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RESUMO 

 
A doença tuberculose é altamente infecciosa e estima-se que um terço da população mundial 

esteja infectada. Em 2012, foi estimado que 8,6 milhões de pessoas no mundo tiveram a 

doença, representando umas das doenças infecciosas que mais matam no mundo. O agente 

causador da infecção é o Mycobacterium tuberculosis, uma micobactéria com alta capacidade 

de adquirir resistência aos fármacos usados no tratamento. O desenvolvimento de novas 

drogas ou opções terapêuticas com atividade antimicobacteriana se faz necessário para a 

redução da prevalência da doença. As plantas através de vias metabólicas secundárias 

produzem diversos compostos, sendo já verificada atividade biológica contra micobactérias 

em algumas classes de terpenóides. Este estudo avaliou a atividade antimicobacteriana de 

óleos essenciais de Lippia alba, Lippia sidoides, Cymbopogon citratus, Plectranthus 

amboinicus e Cinnamomun zeylanicum contra a cepa padrão (H37Rv) de M. tuberculosis. A 

técnica utilizada foi de microdiluição em placa de 96 poços (Resazurin Microtiter Assay - 

REMA), onde se utiliza a rezasurina, indicador de oxirredução, para a avaliação do 

crescimento bacteriano. O rendimento da extração dos óleos de L. alba, L. sidoides, C. 

citratus, P. amboinicus e C. zeylanicum foi de 0,49%, 0,68%, 0,30%, 0,009% e 0,13%, 

respectivamente. O citral foi encontrado como o principal constituinte dos óleos de L. alba 

(70,6%) e C. citratus (80,7%). O óleo de L. sidoides teve como principal constituinte o 

cariofileno (30,2%). O timol (64,3%) foi encontrado em maior percentual de concentração no 

óleo do P. amboinicus. No óleo de C. zeylanicum foi encontrado o trans-cinamaldeído 

(86,0%) como principal constituinte. O óleo essencial de L. alba não apresentou atividade 

antimicobacteriana. Os óleos de L. sidoides, C. citratus, P. amboinicus e C. zeylanicum 

apresentaram CIM de 299,5±117,2µg/ml, 1.250µg/ml, 351,6±55,2µg/ml e 286,5±130,2µg/ml, 

respectivamente. O óleo que apresentou maior atividade antimicobacteriana foi o de L. 

sidoides, com potência de 5,4 x 10-4. Os resultados mostram que os óleos essenciais de L. 

sidoides, C. citratus, P. amboinicus e C. zeylanicum, contém substâncias com propriedades de 

inibição do crescimento da cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis. Os óleos essenciais são 

alternativas promissoras na descoberta de novos agentes terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis. Óleos Voláteis. Produtos com Ação 

Antimicobacteriana. 

 

 



ABSTRACT 

 

The tuberculosis is a highly infectious disease and estimated that thirty percent of the world 

population is infected. It was estimated that in 2012, 8.6 million people around the world 

contracted the disease, representing one of the infectious diseases that kill most in the world. 

The infectious agent is the Mycobacterium tuberculosis, one mycobacteria with high capacity 

to acquire resistance to agents used in the treatment. The development of new drugs or 

treatments with antimicrobial activity is necessary for reducing the prevalence of the disease. 

Plants through secondary metabolic pathways produce various compounds, being already 

observed biological activity against mycobacteria in some classes of terpenoids. This study 

evaluated the antimicrobial activity of essential oils from Lippia alba, Lippia sidoides, 

Cymbopogon citratus, Plectranthus amboinicus and Cinnamomun zeylanicum against 

standard strain (H37Rv) of M. tuberculosis. The technique used was in 96-well microdilution 

(Resazurin Microtiter Assay - REMA) card, which uses the rezasurina, redox indicator for the 

evaluation of the bacterial growth. The yield of extraction of oils from L. alba, L. sidoides, C. 

citratus, P. amboinicus and C. zeylanicum was 0.49%, 0.68%, 0.30%, 0.009% and 0.13%, 

respectively. Citral was found as the major constituent of oil of L. alba (70.6%) and C. 

citratus (80.7%). The oil of L. sidoides has as the main constituent the caryophyllene (30.2%). 

The thymol (64.3%) was found in a higher percentage of oil concentration in P. amboinicus. 

In the oil of C. zeylanicum the trans-cinnamaldehyde (86.0%) was found as the main 

constituent. The essential oil of L. alba do not showed antimicrobial activity. The oil of L. 

sidoides, C. citratus, P. amboinicus and C. zeylanicum showed MIC of 299.5±117.2mg/ml, 

1.250μg/ml, 351.6±55.2mg/ml and 286.5±130.2g/ml, respectively. The oil that showed higher 

antimicrobial activity was the of L. sidoides, with power of 5.4 x 10-4. The results show that 

essential oils of L. sidoides, C. citratus, P. amboinicus and C. zeylanicum contains substances 

with properties of inhibiting the growth of the standard strain H37Rv of M. tuberculosis. 

Essential oils are promising alternatives in the discovery of new therapeutic agents. 

 

Keywords: Mycobacterium tuberculosis. Oils, Volatile. Products with Antimicrobial Action. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tuberculose: uma abordagem geral 

 

A tuberculose (TB), também conhecida como Peste Branca no século XVIII, é 

uma ameaça aos seres humanos desde a antiguidade. Entre o final do século XIX e o início do 

século XX, esta doença se tornou a principal causa de morte mundial, vitimando pessoas de 

todas as classes econômicas (DUCATI et al., 2006). 

O principal agente etiológico da doença em humanos, o M. tuberculosis, foi 

identificado apenas em 1882 pelo alemão Robert Koch (KAUFMANN; SCHAIBLE, 2005; 

KOCH, 1882) e, a partir disso, foram desenvolvidas inúmeras estratégias terapêuticas para o 

tratamento da TB, incluindo a vacina Bacille Calmette-Guérin (BCG) que foi introduzida para 

a prevenção da doença (CALMETTE; GUERIN; WEILL-HALLE, 1924; LUCA; 

MIHAESCU, 2013). O tratamento farmacológico da TB teve início com a descoberta da 

estreptomicina em 1944 (JARLIER; NIKAIDO, 1994; LIENHARDT, et al.,2012) e com o 

desenvolvimento do ácido para-aminosalicílico (PAS) (VILCHEZE; JACOBS, 2007) que, em 

combinação, reduziram drasticamente a mortalidade causada pela TB (BLOOM; MURRAY, 

1992; LIENHARDT, et al., 2012). Adicionalmente, o surgimento de fármacos novos como 

isoniazida (INH) (1952) (VILCHEZE; JACOBS, 2007) e rifampicina (RIF) (1966) 

(JARLIER; NIKAIDO, 1994), levou algumas nações desenvolvidas a acreditarem que a TB 

estaria, se não erradicada, confinada a países pobres (MARCUS; CONDE; KRITSKI, 2002). 

No entanto, a TB representa um grave problema de saúde pública e se encontra entre as 

principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo (WHO - GLOBAL 

TUBERCULOSIS REPORT, 2013). 

Apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado a TB como uma 

emergência de saúde pública em 1993, esta enfermidade continua sendo um grave problema 

de saúde global, classificando-se como a segunda principal causa de morte por doenças 

infecciosas, atrás apenas da AIDS (WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).  

  

1.1.1 Aspectos epidemiológicos 

 

No ano de 2012, a OMS estimou em 8,6 milhões (8,3 – 9,0 milhões) os casos 

novos de TB no mundo todo, correspondendo a 122 casos novos por 100.000 habitantes 

(Figura 01). Os 22 países que são considerados os maiores responsáveis pelas taxas de 



14 
 

incidência de TB no mundo, no qual o Brasil está incluído, foram responsáveis por 82% de 

todos os casos incidentes. A prevalência de tuberculose no mundo, neste mesmo ano, 

correspondeu a 169 casos por 100.000 habitantes e a taxa de mortalidade foi de 13 mortes por 

100.000 habitantes, correspondendo em torno de 1.400.000 mortes, das quais 940.000 foram 

exclusivamente por TB e o restante por co-infecção TB/HIV (WHO - GLOBAL 

TUBERCULOSIS REPORT, 2013). 

 

Figura 01: Taxa de incidência mundial de casos novos de Tuberculose em 2012. 

Fonte: GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT, 2013. 

 

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de incidência por 

tuberculose em 2012 correspondeu a 36 casos novos por 100.000 habitantes (BRASIL, 2013). 

Porém, de acordo com a OMS, essa taxa seria de 46 casos novos, podendo ocorrer uma 

variação entre 38 a 55 casos novos (WHO - GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT, 2013). 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em 2011, a incidência 

de TB no estado foi de 46,8 casos para cada grupo de 100 mil habitantes e caiu para 38,8 no 

ano 2012. Neste último ano, foram notificados 3.338 casos novos de TB no Ceará, dos quais 

1567 foram somente no município de Fortaleza, que apresentou uma taxa de incidência de 

62,7 casos novos por 100 mil habitantes (CEARÁ, 2013).  
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1.1.2 O gênero Mycobacterium 

 

O gênero Mycobacterium é constituído por bacilos aeróbios, imóveis, não 

formadores de esporos, que medem 0,2 a 0,6 μm de diâmetro por 1 a 10 μm de comprimento. 

As micobactérias são resistentes a detergentes, bem como aos corantes hidrofílicos. A sua 

parede celular rica em lipídios torna sua superfície fortemente hidrofóbica. Uma vez corados 

com fucsina, os bacilos não podem ser descorados com soluções ácidas ou misturas de álcool 

e ácido, por isso recebem a denominação de bacilos álcool-ácido-resistentes. Sua parede 

celular é responsável também pela resistência à drogas antibacterianas, antigenicidade e 

agregação. As espécies deste gênero apresentam tempo de geração longo, variando de 3 a 24 

horas (BARKER, 2006; COLE et al., 2001). 

A estrutura básica da parede celular é composta de membrana citoplasmática 

interna revestida por uma espessa camada de peptideoglicano. O esqueleto peptideoglicano 

está covalentemente ligado a polissacarídeos (arabinogalactano) cujas extremidades são 

esterificadas a ácidos micólicos de alto peso molecular. Essa camada é revestida por 

polipeptídios e por uma camada hidrofóbica de ácidos micólicos altamente antigênica que é 

constituída por lipídios, glicolipídios e glicolipopetídios livres. Estes lipídios constituem cerca 

de 60% do peso seco da parede celular. As cadeias peptídicas também são consideradas 

antígenos biologicamente importantes, estimulando a resposta imunológica celular do 

hospedeiro (SCOLLARD et al., 2006; VISSA; BRENNAN, 2001). 

A classificação das espécies baseia-se na sua resistência à descoloração por 

ácidos, na presença de ácido micólico na parede celular, contendo 60 a 90 carbonos que são 

clivados por pirólise a metil ésteres graxos de 22 a 26 carbonos e no alto teor (61 a 71%) de 

guanina e citosina (G+C) no seu genoma (COLE et al., 2001; VISSA; BRENNAN, 2001). 

O gênero é constituído por aproximadamente 167 espécies, todavia poucas 

causam infecções nos seres humanos, como o M. tuberculosis causador da tuberculose e o M. 

leprae causador da hanseníase. Outras espécies são coletivamente chamadas de Micobactérias 

Não Tuberculosas (MNT), como o complexo M. avium, M. kansassi, M. fortuitum, M. 

chelonae e M. abscessus (LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature, 

2013)  
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1.1.3 O Mycobacterium tuberculosis 

 

Os bacilos que causam a tuberculose estão agrupados no Complexo 

Mycobacterium tuberculosis, que é formado por oito espécies: M. tuberculosis, M. africanum, 

M. canettii, M. bovis, M. microti, M. caprae, M. orygis, e M. pinnipedii. O principal 

representante desse grupo é o M. tuberculosis, responsável pela maioria dos casos de 

Tuberculose (TB) humana. Nesse grupo também estão aincluídas as outras espécies de 

importância clínica, como o M. bovis, causador da doença em gado e que eventualmente pode 

acometer humanos e outros animais, M. africanum, espécie responsável pelos principais casos 

de TB humana na África, superando o M. tuberculosis, e M. microti, um patógeno isolado 

com pouca frequência, causador da doença em imunocomprometidos (SCHNEIDER, 2007; 

VAN INGEN et al., 2012). 

O M. tuberculosis, assim como todas as espécies pertencentes ao gênero 

Mycobacterium, apresenta uma complexa parede celular com elevado teor de lipídeos, 

constituída, principalmente, por ácidos micólicos de cadeia longa em associação com 

peptideoglicanos, glicopeptídeos e polissacarídeos, formando uma camada espessa e 

lipofílica, que confere resistência aos agentes químicos e baixa permeabilidade das células a 

diversos compostos, como os antibióticos (MADEIRA, 2007; SCHNEIDER, 2007). 

Devido ao alto conteúdo lipídico da parede celular (cerca de 60%), as 

micobactérias não se coram pelo método de Gram, corando-se pela carbolfuscina através da 

técnica de Ziehl-Neelsen, apresentando alta resistência a descoloração com 95% de etanol e 

3% de ácido clorídrico, por isso são chamados de bacilos álcool-ácidos-resistentes 

(MADEIRA, 2007). 

 São patógenos intracelulares, com tempo de multiplicação lento (12 a 20 horas), 

imóveis, não esporulados e não encapsulados, aeróbios estritos, apresentando forma de bacilo 

delgado e ligeiramente curvo, com coloração vermelha intensa na técnica de Ziehl-neelsen, 

medindo 0,3 – 0,6 x 104 nm (GOUVEIA, 2006; KONEMAN, 2008). 

O meio de cultura Löwenstein-Jensen (LJ) é o mais utilizado para isolamento das 

micobactéricas na maioria dos laboratórios de diagnóstico clínico, porém podem ser utilizados 

outros meios, como o caldo 7H9, 7H10 e 7H11 Middlebrook (KONEMAN, 2008). 

A cepa H37Rv de M. tuberculosis foi isolada em 1905 se tornando uma linhagem 

laboratorial de referência amplamente utilizada em pesquisas biomédicas por manter sua 

virulência em modelos animais, suscetibilidade a drogas e relativa facilidade de manipulação 

genética (COLE et al., 1998). 



17 
 

1.1.4 Tratamento 

 

A terapia contra a TB possui três objetivos principais: (i) ação bactericida 

primária contra os microrganismos em rápido crescimento; (ii) eliminar as micobactérias em 

crescimento lento (esterilização da população bacilar semidormente e dormente); e (iii) evitar 

o surgimento de resistência aos fármacos (MITCHISON, 1992). 

O regime quimioterápico padrão recomendado pela OMS – DOTS (Directly 

Observed Treatment Short Course) (WHO - THE GLOBAL PLAN TO STOP TB, 2006) – para 

tratar os casos de TB pulmonar previamente não tratados, consiste na combinação de drogas 

de primeira linha (FIGURA 02), isoniazida (INH), rifampicina (RIF), pirazinamida e 

etambutol, administradas por um período intensivo inicial de dois meses, seguido de quatro 

meses de tratamento com INH e RIF. Em países que relatam elevados níveis de resistência à 

INH e/ou RIF (ou a falta de sensibilidade à droga), esquemas diferentes são adotados com 

introdução de um aminoglicosídio (estreptomicina) (WHO - THE GLOBAL PLAN TO STOP 

TB, 2006). A terapia com observação direta (DOT) constitui a abordagem mais eficaz para 

garantir os índices de conclusão do tratamento de até 90% (GILMAN; HARDMAN; 

LIMBIRD, 2003). 

 

FIGURA 02: Estrutura molecular e ano de descoberta dos fármacos de primeira linha 

utilizados no esquema básico de tratamento da Tuberculose.  

Fonte: BRANCO; PINTO; BOECHAT, 2012. 

