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XAVIER, LEONARDO DIAS.  Avaliação da atividade antifúngica do óleo essencial de
Sygygium cumini. Trabalho de Conclusão de Curso. 27 f. Curso Engenharia de Alimentos.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Medianeira.

RESUMO

Produtos  alimentícios  são  altamente  suscetíveis  a  diversas  contaminações,  entretanto,  o
crescimento  fúngico  ganha  destaque  devido  a  grandes  perdas  econômicas  e  ainda  serem
potenciais produtores de micotoxinas, desencadeando risco a saúde humana e animal. Entre os
alimentos de maior contaminação destacam-se os grãos pois são suscetíveis a contaminações
fúngicas tanto na etapa de estocagem quanto no campo.. O  Aspergillus flavus, produtor de
aflatoxinas, é um dos maiores contaminantes biológicos de alimentos, podendo estar presente
na colheita, armazenamento e processamento destes. Devido a incidência de fungos e seus
metabólitos secundários, torna-se necessária a realização de métodos de prevenção no intuito
de  reduzir  seus  potenciais  riscos  à  saúde  humana.  Desta  forma,  os  óleos  essenciais  são
promissores pois apresentam grande quantidade de compostos bioativos e são uma excelente
alternativa aos fungicidas sintéticos. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar
a extração do óleo essencial de Syzygium cumini através da hidrodestilação e avaliou-se seu
efeito  antifúngico  sobre  o  Aspergillus  flavus  através  da  determinação  da  concentração
inibitória  mínima  e  concentração  fungicida  mínima.  Na  análise  cromatográfica  foram
identificados 16 compostos com predominância dos monoterpenos, em destaque o α-Pineno
(19,56%),  o  Isocariofileno  (16,92%),  o  Óxido  de  Cariofileno  (15,55%)  e  o  Humuleno
(8,89%).  O  óleo  essencial  de  Syzygium cumini  apresentou  uma  concentração  inibitória  e
fungicida mínima de 625 µg/mL frente ao Aspergillus flavus. 

Palavras-chave: Aspergillus, Essências e óleos essenciais, Fungicidas.



XAVIER, LEONARDO DIAS. Evaluation of the antifungal activity of the essential oil of
Sygygium  cumini. Completion  of  Course  Work.  Food  Engineering  Course.  Federal
University of Technology - Paraná - Campuses Medianeira.

ABSTRACT

Food products are highly susceptible to several contaminations, however, fungal growth is
highlighted  due  to  large  economic  losses  and still  be  potential  producers  of  mycotoxins,
posing a risk to human and animal health. Among the foods with the highest contamination,
the grains stand out because they are susceptible to fungal contamination both in storage stage
and  in  the  field.  Aspergillus  flavus,  aflatoxin  producer,  is  one  of  the  largest  biological
contaminants in food, and may be present in the collection, storage and processing of these.
Due to the incidence of fungi and their secondary metabolites, it is necessary to carry out
prevention methods in order to reduce their potential risks to human health. In this way, the
essential oils are promising because they present a large number of bioactive compounds and
are an excellent alternative to synthetic fungicides. In this sense, the objective of the present
work was to extract the essential oil of Syzygium cumini by hydrodistillation and evaluated its
antifungal effect on Aspergillus flavus by determining the minimum inhibitory concentration
and minimum fungicidal concentration. In the chromatographic analysis, 16 compounds with
predominance  of  monoterpenes  were  identified,  with  emphasis  on  α-Pinene  (19.56%),
Isocaryophyllene  (16.92%),  Caryophyllene  Oxide  (15.55%)  and  Humulene  (89%).  The
Sysygium cumini essential oil had a minimum inhibitory concentration of 625 μg / mL against
Aspergillus flavus.

Keywords: Aspergillus, Essences and essential oils, Fungicides.
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1 INTRODUÇÃO

Produtos  alimentícios  como  cereais,  sementes,  temperos,  nozes,  leites  e  derivados

podem ser contaminados por aflatoxinas(AFs), que é produzida principalmente pelas espécies

de  fungos  Aspergillus  flavus  e  Aspergillus  parasictus (LOPEZ  et al.,  2002).  A  primeira

espécie é a mais frequente e está distribuída em todo o mundo, especialmente em lugares

quentes e úmidos, gerando um grande problema de segurança no cultivo de alimentos em

regiões tropicais e subtropicais (REDDY; FARHANA; SALLEH, 2011).

