividade 

antimicrobiana do óleo essencial de Cymbopogon citratus L. contra fungos (Alternaria 

alternata, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum e Penicillium roquefortii) e leveduras 

(Candida albicans, Candida oleophila, Hansenula anomala, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces uvarum e Metschnikowia fructicola), tendo o 

citral sido identificado como componente majoritário do óleo. 

Sivropoulou et al. (1996) avaliaram a atividade de timol, carvacrol e p-cimeno sobre 

oito espécies de bactérias (Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus, Rhizobium leguminosarum e Bacillus subtilis) e 

verificaram que carvacrol e timol apresentaram atividade antimicrobiana considerável. 

 A técnica de microdiluição em caldo é uma adaptação da macrodiluição em caldo e 

envolve o uso de pequenos volumes de caldo colocados em placas de 80, 96 ou mais poços de 

fundo redondo ou cônico estéreis (ALVES et al., 2008). Nesta técnica, os agentes 

antimicrobianos são geralmente testados em diluições consecutivas, sendo considerada como 
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a Concentração Inibitória Mínima (CIM) a menor concentração capaz de inibir o crescimento 

de um organismo (MURRAY, 1999).  

 A CIM é considerada uma excelente ferramenta para determinar a susceptibilidade 

dos organismos aos antimicrobianos, além de constituir uma ferramenta de pesquisa para 

determinar a atividade in vitro de novos antimicrobianos (ALVES et al., 2008; ANDREWS, 

2001). Portanto, é de suma importância para a avaliação da atividade antimicrobiana de 

produtos derivados de plantas. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) E 

CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM) 

 

 Após a triagem inicial, na qual carvacrol, timol e citral apresentaram melhores 

resultados na inibição do crescimento das cepas de Penicillium, procedeu-se uma nova 

triagem, desta vez com a determinação da CIM dos fitoconstituintes selecionados. Para tanto, 

carvacrol, timol e citral foram testados em concentrações que variaram de 1024 a 4 µg/mL, 

com controle concomitante da viabilidade das cepas, esterilidade do caldo e interferência dos 

solventes DMSO e Tween 80 nos resultados. 

 A microdiluição em caldo e a difusão em ágar são as técnicas mais comumente 

utilizadas para a realização de triagens microbiológicas de produtos naturais com potencial 

antibacteriano ou antifúngico, sejam eles extratos de plantas ou substâncias puras (ALVES et 

al., 2008; COWAN, 1999). Todavia, a microdiluição é preferível por possibilitar a obtenção 

de resultados quantitativos, através da determinação da CIM (CAMPANA et al., 2011). 

 Portanto, para a determinação da CIM, selecionou-se o método de microdiluição em 

caldo, já que este se apresenta como uma forma simples e econômica de avaliar a atividade 

antimicrobiana de produtos naturais, por requerer pequena quantidade de amostra e meio de 

cultura, podendo ser usado para grande número de amostras; além de possuir grande 

reprodutibilidade, sendo trinta vezes mais sensível que outros métodos usados na literatura 

(OSTROSKY et al., 2008; SCORZONI et al., 2007). Este método tem a vantagem de poder 

ser utilizado tanto para produtos solúveis em água, como para os lipossolúveis, podendo ainda 

ser estendido para fornecer informações sobre a CFM (ZACCHINO, 2001). 
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 Os valores de CIM encontrados foram de 256 µg/mL, para carvacrol e citral, e 128 

µg/mL, para o timol, o que desencadeou o interesse por estudos mais aprofundados sobre a 

ação antifúngica do timol. A figura 10 (A e B) mostra o ensaio de determinação da CIM do 

timol, composto que apresentou melhor resultado. 

 

Figura 10- Ensaio para determinação da CIM do timol- Técnica de microdiluição.  

 

(A) Ensaio de determinação da CIM do timol com controle apenas da esterilidade do meio. Placa de 96 poços. 
A-1024 µg/mL; B- 512 µg/mL; C- 256 µg/mL; D- 128 µg/mL;  E- 64 µg/mL; F- 32 µg/mL; G- 16 µg/mL;                
H- controle de esterilidade do meio. 1- Pen 2; 2- Pen 3; 3- Pen 7; 4- Pen 8; 5- Pen 9; 6- Pen 10; 7- Pen 11; 8- Pen 
12; 9-  Pen 13; 10- LM 28; 11- LM 63; 12- LM 120. 

 

 

(B) Ensaio de determinação da CIM do timol com controles de interferência dos solventes, viabilidade das cepas 
e esterilidade do meio. Placa de 96 poços. A-1024 µg/mL; B- 512 µg/mL; C- 256 µg/mL; D- 128 µg/mL;           
E- 64 µg/mL; F- controle dos solventes (DMSO/Tween 80); G- controle de viabilidade das cepas; H- controle de 
esterilidade do meio.  1- Pen 2; 2- Pen 3; 3- Pen 7;  4- Pen 8; 5- Pen 9; 6- Pen 10; 7- Pen 11; 8- Pen 12;  9-  Pen 
13; 10- LM 28; 11- LM 63; 12- LM 120. 