 

Tanto na lesão pulmonar quanto nas zonas inflamatórias da parede cavitária, os 

bacilos fagocitados pelos macrófagos apresentam seu crescimento inibido pelo ambiente 

ácido. Esses bacilos, denominados persistentes e em fase de multiplicação esporádica, são os 

responsáveis pela recaída bacteriológica da TB. A pirazinamida é o medicamento mais eficaz 

para eliminar essa população (ARBEX et al., 2010) e, a inclusão do etambutol no tratamento 
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de primeira linha, é recomendada para prevenir a resistência à RIF, quando há suspeita de 

resistência à INH (BLUMBERG et al., 2003). 

As drogas de segunda linha anti-TB são introduzidas no regime de tratamento em 

casos de TB resistente aos antimicrobianos primários, caracterizada pela presença de culturas 

positivas após cinco meses de terapia apropriada (MUKHERJEE et al., 2004). As 

fluoroquinolonas (levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina), os aminoglicosídeos 

(streptomicina, canamicina e amicacina) e a capreomicina, possuem ação bactericida e 

oferecem maior eficácia entre as drogas de segunda linha (FIGURA 03) (FRIEDEN et al., 

1996). Os demais antibióticos (etionamida, cicloserina, ácido aminosalicílico) exibem 

atividade bacteriostática, e são consideravelmente menos potentes, mais tóxicos e mais caros 

(DORMAN; CHAISSON, 2007).  

 

FIGURA 03: Estrutura molecular e ano de descoberta de alguns fármacos de segunda escolha 

utilizados em caso de falha do esquema básico de tratamento da Tuberculose.  

Fonte: BRANCO; PINTO; BOECHAT, 2012. 

 

1.1.5 Resistência  

 

As cepas de TB resistente têm sido relatadas desde o princípio da introdução da 

quimioterapia contra a TB. Porém, a propagação das cepas de M. tuberculosis resistentes a 

múltiplas drogas (MDR-TB), bem como de cepas extensivamente resistentes (XDR-TB) e, 

mais recentemente, o surgimento das cepas totalmente resistentes (TDR-TB), têm-se tornado 

um importante problema de saúde pública e uma ameaça ao controle da TB no mundo 

(PRASAD, 2012; ZUMLA et al., 2012). 

A MDR-TB ocorre quando uma cepa de M. tuberculosis é resistente a, pelo 

menos, INH e RIF, e o tratamento dessas cepas requer o uso de medicamentos de segunda 

linha por um longo período (WHO - TREATMENT OF TUBERCULOSIS: GUIDELINES, 

2010). A XDR-TB é caracterizada por uma cepa de M. tuberculosis com extensiva resistência 
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às drogas de segunda linha (CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2006a), e foram definidas como resistentes a INH e RIF (MDR-TB) com 

resistência adicional a qualquer fluoroquinolona e a qualquer uma das três drogas injetáveis 

de segunda linha (amicacina, canamicina ou capreomicina) (CDC - CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2006b; CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2010). A TDR-TB foi identificada primeiramente na Itália em 2004 e 

posteriormente no Irã, Índia e África do Sul, sendo é caracterizada como MDR-TB com 

resistência adicional a todos os medicamentos de primeira e segunda linha testados (PARIDA 

et al., 2009). Portanto, o tratamento da MDR-TB e da XDR-TB consiste em drogas de 

segunda linha, que são mais caras, mais tóxicas, menos eficazes, apresentam mais efeitos 

adversos e são utilizadas por um período de tempo maior (pelo menos 20 meses de 

tratamento) (CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2006a). 

O desenvolvimento de resistência pelo M. tuberculosis ocorre essencialmente 

através de mutações cromossomomais (CHANDRA; KUMAR; RAO, 2011) e, a resistência 

medicamentosa pode ser tipicamente adquirida ou amplificada devido a fatores relacionados 

aos medicamentos, como a utilização inadequada dos mesmos (devido a falhas na prescrição 

ou à falta de adesão dos pacientes ao tratamento) ou devido à utilização de medicamentos 

inadequados ou de baixa qualidade (CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2006a). A resistência pode ser considerada primária, ou seja, quando a 

infecção inicial se dá por uma cepa de M. tuberculosis com resistência medicamentosa, ou 

secundária, quando a infecção se dá por uma cepa sensível e que, após a infecção, ocorre 

alguma mutação que a torna resistente (LASHLEY; DURHAM, 2007). 

Outro fator relevante para o desenvolvimento de cepas resistentes é a coinfecção 

HIV/TB uma vez que a infecção por HIV favorece a sobrevivência e transmissão de cepas de 

M. tuberculosis entre os indivíduos coinfectados e, adicionalmente, o índice de abandono ao 

tratamento é maior entre estes pacientes (BRENNAN, 1997; CDC - CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2007). É importante observar também que o uso 

de anti-TB diminui a eficácia dos medicamentos antirretrovirais (ARBEX et al., 2010). 

A OMS estima a ocorrência de aproximadamente 300.000 casos de MDR-TB em 

2012, sendo que mais da metade dos casos ocorreram na Índia, China e Rússia. A OMS 

recomendou um levantamento epidemiológico a curto prazo em 5 países (Afeganistão, Brasil, 

República Democrática do Congo, Indonésia e Rússia) com altos índices TB e MDR-TB.  As 

cepas XDR-TB apresentam uma ampla distribuição geográfica, sendo encontradas também no 

Brasil (DORMAN; CHAISSON, 2007) e, no ano de 2012, 92 países reportaram à OMS pelo 
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menos um caso de infecção com XDR-TB (WHO - GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT, 

2013). 

Embora existam agentes quimioterápicos disponíveis para tratamento da TB, 

existe uma urgente necessidade de serem introduzidos medicamentos mais eficazes e menos 

tóxicos, que atuem em alvos diferentes aos das drogas atualmente utilizadas, com a finalidade 

de proporcionar um tratamento alternativo eficaz, inclusive para as infecções provocadas por 

MDR-TB e XDR-TB. Além disso, há a necessidade do desenvolvimento de medicamentos 

novos que sejam efetivos em caso de infecção latente (SPIGELMAN; GILLESPIE, 2006; 

VILLELA et al,. 2011). 

 

1.2 Plantas medicinais 

 

Nas Américas, o primeiro herbário foi o Manuscrito Badanius, asteca, do século 

XVI, escrito em nahuatl (OKA; ROPERTO, 1998). No Brasil, o primeiro levantamento das 

plantas medicinais utilizadas pela população, foi feito por uma expedição científica, trazida 

por Maurício de Nassau ao nordeste do país no período da ocupação holandesa (1630-1654). 

Foi o médico Guilherme Piso, membro desta expedição, quem descreveu no livro intitulado 

“Historia Naturalis Brasiliae”, editado em 1648, as principais plantas usadas pelos índios, 

como o jaborandi, a ipeca e o tabaco (RODRIGUES, 1949).  

Tal conhecimento, acumulado durante séculos, continua sendo valioso para as 

gerações atuais. A etnofarmacologia fornece pistas sobre substâncias potencialmente úteis no 

desenvolvimento de novos fármacos baseado em observações feitas em diversas áreas como 

química, bioquímica, botânica, farmacologia e antropologia (FABRICANT; 

FARNSWORTH, 2001). 

Apesar dos obstáculos presentes no desenvolvimento de fármacos baseados em 

derivados de plantas, o interesse da indústria farmacêutica pela procura de substâncias 

vegetais biologicamente ativas foi reativado na década de 90. Embora avanços tecnológicos 

importantes tenham sido conquistados pela química sintética, muitos compostos bioativos 

isolados de plantas são formados por misturas de moléculas complexas, tornando sua 

obtenção no laboratório um processo por vezes inviável (WALSH; FISCHBACH, 2010). E 

mesmo tendo alto potencial, um composto isolado nem sempre resulta em um medicamento, o 

que torna a bioprospecção de metabólitos secundários em um mercado de risco. Para 

aprimorar a pesquisa envolvendo estas substâncias, a indústria farmacêutica tem direcionado 

o desenvolvimento de fármacos novos de forma racional, através de bioensaios para 
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moléculas-alvo específicas, amparados também pelo conhecimento de alguns mecanismos de 

ação farmacológica de produtos vegetais (MONTANARI; BOLZANI, 2001). 

 

1.2.1 Metabolismo secundário: aspectos gerais 

 

O metabolismo das plantas depende de sua fisiologia, e pode ser dividido em 

metabolismo primário e secundário. O metabolismo primário sempre foi considerado 

essencial a todas as espécies, tendo caráter conservativo e universal e é responsável pelo 

desenvolvimento e manutenção celular. Participam desses processos substâncias comuns, tais 

como carboidratos, lipídeos, proteínas, clorofila e ácidos nucleicos. Diferentemente, há pouco 

tempo atrás, não se sabia ao certo qual a função do metabolismo secundário nas plantas. 

Acreditava-se que os compostos secundários eram produtos sem valor, ou mesmo resultante 

de erro metabólico, super-expressão protéica, excreta ou desintoxicação das plantas. Porém, a 

partir da década de 50, após estudos envolvendo diversas áreas do conhecimento, o 

metabolismo secundário passou a ser mais bem compreendido. Os produtos resultantes são 

comuns entre certos grupos taxonômicos, ou exclusivos para determinada espécie, e oferecem 

vantagens para a manutenção e desenvolvimento das plantas que os sintetizam 

(HARTMANN, 1996).  

 

1.2.2 Óleos essenciais 

 

De acordo com Mouchrek (2000), o termo “óleo essencial” é empregado para 

designar líquidos oleosos voláteis, dotados de aroma forte, quase sempre agradável e são 

extraídos de plantas por algum processo específico, sendo o mais frequente a destilação por 

arraste à vapor d’água. 

O Ministério da Saúde, no seu Decreto nº 50040, de 24 de janeiro de 1961, 

estabeleceu como sendo óleo essencial o produto aromático, sápido, volátil, sob a forma 

oleosa, extraído de vegetais. Por outro lado, a Organização Internacional de Padronização 

(International Organization for Standartization – ISO), na sua reunião plenária realizada em 

março de 1968, em Lisboa, definiu óleos essenciais como sendo óleos voláteis, geralmente 

odoríferos, que ocorrem em certas plantas ou partes específicas de plantas e que são obtidos 

por arraste à vapor d’água ou por prensagem dos pericarpos de frutos cítricos (MONTEIRO, 

2004). 
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A constituição química dos óleos essenciais é muito complexa, chegando a 

centenas de compostos com funções orgânicas diferentes. Simões e Spitzer (2003) relataram 

que os constituintes dos óleos variam desde hidrocarbonetos terpênicos, álcoois simples e 

terpênicos, aldeídos, cetonas, éteres, fenóis, óxidos, peróxidos, furano, ácidos orgânicos, 

lactonas, cumarinas, até compostos contendo enxofre. Na mistura, tais compostos apresentam-

se em diferentes concentrações, normalmente um deles é o composto majoritátio, existindo 

outros em menores teores e alguns em baixíssimas quantidades. Nem todos os óleos 

essenciais possuem aroma agradável, apesar das suas propriedades terapêuticas (WILLIANS, 

1996). 

É interessante notar que os óleos essenciais (óleos vegetais voláteis) diferem-se 

quimicamente dos óleos vegetais fixos e dos minerais. Os primeiros são misturas de terpenos 

oxigenados, junto com outros tipos de compostos orgânicos. Já os óleos vegetais fixos são 

ésteres da glicerina com ácidos graxos de cadeias longas. Enquanto que os últimos óleos 

citados são parafinas líquidas misturadas a outros hidrocarbonetos de peso molecular elevado 

(MONTEIRO, 2004). 

A composição química de um óleo essencial extraído de uma mesma espécie 

vegetal pode variar significativamente, de acordo com, por exemplo, a época de coleta, 

condições climáticas, tipo de solo, quimiotipos e ciclo vegetativo, podendo ocasionar 

variações nos teores e na composição química do óleo essencial (SILVA et al., 2011). No que 

se refere aos métodos de extração dos óleos essenciais, os mesmos variam de acordo com a 

região da planta em que se encontram, bem como com a proposta de utilização dos mesmos. 

Os métodos de extração mais comuns são: enfloração, arraste à vapor d’água, extração com 

solventes orgânicos, prensagem e extração por gás carbônico (CO2) supercrítico 

(MOUCHREK, 2000).  

O óleo obtido de uma de planta serve como característica para aquela espécie. 

Mesmo que óleos diferentes apresentem compostos iguais qualitativamente, diferenças 

quantitativas farão com que aquele óleo tenha propriedades químicas e biológicas diferentes 

dos demais (EDRIS, 2007; TROMBETTA et al., 2005). 

Os óleos essenciais são utilizados há séculos como flavorizantes, na fabricação de 

cosméticos e perfumarias, e farmacologicamente com fins medicinais, o que tem estimulado a 

procura por substâncias biologicamente ativas e eficazes, especialmente sobre 

microrganismos. Outro aspecto é que pelo fato de serem naturais e biodegradáveis, 

geralmente por apresentarem baixa toxicidade aos mamíferos e por poderem atuar sobre 
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várias moléculas-alvo ao mesmo tempo, quando comparado aos fármacos sintéticos, tornam-

se substâncias chaves para a pesquisa de medicamentos novos (FIGUEIREDO et al., 2008). 

Os aspectos de caracterização química dos óleos essenciais podem ser obtidos por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa, sendo que alguns óleos apresentam 

mais de 60 compostos diferentes. Os componentes majoritários às vezes representam mais de 

85% do total, enquanto outros compostos aparecem em quantidades ínfimas, embora a 

proporção não esteja relacionada com a grandeza de sua atividade, podendo esta inclusive ser 

fundamental para a ação farmacológica dos demais (GALINDO; PULTRINI; COSTA, 2010).  

 

1.2.3 Ação antimicrobiana dos óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais apresentam atividade contra uma ampla variedade de 

microrganismos: vírus, fungos, protozoários e bactérias. Os principais compostos isolados dos 

óleos essenciais são terpenos e seus derivados oxigenados, terpenóides, incluindo os 

compostos fenólicos (MIRANDA-NOVALES, 2011; SOLÓRZANO-SANTOS). A atividade 

bacteriostática e/ou bactericida dos óleos essenciais é exercida principalmente por compostos 

terpenóides (BURT, 2004).  

De um modo geral, um dos produtos vegetais que mais se destaca e que se 

apresenta como potencial fonte de compostos antimicrobianos são os óleos essenciais. Neste 

contexto, vários estudos vêm sendo conduzidos para avaliar e comprovar cientificamente o 

uso empírico para tal atividade, bem como para o desenvolvimento de fármacos novos 

(BUENO-SÁNCHEZ, et al., 2009; CÁCERES, 1991; DAFERERA; ZIOGAS; POLISSIOU, 

2003; WONG, et al., 2008). 

A atividade antimicrobiana exercida por terpenos e derivados tem sido descrita 

através de pesquisas envolvendo diversas espécies de plantas e microrganismos testados. Em 

revisão sobre o assunto, Greay e Hammer (2011) cita alguns dos mecanismos por meio dos 

quais estes compostos atuam sobre células bacterianas. Monoterpenos interferem com a 

integridade e funcionamento da membrana celular, através da mudança de potencial da 

membrana, perda de material citoplasmático e inibição da cadeia respiratória. A exposição a 

terpenos pode interferir com a expressão de genes codificadores de fatores de virulência, 

como quando consideradas linhagens de S. aureus produtoras de enterotoxinas (QIU et al., 

2011), e com a expressão de proteinas citoplasmáticas e de membrana em Salmonella enterica 

(DI PASQUA et al., 2010). Ao investigar a atividade antimicrobiana de sesquiterpenos e 

diterpenos isolados da copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.) contra bactérias cariogênicas, 
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Souza e col. (2011) descreveram uma maior eficiência para os compostos com apenas um 

grupo hidrofílico frente aos que apresentaram dois grupos.  