O  controle  de  fungos  é  realizado  com  uso  de  fungicidas  sintéticos  e  químicos,

entretanto,  devido aos problemas gerados com o uso destes,  é crescente a necessidade de

novos métodos de controle de fungos (FERREIRA et al., 2013). Formulações naturais a base

de plantas, folhas, frutos e sementes são uma excelente alternativa a fungicidas químicos visto

que,  são  biodegradáveis  e  ecologicamente  corretos  (PRAKASH et  al.,  2012).   Dentre  os

extratos naturais os óleos essenciais  ganham destaque por possuírem uma grande fonte de

componentes bioativos e baixa toxicidade (BURT, 2004). 

Syzygium cumini é  uma fruta  da família  das  Myrtaceas botanicamente  classificada

como  Eugenia  jambolana e  popularmente  conhecida  no Brasil  como jambolão,  originaria

principalmente  da  Ásia  e  Índia  (VEIGAS  et  al.,  2007).  Possui  grande  quantidades  de

fitoquímicos, destacando-se principalmente compostos fenólicos e vitamina C (DA COSTA et

al., 2008). Apesar de seu potencial bioativo, poucos estudos são realizados sobre essa fruta no

Brasil  e  grandes  volumes  de  jambolão  são  desperdiçados  anualmente  devido  à  alta

perecibilidade do mesmo (ARAUJO, 2014). 

Neste contexto, este trabalho teve por finalidade avaliar o efeito antifúngico do óleo

essencial da folha de Jambolão no crescimento de Aspergillus flavus. 
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o efeito antifúngico do óleo essencial de Syzygium cumini no crescimento de 

Aspergillus flavus.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar a extração do óleo essencial de Syzygium cumini por meio de hidrodestilação

utilizando aparelho de Clevenger;

 Caracterizar os constituintes do óleo essencial de Syzygium cumini com base na técnica

de cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas (CG-EM);

 Determinar  a  Concentração  Inibitória  Mínima  (MIC)  e  a  Concentração  Fungicida

Mínima (CFM) do óleo essencial de Syzygium cumini sobre o Aspergillus flavus.



8

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 SYZYGIUM CUMINI

Syzygium cumini é uma planta da família  Myrtaceae. No Brasil  desenvolve-se em

toda região sudeste, nordeste e norte e é popularmente conhecido como jambolão,  ameixa

negra e jamun. Botanicamente,  também é conhecido como  Eugenia jambolana e  Eugenia

cumini (LUZIA; JORGE, 2009; VEIGAS et al., 2007). 

É uma planta de rápido crescimento, chegando ao seu tamanho máximo em 40 anos.

Atinge alturas entre 12,0 a 30,0 m dependendo de seu ambiente e seu diâmetro de tronco pode

chegar a 60,0 cm. Possui folhas perenes e perfumadas, com 5,0 cm a 25,0 cm de comprimento

e 2,5 a 10,0 cm de largura. Seu formato é oblongo-oval ou elíptico e sua coloração é rosada

quando  jovem  e  quando  madura  apresenta-se  coriácea,  brilhante,  verde-escura  na  parte

superior e mais clara na parte inferior com uma nervura bem clara e amarela. Na parte inferior

da  árvore  a  casca  é  áspera,  descolorida,  rachada  e  esfoliante,  com coloração  cinza  clara.

Produz flores perfumadas em conjuntos de 2,5 a 10,0 cm, com 1,2 cm de largura e 2,5 cm de

comprimento em média. Suas 4 ou 5 pétalas são unidas através de um cálice em forma de

funil, possuindo coloração a princípio branca e posteriormente rosas (MORTON, 1987).

Figura 1 - Planta Syzygium cumini.
Fonte: LORENZI et al., 2003
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Segundo Morton (1987) o fruto é redondo ou oblongo e em sua maioria apresenta-se

curvo. Possui cerca de 1,2 a 5,0 cm de comprimento e sua coloração varia de verde até quase

preto de acordo com seu amadurecimento. Tem pele fina, lisa, lustrosa e aderente. A polpa é

suculenta,  de cor roxa ou branca, envolvendo normalmente apenas uma semente verde ou

marrom de até 4,0 cm de comprimento. Geralmente apresenta sabor adstringente e doce.