A 

B 
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 Os resultados encontrados mostraram-se compatíveis com os achados de outros 

autores. Guarda et al. (2011) estudaram a microencapsulação de timol e carvacrol objetivando 

avaliar o potencial de utilização desses agentes como antimicrobianos em embalagens de 

alimentos. Para tanto, a ação de timol e carvacrol foi avaliada contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Listeria innocua, Saccharomyces cerevisiae e Aspergillus niger, 

obtendo-se CIMs que variaram de 125 a 250 µg/mL, para o timol, e de 75 a 375 µg/mL, para 

o carvacrol.  

 Daferera, Ziogas e Polissiou (2003) estudaram a ação de diversos óleos essenciais 

contra Botrytis cinerea, Fusarium sp. e Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, 

observando que o crescimento desses microrganismos foi completamente inibido pelos óleos 

de orégano, tomilho e manjerona em concentrações relativamente baixas, 85-300 µg/mL, 

sendo o timol apontado como o principal componente do óleo de orégano, e o carvacrol como 

componente majoritário dos óleos de tomilho e manjerona. 

 Em estudo realizado por Dorman e Deans (2000), utilizando o método de difusão em 

disco, o timol apresentou atividade antimicrobiana contra 23 diferentes gêneros de bactérias, 

com halos de inibição variando de 25,8 a 53,1 mm. Já em estudo destinado a avaliar a 

atividade inibitória do timol sobre a formação e amadurecimento do biofilme de Candida 

albicans, Braga et al. (2008) observaram  que o timol interferiu diminuindo 

consideravelmente a formação e o amadurecimento do biofilme. 

 Em concordância parcial com o presente estudo, Bouddine et al. (2012), utilizando os 

métodos de diluição em caldo, difusão em disco e microatmosfera, verificaram, em seu 

trabalho, que o timol apresentou a melhor atividade antifúngica, contra Aspergillus niger, 

dentre os fitoconstituintes estudados (timol, carvacrol e eugenol), com base no estudo das 

CIMs. 

 Considerando que o timol apresentou o melhor resultado na triagem microbiológica, 

justifica-se a escolha para a continuação na investigação de sua ação antifúngica, uma vez que 

há poucos estudos sobre a atividade deste fitoconstituinte sobre fungos do gênero Penicillium. 

 As determinações dos valores de CIM e CFM do timol, sobre doze cepas de 

Penicillium, foram realizadas pelo método de microdiluição, com subseqüente subcultivo em 

ágar para a determinação da CFM. Os seus respectivos valores, bem como os controles 

realizados, encontram-se representados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Média dos resultados dos ensaios de CIM e CFM (n=2) de timol, anfotericina B e 
Tecsa clor sobre cepas de Penicillium. 

Cepa 
Penicillium 

Timol 

(µg/mL)

 

  CIM         CFM 

Anfotericina B 

(µg/mL)

 

    CIM       CFM 

Tecsa clor 

(µg/mL)

 

CIM 

Controle 
da cepa 

 

Controle de 
esterilidade 

Pen 2 128 1024 128 1024 NE* + - 

Pen 3 128  1024  128 NE* NE* + - 

Pen 7 128 128 128 128 512 + - 

Pen 8 128 128 128 128 NE* + - 

Pen 9 256 NE* 128 128 NE* + - 

Pen 10 128 128 128 128 1024 + - 

Pen 11 128 512 128 128 1024 + - 

Pen 12 128 1024 128 128 NE* + - 

Pen 13 128 128 128 256 NE* + - 

LM28 128 NE* 128 NE* NE* + - 

LM63 128 256 128 512 NE* + - 

LM120 128 256 128 512 NE* + - 

*NE: não encontrado- o valor é superior a 1024µg/mL, maior concentração testada. 

 

 Como pode ser observado, o timol teve sua CIM90 estabelecida em 128 µg/mL, 

inibindo, nessa concentração, 92% das cepas ensaiadas, corroborando com os estudos de Mota 

et al. (2012), que encontraram CIM de 128 µg/mL para o timol sobre 83% das cepas de 

Rhizopus oryzae ensaiadas. Ademais, a CFM do timol variou de 128 até valores superiores a 

1024 µg/mL, no presente estudo.  

 A anfotericina B, antifúngico padrão utilizado como controle, apresentou CIM de 

128 µg/mL, concentração na qual inibiu 100% das cepas. Já o Tecsa clor, sanitizante controle, 

revelou CIM maior que 1024 µg/mL para 75% das cepas de Penicillium, as quais, nas 

concentrações testadas, se mostraram resistentes ao produto, que, segundo orientações do 

fabricante, deve ser usado na concentração de 50 µg/mL para atingir atividade antifúngica. 
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 Não existe ainda um consenso sobre o nível de inibição aceitável na comparação da 

atividade entre produtos naturais e antimicrobianos padrões. É possível observar, através da 

Tabela 2, que, no presente estudo, o timol apresentou atividade comparável a da anfotericina 

B, apresentando a mesma CIM. Já quando se observa o comportamento das cepas frente ao 

TC, conclui-se que este apresentou fraca atividade contra as cepas de Penicillium testadas.  

 Analisando comparativamente a CIM e CFM, foi observado que o timol apresentou 

valores de CFM semelhante aos valores da CIM para 1/3 das cepas, mostrando, também, 

valores superiores a 1024 µg/mL para duas cepas. Já a anfotericina B apresentou valor de 

CFM semelhante aos valores da CIM para metade das cepas. 