Cavalcanti, em 2006, mostrou que o óleo essencial de Lippia gracillis Shauer 

apresentou atividade antimicobacteriana sobre treze cepas de M. tuberculosis, inclusive 

àquelas resistentes à isoniazida. Fonseca e col. (2008) testaram os extratos de Siparuna 

arianeae, Cedrela fissilis, Peschiera affinis e Ficus gomelleria contra cepas de M. fortuitum e 

M. malmoense e observaram atividade antimicobacteriana nos extratos testados. 

Wong e col. (2008) analisaram a atividade antimicobacteriana de óleos essenciais 

de Cinnamomun cassia (Canela da China) e Origanum vulgare (Orégano) e de mais outros 14 

compostos naturais isolados sobre 3 cepas de M. avium subsp. paratuberculosis (Cepa bovina 

[NCTC 8578], cepa do leite cru [806R], e uma cepa humana [ATCC 43015]). No estudo foi 

observado que tanto os óleos quanto alguns compostos naturais foram capazes de inibir o 

crescimento micobacteriano, apresentando valores de Concentrações Inibitórias Mínimas 

(CIM) de 25,9μg/ml, 72,2μg/ml, 74μg/ml e 90,4μg/ml para o trans-cinnamaldeído, carvacrol, 

2,5 dihidroxibenzaldeido e 2-hidroxi-5-metoxibenzaldeido, respectivamente. Enquanto que os 

óleos de canela e orégano tiveram CIM de 26,2μg/ml e 68,2μg/ml respectivamente. 

Bueno-Sánchez e col (2009) na Colômbia, avaliaram a atividade 

antimicobacteriana de óleos essenciais extraídos de 11 plantas sobre a cepa padrão H37Rv de 

M. tuberculosis e observaram que os óleos essenciais extraídos das plantas da família 

Verbenaceae foram capazes de inibir o crescimento de bacteriano, atingindo CIM’s abaixo de 

130µg/ml.  

Em 2009, Julião e colaboradores descreveram atividade antimicobacteriana do 

óleo extraído de duas espécies da família Verbenaceae (Lantana trifolia L. e L. fucata Lindl) 

contra cepas de M. tuberculosis, apresentando CIM de 80µg/ml e 100µg/ml, respectivamente. 

Zanetti e col. (2010) avaliaram a atividade do óleo de Myrtus communis L. 

(Família Mirtaceae) em cepas de M. tuberculosis H37Rv (cepa virulenta), M. tuberculosis 

H37Ra (ccepa avirulenta), em 8 isolados clínicos de M. tuberculosis resistente a uma ou mais 

drogas e em duas cepas de isolados humanos de Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (1515 e 1517), observaram que a CIM do óleo essencial foi menor quando 

testado nas cepas de M. tuberculosis. Saikia e col. (2012) também testaram óleos essenciais 

em cepas padrão H37Rv e H37Ra de M. tuberculosis, o óleo testado foi extraído de uma 

espécie da família Poaceae (Vetiveria zizanioides L. Nash), observando que o extrato 

etanólico e a fração hexano exibiram uma potente atividade antimicobacteriana. 
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Segundo Daferera, Ziogas e Polissiou (2003), o uso de óleos essenciais como 

agentes antimicrobianos, oferece um baixo risco de desenvolvimento de resistência 

microbiana, pois sendo misturas de diferentes compostos, sua atividade microbiana pode estar 

relacionada a diferente mecanismos de ação, o que dificulta a adaptação dos microrganismos. 

Nesse sentido, os óleos essenciais assumem um importante papel no combate ao 

desenvolvimento de resistência microbiana, levando a oportunidade de serem encontrados 

compostos com propriedades antimicrobianas, muitas vezes superior aos fármacos atuais. 

 

1.2.4 Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Erva cidreira) 

 

A erva cidreira (Figura 04), pertencente à família Verbenaceae é umas das 

principais espécies do gênero Lippia, podem ser encontradas em solos arenosos e nas margens 

dos rios, açudes, lagos e lagoas, em regiões com clima tropical e temperado, porém 

preferencialmente em regiões de clima tropical. Popularmente conhecida também como, erva 

cidreira do campo, alecrim do campo, chá-do-tabuleiro, cidreira brava, erva cidreira brasileira, 

cidró, cidrão, falsa melissa, salsa limão, entre outros (BRAGA, 1976; BRAGA et al., 2005; 

MARTINS et al., 1995; MATOS, 1996).  

 

Figura 04: Imagem do arbusto de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Erva-Cidreira). 

 

Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

É um arbusto com até dois metros de altura, bastante rústico e vigoroso, perene, 

muito ramificado e de morfologia variável. São plantas que apresentam ramos finos, 

esbranquiçados, arqueados e quebradiços. Folhas opostas, elípticas, de largura variável, com 

bordos serreados e ápice agudo. Flores reunidas em inflorescências capituliformes de eixo 

curto (BRAGA et al., 2005; MATOS, 1998; MATOS et al., 2001).  



26 
 

No Ceará, foi verificada a ocorrência de três quimiotipos de cidreiras, que 

apresentam diferenças quanto à composição química de seus óleos essenciais e de seus 

componentes majoritários em relação aos teores de citral, carvona, mirceno e limoneno. Os 

quimiotipos receberam as designações de acordo com os constituintes majoritários 

encontrados: o quimiotipo I, com teores elevados de mirceno e citral, mais raro no Ceará; o 

quimiotipo II, com teores elevados de limoneno e citral e o quimiotipo III, com limoneno e 

carvona e ausência de citral (MATOS et al., 2001). Diferentes do quimiotipo I, os quimiotipos 

II e III são morfologicamente semelhantes. 

A erva cidreira possui um rico potencial farmacológico que está relacionado à 

ampla variação na composição química de seu óleo essencial. Essa variação leva a 

classificação desta espécie em quimiotipos, que são denominados de acordo com o 

componente químico majoritário presente em seus óleos essenciais (BRAGA, 1976; JULIÃO 

et al., 2003; MATOS, 1996). 

Popularmente, suas folhas são empregadas como infusão ou decocção no 

tratamento de doenças gástricas, diarreia, febre, asma, tosse e tranquilizantes ou calmantes 

(JULIÃO et al., 2003; MATOS, 1996; TAVARES et al., 2005). Também podem ser usadas 

na forma de compressas para combater hemorroidas, macerada para uso local contra dor de 

dentes e em forma de banhos, como febrífuga (CORREA, 1992). Alguns constituintes 

químicos presentes na erva cidreira tem ação sedativa, antiespasmódica e estomáquica 

(GOMES et al., 1993).  

Em relação a atividade antimicrobiana, o óleo essencial extraído de toda a planta 

foi testado em espécies bacterianas de interesse clínico por Alea (1997). O óleo essencial 

apresentou atividade principalmente sobre bactérias Gram-positivas com CIM variando entre 

0,3 e 0,63mg/ml. Dentre várias espécies testadas, apenas a Pseudomonas aeruginosa mostrou-

se resistente às diferentes concentrações testadas, enquanto a espécie S. aureus teve seu 

crescimento inibido pela menor dose do agente antibacteriano testado. 

Uma avaliação de 68 plantas foi realizado para verificação de atividade 

antimicrobiana sobre três espécies Gram-positivas (S. aureus, Streptococcus pyogenes e 

Streptococcus pneumoniae) que causam infecções respiratórias. Dessas 68 plantas, usadas na 

Guatemala no tratamento de doenças respiratórias, destacaram-se as espécies Lippia alba e 

Lippia dulcis pela elevada atividade antibacteriana. A L. alba inibiu principalmente o 

crescimento do S. aureus e S. pneumoniae e moderadamente o S. pyogenes (CÁCERES, 

1991). 



27 
 

O uso adequado da espécie L. alba sugere ser muito promissor e seu extensivo 

uso empírico vem despertando o interesse de pesquisadores em estabelecer explicações 

farmacológicas, que resultará na confirmação dessas atividades, bem como na detecção de 

outras propriedades importantes.  

 

1.2.5 Lippia sidoides Cham. (Alecrim pimenta) 

 

O alecrim pimenta (Figura 05), nativo do Nordeste do Brasil e do Norte de Minas 

Gerais, pertence à família Verbenaceae, sendo conhecido popularmente também como 

estrepa-cavalo (MARTINS et al., 1995). A planta é arbustiva, caducifólia e aromática. Tem 

caule grosso ereto muito ramificado e quebradiço, medindo aproximadamente 2 a 3m de 

altura, próprio da vegetação do semiárido nordestino. Folhas longas e finamente crenadas com 

até 3cm por 1,5 de largura, flores muito pequenas, esbranquiçadas reunidas em pequenas 

espigas de eixo curto nas axilas das folhas (MATOS, 2002).  

 

Figura 05: Imagem do arbusto de Lippia sidoides Cham. (Alecrim-Pimenta). 

Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

Nas folhas do alecrim pimenta encontram-se até 4,5% de óleo essencial rico em 

timol, princípio ativo responsável pelo seu cheiro característico (MATOS, 2002). São 

geralmente utilizadas para tratamento de acne, ferimentos, infecções de pele e do couro 

cabeludo. A infusão tem sido utilizada popularmente em inalações para rinite alérgica e no 

tratamento das infecções da boca, da garganta e da vagina (MATOS; OLIVEIRA, 1998).  

O extrato das folhas do alecrim pimenta apresenta forte ação contra fungos e 

bactérias, tais como, Streptococcus mutans responsável pela cárie dentária, Corynebacterium 
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xerosis responsável pela bromidrose axilar e plantar, Candida albicans encontrada nas 

infecções da boca e no corrimento vaginal, Trichophytum rubrum e Trichiphytun interdigitale 

agentes de micoses na pele. Apresenta também ação moluscida contra o caramujo 

Biomphalaria glabra, hospedeiro da esquistossomose e ação larvicida contra o mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue (LACOSTE et al., 1996; LEMOS et al., 1990; 

MATOS, 2002). Portanto, o extrato aquoso de L. sidoides é dotado de acentuado efeito 

antisséptico, antiiflamatório e cicatrizante (PASCUAL et al., 2001).  

Fernandes-Filho e col. (1998) realizaram a preparação e a análise clínica de um 

antisséptico bucal à base de óleo essencial de L. sidoides Cham. (Alecrim pimenta). O estudo 

que foi conduzido em 20 voluntários, demonstrou que o antisséptico bucal a base do óleo 

essencial de L. sidoides reduziu em 6% a placa bacteriana nos indivíduos que fizeram seu uso 

exclusivo por 7 dias, não sendo permitido durante este período realizar escovação ou qualquer 

outro tipo de higienização bucal. 

 

1.2.6 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Capim limão) 

 

A espécie Cymbopogon citratus (DC) Stapf. (Figura 07) da família Gramineae, é, 

vulgarmente, conhecida no Brasil como capim-cidró, capim limão, capim-cheiroso, capim-

santo e capim-cidreira (CARLINI et al., 1985; FERREIRA; FONTELES, 1989; SIMÕES et 

al., 1986). Por ser uma erva perene, de fácil cultivo e amplamente distribuída no Rio Grande 

do Sul, sendo considerada uma planta de fácil obtenção (SIMÕES et al., 1986).  

A medicina popular utiliza o chá ou abafado, preparado a partir de suas folhas, 

como calmante, analgésico, em dores de estômago, abdominais e de cabeça, antifebril, 

antireumático, carminativo, antitussígeno, diurético, diaforético e em distúrbios digestivos 

(CARLINI et al., 1985; FERREIRA; FONTELES, 1989; SIMÕES et al., 1986).  
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Figura 07: Imagem do arbusto de Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Capim-Limão). 

Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

O óleo essencial é basicamente constituído de α-citral (geranial) e beta-citral 

(neral) (70 a 85%), que são aldeídos monoterpenóides acíclicos, denominados unicamente de 

citral (CARLINI et al., 1985; FERREIRA; FONTELES, 1989). Além destes, o mirceno (12 a 

20%) (FERREIRA; FONTELES, 1989), outro componente da planta, apresenta atividade 

analgésica (LORENZETTI et al., 1991).  

A atividade antimicrobiana do capim limão é citada em literatura (MAHMOUD, 

1994; MENÉNDE et al., 1993; ONAWUNMI; YISAK; OGUNLANA, 1984; SIMÕES et al., 

1986) e sugere que o citral é o principal responsável por esta atividade (ONAWUNMI; 

YISAK; OGUNLANA, 1984). A atividade antifúngica do óleo essencial foi avaliada, sendo 

verificada ação contra diferentes espécies de dermatófitos dos gêneros Trichophyton e 

Microsporum (KISHORE; MISHARA; CHANSOURIA, 1993; LIMA et al., 1993).  

O óleo essencial apresenta propriedades desodorante e antioxidante (BARATTA 

et al., 1998; FERREIRA; FONTELES, 1989). Devido ao seu forte odor, é usado como 

fragrância em sabão e detergente (FERREIRA; FONTELES, 1989). Também, é empregado 

como repelente de insetos (SIMÕES et al., 1986), devido principalmente, à presença de citral 

(VARTAK; TUNGIKAR; SHARMA, 1994).  

 

1.2.7 Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (Malvarisco) 

 

O gênero Plectranthus contém cerca de 300 espécies, sendo encontrados na 

América tropical, África, Ásia e Austrália. O malvarisco (Figura 06) pertencente à família 

Labiatae, é nativo da Ásia e distribuído nos Estados Unidos. É conhecido no Brasil também 

como hortelã da folha grossa (LUKHOBA; SIMMONDS; PATON, 2006). É uma grande erva 
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subarbustiva, perene, ereta, muito aromática, tomentosa, semicarnosa, de 40 cm a 1 m de 

altura. Folhas deltóide-ovais, de base truncada e margem denteada, quebradiças, com nervuras 

salientes no dorso, medindo 4 a 10 cm de comprimento (MATOS, 2002). 

 

Figura 06: Imagem do arbusto de Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (Malvarisco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

No Brasil, vários estudos mostram a eficiência do malvarisco para o tratamento de 

doenças, tais como inflamações e infecções fúngicas e bacterianas (CASTILLO; 

GONZALEZ, 1999). Estudos farmacológicos anteriores relataram que extratos das folhas de 

malvarisco possuem propriedades antiepilépticas e antioxidantes (CASTILLO; GONZALEZ, 

1999), anti-leishmaniose (FRANÇA; LAGO; MARSDEN, 1996) e propriedades 

antimicrobianas (CASTILLO; GONZALEZ, 1999; NOGUEIRA; DINIZ; LIMA, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2006a). O óleo essencial dessa planta é composto por flavonóides e 

terpenos, que têm efeitos inibitórios contra vários microrganismos (COWAN, 1999). 

 

1.2.8 Cinnamomum zeylanicum (Canela) 

 

Cinnamomum zeylanicum (Figura 08), pertencente à família Lauracea é uma 

árvore com até 15 metros de altura, densa folhagem perene, folhas simples, aromáticas, com 

odor de cravo-da-índia, de forma ovato-oblongas com três nervuras bem visíveis e medindo 

de 10 a 15 cm de comprimento. É conhecida comumente por canela sendo cultivada em vários 

países tropicais, inclusive no Brasil, mas a maior parte cultivada no Sri Lanka. Embora mais 

empregada em culinária do que em medicina, a literatura etnofarmacológica faz referências a 

seu uso tradicional como planta medicinal, na forma de chá das cascas, para o tratamento 
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caseiro de cólicas, inapetência, indigestão, menstruações excessivas e infecções por leveduras 

(PURSEGLOVE et al., 1981). 

 

Figura 08: Imagem da árvore de Cinnamomum zeylanicum (Canela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

A canela apresenta como propriedades medicinais: adstringência, afrodisíaca, 

antisséptica, carminativa, digestiva, estimulante, hipertensora, sedativa, tônica e 

vasodilatadora (BALMÉ, 1978). 