Figura 2 - Frutos de Syzygium cumini.
Fonte: AMÉRICO, 2014.

O jambolão geralmente é consumido in natura, porém também pode ser consumido na

forma de sucos, geleias,  iogurte do tipo frozen e vinhos  (BEZERRA et al., 2015; LAGO;

GOMES;  SILVA,  2006;  NUENGCHAMNONG;  INGKANINAN,  2009;  SWAMI  et  al.,

2012). 

 A alta produção por sua árvore, o curto tempo de vida útil do mesmo e o não comum

processamento deste,  influenciam diretamente para o pouco aproveitamento desta fruta no

Brasil (LAGO-VANZELA et al., 2011; LUZIA; JORGE, 2009).
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3.2 ASPERGILLUS FLAVUS

Aspergillus  flavus  (A.  flavus)  é  uma  espécie  de  fungo  filamentoso,  comum  da

microflora do ar e do solo e está presente em todo o mundo. É causador da deterioração de

diversas plantas e grãos após a colheita, como arroz, amendoim, milho, cevada e algodão.

Apesar  de  necessitar  de  alta  umidade  para  seu  crescimento,  quando  em  contato  com  o

alimento, seu desenvolvimento é favorecido em condições de baixa umidade devido a redução

da competitividade  com outros  fungos  (SERRANO-COLL;  CARDONA-CASTRO, 2015).

Sua metabolização secundária  produz diversos compostos  tóxicos  incluindo as aflatoxinas

(WU; GROOPMAN; PESTKA, 2014). Apesar da grande maioria das linhagens de A. flavus

metabolizarem aflatoxinas,  algumas destas não produzem esse tipo de toxina e além disso

combatem sua contaminação (COTTY; BHATNAGAR, 1994). 

De  acordo  com  Mousa  et  al. (2016) parâmetros  ambientais  como  temperatura,

atividade  de  água  e  níveis  de  CO2 são  fatores  determinantes  no  crescimento  e

desenvolvimento  do  A. flavus. A atividade  de água de 0,98 e  a  temperatura  de 30 ºC se

mostraram as mais favoráveis para seu crescimento. 

A  inoculação  do  A.  flavus  em plantas  ocorre  principalmente  por  meio  do  esporo

assexuado  do  mesmo  (conídio).  O  fungo  forma  esclerócios  que  sobrevivem  no  solo  e

produzem estes esporos que geram contaminações nas etapas de crescimento das plantas e

estocagem dos grãos.  (SCHEIDEGGER; PAYNE, 2003; WAGACHA; MUTHOMI, 2008). 

3.3 ATIVIDADE BIOLÓGICA DE COMPOSTOS NATURAIS

Compostos naturais como óleos essenciais estão sendo cada vez mais estudados como

alternativas  para  fungicidas,  antibióticos  e  antifúngicos  sintéticos  e  químicos.  Geralmente

estes  compostos  apresentam  características  biológicas  satisfatórias  gerando  resultados  de

inibição  de  crescimento  e  desenvolvimento  de  microrganismos  em  alimentos  e  animais

(BURT, 2004).

Kacem et al. (2016) realizaram um estudo para determinar o efeito antimicrobiano do

óleo essencial  de  Genista quadriflora  extraído dos talos, flores e folhas da planta. O óleo
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essencial apresentou uma significativa inibição do crescimento de  Proteus mirabilis  quando

utilizado na concentração de 20 mg/mL. Também foi demonstrado que este óleo essencial

apresenta em sua composição 65,18% de sesquiterpenos, o que provavelmente justifica sua

atividade antimicrobiana e antifúngica.