 Os controles realizados mostraram que não houve inibição do crescimento fúngico 

por DMSO e Tween, confirmando que o impedimento do crescimento nos testes foi devido à 

presença dos produtos antifúngicos. Foi detectado crescimento de todas as cepas quando 

cultivadas na ausência de drogas, confirmando a viabilidade do inóculo fúngico. Além disso, 

a confirmação de que o CSD utilizado nos ensaios não estava contaminado com 

microrganismos foi obtida através da realização de um controle de esterilidade do caldo, no 

qual não foi observado crescimento microbiano. 

 Para que uma terapia antimicrobiana seja efetiva e possua aplicabilidade clínica, é 

necessário, primeiramente, que o agente terapêutico alcance o sítio de infecção e, 

posteriormente, cesse ou iniba a progressão da invasão microbiana, facilitando a ação das 

defesas do hospedeiro para controlar a infecção (CLEELAND; SQUIRES, 1991). Assim, o 

valor da CIM de um antimicrobiano significa, na prática clínica, que esta concentração deve 

ser obtida no sítio da infecção para que o crescimento microbiano seja potencialmente inibido 

(KONEMAN et al., 2008). Nesse contexto, é possível estabelecer que, em indivíduos com 

resposta imune competente e infecções não complicadas, os níveis de CIM serão geralmente 

suficientes para guiar a terapia antifúngica. Entretanto, no caso de indivíduos com sistema 

imune deficiente ou suprimido, o valor da CFM mostra-se mais útil para guiar a terapia da 

doença infecciosa. 

 Sartoratto et al. (2004) apontam um composto que possua CIM variando de 50 a 500 

µg/mL como dotado de atividade antimicrobiana ótima, além de atribuir atividade moderada a 

compostos que apresentem uma variação na CIM de 500 a 1500 µg/mL. Sendo assim, de 

acordo com estes parâmetros, pode-se afirmar que o timol apresentou atividade 

antimicrobiana considerada ótima.  
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 Tippayatum e Chonhenchob (2007) testaram a atividade do timol sobre cepas de E. 

coli, S. aureus, B. cereus e L. monocytogenes, encontrando valores de CIM que variaram de 

300 a 500 µg/mL. Já Mathela, Singh e Gupta (2010) relataram valores de CIM de 62-250 

µg/mL, para o timol, sobre cepas de Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli. 

 Estudando a atividade do timol sobre E. coli, Pei et al. (2009) encontraram, através 

do método de diluição em caldo, o valor de 400 µg/mL como CIM. Este composto isolado 

também foi estudado por Mohammed e Al-Bayati (2009), no tocante à sua atividade sobre 

cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa, tendo sido encontrado 

valores de CIM de 15-250 µg/mL. 

 Díaz et al. (2003), avaliando a atividade antidermatofítica  in vitro de óleos 

essenciais de Ocimum gratissimum L., Ocimum tenuiflorum L., Pimenta dioica L. e Piper 

auritum H.B.K. e de seus componentes majoritários eugenol, timol e safrol, encontraram, em 

relação ao timol, valores de CIM de 100 µg/mL para Microsporum canis e Trichophyton 

mentagrophytes, além de 50 µg/mL para Trichophyton rubrum. 

 Fuselli et al. (2006) avaliaram a atividade do timol contra Paenibacillus larvae, 

microrganismo que afeta abelhas, e observaram valores de 100-150 µg/mL, tanto para a CIM 

quanto para a CBM. Wattanasatcha, Rengpipat e Wanichwecharungruang (2012) avaliaram a 

atividade de nanoesferas de timol contra cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa e observaram que o timol livre apresentou CIM variando de 10 a 

156 µg/mL e CBM variando de 156 a 313 µg/mL, enquanto que o timol encapsulado mostrou-

se menos eficaz, apresentando valores de CIM de 10-313 µg/mL e CBM de 156-1250 µg/mL. 

 Giweli et al. (2012) estudaram a atividade do timol sobre diversas bactérias 

(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis, 

Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Micrococcus flavus e Staphylococcus aureus) e 

fungos (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigates, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, 

Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Trichoderma viride e Candida albicans), 

obtendo, através da técnica de microdiluição em caldo, valores de CIM e CBM/CFM. Para as 

bactérias, foram encontrados valores de CIM variando de 10-100 µg/mL e CBM de 50-150 

µg/mL. Já para os fungos, foram encontrados valores de CIM e CFM variando de 10 a 50 

µg/mL. 
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 Gochev e Girova (2009) investigaram a atividade do timol sobre bactérias 

(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Citrobacter diversus, Enterobacter amnigenus, 

Proteus vulgaris, Providencia rettgeri e Pseudomonas aeruginosa) e sobre Candida albicans, 

encontrando valores de CIM de 0,2-0,8 (%v/v) e CBM de 0,4-1 (%v/v), para as bactérias, 

sendo que para P. aeruginosa esses valores foram sempre superiores a 1 (%v/v). Para 

Candida albicans observou-se CIM de 0,4 (%v/v) e CFM de 0,8 (%v/v) 

 Heo et al. (2012) avaliaram a atividade do timol sobre sete espécies de bactérias 

patógenas de peixes (Aeromonas salmonicida subsp. masoucida, A. salmonicida subsp. 

salmonicida, A. hydrophila, Edwardsiella tarda, Vibrio vulnificus, V. parahaemolyticus e V. 

anguillarum) e verificaram que o timol apresentou CIM e CBM variando de 10 a 320 µg/mL. 