De acordo com a literatura, a canela apresenta como composição química as 

seguintes substâncias: ácido cinâmico, açúcares, aldeído benzênico, aldeído cinâmico, aldeído 

cumínico, benzoato de benzil, cimeno, cineol, elegeno, eugenol, felandredo, furol, linalol, 

metilacetona, mucilagem, oxalato de cálcio, pineno, resina, tanino e vanilina. O óleo essencial 

da casca da canela é rico em aldeído cinâmico, enquanto o das folhas apresenta composição 

diferente, sendo fonte de eugenol (DIAS, 2009). 

O óleo essencial de canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) é utilizado como 

flavorizante, aromatizante e conservante natural de alimentos e estudos mostraram a 

capacidade de inibir fungos e bactérias (LIMA et al., 2006). Estudos com óleos e extratos da 

casca da canela relataram atividade contra cepas de E. coli e S. aureus sensíveis e resistentes a 

meticilina (MANDAL et al., 2011; ZAGO et al., 2009). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A importância da investigação do potencial antimicrobiano de novas moléculas 

naturais se torna mais relevante a cada dia, pois a resistência microbiana aos agentes 

terapêuticos atuais está se tornando cada vez mais ampla e a existência de cepas 

multirresistentes é uma realidade vista em várias unidades de saúde cotidianamente. Se 

tratando da tuberculose, uma doença que acomete e mata milhares de pessoas ao redor do 

mundo, a multirresistência dificulta o sucesso da terapêutica atual, exibindo altas taxas de 

mortalidade. Outro ponto importante é a coinfecção com HIV/TB, onde o tratamento de uma 

é prejudicado pelo tratamento da outra, colocando em risco a saúde do paciente. Logo, a 

pesquisa e o desenvolvimento de novas moléculas para o tratamento da tuberculose, com 

espectro de ação em cepas multirresistentes, bem como moléculas que não interfiram no 

metabolismo dos antirretrovirais são os principais pontos a serem elucidados, para fornecer 

um reforço ao tratamento dessa doença, diminuindo assim as altas taxas de mortalidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar atividade antimicobacteriana dos óleos essenciais extraídos das folhas de 

Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Família Verbenaceae), Lippia sidoides Cham. (Família 

Verbenaceae), Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Família Poaceae), Plectranthus amboinicus 

Lour. Spreng (Família Lamiaceae) e da casca de Cinnamomun zeylanicum (Família 

Lauraceae) frente à cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 - Calcular o rendimento médio do processo de extração por destilação por arraste à 

vapor dos óleos essenciais. 

 

- Determinar a composição química dos óleos essenciais e estabelecer relação com o 

potencial biológico. 

 

- Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) in vitro dos óleos essências 

sobre a cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis. 

 

- Determinar a Potência Antimicobacteriana aproximada dos óleos essenciais e da 

rifampicina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Local de estudo 

 

Os ensaios experimentais foram realizados no Laboratório de Nível de 

Biossegurança 3 (NB-3) localizado no Departamento de Patologia e Medicina Legal e no 

Laboratório de Micobactérias localizado no bloco de Biomedicina, ambos da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará. 

 

4.2 Amostras 

  

O material vegetal das espécies Lippia alba (erva cidreira), Lippia sidoides 

(alecrim pimenta), Cymbopogon citratus (capim limão) e Plectranthus amboinicus 

(malvarisco) foi coletado no Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos da 

Universidade Federal do Ceará sob a responsabilidade da Profa. Dra. Mary Anne Medeiros 

Bandeira. O material vegetal da espécie Cinnamomun zeylanicum (canela) foi adquirido no 

mercado local de plantas medicinais. 

Os óleos essenciais foram extraídos no Laboratório de Produtos Naturais do Horto 

de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará sob 

responsabilidade da Profa. Dra. Mary Anne Medeiros Bandeira, sendo depositadas amostras 

do material vegetal no Herbário Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da UFC, 

recebendo as seguintes numerações de exsicata: 

a) EAC55065 - Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Família Verbenaceae); 

b) EAC54125 - Lippia sidoides Cham. (Família Verbenaceae); 

c) EAC54263 - Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Família Poaceae); 

d) EAC54393 - Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng (Família Lamiaceae). 

 

Não foi possível depositar a amostra do material vegetal da espécie Cinnamomun 

zeylanicum no Herbário Prisco Bezerra por não ter material vegetal (flores, casca e raiz) 

suficiente para que fosse identificada a espécie da planta.  

A cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis e a droga controle, rifampicina, foram 

doadas pela Dra. Creusa Lima Campelo do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado 

do Ceará – LACEN/CE. 
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4.3 Coleta de amostras e acondicionamento 

 

As folhas frescas de erva cidreira, alecrim pimenta, malvarisco e capim limão e da 

casca da canela foram submetidas a destilação por arraste à vapor em aparelho do tipo 

Clevenger modificado (Figura 09), durante 2h até obtenção de óleo de cor amarela pálida. O 

óleo isolado, após secagem sobre sulfato de sódio anidro e filtração, foi armazenado em 

frascos de vidro âmbar hermeticamente fechados, mantidos ao abrigo da luz e sob 

refrigeração até análise posterior (CRAVEIRO; MATOS; ALENCAR, 1976). O rendimento 

volume/peso fresco (ml/g) foi calculado com base no peso fresco do material vegetal.  

 

Figura 09: Aparelho do tipo Clavenger modificado, utilizado para extração dos óleos 

essenciais por meio da técnica de destilação por arraste à vapor d’água. a) Processo de 

extração a arraste por vapor d’água. b) Separação do óleo essencial extraído do hidrolato. 

      

a)                                                                                       b) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: Próprio autor, 2014.                         Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

4.4 Análise química dos óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais foram analisados num sistema Cromatografia Gasosa - 

Espectrometria de Massa (CG/EM) QP2010 SE da SHIMADZU, sob as seguintes condições: 

coluna capilar Difenil 5%/Dimetil polissiloxano 95% (30m x 0,25mm), fluxo de 1ml/min de 

Hélio como gás de arraste, e gradiente de temperatura de 4o/min (50-280oC), com a 

temperatura do injetor de 250oC (ADAMS, 2001). As análises foram realizadas pelo Dr. 

Afrânio Aragão Craveiro no Parque de Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC) 

localizado no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. 
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O método CG-EM combina as características da cromatografia gasosa e da 

espectrometria de massa para identificar diferentes substâncias em uma amostra. O CG-EM é 

amplamente aceito como padrão-ouro na identificação química de compostos orgânicos 

voláteis e semi-voláteis em misturas, detecção de drogas, análise ambiental, investigação de 

explosivos e identificação de amostras desconhecidas. Além disso, é possível identificar 

oligoelementos em materiais que passariam despercebidos por outras tecnologias (ADAMS, 

2001; CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 

O CG-EM é composto de duas partes principais: o cromatógrafo a gás e o 

espectrômetro de massa. O cromatógrafo a gás utiliza uma coluna capilar que depende das 

dimensões da coluna (comprimento, diâmetro e espessura de película) e das propriedades da 

fase (por exemplo: Difenil 5%/Dimetil polissiloxano 95%). As diferenças das propriedades 

químicas das moléculas de uma mistura irão separar as moléculas enquanto a amostra 

percorre o comprimento da coluna. As moléculas saem (eludem) do cromatógrafo a gás em 

períodos de tempo distintos (chamado tempo de retenção), permitindo que a corrente do 

espectrômetro de massa capture, ionize, acelere, desvie e detecte as moléculas ionizadas 

separadamente. O espectrômetro de massa faz isso dividindo cada molécula em fragmentos 

ionizados e detectando estes fragmentos pela razão massa/carga (CHIARADIA; COLLINS; 

JARDIM, 2008). 

Estes dois componentes usados em conjunto possibilitam um grau de identificação 

de substância muito maior que se usados separadamente. A combinação dos dois processos 

reduz a possibilidade de erro, uma vez que é extremamente improvável que duas moléculas 

diferentes se comportem da mesma maneira tanto no cromatógrafo a gás como no 

espectrômetro de massa. Portanto, quando um espectro de massa com tempo de retenção 

característico aparece em uma análise por CG-EM, a certeza que o componente de interesse 

está presente na amostra normalmente aumenta (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 

 

4.5 Preparação dos óleos essenciais para análise daa atividade antimicobacteriana 

 

As soluções de estoque dos óleos essenciais com volume de 10ml e concentração 

de 20mg/ml contendo 10% de Tween 80 (Tween 80 P.S. – VETEC) foram preparadas para 

cada óleo essencial, utilizando água destilada e estéril, sendo novamente esterilizadas por 

filtração (Filtro de 0,22µm - Techno Plastic Products) antes do uso. Para a realização dos 

ensaios, foram preparados para cada óleo 3ml de solução de trabalho, por meio de diluição, 

obtendo concentrações finais de 5mg/ml, contendo 1% de Tween 80 (Tabela 01). 
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Tabela 01 - Preparo das soluções de trabalho dos óleos essenciais. 

Óleo 
Densidade*/Volume 

de Óleo Utilizado** 

Solução 

Estoque 

Diluição 
Solução 

Trabalho Estoque 
Água 

Destilada 

Erva cidreira 862/232,0 20mg/ml 0,75ml 2,25ml 5mg/ml 

Alecrim pimenta 934/214,1 20mg/ml 0,75ml 2,25ml 5mg/ml 

Capim limão 945/211,6 20mg/ml 0,75ml 2,25ml 5mg/ml 

Malvarisco 862/232,0 20mg/ml 0,75ml 2,25ml 5mg/ml 

Canela 1018/196,4 20mg/ml 0,75ml 2,25ml 5mg/ml 

*Densidade em mg/ml. **Volume em µL. 

 

4.6 Preparação do inóculo 

 

A cepa padrão foi mantida em caldo triptona de soja (Soyabean Casein Digest 

Medium – HIMEDIA) a -80ºC até o momento da realização dos ensaios. 

A cepa padrão foi descongelada, cultivada em caldo Middlebrook 7H9-ADC 

[Middlebrook 7H9 (DIFCOtm) suplementado com 0,2% de glicerol (Glicerina P.A. – SYNTH) 

e 10% de albumina, dextrose e catalase (Middlebrook ADC Growth Supplement - SIGMA-

ALDRICH)] e incubada a 37ºC até se observar crescimento micobacteriano. Após isso, foram 

feitos repiques para o meio sólido LJ [Löwenstein–Jensen (NewProv - Paraná)], específico 

para micobactérias, e incubados por 15 – 20 dias. Foram feitos repiques quinzenais em meio 

LJ e armazenado em estufa a 37ºC para manutenção do material microbiológico. 

Para preparação do inóculo, colônias frescas de M. tuberculosis foram captadas do 

meio LJ com alças estéreis e colocadas em solução estéril de salina contendo 0,04% de Tween 

80 e 0,2% de albumina bovina (v/v). Essa suspensão foi submetida ao vórtex por 1 minuto 

para desagregação das colônias, formando uma suspensão turva, e deixada em repouso por 5 

minutos. O sobrenadante dessa suspensão foi transferido para um novo tubo estéril e a 

turbidez foi ajustada com caldo Middlebrook 7H9-ADC até se assemelhar à escala 1 de 

McFarland, o que resulta em uma suspensão bacteriana contendo aproximadamente 3 x 108 

UFC/ml. Para a realização correta dessa etapa, foi utilizado um cartão de fundo branco com 

linhas contrastantes pretas ao fundo. A escala de McFarland foi preparada utilizando 0,1ml de 

solução 0,048M de BaCl2·2H2O e 9,9ml de solução 0,18M de H2SO4 e armazenada à 4ºC 

(Figura 10). 
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O Tween 80, com sua atividade detergente, foi adicionado com o objetivo de 

desagregar as células de M. tuberculosis e garantir a homogeneidade do suspenção bacteriana. 

Essa suspensão foi diluída 10 vezes em meio Middlebrook 7H9-ADC, o que 

corresponde aproximadamente a uma suspensão contendo 3 x 107 UFC/ml, da qual foram 

aliquotados 100µL (3 x 106 UFC) e adicionados à cada poço da placa (Figura 10). 

 

Figura 10: Esquema de preparação do inóculo da cepa padrão H37Rv do M. tuberculosis. 

LJ: Löwenstein–Jensen (NewProv - Paraná). Middlebrook 7H9-ADC: Middlebrook 7H9 (DIFCOtm) 

suplementado com 0,2% de glicerol (Glicerina P.A. – SYNTH) e 10% de albumina, dextrose e catalase 

(Middlebrook ADC Growth Supplement - SIGMA-ALDRICH). Solução A: 0,04% de Tween 80 e 0,2% de 

albumina bovina em salina. Solução B: Suspensão bacteriana ajustada à escala 1 de McFarland (3 x 108 

UFC/ml). Solução C: Suspenção bacteriana diluída 1:10 com Middlebrook 7H9-ADC (3 x 107 UFC/ml). Fonte: 

Próprio autor, 2014. 

 

4.7 Preparação da rifampicina 

 

A droga controle, rifampicina, foi armazenada em frasco hermeticamente fechado, 

mantido ao abrigo da luz e sob refrigeração (-20ºC) até posterior análise.  

Foram preparadas duas soluções de rifampicina, uma solução estoque e uma 

solução de trabalho. Para o preparo da solução estoque, pesou-se 20mg de rifampicina e foi 

feito diluição em 2,0ml de DMSO (Dimetilsulfóxido – SIGMA-ALDRICH), atingindo uma 

concentração de 10mg/ml. Esta solução foi esterilizada por filtração (Filtro de 0,22 µm) e 

armazenada à 4ºC. Para o preparo da solução de trabalho foram preparadas soluções com 

concentrações intermediárias até atingir concentração final de 1µg/ml de rifampicina (Tabela 
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02). A concentração final de rifampicina no poço controle na placa de ensaio foi de 0,5µg/ml 

(SINGH et al., 2012). 

 

Tabela 02 - Preparo das soluções de estoque e trabalho da rifampicina. 

Droga/ Peso Solvente/Volume 
Solução 

Estoque* 

Diluição da Droga 
Solução 

Trabalho Estoque** 
7H9-

ADC** 

Rifampicina/20mg DMSO/2ml 
(i) 10.000 

(ii) 100 

20 

20 

1980 

1980 
1µm/ml 

*Concentração em µg/ml. **Volume em µL. 
Soluções de trabalho da rifampicina foram preparadas no dia do ensaio. Duas soluções de trabalho foram 
preparadas para a rifampicina. A primeira, 20µL da solução estoque foram diluídos em 1980µL de 7H9-ADC, 
atingindo concentração de 100µg/ml (Solução de trabalho intermediária). A segunda, 20µL da solução de 
trabalho intermediária foram diluídos em 1980µL de 7H9-ADC, atingindo concentração final de rifampicina de 
1µg/ml. 

 

4.8 Preparação da solução de resazurina 

 

A solução de resazurina é composta por um sal sódico de resazurina (SIGMA-

ALDRICH) a 0,02% preparada em água destilada estéril sendo armazenada a 4ºC por até 1 

semana.  

 

4.9 Preparação da solução de leitura do teste 

 

A solução de leitura do teste foi preparada e esterilizada por filtração no momento 

do uso e é composta de uma mistura 1:1 de solução de resazurina 0,02% e Tween 80 a 10% 

(concentração final de resazurina 0,01%). 

 

4.10 Teste para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos óleos 

essenciais utilizando a técnica de microdiluição REMA - Resazurin Microtiter Assay. 