O trabalho  realizado  por  Salah-fatnassi  et  al. (2017)  visou determinar  a  atividade

antimicrobiana e antifúngica do óleo essencial  de  Santolina chamaecyparissus  extraído de

suas  flores  e  raízes.  Os  microrganismos  gram-negativos:  Escherichia  coli,  Pseudomonas

aeruginosa,  Proteus  mirabilis,  Citrobacter  freundii e  os  gram-positivos,  Enterococcus

faecalis e Staphylococcus aureus, juntamente com as cepas de fungos: Trichophyton rubrum,

Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Candida albicans, Scytalidium dimidiatum,

Scopulariopsis brevicaulis e Aspergillus fumigatus  foram utilizados para o teste de inibição

do óleo essencial. Nos dermatófitos testados, o que apresentou a melhor taxa de inibição foi o

óleo essencial extraído da flor, com valores de 73 a 89,25%. O óleo essencial extraído da raiz

apresentou  uma taxa  de  inibição  de  mediana  para  alta,  com valores  de  29,03 a  68%.  A

Concentração Inibitória Mínima (CIM) variou de 500 a 1000 µg/mL para o óleo extraído da

flor e de 750 a 1000 µg/mL para o óleo extraído da raiz.

Extratos  de Mikania  scandens  (guaco) e  seu  óleo  essencial,  foram utilizados  por

Siddiqui  et  al. (2017) para  analises  de  inibição  dos  fungos:  Rhizoctonia  solani (AG-1),

Rhizoctonia  solani (AG-2-2), Pythium  graminicola,  Tricoderma  harzianum  e  Fusarium

oxysporum. Com exceção do R. solani (AG-1), todos os microrganismos apresentaram uma

sensibilidade moderada à alta quando em contato com o óleo essencial Mikania scandens. A

CIM  deste  óleo  essencial,  demonstrou  ser  mais  efetiva  contra  Pythium  graminicola e

Fusarium oxysporum (125 µg/mL) quando comparada com a do Rhizoctonia solani (AG-1) e

Tricoderma harzianum (250 µg/mL).

O  óleo  essencial  de  Cryptocarya  alba  (peumo) foi  extraído  e  teve  seu  potencial

antifúngico  avaliado  por  Bravo et  al. (2017)  em mel  de  abelhas  infectadas  com  Nosema

ceranae. Os grupos de abelhas utilizadas foram formados por 60 abelhas infectadas e não

infectadas. O óleo essencial foi introduzido em cada abelhada por via oral através de uma

solução de sacarose,  com concentrações de 1, 2, 3 e 4 µg de óleo essencial  por abelha e

verificou-se que a dose de 4 µg foi a mais eficaz para diminuir a presença dos esporos no mel.

 Ksouri et  al. (2017) avaliou a atividade antifúngica de óleos essenciais  Origanum

floribundum,  Rosmarinus  officinalis  (alecrim)  e  Thymus  ciliatus  contra  Candida  albicans

proveniente  de  mastites  clinicas  de  bovinos.  Para  a  extração  dos  óleos  essenciais,  foram

utilizadas apenas as partes aéreas das plantas. A atividade antifúngica avaliada pelos autores,
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foi  realizada  em  10  cepas  de  Candida  albicans.  A  CIM  para  todos  os  óleos  essenciais

estiveram  entre  15,02  e  31,08  µg/mL,  demonstrando  que  Candida  albicans possui  uma

sensibilidade  particular  aos  óleos  essenciais  testados e  que estes  compostos  podem servir

como alternativas para o controle de mastite clínica de origem fúngica.

O óleo essencial de  Curcuma longa foi avaliado por  Avanço et al., (2017) frente ao

Fusarium verticillioides. A CIM foi de 73,7 µg/mL e as concentrações testadas de 147,5 e

249,9 µg/mL não diferiram estatisticamente do antifúngico sintético nistatina (1000 µg/mL)

que inibiram 79,5% do crescimento dos fungos. O óleo essencial de C. longa também inibiu

completamente o desenvolvimento micelial de Fusarium moniliforme. 

Ferreira et al., (2013) analisaram as propriedades antiaflatoxigênicas do óleo essencial

de Curcuma longa (açafrão) e curcumina, utilizando concentrações entre 0,01% a 5,0% sobre

aflatoxinas (AFB1 e AFB2) produzidas por A. flavus. Tanto o óleo essencial da planta quanto o

padrão de curcumina tiveram interferência significativa na produção de micotoxinas. Ainda, o

óleo essencial demonstrou maior capacidade antiaflatoxigênica em comparação a curcumina,

obtendo-se uma inibição de 99,9% e 99,6% da AFB1 e AFB2, respectivamente. 