 Mota et al. (2012) utilizaram o óleo essencial de Thymus vulgaris e seus constituintes 

timol e p-cimeno, a fim de determinar sua atividade antifúngica contra Rhizopus oryzae. O 

estudo revelou que a CIM do timol e do OE variou de 128 a 512 µg/mL, já a CFM variou de 

512-1024 µg/mL para o OE e de 128-1024 µg/mL para o timol. 

 A partir da comparação dos resultados do presente estudo com os achados de outros 

autores, é possível inferir a concordância entre eles e a coerência dos resultados aqui 

apresentados, além disso, apresentou-se evidente a necessidade de avaliação aprofundada da 

atividade do timol sob uma nova perspectiva, sobre fungos do gênero Penicillium.  

 Sabe-se, atualmente, que complexas variáveis podem afetar o curso da infecção e da 

terapia medicamentosa, dentre elas a virulência e a susceptibilidade do patógeno, os 

mecanismos de defesa do hospedeiro, as propriedades farmacológicas do antimicrobiano 

utilizado, bem como a dose empregada. Contudo, para que se chegue à análise dessas 

variáveis, é imprescindível que antes se procedam a estudos que determinem a CIM e CFM de 

compostos candidatos a futuros fármacos, visto que eles fornecem informações relevantes 

sobre a potência dos produtos analisados e podem guiar outros estudos que visem sua 

empregabilidade clínica. Portanto, faz-se necessário que o produto natural, candidato ao 

emprego clínico na terapêutica antifúngica, obtenha resultados consideráveis nos estudos 

preliminares in vitro, a fim de que se justifique a continuidade dos estudos (CLEELAND; 

SQUIRES, 1991). 
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5.3 CINÉTICA DO CRESCIMENTO MICELIAL RADIAL 

 

 Para a realização deste ensaio, bem como das análises posteriores, foram 

selecionadas duas cepas de Penicillium, tomando como base os valores de CIM e CFM 

encontrados, uma que apresentou perfil mais resistente (Pen 2) e outra de maior sensibilidade 

(Pen 8). 

 Avaliou-se a interferência do timol e da anfotericina B sobre a cinética de inibição do 

crescimento micelial radial (mm) para as duas cepas de Penicillium escolhidas (Pen 2 e Pen 

8), a fim de observar o efeito de diferentes concentrações desses produtos ao longo do tempo, 

em relação ao controle. 

 O ensaio da cinética de crescimento fúngico foi realizado utilizando a técnica de 

diluição em meio sólido e os resultados obtidos foram expressos em gráficos que mostram o 

crescimento micelial radial, em mm, de Pen 2 e Pen 8, na presença da CIM, CIMx2 e CIMx4 

do fitoconstituinte timol e do antifúngico padrão (anfotericina B) em função dos dias de 

exposição (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14) (Figuras 11 e 12). Adicionalmente, é possível observar, 

nos gráficos, as curvas de crescimento micelial dos controles, cepas cultivadas na ausência 

dos produtos testados. 

 A figura 11 mostra o crescimento micelial de Penicillium Pen 2 na presença de timol 

(Fig. 11A) e anfotericina B (Fig. 11B), em comparação com o controle. 
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Figura 11 – Cinética de crescimento micelial radial de Pen 2 na presença de timol e 

anfotericina B em comparação com o controle. 
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(A): Timol CIM (128 µg/mL), CIMX2 (256 µg/mL) e CIMX4 (512 µg/mL). (B): Anfotericina B CIM (128 

µg/mL), CIMX2 (256 µg/mL), CIMX4 (512 µg/mL). **p<0,005 ***p<0,0001, quando comparado ao controle, 

em 14 dias de interação. 
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Figura 12 – Cinética de crescimento micelial radial de Pen 8 na presença de timol e 

anfotericina B em comparação com o controle.  
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(A): Timol CIM (128 µg/mL), CIMX2 (256 µg/mL) e CIMX4 (512 µg/mL). (B): Anfotericina B CIM (128 

µg/mL), CIMX2 (256 µg/mL), CIMX4 (512 µg/mL). ***p<0,0001, quando comparado ao controle, em 14 dias 

de interação. 

 

O presente estudo revelou o significativo efeito fungicida do timol sobre as cepas de 

Penicillium. De acordo com as figuras 11 (A) e 12 (A), durante os 14 dias de ensaio, 

observou-se total inibição do crescimento micelial das cepas, nas três concentrações testadas 

(128, 256 e 512 µg/mL), sendo este perfil de inibição do crescimento semelhante para as duas 

cepas. 
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 O fitoconstituinte apresentou forte efeito inibitório com resultados estatisticamente 

significantes (p<0,0001) nas concentrações utilizadas, quando comparados ao controle, em 14 

dias.  

Na Figura 13, é possível observar o crescimento das cepas de Penicillium Pen 2 e Pen 

8 na ausência dos compostos investigados (controle) e na presença de timol. 

 

Figura 13 – Cinética do crescimento micelial das cepas Pen 2 e Pen 8 de Penicillium, na 

ausência e na presença do timol,  no 140 dia. 

 

A, B, C, D: cepa Pen 2; E, F, G, H: cepa Pen 8. (A,E): na ausência de timol; (B,F) na presença de timol na 

concentração CIM; (C,G) CIMx2; (D,H) CIMx4. 