 

Franzblau e col. (1998) padronizaram a a técnica para Micobacterium sp. baseada 

em oxidação-redução que possibilita a revelação visual, ao invés da leitura 

espectofotométrica. Esta técnica (Microplate Alamar Blue Assay - MABA) é realizada em 

microdiluição em placas de 96 poços (Falcon 3072 – fundo chato) (Falcon 3072 – fundo 

chato), utilizando o corante Alamar Blue como revelador, que depois foi substituído pela 
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resazurina (sal sódico), princípio ativo do Alamar Blue, passando a ser chamada de REMA - 

Resazurin Microtiter Assay. O crescimento dos microrganismos é revelado pela demonstração 

da redução do meio (caldo Middlebrook 7H9) com a resazurina que é oxidada passando da 

cor azul para rosa, permitindo uma análise visual do resultado (MONTEJANO et al., 2005; 

PALOMINO et al., 2002). A resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10-óxido) de cor 

azul é oxidada na presença de células viáveis à resofurina, substância de coloração rosa 

(Figura 11) (PALOMINO et al., 2002). 

Com esta técnica é determinada a Concentração Inibitória Mínima (CIM) do óleo 

essencial necessário para inibir o crescimento micobacteriano, no qual não é mais verificada 

uma mudança de cor de azul para rosa do corante (CARDOSO et al., 2004). 

 
Figura 11 – Reação de Oxidação da Resazurina. 

Fonte: Próprio autor, 2014. 
 

A técnica de microdiluição em placa REMA foi realizada em microplacas estéreis 

de 96 poços (Placa de 96 poços com fundo chato para cultura de células - Techno Plastic 

Products). Para evitar evaporação durante o período de incubação foram adicionados 300µL 

de água destilada estéril a todos os poços do perímetro da placa de 96 poços (Figura 12). Nos 

poços das linhas B a G das colunas 2 a 9 e nos poços das linhas B a G da coluna 11, foram 

adicionados 100µL de meio 7H9-ADC. 100uL da solução de trabalho de rifampicina foram 

adicionados nos poços das linhas B a G da coluna 10. 100µL da solução de trabalho do óleo 

essencial foram adicionados nas linhas B a G das colunas 2 e 11, sendo o conteúdo 

homogeneizado por pipetagem. Com o uso de pipeta multicanal, 100µL foram transferidos da 

coluna 2 para a coluna 3, seguido de homogeneização. Diluições seriadas do tipo 1:2 do óleo 

essencial dos poços da coluna 3 foram realizadas até os poços da coluna 8 de modo que as 

concentrações finais testadas variaram de 1.250mg/ml a 19,53mg/ml (Figura 12). 

Foram adicionados 100µL de inóculo às linhas B a G das colunas 2 a 10, 

atingindo um volume final de 200µl. Sendo que nos poços da coluna 11, não foi colocado 

inóculo e serviram como controle de crescimento bacteriano negativo e nos poços da coluna 9 
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não foi colocado óleo essencial, servindo com controle de crescimento bacteriano positivo. Os 

poços da coluna 10 continham 100µL da solução de rifampicina e 100µL de inóculo, serviram 

como controle positivo de inibição de crescimento micobacteriano. As placas foram fechadas 

e seladas com Parafilm (Pechiney Plastic Packaging) e incubadas a 37ºC por 7 dias (Figura 

12). 

 

Figura 12 – Esquema da placa de cultivo do ensaio de inibição de crescimento da cepa padrão 

H37Rv do M. tuberculosis.

 
Nos poços da coluna 2 a concentração testada foi de 1.250µg/ml. Nos poços da coluna 3 a concentração testada 
foi de 625µg/ml. Nos poços da coluna 4 a concentração testada foi de 312,5µg/ml. Nos poços da coluna 5 a 
concentração testada foi de 156,25µg/ml. Nos poços da coluna 6 a concentração testada foi de 78,125µg/ml. Nos 
poços da coluna 7 a concentração testada foi de 39,062µg/ml. Nos poços da coluna 8 a concentração testada foi 
de 19,531µg/ml. Os poços da coluna 9 serviram como controles positivos (CP) de crescimento micobacteriano. 
A concentração de rifampicina no poços da coluna 10 foi de 0,5 µg/ml (Controle positivo de inibição de 
crescimento - CPI). A concentração do óleo nos poços da coluna 11 foi de 1.250µg/ml (Controle negativo de 
crescimento micobacteriano - CN). OE: Óleo Essencial. Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

4.11 Leitura do teste 

 

Para a leitura da viabilidade bacteriana, no 7º dia de incubação do teste, foi 

adicionado 30µl da solução de leitura aos poços das linhas B a G das colunas 2 a 11. As 

placas foram seladas novamente e reincubadas por posterior 24 horas a 37ºC.  
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As leituras foram realizadas no dia seguinte, com registro fotográfico dos 

resultados. 

A percepção visual da alteração para cor rosa indica redução da resazurina e, 

portanto, crescimento bacteriano. O CIM foi definido como a menor concentração do óleo 

essencial que não mostrou alteração da cor para rosa. Cores intermediárias foram 

consideradas positivas para crescimento micobacteriano. 

 

4.12 Cálculo da potência antimicobacteriana aproximada dos óleos essenciais e da 

rifampicina. 

 

Para óleos essenciais que demonstraram atividade antimicobacteriana foi 

calculado a CIM em unidade de concentração micromolar (µM ou µmol/l). A representação 

da CIM em µM foi usada para calcular a potência antimicobacteriana dos óleos essenciais, 

visto que a unidade mol, diferente do peso, é relacionada ao número de moléculas (1 mol = 

6,02 x 1023 moléculas). Desta forma, quanto menor for o valor da CIM em µM, menor será o 

número de moléculas necessárias para promover a inibição do crescimento micobacteriano e 

consequentemente maior será a potência deste composto (BRANCO; PINTO; BOECHAT, 

2012). Como a potência e a CIM são grandezas inversamente proporcionais, para a 

comparação linear dos valores, o cálculo da potência seguiu a seguinte equação:  P = 1/CIM 

(µM). 

 

4.13 Análise estatística 

 

Os testes foram realizados em sextuplicatas para cada óleo e cada ensaio foi 

realizado em duplicata em dias diferentes. 

Os valores das concentrações inibitórias mínimas foram calculados a partir da 

média ponderada entre as sextuplicatas e a média aritmética entre as duplicatas. 

Para o cálculo da massa molar média do óleo essencial, foi feito a média 

ponderada entre massas moleculares e percentuais de concentração de todos os compostos 

presentes em cada amostra de óleo essencial.  

Os resultados dos valores das CIM e das Potências Antimicobacterianas foram 

computados em planilhas no programa Microsoft Excel 2013®. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo foram divididos em quatro partes: 1) Avaliação 

do rendimento médio das extrações dos óleos essenciais; 2) Análise química dos óleos 

essenciais; 3) Avaliação do potencial antimicrobiano e determinação da CIM sobre a cepa 

padrão H37Rv de M. tuberculosis; 4) Determinação da Potência Antimicobacteriana 

aproximada dos óleos essenciais. 

 

4.1 Rendimento médio dos óleos essenciais extraídos das folhas de erva cidreira, alecrim 

pimenta, capim limão e malvarisco e da casca da canela 

 

A quantidade de óleo essencial das folhas e das cascas, extraído pela técnica de 

destilação por arraste à vapor d’água (MATOS, 1996) e medido em ml/g de peso da planta 

fresca, variou entre as diferentes espécies estudadas (Tabela 03). O maior rendimento foi 

observado na extração de alecrim pimenta (Lippia sidoides) 0,68%, seguido da erva cidreira 

(Lippia alba) 0,49%, capim limão (Cymbopogon citratus) com 0,30% e a canela 

(Cinnamomun zeylanicum) com 0,13%. A extração com menor rendimento foi a do 

malvarisco (Plectranthus amboinicus) com rendimento de 0,009%. 

 

Tabela 03 - Peso do material vegetal fresco, volume de óleo essencial extraído e rendimento 

médio da extração, utilizando a técnica de destilação por arraste à vapor d’água, das folhas de  

erva cidreira, alecrim pimenta, malvarisco e capim limão e da casca da canela. 

Espécie Biológica 
Peso do material 

vegetal fresco (g) 

Volume e óleo essencial 

extraído (ml) 

Rendimento médio 

(%) 

Erva cidreira 930 4,5 0,49% 

Alecrim pimenta 825 5,6 0,68% 

Capim limão 920 2,3 0,30% 

Malvarisco 5600 0,5 0,009% 

Canela 1230 1,6 0,13% 

 

 

 

 

 



44 
 

4.2 Análise química dos óleos essenciais extraídos das folhas de erva cidreira, alecrim 

pimenta, capim limão e malvarisco e da casca da canela 

 

Na análise química do óleo essencial extraído das folhas da erva cidreira (Lippia 

alba) foi verificada a presença de 10 componentes: geranial (40,1%), neral (30,5%), α-

limoneno (11,6%), para-cimeno (3,7%), geraniol (3,6%), γ-terpineno (2,7%), nerol (2,6%), 

germancreno-D (1,79%) e 6-etil-5-hepteno-2-ona (1,72%). O pico 5 não foi identificado 

(Apêndice A). Dentre eles o geranial, neral, limoneno, para-cimeno e o geraniol foram os 

principais constituintes do óleo. 

A análise química do óleo essencial extraído das folhas do alecrim pimenta 

(Lippia sidoides) mostrou a presença de 10 componentes: cariofileno (30,2%), para-cimeno 

(28,7%), γ-terpineno (9,8%), eucaliptol (7,5%), timol (6,3%), mirceno (5,5%), timol metil éter 

(3,4%), α-terpineno (3,2%), óxido de cariofileno (2,8%), α-thujeno (2,7%) (Apêndice B). 

Onde o cariofileno, para-cimeno, γ-terpineno, eucaliptol e o timol apareceram como os 

constituintes majoritários. 

A cromatografia realizada no óleo extraído das folhas do capim limão 

(Cymbopogon citratus) revelou a presença de 8 compostos: geranial (45,4%), neral (35,3%), 

mirceno (13,4%), geraniol (3,9%), α-limoneno (óxido) (1,28%), β-limoneno (óxido) (1,9%), 

citronelal (0,6%) e timol (0,6%) (Apêndice C). Dentre eles o geranial, neral, mirceno e o 

geraniol foram os principais componentes da mistura. 

Na caracterização química do óleo essencial extraído das folhas do malvarisco 

(Plectranthus amboinicus) foi confirmada a presença de 10 componentes: timol (61,5%), 

para-cimeno (11,2%), γ-terpineno (10,3%), cariofileno (5,3%), α-bergamoteno (3,6%), 

terpineol-4 (2,3%), óxido de cariofileno (2,0%), careno (1,4%), humuleno (1,3%) e mirceno 

(1,1%) (Apêndice D). Dentre eles o timol, para-cimeno, γ-terpineno e o cariofileno 

apresentaram os maiores percentuais de concentração. 

A análise do óleo essencial extraído da casca da canela canela (Cinnamomun 

zeylanicum) mostrou a presença de 12 compostos químicos: trans-cinamaldeído (86,0%), 

acetato cinâmico (5,4%), α-pineno (1,8%), eucaliptol (1,6%), α-limoneno (0,8%), α-terpineol 

(0,8%), β-pineno (0,7%), canfeno (0,6%), cis-cinamaldeído (0,6%), terpineol-4 (0,6%), 3-

fenilpropionaldeído (0,5%) e estireno (0,5%) (Apêndice E).  Dos quais, a forma quiral trans 

do cinamaldeído foi a mais prevalente, seguido do acetato cinâmico, α-pineno e eucaliptol.  

A tabela 04 mostra um resumo de todos os constituintes encontrados em cada óleo 

essencial e os seus respectivos percentuais de concentração. 
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Tabela 04 - Percentual de concentração dos diferentes constituintes encontrados nos óleos 

essenciais pelo método de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa 

(GC/EM). 

Composto Químico 
Espécie Vegetal 

Erva cidreira 
Alecrim 
pimenta 

Capim limão Malvarisco Canela 

Monoterpenos 
      

 
Canfeno - - - - 0,58 

 
Careno - - - 1,37 - 

 
Citronelal - - 0,60 - - 

 
Eucaliptol - 7,54 - - 1,65 

 
Geranial 40,08 - 45,42 - - 

 
Geraniol 3,62 - 3,38 - - 

 
Mirceno - 5,35 13,40 1,07 - 

 
Neral 30,50 - 33,35 - - 

 
Nerol 2,60 - - - - 

 
para-Cimeno 3,72 28,74 - 11,22 - 

 
Terpineol-4 - - - 2,28 0,63 

 
Timol - 6,28 0,63 61,47 - 

 
α-Limoneno (Óxido) - - 1,28 - - 

 
α-Limoneno 11,63 - - - 0,79 

 
α-Pineno - - - - 1,76 

 
α-Terpineno - 3,23 - - - 

 
α-Terpineol - - - - 0,82 

 
α-Thujeno - 2,71 - - - 

 
β-Linomeno (Óxido) - - 1,93 - - 

 
β-Pineno - - - - 0,70 

 
γ-Terpineno 2,71 9,79 - 10,27 - 

Sesquiterpenos 
      

 
Cariofileno - 30,16 - 5,32 - 

 
Cariofileno (Óxido) - 2,77 - 2,04 - 

 
Germacreno-D 1,79 - - - - 

 
Humuleno - - - 1,35 - 

 
α-Bergamoteno - - - 3,61 - 

Outros 
      

 
3-Fenilpropionaldeido - - - - 0,49 

 
6-Etil-5-Hepteno-2-Ona 1,72 - - - - 

 
Acetato Cinâmico - - - - 5,46 

 
cis-Cinamaldeído - - - - 0,63 

 
Estireno - - - - 0,49 

 
Timol Metil Éter - 3,42 - - - 

 
trans-Cinamaldeído - - - - 86,00 

Total 
 

98,37 99,99 99,99 100,00 100,00 
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4.3 Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos óleos essenciais extraído das folhas de 

erva cidreira, alecrim pimenta, capim limão e malvarisco e da casca da canela 

 

 A atividade antimicobacteriana dos óleos essenciais foi avaliada partindo de 

soluções de trabalho com 5.000µg de óleo por mililitro de solução (5.000µg/ml ou 5mg/ml), 

atingindo nos poços da coluna 2 da placa de ensaio, uma concentração final de 1.250µg/ml 

(100µl de meio 7H9 + 100µL de inóculo + 250µg de óleo essencial). A partir dessa 

concentração inicial se obteve no poços da coluna 8 uma concentração de 19,531µg/ml, por 

meio de diluição seriadas. Os óleos essenciais foram testados nas concentrações de 

1.250µg/ml e suas graduações binárias até a concentração de 19,531µg/ml. 

Não foi observada atividade antimicobacteriana do óleo da erva cidreira (Lippia 

alba) (Figura 13), ou seja, não houve inibição do crescimento micobacteriano nas 

concentrações testadas em nenhuma das repetições, portanto foi considerado CIM 

>1250µg/ml (Tabela 05).  

O óleo essencial extraído do alecrim pimenta (Lippia sidoides) apresentou 

diferentes CIM’s que variaram de 312,5µg/ml a 625µg/ml, com média e desvio padrão de 

416,67µg/ml e 147,31µg/ml respectivamente, na primeira duplicata (Figura 14a). Na segunda 

duplicata as CIM’s variaram de 156,25µg/ml a 312,5µg/ml, com média e desvio padrão de 

182,29µg/ml e 58,23µg/ml respectivamente (Figura 14b). A média final da CIM entre as 

duplicatas foi de 299,48µg/ml, com desvio padrão de 117,18µg/ml (Tabela 05). 

No óleo do capim limão (Cymbopogon citratus), foram observados Concentrações 

Inibitórias Mínimas (CIM’s) de 1250µg/ml em todas as repetições (Figura 15). Foi excluído 

do cálculo uma repetição do primeiro ensaio por apresentar CIM >1250µg/ml (Tabela 05). 