O óleo essencial de  Zingiber officinale (gengibre) (OEG) foi utilizado no estudo de

Yamamoto-Ribeiro  et  al.,  (2013) para  avaliar  a  atividade  antifúngica  sobre  Fusarium

verticillioides.  Ainda,  neste  estudo  analisou  os  efeitos  do  óleo  essencial  na  produção  de

fumonisina  e  ergosterol.  O  OEG  apresentou  uma  CIM  de  2500  µg/mL  para  Fusarium

verticillioides e uma redução na biossíntese de ergosterol em 57% e 100% nas concentrações

de 4000 µg/mL e 5000 µg/mL, respectivamente. A fumonisina B1 e a fumonisina B2 foram

inibidas nas concentrações de 4000 µg/mL e 2000 µg/mL, respectivamente.  Os resultados

demonstraram que a diminuição na produção de fumonisina foi proporcional à redução de

biomassa fúngica.

O trabalho realizado por Mishra et al., (2012) avaliou a utilização do óleo essencial de

caesulia Caesulia axillaris (caesulia) contra alguns fungos. A CIM foi de 1,0 µg/mLcontra A.

flavus. A menor CIM foi para Fusarium sp. e Mycelia sterilia, ambas apresentando valores de

0,75 µg/mL. Os resultados obtidos demonstraram que este óleo essencial tem grande potencial

para a utilização como conservante para tratamentos pós colheita de ervas medicinais

Tegang et al., (2017) avaliaram a atividade antifúngica do óleo essencial de Xylopia

aethopica  (pimenta  da  África) contra  os  microrganismos  Aspergillus  niger,  Aspergillus

versicolor,  Aspergillus  flavus e  Fusarium  oxysporium.  O  trabalho  mostrou  que  o  óleo

essencial  exerceu  ação  antifúngica  em  concentrações  de  3000  e  4000  ppm  para  os
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microrganismos  Aspergillus  niger e  Fusarium  oxysporium. As  outras  espécies  testadas

apresentaram resistência ao óleo essencial. 

Segundo o estudo realizado por  El Ouadi et al., (2017) o óleo essencial de  Melissa

officinalis (erva cidreira) quando aplicado em maçãs inibe o crescimento de microrganismos

que causam a deterioração da fruta armazenada após a colheita. Os microrganismos testados

foram Penicilium expansium que teve uma inibição de 73,2% para uma concentração de 0,25

µl/mL do óleo essencial e 100% para uma concentração de 1 µl/mL; Rhizopus stolonifer que

teve uma inibição de 16,27% para uma concentração de 0,2 µl/mL e 100% para 2 µl/mL e

também o Botrytis cinerea que teve uma inibição de 76,81% para 2 µl/mL de concentração do

óleo essencial, se mostrando o mais resistente à atuação do óleo.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ÓLEO ESSENCIAL

4.1.1 Extração do Óleo Essencial de Syzygium cumini e preparo da matéria prima

A matéria prima utilizada foi coletada na cidade de Medianeira (Latitude: -25.2885,

Longitude:  -54.1275 25° 17′  19″ Sul,  54° 7′ 39″ Oeste) pertencente ao estado do Paraná,

Brasil. O óleo essencial da folha foi extraído por hidrodestilação, utilizando aparelho do tipo

Clevenger,  seguindo  os  preceitos  da  IV  Farmacopéia  Brasileira  (1988).  As  folhas  foram

coletadas, armazenadas em bolsas plásticas, secas à sombra por um período de 3 semanas e

trituradas em pequenos pedaços. As folhas trituradas foram adicionadas em conjunto com 250

mL de água num balão volumétrico de 500 mL e realizou-se a extração por 4 horas para cada

processo. O rendimento do óleo essencial foi calculado através da proporção entre o peso das

folhas e a quantidade de óleo extraído destas. Para garantir  a ausência de água residual e

sólidos na amostra coletada, foi utilizado sulfato de sódio (Na2SO4) e centrifugação a 327 g

por 5 minutos. O óleo essencial obtido foi armazenado em um frasco de vidro revestido com

papel alumínio e estocado sobre refrigeração.