 

A anfotericina B reduziu significativamente o crescimento micelial das duas cepas, de 

maneira que houve redução estatisticamente significante (p<0,0001) na CIM, CIMx2 e 

CIMx4, quando comparadas ao controle, durante os 14 dias de ensaio. Todavia, os resultados 

não foram estatisticamente significantes na comparação entre as concentrações de anfotericina 

B testadas. 

É conhecido que o alvo de agentes antifúngicos poliênicos é a membrana fúngica, 

onde agem diretamente. A anfotericina B liga-se ao ergosterol e esta interação conduz à 

formação de poros aquosos, que consistem de um anel de oito moléculas de anfotericina B 
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C G 

D H 
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hidrofobicamente ligadas ao ergosterol de membrana, o qual é desse modo deslocado de suas 

interações fosfolipídicas normais (CANUTO; RODERO, 2002). 

Evidenciou-se assim, através deste teste, a potência antifúngica do timol, que foi capaz 

de inibir completamente o crescimento micelial radial das duas cepas de Penicillium testadas 

durante todos os 14 dias de análise, mostrando atividade superior a do antifúngico controle 

anfotericina B, o qual inibiu consideravelmente o crescimento micelial das cepas, mas de 

forma menos eficiente do que o produto natural.  

Os fungos filamentosos de interesse médico possuem um aparelho de frutificação, 

cujos órgãos se diferenciam para servir à reprodução, e um aparelho de vida vegetativa 

denominado micélio. O micélio é formado por um aglomerado de filamentos, as hifas, as 

quais podem ser septadas ou não-septadas (LACAZ et al., 2002). 

Sabe-se que fungos filamentosos podem apresentar um ciclo celular não sexual, 

desenvolvendo uma colônia micelial via crescimento da hifa resultante do alongamento linear 

do seu ápice, o que desempenha importante papel em um processo infeccioso, no qual o 

crescimento longitudinal da hifa facilita a penetração nas camadas mais internas da pele, 

enquanto o crescimento lateral pode agravar os danos (ZURITA; HAY, 1987; GUPTA, 

CHAUDHRY, ELEWSKI, 2003). 

Por isso, alguns pesquisadores vêm investigando o potencial de produtos naturais em 

inibir o crescimento micelial de fungos patogênicos, por meio da medida do crescimento 

micelial radial, dada a sua importância no desenvolvimento das micoses (CARMO, LIMA, 

SOUZA, 2008; SOUSA et al., 2011; MOREIRA et al., 2007). 

Marei, Rasoul e Abdelgaleil (2012) avaliaram a atividade antifúngica de 12 

monoterpenos contra quatro fungos patógenos de plantas (Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum, Penicillium digitatum e Aspergillus niger), usando a técnica de avaliação da 

inibição do crescimento micelial. Timol foi o composto mais potente contra os quatro fungos 

testados, sendo sua atividade comparável ao carbendazim, fungicida de referência.  

Em estudo realizado por Numpaque at al. (2011), que investigou a ação do timol sobre 

os fungos patógenos de plantas Colletotrichum acutatum e Botryodiplodia theobromae, 

observou-se que o timol em 150 µg/mL, e concentrações acima, inibiu totalmente o 

crescimento micelial dos fungos, efeito que foi observado durante os 10 dias de experimento. 

Já na concentração de 100 µg/mL de timol, o crescimento da colônia fúngica iniciou-se 

apenas após quatro dias de experimento. Além disso, 75 µg/mL do fitoconstituinte foram 

responsáveis por 50-60% de inibição do crescimento micelial radial dos fungos testados. 
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 Alzate at al. (2009) encontraram resultado semelhante na sua investigação, onde se 

avaliou a ação antifúngica do timol sobre Colletotrichum acutatum, observando-se que na 

concentração de 125 µg/mL o timol inibiu completamente o crescimento micelial do fungo, 

durante os 11 dias de incubação. 

 Avaliando a ação de timol e anfotericina B sobre o crescimento micelial de Rhizopus 

oryzae, Mota et al. (2012) determinaram que o timol inibiu 61±9% do crescimento micelial 

quando testado na sua CIM (128 µg/mL para 83% das cepas), além de inibir 67±12% na 

CIMx2. Ademais, verificaram que a anfotericina B inibiu 29±5% na CIM e 37±13% na 

CIMx2.   

 Investigando a ação de monoterpenóides contra Botrytis cinerea e Monilinia 

fructicola, Tsao e Zhou (2000) demonstraram que 100 µg/mL de timol inibiram por completo 

o crescimento micelial desses fungos. Já Almeida et al. (2010) observaram que o timol, em 

concentrações a partir de 500 µg/mL, inibiu totalmente o crescimento do fungo fitopatogênico 

Corynespora cassiicola. 

 Luna, Torres e Belmont (2000) encontraram que o timol inibiu em 100% o 

crescimento micelial do fitopatógeno Fusarium moniliforme, e igualmente, Muller-Rieabau, 

Berger e Yegen (1995) registraram que o timol inibiu completamente o crescimento micelial 

dos fungos Rhizoctonia solani, Fusarium moniliforme, Sclerotinia sclerotiorum e 

Phytopthora capsici em 100 µg/mL. 