O óleo essencial extraído do malvarisco (Plectranthus amboinicus) apresentou 

diferentes CIM’s que variaram de 156,25µg/ml a 625µg/ml, com média e desvio padrão de 

390,65µg/ml e 174,69µg/ml respectivamente, na primeira duplicata (Figura 16a). Já na 

segunda duplicata, o óleo essencial apresentou CIM de 312,50µg/ml em todas as repetições 

(Figura 16b). A média final da CIM entre as duplicatas foi de 351,56µg/ml, com desvio 

padrão de 55,24µg/ml (Tabela 05). 

Na primeira duplicata, o óleo essencial extraído da canela canela (Cinnamomun 

zeylanicum) apresentou CIM de 156,25µg/ml em todas as repetições (Figura 17a). Na segunda 

duplicata as CIM’s variaram de 312,5µg/ml a 625µg/ml, com média e desvio padrão de 

416,67µg/ml e 147,31µg/ml respectivamente (Figura 17b). A média final da CIM entre as 
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duplicatas foi de 286,45µg/ml, com desvio padrão de 130,20µg/ml (Tabela 05). Foi excluído 

do cálculo uma repetição do primeiro ensaio por apresentar contaminação. 

De acordo com os resultados obtidos, foi observado que houve evidência de 

inibição de crescimento micobacteriano para quatro dos cinco óleos essenciais testados. Os 

resultados das CIM’s foram determinados visualmente pela manutenção da cor azul do 

corante resazurina, indicando que o óleo essencial foi capaz de inibir completamente o 

crescimento microbiano.  

 
Tabela 05 - Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM’s) dos óleos essenciais extraídos das 

folhas de erva cidreira, alecrim pimenta, capim limão e malvarisco e da casca da canela. 

Óleo Faixa de Variação Média Desvio Padrão 

Erva cidreira >1250 >1250 - 

Alecrim pimenta 156,25 - 612 299,48 117,18 

Capim limão 1250 1250 0 

Malvarisco 156,25 - 612 351,56 55,24 

Canela 156,25 - 612 286,45 130,20 

Valores em µg/ml. 
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Figura 13 - Determinação da CIM para o óleo essencial extraído das folhas da erva cidreira 

(Lippia alba). 

  

a) Primeiro ensaio: 

 

 

b) Segundo ensaio: 

 
A mudança para a coloração rosa nos poços das colunas 2 a 9 indica que o óleo essencial não foi capaz de inibir 
o crescimento bacteriano com CIM>1250µg/ml. Os poços em rosa da coluna 9 representam os controles 
positivos (Presença de crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 10 representam os controles 
positivos de inibição (Inibição e crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 11 representam os 
controles negativos (Ausência de crescimento micobacteriano). Fonte: Próprio autor, 2014. 
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Figura 14 - Determinação da CIM para o óleo essencial extraído das folhas do alecrim 

pimenta (Lippia sidoides).  

 

a) Primeiro ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 e 3 e nos poços da coluna 4 das linhas A a E indica que 
o óleo essencial foi capaz de inibir o crescimento bacteriano com CIM variando de 312,5 a 625µg/ml. 
 

b) Segundo ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 a 4 e nos poços da coluna 5 das linhas A a F indica que 
o óleo essencial foi capaz de inibir o crescimento bacteriano com CIM variando de 156,25 a 312,5µg/ml. Os 
poços em rosa da coluna 9 representam os controles positivos (Presença de crescimento micobacteriano). Os 
poços azuis da coluna 10 representam os controles positivos de inibição (Inibição e crescimento micobacteriano). 
Os poços azuis da coluna 11 representam os controles negativos (Ausência de crescimento micobacteriano). 
Fonte: Próprio autor, 2014. 
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Figura 15 - Determinação da CIM para o óleo essencial extraído das folhas do capim limão 

(Cymbopogon citratus).  

 

a) Primeiro ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços da coluna 2 das linhas C a G indica que o óleo essencial foi capaz de 
inibir o crescimento bacteriano com CIM de 1250µg/ml. A repetição da linha B foi desconsiderada pois o poço 
da coluna 2 não apresentou CIM definido. 

 

b) Segundo ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 indica que o óleo essencial foi capaz de inibir o 
crescimento bacteriano com CIM de 1250µg/ml. Os poços em rosa da coluna 9 representam os controles 
positivos (Presença de crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 10 representam os controles 
positivos de inibição (Inibição e crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 11 representam os 
controles negativos (Ausência de crescimento micobacteriano). Fonte: Próprio autor, 2014. 
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Figura 16 - Determinação da CIM para o óleo essencial extraído das folhas do malvarisco 

(Plectranthus amboinicus).  

 

a) Primeiro ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços da coluna 2 e 3, nos poços da coluna 4 das linhas C, D e F e no poço 
da coluna 5 da linha E indica que o óleo essencial foi capaz de inibir o crescimento bacteriano com CIM 
variando de 156,25 a 625µg/ml.  

 

b) Segundo ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 a 4 indica que o óleo essencial foi capaz de inibir o 
crescimento bacteriano com CIM de 312,5µg/ml. Os poços em rosa da coluna 9 representam os controles 
positivos (Presença de crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 10 representam os controles 
positivos de inibição (Inibição de crescimento micobacteriano). Os poços azuis da coluna 11 representam os 
controles negativos (Ausência de crescimento micobacteriano). Fonte: Próprio autor, 2014. 
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Figura 17 - Determinação da CIM para o óleo essencial extraído da casca da canela 

(Cinnamomun zeylanicum).  

 

a) Primeiro ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 a 5 indica que o óleo essencial foi capaz de inibir o 
crescimento bacteriano com CIM de 156,25µg/ml. A repetição da linha G foi desconsiderada pois o poço da 
coluna 6 não apresentou CIM definido. A coloração escura de alguns poços foi devido a contaminação. 
 

b) Segundo ensaio: 

 
A persistência da coloração azul nos poços das colunas 2 e 3 e da coluna 4 das linhas B a E indica que o óleo 
essencial foi capaz de inibir o crescimento bacteriano com CIM variando de 312,5 a 625µg/ml. Os poços em rosa 
da coluna 9 representam os controles positivos (Presença de crescimento micobacteriano). Os poços azuis da 
coluna 10 representam os controles positivos de inibição (Inibição de crescimento micobacteriano). Os poços 
azuis da coluna 11 representam os controles negativos (Ausência de crescimento micobacteriano). Fonte: Próprio 
autor, 2014. 
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4.4 Determinação da potência antimicobacteriana aproximada dos óleos essenciais e da 

rifampicina. 

 

Os óleos essenciais da erva cidreira, do alecrim pimenta, do capim limão, do 

malvarisco e da canela tiveram uma massa molecular média de 149,6g/mol, 161,5g/mol, 

149,9g/mol, 153,5g/mol e 135,1g/mol respectivamente (Tabela 06). O óleo essencial da erva 

cidreira não apresentou atividade antimicobacteriana, sendo excluído do cálculo da potência.  

A droga controle rifampicina tem massa molecular de 822,94g/mol, e apresentou 

CIM de 0,5µg/ml e potência de 1,63. Como em cada poço foi colocado 100µl de uma 

suspenção da cepa H37Rv de M. tuberculosis com concentração de 3 x 107UFC/ml 

(correspondendo a 3 x 106UFC/poço), a quantidade de moléculas de rifampicina necessárias 

para inibir o crescimento bacteriano em cada poço foi 3,8 x 1014 (Tabela 06). 

O óleo essencial que apresentou maior potência foi o extraído do alecrim pimenta 

com valor de 5,4 x 10-4, representando que foram necessárias 11,2 x 1023 moléculas para 

inibir o crescimento de 3 x 106 UFC da cepa H37Rv de M. tuberculosis (Tabela 06).  

O óleo da canela teve a segunda maior potência com 4,7 x 10-4, representando que 

foram necessárias 12,8 x 1023 moléculas para inibir o crescimento de 3 x 106 UFC de M. 

tuberculosis (Tabela 06). 

O malvarisco foi o óleo com a terceira maior potência, com valor de 4,4 x 10-4, 

representando que foram necessárias 15,6 x 1023 moléculas para inibir o crescimento de 3 x 

106 UFC de M. tuberculosis (Tabela 06).  

 O óleo extraído das folhas do capim limão apresentou a menor potência com 1,2 

x 10-4, representando que foram necessárias 50,2 x 1023 moléculas para inibir o crescimento 

de 3 x 106 UFC de M. tuberculosis (Tabela 06).  

Tabela 06 – Potência antimicobacteriana dos óleos essenciais e da rifampicina. 

Óleo 
Massa Molecular Média 

(g/mol) 

CIM 

(µg/ml) 

Potência 

(µM-1) 
Nº de Moléculas 

Rifampicina 822,94 0,5 1,63 3,8 x 1014 

Erva cidreira* 149,6 >1250 (NR) (NR) 

Alecrim pimenta 161,5 299,48 5,4 x 10-4 11,2 x 1023 

Canela 135,1 286,45 4,7 x 10-4 12,8 x 1023 

Malvarisco 155,3 351,56 4,4 x 10-4 15,6 x 1023 

Capim limão 149,9 1250 1,2 x 10-4 50,2 x 1023 

*Excluído do cálculo da potência por não apresentar atividade antimicobacteriana. NR: Não realizado. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O rendimento da extração à vapor d’água do óleo essencial das folhas da erva 

cidreira (Lippia alba) no presente estudo foi de 0,49% (v/p). Alguns trabalhos relatam que o 

rendimento varia de acordo com o quimiotipo e com a época do ano em que se realiza a 

colheita do material vegetal (CASTRO et al., 2001; JULIÃO et al., 2003; TAVARES et al., 

2005). A extração realizada em material coletado no período da floração, agosto a novembro, 

tem um menor rendimento quando comparada a extração no período de crescimento 

vegetativo que vai de dezembro a março (ATTI-SERAFINI et al., 2002). No presente estudo, 

a coleta das folhas da erva cidreira foi realizada no período de crescimento vegetativo e o 

valores semelhantes de rendimento também foram observados por Tavares e col. em 2005, 

onde obtiveram um rendimento de 0,50% para o mesmo quimiotipo coletado na fase de 

crescimento vegetativo. Silva e colaboradores (2006) em estudo realizado no sul da Bahia, 

obtiveram rendimento de 0,19%. Barbosa e colaboradores, em estudo realizado em 2006 

obtiveram um rendimento de 0,60% e observaram também que a extração de óleo essencial a 

partir do material vegetal fresco tinha um rendimento maior que quando realizada a secagem, 

com reduções de 12 a 17% na quantidade de óleo extraído. Nogueira, Diaz e Sakumo em 

2007 relataram rendimento de 0,38% em estudo realizado no Paraná.  

A composição química do óleo essencial extraído das folhas da erva cidreira 

também difere de acordo com o quimiotipo estudado (JULIÃO et al., 2003). Oliveira e col. 

(2006b) relatam que os quimiotipos da espécie L. alba já identificados são: mirceno-citral, 

limoneno-citral (MATOS, 1996); limoneno-carvona (MATOS, 1996; PINO et al., 1997; 

ZOGHBI et al., 1998); limoneno-1,8-cineol, citral-germancreno-D (ZOGHBI et al., 1998); β-

cariofileno-citral (CRAVEIRO et al., 1981); linalol-1,8-cineol (ATTI-SERAFINI et al., 

2002); limoneno-piperitona (SENATORE; RIGANO, 2001); cânfora-1,8-cineol 

(DELLACASSA et al., 1990); citral (CASTRO; MING; MARQUES, 2002); γ-terpineno 

(GOMES et al., 1993); linalol (FRIGHETTO et al., 1998; LORENZO et al., 2001) e carvona 

(ALEA et al., 1997).  

No presente estudo foram identificados 9 componentes: 6-etil-5-hepteno-2-ona, 

para-cimeno, geranial, geraniol, germancreno-D, α-limoneno, neral, nerol e γ-terpineno, onde 

o geranial (40,1%), neral (30,5%), limoneno (11,6%), para-cimeno (3,7) e o geraniol (3,6) 

apareceram como os constituintes majoritários. O geranial (trans-citral ou citral A) e o neral 

(cis-citral, citral B) são aldeídos acíclicos monoterpenados que formam uma mistura 
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isomérica de ocorrência natural denominado citral (3,7-dimetil-2,6-octadienal) (APOLÔNIO 

et al., 2014), logo o percentual de citral encontrado no óleo da erva cidreira no presente 

estudo foi de 70,6%. No presente estudo o quimiotipo estudado foi o limoneno-citral 

(MATOS, 1996). Resultados semelhantes foram encontrados por Tavares e col. em 2005, 

onde relataram 72,7% de citral, mas com ausência de limoneno, e em outro quimiotipo 

encontraram 61,8% de carvona e 15% de limoneno. Oliveira e col. (2006b) também relataram 

o citral (37,1%), seguido do mirceno (15,0%), geraniol (5,2%) e nerol (3,8%) como principais 

composto presentes no óleo. Barbosa e col. (2006) e Silva e col. (2006) identificaram 22 e 24 

componentes no óleo essencial da erva cidreira, respectivamente, onde foi encontrado o citral 

como componente majoritário, com percentuais variando de 70,6 a 79%. Na caracterização 

química realizada por Bueno-Sánchez e col. (2009), foram encontrados o citral (55,3%), 

geraniol (7,9%) e cariofileno (5,8%) como principais componentes. A diferença no percentual 

de concentração e nos constituintes encontrados no óleo essencial da erva cidreira é resultado 

do balanço entre a sua formação e transformação que ocorrem durante o crescimento, em 

decorrência principalmente de três fatores: genéticos, ambientais, e das técnicas de cultivo 

(Castro et al., 2002).  

O rendimento da extração à vapor d’água do óleo essencial das folhas do alecrim 

pimenta (Lippia sidoides) no presente estudo foi de 0,68% (v/p), valor abaixo do encontrado 

na literatura.  

 Nunes e col. (2005), utilizando a técnica por arraste a vapor d’água conseguiram 

atingir um rendimento de 3,8%, a partir de material vegetal fresco, bem acima do encontrado 

no presente estudo. Ehlert e col. (2006) e Guimarães e col. (2014) em estudos realizados em 

Sergipe e em Minas Gerais, respectivamente, utilizando técnica de extração por 

hidrodestilação, atingiram rendimentos de 1,6% e 0,87%, respectivamente.  

Melo e col. em 2011, mostraram que o rendimento da extração do óleo essencial 

do alecrim pimenta sofre variações dependendo do horário da colheita, e observaram que 

próximo às 10 horas o rendimento atinge valores acima de 5,5%.   

Trabalhos que avaliaram a cinética de extração relatam que o tempo interfere 

diretamente no rendimento (MENDES, 2011; REIS, 2012), para a L. sidoides a extração com 

rendimento máximo seria alcançado com 2h e 20 minutos (EHLERT et al,. 2006). No 

presente estudo, o material vegetal ficou por 2h horas no extrator, explicando o rendimento 

abaixo da média. O horário da colheita também pode ter afetado o rendimento, visto que foi 

realizada depois das 10 horas. Segundo Silva e col. (2003), os teores de óleo essencial são 

influenciados pelas diferentes umidades e temperaturas ao longo do dia. Dessa forma, o 
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conhecimento do horário ideal para colheita das plantas, visando à obtenção de maiores teores 

de princípios ativos, é de fundamental importância nas decisões agronômicas de produção 

(FONSECA; CASALI; BARBOSA, 2007). 

Nesse estudo foram identificados 10 componentes no óleo essencial do alecrim 

pimenta: cariofileno, óxido de cariofileno, para-cimeno, eucaliptol, mirceno, γ-terpineno, α-

terpineol, α-thujeno e timol metil éter, onde o cariofileno (30,2%), para-cimeno (28,7%), γ-

terpineno (9,8%), 1,8-cineol (7,5%) e o timol (6,3%) apareceram como os constituintes 

majoritários.  