4.1.2 Análisee Identificação Química do Óleo Essencial

A caracterização da composição química do óleo foi realizada através da técnica de

cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa. Realizou-se a análise qualitativa e

quantitativa dos constituintes do óleo essencial em cromatógrafo a gás CG 2010 (Shimadzu

Corporation,  Kyoto,  Japan),  hifenizado  a  um  espetrômetro  de  massas  (EM)  QP  2010

(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). Estimou-se a quantificação de cada constituinte pela

normalização da área (%) calculada através da área dos picos no cromatograma organizados



15

em  ordem  de  eluição.  Realizou-se  a  identificação  dos  picos  através  da  comparação  dos

espectros de massas com os espectros existentes na literatura (ADAMS, 2007), com espectros

do banco de dados do cromatógrafo (WILEY 8, NIST05, NIST21 e NIST107) e, também,

pela comparação dos índices de retenção com aqueles da literatura. Os índices de retenção

foram  determinados  utilizando  uma  série  homóloga  de  n-alcanos  injetados  nas  mesmas

condições  cromatográficas  das  amostras,  utilizando  a  equação de  Van Den Dool  e  Kratz

(1963).

4.1.3 Preparação do Óleo Essencial 

Para realização dos experimentos as concentrações do óleo essencial nos grupos-testes

foram ajustadas  através  da  diluição  em solução  estéril  de  Tween  80  a  0,01% conforme

preconizado por Nguefack et al. (2009).

4.2 MICRO-ORGANISMO

Os  fungos  Aspergillus  flavus, foram  obtidos  do  Laboratório  de  Toxicologia  da

Universidade  Estadual  de  Maringá  (DBS/UEM)  do  banco  de  isolados.  As  cepas  foram

mantidas em estoque de sílica, acondicionadas em refrigerador a 4°C. Para a produção de

esporos, cultivaram-se os fungos em meio ágar batata dextrose por 72 horas, a 25°C no escuro

em estufa BOD. A suspensão de esporos utilizada como inóculo foi de 104/mL preparada em

solução  estéril  de  Tween  80  a  0,01% conforme  recomendado  pelo  Manual  Clinical  and

Laboratory Standards Institute (CLSI), documento M38-A (2002).

Os  fungos  foram cultivados  na  presença  do  óleo  essencial  junto  ao  meio  (grupo

controle) e na ausência do óleo essencial no meio (testes). Todos os testes foram realizados

em triplicata.
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4.3 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA

4.3.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A  concentração  inibitória  mínima  (CIM)  foi  determinada  pelo  método  de

microdiluição em caldo de acordo com o protocolo recomendado pelo Manual Clinical and

Laboratory  Standards  Institute  (CLSI),  documento  M38-A  (2002)..  Para  preparação  do

inóculo, as amostras fúngicas foram cultivadas em tubos contendo ágar batata dextrose (BDA)

e incubadas a 25º C por 72 horas. As colônias fúngicas foram cobertas com 5 mL de solução

salina a 0,85% esterilizadas e homogeneizadas. A mistura de hifas e conídios foi transferida

para tubos cônicos esterilizados e deixada em repouso por 20 minutos para sedimentação. O

sobrenadante foi removido por aspiração e preparada uma suspensão de modo a obter uma

concentração final próxima de 105 UFC/mL através da contagem de esporos na câmara de

Neubauer. O óleo essencial  foi distribuído em diluição seriada, nas colunas de 1 a 10 em

microplacas de 96 poços no intuído de obter concentrações de 10000 a 9,76 µg/mL. Para o

ensaio,  foram  adicionados  100  μL  do  inóculo  aferido,  100  μL  do  Caldo  Sabouraud

Dextrosado (CSD) e 100 μL do óleo essencial  na concentração previamente ajustada com

solução Tween 80 a 0,01%, posteriormente as placas foram incubadas a 25 ºC sem agitação.

Em cada placa de teste foi incluído um controle positivo, representado pelo crescimento do

fungo isolado na ausência de óleo essencial, e controle negativo, que corresponde a ausência

de óleo essencial e de fungo.

A  menor  concentração  capaz  de  produzir  inibição  do  crescimento  fúngico  foi

identificada  como  a  CIM  do  óleo  essencial  para  esta  amostra.  Todos  os  testes  foram

realizados em triplicata.