 Observa-se forte atividade antifúngica do timol, a partir dos resultados relatados 

acima, ademais, as potentes propriedades antimicrobianas desse fitoconstituinte contra 

bactérias deteriorantes e patógenos alimentares também têm sido descritas na literatura 

(VALERO et al., 2006). 

 Os achados do presente estudo estão em semelhança com trabalhos realizados por 

outros autores, os quais demonstraram a potente atividade antifúngica do timol sobre fungos 

diversos, em sua maioria, inibindo completamente o crescimento micelial das cepas em baixas 

concentrações. 

 

 

 



67 

 

5.4 EFEITO DO TIMOL SOBRE A GERMINAÇÃO DOS CONÍDIOS DE Penicillium  

 

 Os resultados da interferência de timol e anfotericina B sobre a germinação dos 

conídios de Penicillium Pen 2 e Pen 8, nas concentrações de CIM, CIMx2 e CIMx4, estão 

representados na Figura 14 (A) e (B), respectivamente. 

 

Figura 14 – Percentual de conídios germinados de Penicillium Pen 2 e Pen 8 na ausência 

(controle) e na presença de timol e anfotericina B.  
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(A): Penicillium Pen 2; (B): Penicillium Pen 8. Timol CIM (128 µg/mL), CIMx2 (256 µg/mL), CIMx4 (512 

µg/mL). Anfotericina B CIM (128 µg/mL), CIMx2 (256 µg/mL), CIMx4 (512 µg/mL). ***p<0,0001, quando 

comparado ao controle (Teste de Bonferroni). ###p<0,0001, quando comparado ao timol. 



68 

 

 Como pode ser observado na figura 14 A e B, o fitoconstituinte e a anfotericina B 

apresentaram forte efeito inibitório sobre a germinação de conídios das cepas de Penicillium 

Pen 2 e Pen 8, nas três concentrações testadas, com resultados estatisticamente significantes 

(p<0,0001) quando comparados ao controle.  

 No ensaio com a cepa Pen 2 (Figura 14A), que apresentou perfil mais resistente no 

teste da Concentração Fungicida Mínima (CFM), o timol, na máxima concentração utilizada, 

inibiu em 82% a germinação de conídios, tendo a sua CIM apresentado inibição de 64%, em 

relação ao controle.  Já a anfotericina B, apresentou inibição de 82% da germinação dos 

conídios na CIMx4 , tendo a CIM apresentado inibição de 58%. 

 No teste com a cepa Pen 8 (Figura 14B), que se mostrou mais sensível no teste da 

CFM, foi encontrada inibição de 97% da germinação dos conídios para o timol na CIMx4, 

além de 86% na CIM, em relação ao controle. Enquanto que, para a anfotericina B, observou-

se inibição de 94% na CIMx4, além de 83% na CIM. 

 Em todos os casos, evidenciou-se um aumento gradual do percentual de inibição na 

medida em que a concentração dos produtos também aumentava, revelando um efeito 

inibitório dependente da concentração, tanto para o timol, quanto para a anfotericina B.  

 Assim, fica demonstrada a forte ação inibitória dos produtos sobre a germinação dos 

conídios de Penicillium, além da discreta superioridade da ação do timol, em relação à 

anfotericina B.  

 Os conídios representam o modo mais comum de reprodução assexuada, cumprem 

um papel importante na dispersão dos fungos na natureza e são estruturas de resistência. Eles 

estão distribuídos em grande quantidade na atmosfera e, alguns deles, apresentam capacidade 

de causar doenças em seres humanos, animais e vegetais. (DEGOBBI; GAMBALE, 2008; 

TRABULSI, ALTERTHUM, 2008). Necessitam de um nível basal de síntese de RNA e 

proteínas para a sobrevivência e, portanto, não são meramente células quiescentes (LIU et al., 

2007). 

 Ao atingirem um meio favorável, os conídios disseminados pelo ar atmosférico, 

água, insetos, homem e animais, absorvem água e nutrientes e então germinam, formando um 

ou mais tubos germinativos, os quais se alongam na fração apical formando as hifas 

(BERNARDI; NASCIMENTO, 2005; FUNDER, 1968). As hifas são o constituinte básico 

dos fungos filamentosos, como o Penicillium spp., sendo que aquelas que formam os férteis 
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conidióforos, onde se originam os conídios, diferenciam-se da hifa vegetativa, podendo, 

entretanto, apresentar diferentes graus de semelhança com esta (LACAZ et al., 2002). 

 A conidiogênese, sequência de eventos que origina um novo conídio, pode ocorrer 

essencialmente de duas formas: por desenvolvimento blástico, quando o conídio diferencia-se 

a partir da célula-mãe, mas somente uma porção dela lhe dá origem; ou por desenvolvimento 

tálico, quando o conídio origina-se de toda a célula-mãe, assim sendo, toda a célula se torna o 

conídio propriamente dito (LACAZ et al., 2002). 

 No tocante aos fungos anemófilos, como o Penicillium, os conídios desempenham 

papel importantíssimo para a sua disseminação e propagação de doenças (DEGOBBI; 

GAMBALE, 2008; FURTADO; FERRARONI, 1998; LACAZ et al., 2002; PEREIRA, 2007).  