No entanto, grande parte dos estudos realizados com plantas desta mesma espécie 

nativas da região nordeste do Brasil, demonstram a presença do timol (isômero do carvacrol) 

como constituinte majoritário de seus óleos essenciais. Como observado por Radunz e col. 

(2002), que encontraram o timol (84%) como constituinte majoritário do óleo essencial de 

plantas desta espécie, coletadas na região sudeste, seguido pelos compostos para-cimeno 

(5,3%) e o cariofileno (2,4%). Estes resultados são similares àqueles encontrados por Costa e 

col. que relataram a presença do timol (43,5%), α-felandreno (22,4%), cariofileno (9,7%) e 

para-cimeno (8,6%) como principais constituintes do óleo essencial do alecrim pimenta, em 

estudo realizado no Crato/CE em 2005. Cavalcanti e col. (2004), que encontraram o timol 

(80,8%) como constituinte majoritário em plantas coletadas no nordeste, seguido pelos 

compostos para-cimeno (8,6%), cariofileno (5,1%), γ-terpineno (1,6%), eucaliptol (1,3%) e β-

mirceno (0,9%). Botelho e col. (2007), identificaram como constituintes majoritários do óleo 

essencial de plantas, também do Nordeste, o timol (56,7%) e carvacrol (16,7%), seguidos pelo 

para-cimeno (7,1%), timol metil éter (5,1%), aromadrendeno (2,8%), eucaliptol (2,4%), γ-

elemeno (2,3%) e γ-terpineno (1,4%). E por último, Fontenelle e col. (2007) que, analisando o 

óleo essencial dessa espécie coletada no município de Horizonte/CE, encontraram o timol 

(59,6%) e o cariofileno (10,6%) como constituintes majoritários 

Por outro lado, Cavalcanti e col. (2010), estudando o óleo essencial do alecrim 

pimenta, coletados em regiões distintas do Nordeste brasileiro, encontraram o carvacrol 

(46,1%) seguido pelo γ-terpineno (15,5%) e pelo para-cimeno (15,1%) como constituintes 

majoritários do óleo. Lima e col. (2011) encontraram o carvacrol (31,7%), para-cimeno 

(19,6%), eucaliptol (9,3%) e o γ-terpineno (9,2%) como constituintes majoritários do óleo 

essencial do alecrim pimenta, coletadas em Lavras-MG. 

Em óleos essenciais, os constituintes e as concentrações relativas não dependem 

somente da espécie da planta. Entre os vários fatores que influenciam a composição química, 

os mais importantes são a origem da planta, a parte da planta utilizada, o estágio de 
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desenvolvimento da planta, as condições climáticas e de crescimento, como temperatura, solo 

e adubação e as condições de destilação e estocagem (OLADIMEJI et al., 2001).  

O rendimento da extração à vapor d’água do óleo essencial das folhas do capim 

limão (Cymbopogon citratus) no presente estudo foi de 0,30% (v/p). Esse rendimento foi bem 

abaixo do encontrado na literatura. Schuck e col. (2001) em estudo realizado em Porto Alegre, 

utilizando a técnica de arraste à vapor d’água, conseguiram rendimento de 0,5 a 0,6%. Esses 

resultados são compatíveis com àqueles encontrados por Ehlert e col. (2006), Santos e col. 

(2009) e por Oliveira e col. (2011a) que relataram rendimentos de 0,76%, 0,6 a 1,1% e 1,4%, 

respectivamente, utilizando a mesma técnica de extração. Já os estudos conduzidos por 

Bassolé e col. (2011), Martinazzo e col. (2013), Miranda e col. (2013) e Pinto e col. (2014), 

obtiveram resultados acima da média, com rendimentos de 1,5%, 1,1%, 3,0 a 4,1% e 2,5%, 

respectivamente, no entanto, a técnica de extração foi a de hidrodestilação.   

Ehlert e col. (2006), em curva de cinética de extração, demostraram que o 

rendimento da extração do óleo das folhas do capim limão é máximo quando o tempo de 

extração é de 2 horas e 10 minutos. Em estudo realizado por Santos e col. (2009) foi 

observado que quando a colheita do material vegetal é realizada no período da manhã o 

rendimento é maior, e com o passar das horas do dia o rendimento tende a cair, ou seja, o 

aumento da temperatura influencia diretamente no rendimento da extração (MIRANDA et al., 

2013). 

No presente estudo, foram identificados 8 compostos no óleo essencial do capim 

limão: citronelal, geranial, geraniol, α-limoneno (óxido), β-limoneno (óxido), mirceno, neral e 

timol, onde o geranial (45,4%), neral (35,3%), mirceno (13,4%) e o geraniol (3,4%) foram os 

constituintes com maiores percentuais de concentração. O percentual de concentração do 

citral (geranial e neral) foi de 80,7%. 

Grande parte dos estudos realizados com a caracterização química do óleo 

extraído das folhas do capim limão, demonstraram também a presença de citral e micerno 

como os componentes de maior percentual de concentração, como observado por estudos 

realizados por Guimarães e col. (2008), Lima e col. (2008), Bassolé e col. (2011), Carmo e 

col. (2012) e Pinto e col. (2014) onde encontraram percentuais do citral de 69,3%, 78,3%, 

82,7%, 89,4% e 79,5%, respectivamente, e do mirceno de 23,7%, 14,6%, 11,0%, 3,73% e 

13,9%, respectivamente. No entanto, a caracterização do óleo no estudo realizado por Oliveira 

e col. (2011a) revelou a presença do citral (73,83%), 2-undecanona (4,1%), linalol (1,5%) e 

mirceno (1,4%). Contudo, observa-se que os constituintes majoritários encontrados neste 

estudo se assemelham aos relatados na literatura. 
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O rendimento da extração à vapor d’água do óleo essencial do malvarisco 

(Plectranthus amboinicus) no presente estudo foi de 0,009% (v/p). Esse rendimento foi 

também bem abaixo do encontrado na literatura. Estudos relatam rendimento acima de 0,1%, 

como encontrado em Senthilkumar e Venkatesalu (2010), Bandeira e col. (2011), Oliveira e 

col. (2011b) e Rodrigues e col. (2013) onde obtiveram 0,19%, 0,10%, 0,43% e 0,3%, 

respectivamente, utilizando como técnica de extração a hidrodestilação.  

Observa-se que a extração realizada pela técnica de hidrodestilação apresenta 

melhores resultados de rendimento quando comparada com a técnica de destilação por arraste 

à vapor d’água, que foi utilizada no presente estudo. De acordo com Reis (2012), as condições 

de extração são determinantes para o rendimento, composição química e qualidade do óleo 

essencial. 

Na caracterização química do óleo do malvarisco foram encontrados 10 

compostos: α-bergamoteno, careno, cariofileno, óxido de cariofileno, para-cimeno, humuleno, 

mirceno, γ-terpineno, terpineol-4 e timol, onde o timol (61,5%), para-cimeno (11,2%), γ-

terpineno (10,3%) e o cariofileno (5,3%) foram os constituintes com maior percentual de 

concentração na amostra. O nosso estudo está de acordo com o realizado por Costa e col. 

(2010) com espécimes coletados no sul do Ceará, onde encontraram o timol (64,3%), para-

cimeno (10,3%), γ-terpineno (9,9%) e cariofileno (2,8%) como principais constituintes do 

óleo essencial do Plectranthus amboinicus. No entanto, a composição desse óleo é bem 

diversificada, está diretamente relacionada com o local de cultivo.  

Em estudo realizado na Índia por Senthilkumar e Venkatesalu (2010) foi 

encontrado 22 componentes, onde o carvacrol (28,6%), timol (21,7%), humuleno (9,7%), 

undecanal (8,3%), γ-terpineno (7,8%) e o para-cimeno (6,5%) foram os principais 

constituintes, o que difere de outros estudos posteriores. O estudo de Oliveira e col. (2011b) 

conduzido no sul da Bahia, teve como principais compostos o timol (75,4%), cariofileno 

(10,5%), humuleno (2,3%). Enquanto que no estudo de Bandeira e col. (2011) realizado no 

Rio Grande do Sul, o cariofileno (25,5%), óxido de cariofileno (9,8%), β-bouborneno (6,3%) 

e α-bulneseno (5,7%) foram os principais constituintes da amostra. Outro estudo realizado no 

sul do Ceará em 2013 por Rodrigues e colaboradores, mostrou que o carvacrol (67,9%), para-

cimeno (10,3%) e γ-terpineno (5,9%) tiveram as maiores concentrações no óleo essencial 

extraído das folhas do malvarisco. 

O rendimento da extração à vapor d’água do óleo essencial da casca da canela 

(Cinnamomun zeylanicum) no presente estudo foi de 0,13% (v/p) resultado que se mostrou 

inferior ao encontrado por diversos autores. Paranagama e col. (2001) obtiveram rendimento 
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de 1,2%, Lima e col. (2005), analisando os constituintes voláteis das cascas e folhas da 

canela, obtiveram rendimento de 0,3% e 0,4%, respectivamente e Jantan e col.  (2008) 

obtiveram rendimento de 1,5%. Esses estudo utilizaram como técnica de extração a 

hidrodestilação.  

Por ser um óleo essencial que apresentou densidade de 1,050 g/mL, valor superior 

ao da água, observou-se que houve perda de rendimento durante a extração em decorrência da 

formação de hidrolato, que corresponde a uma mistura entre a água e o óleo. Fenômeno que 

também ocorreu na extração em pesquisa realizada por Mendes (2011). 

Foram identificados 12 compostos no óleo essencial extraído da casca da canela: 

canfeno, acetato cinâmico, cis-cinamaldeído, trans-cinamaldeído, estireno, eucaliptol, 3-

fenilpropionaldeído, α-limoneno, α-pineno, β-pineno, α-terpineol e terpineol-4. A forma 

quiral trans do cinamaldeído (86,0%), acetado cinâmico (5,5%), α-pineno (1,8%) e o 

eucaliptol (1,6%) foram os que tiveram os maiores percentuais de concentração no óleo 

essencial da casca da canela. Observou-se que os constituintes identificados seguiram o 

padrão reportado na literatura, em que o cinamaldeído é relatado como componente 

majoritário (ANDRADE et al., 2012; PROBST, 2012; SLEHA et al., 2012).  

 Resultados semelhantes foram encontrados por Probst (2012), que identificou a 

presença do cinamaldeído em maior quantidade (86,3%) no óleo essencial da casca de canela, 

seguido do acetato de cinamila (4,8%) e eucaliptol (1,2%). 

Andrade e col. (2012) também apresentaram resultados próximos aos encontrados 

nesta pesquisa, tanto na variedade de compostos químicos quanto em suas quantidades, na 

qual foi constatada a presença de 14 compostos químicos, com destaque para o cinamaldeído 

(77,7%), (E)-cinamila (6,0%) e eucalitol (4,7%). 

O percentual de cinamaldeído presente no óleo da casca de canela, embora 

constatado que este seja seu componente majoritário, pode apresentar maiores variações 

quanto ao seu teor. Paranagama e col. (2001) identificaram o cinamaldeído como componente 

principal, correspondendo a 50,5%, enquanto Jantan e col. (2008) observaram valor de 44,2% 

de cinamaldeído e Keshvari e col. (2013) encontraram 50,5%. 

Lima e col. (2005), analisando os constituintes voláteis da casca da canela, 

identificaram a presença de 36 compostos, com composição química que não seguia o padrão 

relatado pela literatura. Os principais componentes foram linalol (10,6%), α-pineno (9,9%), 

acetato de (E)-cinamila (9,7%), α-felandreno (9,2%), trans-cinamaldeído (7,8%), limoneno 

(7,9%) e β-cariofileno (6,7%), sendo o primeiro relato deste tipo de caso. 
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No presente estudo foi avaliado o potencial antimicobacteriano do óleo essencial 

extraído das folhas da erva cidreira (Lippia alba) sobre a cepa padrão H37Rv de M. 

tuberculosis e não foi detectado atividade inibitória, sendo a CIM maior que 1.250µg/ml. 

Existem vários estudos que relatam a atividade antimicrobiana do óleo da erva cidreira frente 

a B. subitilis e E. faecalis (ALEA et al., 1997), S. aureus (CÁCERES et al., 1991; CRISTANI 

et al., 2007; SENA-FILHO et al., 2006; SOARES, 2001; TROMBETTA et al., 2005) e E. 

coli (CRISTANI et al., 2007; TROMBETTA et al., 2005).  Porém poucos estudos relatam a 

atividade antimicrobiana desse óleo frente à micobactérias. Antoun e col. (2001), usando 

extrato etanólico não observaram atividade de inibição em M. tuberculosis, no entanto, 

Aguiar, em 2006, testou vários extratos contra cepas de M. smegmatis e nenhum obteve 

resultados satisfatórios, resultados que corroboram com os dados do presente estudo. 

No entanto, Bueno-Sánchez e col. (2009) realizando estudo com várias espécies 

da família Verbenaceae, encontraram CIM de 130±95µg/ml para erva cidreira quimiotipo 

citral, onde o citral foi o principal componente presente no óleo. Este estudo foi realizado 

utilizando a cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis. 

O potencial antimicobacteriano do óleo essencial extraído das folhas do alecrim 

pimenta (Lippia sidoides) sobre a cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis foi avaliado, obtendo 

uma CIM média de 299,5±117,2µg/ml. Existem trabalhos que relatam a eficácia do uso do 

óleo do alecrim pimenta quando testado em S. aureus (BERTINE et al., 2005; CASTRO et 

al., 2011; SILVA et al., 2010), E. coli (BERTINE et al., 2005; CASTRO et al., 2011), E. 

faecalis (VERAS et al., 2014) e S. mutans (AZUMA et al., 2003; BOTELHO et al., 2007), 

mas até o momento nenhum relata a atividade antimicobacteriana do óleo extraído das folhas 

do alecrim pimenta. 

No entanto, um estudo realizado na Colômbia por Bueno-Sánchez e col. em 2009, 

utilizando a cepa H37Rv, obtiveram CIM de 400±120µg/ml do óleo essencial extraído das 

folhas de Lippia origanoides quimiotipo cariofileno, onde os principais componentes foram o 

cariofileno (11,3%) e o para-cimeno (11,2%), resultado que corrobora com o presente estudo. 

A atividade antimicobacteriana do óleo essencial extraído das folhas do capim 

limão (Cymbopogon citratus) foi avaliada e a CIM média encontrada quando testado contra a 

cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis foi de 1.250µg/ml. Alguns trabalhos já relataram a 

atividade desse óleo essencial contra diversas espécies de bactérias como: S. aureus 

(BASSOLÉ et al., 2011; NAIK et al., 2010; ONAWUNMI; YISAK; OGUNLANA, 1984), B. 

cereus (NAIK et al., 2010), B. subtilis (NAIK et al., 2010; ONAWUNMI; YISAK; 

OGUNLANA, 1984), E. faecais (BASSOLÉ et al., 2011), E. coli (BASSOLÉ et al., 2011; 
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BERTINE et al., 2005; NAIK et al., 2010; ONAWUNMI; YISAK; OGUNLANA, 1984), K. 

pneumonia (NAIK et al., 2010), S. dysenteria (BASSOLÉ et al., 2011), S. enterica 

(BASSOLÉ et al., 2011), L. monocytogenes (BASSOLÉ et al., 2011) e P. aeruginosa, 

(BERTINE et al., 2005; ONAWUNMI; YISAK; OGUNLANA, 1984). Lemos e col. (1990) 

foram os primeiros a relatar a atividade de inibição do crescimento bacteriano do óleo de C. 

citratus frente às micobactérias, em estudo conduzido com M. smegmatis. Nenhum trabalho 

posterior relatou a atividade antimicobacteriana do óleo essencial do capim limão. 