4.3.2 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 
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Para  determinação  da  CFM  adicionou-se  100  μL  de  cada  poço  das  microplacas

utilizadas para o CIM em placas contendo batata dextrose ágar e, então incubou-se à 25 ºC

por  72  horas.  A  menor  concentração  que  inibiu  100%  do  crescimento  fúngico  foi  a

concentração fungicida mínima.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 PERFIL QUÍMICO

O  óleo  essencial  extraído  das  folhas  de  S.  cumini  por  meio  de  hidrodestilação,

apresentou-se líquido, de coloração esverdeada, de odor intenso e levemente mentolado. O

teor de rendimento foi de 0,12 % (v/p), valor inferior ao encontrado por Dias et al. (2013) de

0,52% (v/p) e superior ao encontrado pela extração de Da Silva et al. (2018) de 0,03%. Vários

fatores  como  tempo,  método  de  extração  e  espécie  podem influenciar  no  rendimento  da

extração dos óleos, como já abordado por Mattana et al. (2015), explicando esta variação de

concentração obtida. 

A análise cromatográfica do óleo essencial de S. cumini estão expressos na Tabela 01,

sendo 56,25% monoterpenos e 43,75% sesquiterpenos, corroborando com Ruggiero (2004),

que  obteve  maior  proporção de  monoterpenos  e  divergindo  de  Ucker  (2016)  que  relatou

maiores quantidades de sesquiterpenos (55,55%). Ao todo foram encontrados 16 compostos

(Tabela 1). O composto majoritário foi o α-Pineno (19,56%), semelhante aos estudos de Dias

et  al.  (2013),  Silva  et  al.  (2018)  e  Saroj  et  al.  (2015)  com  31,85,  21,20  e  17,2%,

respectivamente.   Ressalta-se  que  estes  trabalhos  apresentaram  algumas  diferenças  no

percentual dos compostos e/ou na composição química do óleo essencial, o que é justificado

por Debbarma et al. (2012), que descreve que o perfil químico depende da natureza genética

da planta, tempo de colheita, condições geográficas, luminosidade, entre outros. 
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Tabela 1. Composição química e tempos de retenção do óleo essencial de Syzygium cumini.

Nome do composto Tempo de retenção Área (%)
Monoterpenos
α-Pineno 4,088 19,56
β-Pineno 4,723 2,4
β-Mirceno 4,833 1,06
D-Limoneno 5,456 6,02
trans-β-Ocimeno 5,503 4,93
β-Ocimeno 5,673 1,09
Terpineol 7,925 5,8
Acetato de Fenchil 8,264 1,42
Borneol 9,223 4,86
Sesquiterpenos
Isocariofileno 11,128 16,92
Humuleno 11,592 8,89
Oxido de Cariofileno 12,475 15,55
Álcool de Cariofileno 13,115 2,75
Nerolidol 13,447 3,18
Ledol 13,655 4,63
Epoxido de Isoaromadendreno 13,823 0,95
Total  100

Fonte: autoria própria (2019)

5.2 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

A concentração inibitória mínima e concentração fungicida mínima do óleo essencial

de S. cumini encontrada no presente trabalho foi de 625 µg/mL para Aspergillus flavus, valor

considerado moderado segundo a classificação de Duarte et al.,  (2005), que avalia a CIM

elevada quando de até 500 µg/mL, moderada de 600 a 1000 µg/mL e fraca quando acima de

1000 µg/mL. Este valor indica que o óleo essencial de jambolão pode ser uma boa alternativa

a produtos químicos não naturais que visam a inibição desse microrganismo. Relatos sobre o

mesmo óleo  frente  ao  A.  flavus não  foram encontrados  no  levantamento  realizado  pelos

autores até o presente momento, porém, é possível observar em outros estudos a atividade

antimicrobiana  do  óleo  essencial  de  jambolão  frente  outros  microrganismos.  Em trabalho

realizado por Shafi et al. (2002) que avaliou o efeito inibitório do óleo essencial de jambolão

frente  a  diversas  bactérias  foi  encontrou  uma  atividade  antibacteriana  considerável

principalmente frente  a  Salmonella typhimurium.  Em estudo realizado por Da Silva et  al.
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(2018) foi avaliado a atividade antimicrobiana do mesmo óleo essencial e observou-se uma

boa  atividade  frente  a  diversas  bactérias  aeróbicas  e  anaeróbicas,  além  disso,  os  autores

concluem que o óleo essencial de jambolão é promissor na utilização como substituinte de

antibióticos sintéticos para destruição e inibição de microrganismos patogênicos. Dias et al.