Sabe-se que fungos oportunistas, dentre eles o Penicillium spp., são frequentemente 

relacionados ao desenvolvimento de reações alérgicas, otites, infecções urinárias, infecções 

oculares e até fungemias, as quais podem ser fatais em imunodeprimidos (CARMO et al., 

2007; FURTADO; FERRARONI,1998; GRUMACH, 2001; SIDRIM; MOREIRA, 1999; 

SOUZA et al., 2010). 

 Nesse contexto, considera-se sobremaneira importante avaliar a ação dos produtos 

naturais sobre a germinação dos conídios fúngicos. Observa-se, atualmente, o crescente 

interesse por este assunto, por parte de vários autores, os quais vêm testando a ação inibitória 

de fitoconstituintes diversos frente à germinação dos conídios.   

 Sousa et al. (2011), avaliando a atividade do óleo essencial de C. Zeylanicum, sobre 

cepas de Penicillium, observou um efeito inibitório da germinação de conídios, dependente de 

concentração, sendo este óleo capaz de inibir 93% da germinação, na concentração de 256 

µg/mL, para uma das cepas ensaiadas. 

 Carmo, Lima e Souza (2008) mostraram que o óleo essencial de Origanum vulgare 

inibiu 100% da germinação dos esporos de Aspergillus niger, A. flavus e A. fumigatus na 

concentração de 80 µL/mL, já em 40 µL/mL a inibição foi superior a 90%. 

 Alzate et al. (2009) observaram que o OE de tomilho (Thymus vulgaris) inibiu a 

germinação de conídios de C. acutatum em 67%, na concentração de 350 µg/mL, enquanto 

que em 400 µg/mL, a inibição foi de 75%, em relação ao controle. Além disso, foi 

demonstrado que o OE de capim-limão (Cymbopogon citratus) inibiu completamente a 

germinação dos conídios em 350 µg/mL. O mesmo estudo mostrou que o timol, na 



70 

 

concentração de 125 µg/mL, bem como o citral em 300 µg/mL, inibiu completamente a 

germinação dos esporos de C. acutatum. 

  Almeida et al. (2010), investigando a ação de monoterpenos naturais sobre 

Corynespora Cassiicola, observaram que o timol inibiu completamente a germinação dos 

esporos deste fungo fitopatógeno nas concentrações a partir de 500ppm. 

 Tsao e Zhou (2000), avaliando a atividade antifúngica de monoterpenóides, 

demonstraram que o timol inibiu completamente a germinação dos esporos de Botrytis 

cinerea e Monilinia fructicola em 100 µg/mL. 

 De forma semelhante ao presente estudo, Mota et al. (2012) determinaram a ação de 

timol e anfotericina B sobre cepas de Rhizopus oryzae. O estudo revelou que ambos inibiram 

a germinação dos conídios do fungo de forma significativa (p<0,0001), com percentuais de 

inibição variando de 94 a 100%. 

 Verificou-se, no presente ensaio, que o timol apresentou forte efeito inibitório sobre 

a germinação dos conídios, inibindo-a em percentuais que variaram de 64-97%, os quais 

apresentaram semelhança com a inibição induzida pelo antifúngico padrão anfotericina B (58-

94%).  

 

5.5 EFEITO DO TIMOL SOBRE A MORFOGÊNESE FÚNGICA 

 

 As cepas de Penicillium Pen 2 e Pen 8, quando expostas às concentrações de CIM, 

CIMx2 e CIMx4 do timol, e analisadas  sob microscopia óptica (ampliação de 400 vezes), 

revelaram algumas alterações morfológicas quando comparadas aos respectivos micélios 

controle. 

 A análise microscópica do micélio controle demonstrou estrutura celular regular, 

apresentando citoplasma homogêneo, longas cadeias de blastoconídios e intensa conidiação 

(Figuras 15 e 16, A e B). Já no meio de cultura adicionado do fitoconstituinte, as cepas de 

Penicillium apresentaram distintas alterações morfológicas na estrutura micelial. Tais 

alterações incluíram: diminuição da conidiação e de sua organização em série; redução da 

formação de estruturas de reprodução, com surgimento de estruturas reprodutivas 
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rudimentares apresentando poucas fiálides; e desenvolvimento distorcido das hifas, sendo 

observadas hifas tortuosas, emaranhadas e alargadas, com alterações na parede celular.  

 Observou-se, também, a partir da concentração de timol referente à CIMx2, o 

desaparecimento quase total das estruturas de reprodução, além do aumento da quantidade de 

estruturas de ramificação rudimentares. Cabe salientar que as alterações supracitadas 

tornaram-se mais evidentes e frequentes com o aumento da concentração do timol. 

 As Figuras 15 e 16 mostram a micromorfologia de Penicillium Pen 2 e Pen 8 na 

ausência e na presença do timol. 
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Figura 15 – Micromorfologia de Penicillium Pen 2 na ausência (controle) e na presença do 

timol. 

 

 

 

 

(A) ausência do produto (controle), com presença de conídios dispostos em série. (B) hifas normais homogêneas 
e ramificadas. C, D, E, F, G e H, na presença do timol. (C) estrutura de reprodução rudimentar. (D) hifas 
alargadas. (E) hifas tortuosas. (F) redução da conidiação. (G) estruturas de ramificação rudimentares. (H) hifas 
emaranhadas. Barra = 50 µm (400x). 
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Figura 16 – Micromorfologia de Penicillium Pen 8 na ausência (controle) e na presença do 

timol 

  

   

   

(A) ausência do produto (controle), com presença de conídios dispostos em série. (B) hifas normais homogêneas 
e ramificadas. C, D, E e F, na presença do timol. (C) estrutura de reprodução rudimentar. (D) hifas alargadas. (E) 
hifas tortuosas e estruturas de ramificação rudimentares. (F) redução da conidiação. Barra = 50 µm (400x). 