(2013) encontraram uma atividade leishmanicida e moluscicida promissora do óleo essencial

de  S.  cumini,  sugerindo  que  esse  óleo  tem o  potencial  para  combater  esquistossomose e

leishmaniose.  No  trabalho  de  Badawy  e  Abdelgaleil  (2014)  foi  avaliada  a  atividade

antimicrobiana do óleo essencial de diversas plantas isoladas do Egito, entre elas o óleo de S.

cumini e os autores constataram que este óleo possui uma atividade antibacteriana moderada

frente  a  Agrobacterium  tumefaciens  e  alta  frente  a  Erwinia  carotovora var  carotovora,

alcançando concentrações inibitórias mínimas de 650 mg/L e 450 mg/L respectivamente.  

A atividade biológica do óleo essencial de  S. cumini encontrada no presentetrabalho

pode ser justificada devido sua composição química. Loziene et. al., (2018) e Gundidza et al.

(2008) constataram que a atividade antifúngica do óleo essencial de  Juniperus comminis  e

atividade antibacteriana do óleo essencial de Rhus lancel, respectivamente, foram derivado da

presença majoritária do α-Pineno. 

O  humuleno  que  também  foi  encontrado  em  quantidades  significativas  no  óleo

essencial de S. cumini deste estudo foi abordado por Deus, Arruda e Alves et al. (2011) em

seu trabalho. Este composto, esteve presente em quantidades consideráveis no óleo essencial

de Copaifera multijuga Hayne e possui grandes atividades antimicrobianas segundo o autor.

Abraham (2001) também conclui em seu trabalho sobre a bioatividade de sesquiterpenos que

o humuleno é um composto com boa atividade antifúngica, assim como Pereira et al. (2017)

que realizaram a extração e caracterização do óleo essencial de Casearia sylvestris.

 Outro composto com grande percentual encontrado no presente estudo foi óxido de

cariofileno, que possui uma boa atividade fungicida, como relatado nos estudos de Sabulal et

al. (2006). Yang et al. (1999) comparam a atividade antifúngica do óxido de cariofileno a

ciclopiroxolamina  e  ao  sulfonazol,  compostos  comumente  utilizados  para  tratamento  de

onicomicose. 

Através do resultado encontrado, considerado moderado para a atividade antifúngica

no presente estudo, entende-se que é interessante a continuação de testes de óleo essencial de

S. cumini frente ao A. flavus e a outros microrganismos. A literatura cita poucos estudos do

OESC frente a microrganismos, no entanto a presença de diversos compostos citados como

importantes  agentes  biológicos  neste  óleo,  indica  que  o  mesmo  seja  promissor  como

alternativa a controladores sintéticos de microrganismos indesejáveis. 
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6 CONCLUSÃO

O rendimento da extração do óleo essencial das folhas de Syzygium cumini apresentou

um volume moderado quando comparado a outros estudos, podendo ter relação a diversos

fatores como umidade, espécie e método utilizado.

A atividade antifúngica encontrada frente ao  Aspergillus falvus foi de 625 µg/mL ,

considerada moderada, indicando que o óleo pode ser considerado promissor para alternativas

a fungicidas sintéticos. 

Os  compostos  encontrados  no  óleo  essencial  de  Syzygium  cumini  indicam  a  boa

capacidade  biológica  do  mesmo,  sendo  o  α-Pineno  o  principal  componente  e  este  tendo

características fungicidas e bactericidas interessantes.

Os  resultados  encontrados  corroboram  com  a  ideia  de  que  a  utilização  de  óleos

essenciais  de  plantas  da  família  da  Myrtaceae  é  promissora  quando  se  visa  o  controle

biológico, no entanto novos estudos são necessários para avaliar a viabilidade da utilização do

óleo essencial de S. cumini para este fim. 

Como  sugestão  para  novos  estudos,  diferentes  métodos  de  secagem  podem  ser

avaliados  no  intuito  de  aumentar  o  rendimento  do  óleo  essencial  de  jambolão  por

hidrodestilação.
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