 

 A anfotericina B também causou alterações morfológicas nas cepas de Penicillium 

Pen 2 e Pen 8, em relação ao controle, nas concentrações de CIM, CIMx2 e CIMx4, quando 

observadas e analisadas  sob microscopia óptica (ampliação de 400 vezes). Observou-se a 

presença de estruturas de reprodução e ramificação rudimentares, além de redução na 

conidiação (Figura 17). 

 

A B 

C D 

E F 
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Figura 17- Micromorfologia de Penicillium Pen 2 e Pen 8 na presença de anfotericina B 

  

  

A e B, cepa de Penicillium Pen 2. (A) estrutura de reprodução rudimentar. (B) estruturas de ramificação 
rudimentares. C e D, cepa de Penicillium Pen 8. (C) estrutura de reprodução rudimentar. (D) estruturas de 
ramificação rudimentares. Barra = 50 µm (400x). 

 

 É importante ressaltar que, quando a cepa Pen 2 foi exposta ao timol na concentração 

de CIMx2, observou-se  o aparecimento de estruturas semelhantes aos clamidoconídios 

(Figura 18), estruturas de resistência formadas em condições ambientais adversas, o que 

poderia explicar o perfil de maior resistência atribuído a esta cepa, em comparação com as 

outras. 

 

 

 

 

 

 

A B 
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75 

 

Figura 18- Clamidoconídios na micromorfologia de Penicillium Pen 2 na presença de timol 

em concentração CIMx2. 

   

Barra = 50 µm (400x) 

 

 Sabe-se que a morfologia fúngica é de suma importância durante a invasão e evasão 

das células do hospedeiro. Os conídios parecem iniciar a infecção, mas as hifas apresentam 

alguma vantagem em estágios específicos do processo infeccioso. Isto porque, as hifas são 

mais difíceis de serem fagocitadas, devido a sua morfologia ou tamanho, podendo 

eventualmente provocar morte de macrófagos, se a formação de hifas for acionada no interior 

do macrófago, após a ingestão. Além disso, as hifas possuem a capacidade de invadir tecidos, 

por penetrarem mais facilmente através do epitélio e camadas endoteliais (ROMÁN et al., 

2007). 

 Modelos experimentais, desenvolvidos por Leberer et al. (1997) e Lo et al. (1997), 

mostraram que a incapacidade de formar hifas pode ocasionar avirulência do fungo. Estudos 

também apontaram que mutantes com predominância ou exclusividade de hifas mostraram 

virulência diminuída (ALONSO-MONGE et al., 1999; BRAUN; JOHNSON, 1997). 

 Neste contexto, é possível inferir que as duas formas possuem papéis importantes e 

complementares durante a infecção, demonstrando a importância da investigação das 

alterações morfológicas de fungos filamentosos causadas por compostos antifúngicos, visto 

que essas alterações influenciam no crescimento, viabilidade e virulência dos fungos.   

 Buscam-se, atualmente, compostos que afetem o crescimento, sobrevivência, 

virulência ou morfogênese celular de fungos, a fim de fornecer alternativas aos tratamentos 

utilizados no combates às infecções causadas por este agente. Desta busca advém a 

importância dos resultados encontrados neste trabalho, que revelaram a significante atividade 
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antifúngica de um composto de origem natural, o timol, podendo, inclusive, guiar o 

desenvolvimento de um futuro agente antifúngico.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que: 

 

• Dentre os fitoconstituintes testados- carvacrol, citral, geraniol, linalol, p-cimeno, 

terpinoleno e timol- o timol apresentou os melhores resultados; 

 

• A Concentração Inibitória Mínima para 90% das cepas submetidas à ação do timol 

revelou-se um bom indicador da atividade fungistática do fitoconstituinte estudado; 

 

• O timol inibiu completamente o crescimento micelial dos fungos durante os 14 dias de 

exposição, nas três concentrações testadas, demonstrando potente atividade fungicida, 

superior à atividade apresentada pelo antifúngico padrão Anfotericina B; 

 

• O timol inibiu significativamente a germinação dos conídios de Penicillium, com 

percentuais de inibição sempre superiores a 60%, sendo este efeito dependente da 

concentração; inibição discretamente inferior foi observada com o uso da Anfotericina 

B; 

 

• O fitoconstituinte timol promoveu alterações micromorfológicas relevantes nas cepas 

de Penicillium estudadas, as quais incluíram mudanças no número e disposição dos 

conídios, formação de estruturas de reprodução e ramificação rudimentares e 

deformações nas hifas; 

 

• A partir desses resultados, é possível deduzir que o fitoconstituinte timol representa 

uma nova e promissora possibilidade entre os produtos com atividade antifúngica 

contra Penicillium, todavia, se faz necessária a realização de estudos posteriores, mais 

aprofundados, acerca do seu mecanismo de ação e toxicidade, além de testes in vivo, 

objetivando uma possível aplicação terapêutica. 
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