O óleo essencial extraído das folhas do malvarisco (Plectranthus amboinicus) foi 

testado e a avaliação da sua atividade antimicobacteriana contra a cepa padrão H37Rv de M. 

tuberculosis resultou em uma CIM média de 351,6±55,2µg/ml. A inibição do crescimento 

microbiano do óleo do malvarisco já foi descrita anteriormente, estudos relatam essa atividade 

contra S. aureus (COSTA et al., 2010; NOGUEIRA; DINIZ; LIMA, 2008; RODRIGUES et 

al., 2013), S. aureus resistentes a meticiclina (GURGEL et al., 2009), E. coli (RODRIGUES 

et al., 2013), P. vulgaris (RODRIGUES et al., 2013), B. cereus (RODRIGUES et al., 2013), 

P. vulgaris (COSTA et al., 2010), A. caviae (COSTA et al., 2010) e K. pneumoniae 

(GONÇALVES et al., 2012). Apenas Frame e col. (1998) relataram a atividade do óleo do 

malvarisco sobre cepas de M. tuberculosis. 

No entanto, Bueno-Sánchez e col. (2009), observaram a atividade de inibição do 

crescimento da cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis pelo óleo de Lippia origanoide 

(quimiotipo timol), onde os principais constituintes do óleo foram o timol (54,5%), para-

cimeno (10,0%) e terpineno (5,0%), obtendo CIM de 125µg/ml. O mesmo estudo relata a 

atividade de outra planta, pertencente à família Asteraceae (Achyrocline alata), onde os 

constituintes majoritários foram o timol (24,0%), cariofileno (13,3%) e o para-cimeno (3,2%), 

obtendo CIM de 62,5µg/ml.  

O presente estudo também avaliou a atividade antimicobacteriana do óleo 

essencial extraído da casca da canela (Cinnamomun zeylanicum) sobre a cepa padrão H37Rv 

de M. tuberculosis e obtivemos uma CIM média de 286,5±130,2µg/ml. Diversos autores já 

relataram o potencial antimicrobiano do óleo essencial obtido a partir da casca de canela 

contra diversas bactérias, mas até o momento não foram relatados estudos associando sua 

atividade contra M. tuberculosis.  

Analisando o efeito antimicrobiano do óleo essencial da casca de canela, vários 

estudos descrevem a inibição do crescimento de S. aureus (ANDRADE et al., 2012; 

PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 2006), S. aureus resistente a 

meticilina (MANDAL et al., 2011), L. monocytogenes (ANDRADE et al., 2012), E. coli 
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(ANDRADE et al., 2012; SENHAJI; FAID; KALALOU, 2007), S. cholerasuis (ANDRADE 

et al., 2012), P. aeruginosa (ANDRADE et al., 2012; PRABUSEENIVASAN; 

JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 2006) e B. subtilis, P. vulgaris, K. pneumoniae 

(PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 2006). Resultados equivalentes 

aos encontrados no presente estudo foram relatados por Rana, Singh e Gwal (2011) ao 

avaliarem a atividade antimicrobiana de diversos óleos essenciais, incluindo o óleo obtido a 

partir da casca de canela e seu composto majoritário isolado, o cinamaldeído, contra S. 

aureus, P. aeruginosa, S. typhimurium e B. subtilis. 

Os óleos essênciais são misturas complexas de compostos com possíveis 

atividades biológicas. Sua atividade antimicrobiana pode ser determinada pela atividade de 

seus constituintes individuais, que podem interagir resultando em efeitos sinérgicos 

vantajosos (PATTNAIK et al., 1996), mas também em efeitos antagonistas desvantajosos, 

enfraquecendo a ação do óleo quando comparada com seus constituintes (CARSON et al., 

1995). 

Devido ao grande número de componentes, os óleos essenciais parecem não ter 

alvos celulares específicos (CARSON et al., 2002). Os mecanismos pelos quais os óleos 

essenciais inibem o crescimento bacteriano não estão completamente esclarecidos. A 

atividade antimicrobiana dos óleos essenciais pode ser explicada pela propriedade físico-

químicas dos monoterpenos, onde a solubilidade em água permite a migração através do meio 

aquoso extracelular até a membrana lipídica, e o carácter lipofílico permite a interação com a 

fração lipídica da membrana plasmática dos microrganismos, resultando em alterações das 

suas propriedades (CRISTANI et al., 2007; GILL; HOLLEY, 2004; SIKKEMA; DE BONT; 

POOLMAN, 1994). Atravessam a parede celular e a membrana citoplasmática bacteriana, 

afetam a estrutura das diferentes camadas de polissacarídeos, ácidos graxos e fosfolipídios 

alterando a permeabilidade da membrana. Em bactérias, a permeabilização das membranas 

está associada com perda de íons e ATP, redução do potencial de membrana, colapso da 

bomba de prótons, inativação de enzimas e quelação de oligoelementos essenciais, como o 

ferro (DI PASQUA et al., 2006; HELANDER et al., 1998; KNOBLOCH et al., 1989; 

SENHAGI; FAID; KALALOU, 2007; SIKKEMA; DE BONT; POOLMAN, 1994; TURINA 

et al., 2006; ULTEE et al., 2000, 2002; WONG et al., 2008). Os óleos essenciais podem 

coagular o citoplasma (GUSTAFSON et al., 1998) e provocar danos a lipídios e proteínas 

presentes na membrana (BURT, 2004; ULTEE et al., 2002). Danos à parede celular e 

membrana pode levar a fugas de macromoléculas e lise celular (COX et al., 2000; 
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GUSTAFSON et al., 1998; JUVEN et al., 1994; LAMBERT et al., 2001; OUSSALAH et al., 

2006). 

Segundo OHNO e col. (2003), é necessário examinar separadamente cada 

componente do óleo essencial, e a combinação para averiguar se eles tem ação bactericida 

sozinhos ou em sinergismo. 

A atividade antimicrobiana isolada dos monoterpernos já foi relada em várias 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, mas em micobacterias, os estudos ainda são 

escassos.  

A atividade do citral na inibição do crescimento bacteriano foi primeiramente 

relatado em estudo feito por Kanno em 1950. Howse, Lewis e Pye em 1970 avaliaram a 

atividade antimicrobiana do citral contra cepas de B. cereus, S. aureus, S. elactis, E. coli, S. 

typhimurium e S. marcescens e obtiveram resultados de inibição de crescimento microbiano 

para todas as cepas testadas. Apolônio e col. (2014) testaram a atividade e inibição do citral 

contra cepas de S. aureus sensíveis e resistentes a meticiclina e L. monocytogenes, obtendo 

valores de CIM que variaram de 60 a 80mg/ml. O citral foi o principal constituinte do óleo da 

erva cidreira (L. alba) e do capim limão (C. citratus). Sandoval-Montemayor e colaboradores 

em estudo feito em 2012, observaram a atividade antibacteriana do citral frente cepa H37Rv de 

M. tuberculosis com CIM de 50µg/ml, porém não houve inibição do crescimento de cepas 

resistentes a isoniazida e rifampicina. 

Ait-Ouazzou e col. (2011) avaliaram a atividade para-cimeno e α-pineno contra L. 

monocytogenes e E. coli. As bactérias Gram-negativas foram mais resistentes a agentes 

antimicrobianos do que as bactérias Gram-positivas. A CIM do para-cimeno e α-pineno para a 

L. monocytogenes foi 0,5µg/mL e 0,5µg/mL, respectivamente, já para a E. coli os 

monoterpenos não apresentaram atividade de inibição. O para-cimeno foi encontrado em 

concentrações consideráveis em três (L. alba, L. sidoides e P. amboinicus) dos cinco óleos 

testados no presente estudo e o α-pineno somente foram encontrados traços no óleo da casca 

da canela. Atividade do para-cimeno também foi avaliada por Sandoval-Montemayor e col. 

(2012) contra a cepa H37Rv de M. tuberculosis, mas não foi relatado atividade de inibição de 

crescimento bacteriano. 

A avaliação do potencial antimicrobiano do limoneno foi avaliado por Sonboli e 

col. (2005), onde obtiveram resultados positivos para a inibição do crescimento do S. aureus 

(CIM 0,2 a 2,5mg/ml), S. epidermidis (CIM 0,6 a 5,0mg/ml), E. feacalis (7,5 a 15,0mg/ml) e 

do B. subtilis (CIM 0,5 a 1,9mg/ml). O limoneno foi o composto com o segundo maior 

percentual de concentração encontrando no óleo da erva cidreira (L. alba) no presente estudo. 
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Sonbole e col. (2006) avaliaram a atividade do eucaliptol frente cepas de S. 

aureus, E. coli e B. subtilis, onde houve inibição do crescimento bacteriano com CIM que 

variaram de 3,7 a 15mg/ml para o S. aureus, 1,8 a 7,2mg/ml para a E. coli e 0,9 a 7,2mg/ml 

para o B. subtilis. O eucaliptol, no presente estudo, foi encontrado em traços de concentração 

no óleo da casca da canela (C. zeilanicum) e foi o terceiro em percentual de concentração no 

óleo das folhas do alecrim pimenta (L. sidoides). 

Rossato e col. em 2007 avaliaram a atividade de dois monoterpenos, o geraniol e 

o timol frente às cepas de S. subtilis, B cereus, S. aureus e E. coli. Obtiveram resultados de 

CIM de 0,08mg/ml, 0,7mg/ml, 0,7mg/ml e 1,4mg/ml, respectivamente para o geraniol e 

0,7mg/ml, 0,7mg/ml, 0,7mg/ml e 1,4mg/ml para o timol, mostrando o potencial 

antimicrobiano desses dois monoterpenos. No presente estudo, o timol foi o componente 

majoritário do óleo extraído das folhas do malvarisco (P. amboinicus) e o geraniol foi 

encontrado no óleo da erva cidreira (L. alba) e do capim limão (C. citratus). Wong e col. 

(2008) também avaliaram a atividade do citral e geraniol, porém não relataram atividade de 

inibição do crescimento quando testada em cepas de M. avium subs. paratuberculosis. A 

atividade do geraniol também foi avaliada por Sandoval-Montemayor e col. (2012) em cepas 

de M. tuberculosis sensíveis e resistentes à rifampicina e isoniazida. O geraniol conseguiu 

inibir a cepa H37Rv com CIM de 200µg/ml, mas não se mostrou eficaz contas as cepas 

resistentes.  

A atividade de inibição de crescimento bacteriano do trans-cinamaldeído 

(cinamaldeído) foi avaliada em vários microrganismos como: S. aureus (BOWLES; 

SACKITEY; WILLIAMS, 1995; OOI et al., 2006; SHASHIDAR, 2002;SURESH; INGLE; 

LAKSHMI, 1992), H. pylori (ALI et al., 2005), C. botulinum (BOWLES; MILLER, 1993), E. 

coli O157:H7, S. entérica sorotipo Typhimurium (HELANDER et al., 1998; OOI et al., 

2006), K. pneumoniae (SHASHIDAR, 2002; SURESH; INGLE; LAKSHMI, 1992), P. 

vulgaris (OOI et al., 2006), P. aeruginosa (OOI et al., 2006; SHASHIDAR, 2002; SURESH; 

INGLE; LAKSHMI, 1992), S. mutans, S. milleri, S. mitis e P. oris (DIDRY; DUBREUIL; 

PINKAS, 1994). Wong et al. (2008) avaliaram a atividade antimicrobiana de 18 compostos 

contra o Mycobacterium avium subespécie paratuberculosis. Observou-se que seis dos 18 

compostos foram capazes de inibir o crescimento bacteriano. O composto mais eficaz foi o 

trans-cinamaldeído, com CIM de 25,9 µg/mL.  

Semelhante ao que ocorre com o M. tuberculosis, que apresenta alto conteúdo 

lipídico em sua parede celular, conferindo-lhe baixa permeabilidade e resistência a agentes 

antimicrobianos (FORRELLAD et al., 2013; HOFFMANN et al., 2008), observa-se que as 
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bactérias Gram negativas são mais resistentes aos óleos essenciais in vitro quando 

comparadas às Gram positivas, uma vez que bactérias Gram negativas apresentam uma 

membrana externa rica em fosfolipídios, lipopolissacarídeos e proteínas, que conferem 

resistência aos agentes antimicrobianos e óleos essenciais (RANA; SINGH; GWAL, 2011; 

ZAGO, 2009). 

Estudos indicam que óleos essenciais têm efeito bactericida contra diferentes 

bactérias (KUBO; MUROI; HIMEJIMA, 1993; NENOFF; HAUSTEIN; BRANDT, 1996). 

Segundo OHNO et al, 2003, há diferenças na atividade bactericida entre os óleos essenciais, 

embora a razão exata ainda não tenha sido esclarecida. Esses achados corroboram com os 

encontrados no presente estudo. 

Os diferentes valores de CIM encontrados nos dois ensaios, para os óleos testados, 

podem ser explicados pelo fato dos experimentos terem sido realizados em dias diferentes, o 

que acarretou na utilização de microrganismos com dias de crescimento diferentes, embora 

sempre utilizando culturas jovens (FRANZBLAU et al.,1998; PALOMINO et al., 2002). 

Atrelado a isso, pode ter ocorrido preparação dos inóculos com concentrações diferentes de 

microrganismos, uma vez que sua técnica de preparação se baseava na comparação visual 

entre a turvação da suspensão bacteriana com a escala número 1 de McFarland. 

Outro aspecto que deve ser considerado na obtenção desses valores é inerente a 

hidrofobicidade do óleo essencial, propriedade que dificulta a mistura homogênea com o meio 

de cultura, podendo ocasionar diferenças no crescimento microbiano (SILVA et al., 2009), 

daí a necessidade da adição de Tween 80 (BUENO-SANCHEZ et al., 2009). 

Foi observado que a rifampicina na concentração de 0,5µg/mL foi capaz de inibir 

o crescimento da cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis em todos os experimentos, 

demonstrando ser uma cepa sensível (SINGH et al., 2012). 

AS contaminações observadas no primeiro ensaio com o óleo essencial da cas ca 

canela não invalidaram o ensaio, uma vez que os poços que sofreram contaminação não foram 

levados em consideração para os cálculos. Acrescenta-se que os ensaios foram realizados em 

sextuplicatas, no qual a CIM se manteve uniforme, não sendo desta forma, alterada pela 

contaminação. A incidência de contaminação varia entre laboratórios e ocorre pela presença 

de diversos fatores, entre eles, cita-se a utilização de meios líquidos, como o que foi utilizado 

nos nossos experimentos deste estudo, nos quais a ocorrência é significante (SINGH et al., 

2012). 

No presente estudo, foi calculado a potência antimicrobiana aproximada dos óleos 

essenciais que apresentaram atividade de inibição de crescimento bacteriano, com o objetivo 
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de comparar as atividades entre os óleos e assim determinar qual o que demonstrou maior 

potência contra a cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis. Esse parâmetro de comparação da 

potência aproximada da atividade antimicrobiana de óleo essencial, ainda não foi relatado na 

literatura. 

O óleo essencial que apresentou maior potência foi o óleo extraído das folhas do 

alecrim pimenta (Lippia sidoides). A potência aproximada foi de 5,4 x 10-4, representando que 

foram necessárias 11,2 x 1023 moléculas do óleo essencial para inibir o crescimento de 3 x 

106UFC. Esse valor de potência é bem menor quando comparado às potências das drogas de 

primeira escolha para o tratamento da tuberculose. A rifampicina, neste estudo apresentou 

uma potência de 1,63, valor que é 3 mil vezes maior que o óleo do alecrim pimenta. Quando 

comparado com as outras três drogas, isoniazida [CIM: 0,05µl/ml (Rosseti et al., 2002) – 

Potência: 6,6], etambutol [CIM: 12,5µl/ml (DANAC; MANGALAGIU, 2014) – Potência: 

0,016] e pirazinamida [CIM: 50µl/ml (LIMA; BISPO; SOUZA, 2011 – Potência: 0,0025), o 

óleo do alecrim pimenta apresentou potência antimicrobiana 12,2 mil, 29,6 e 4,6 menor, 

respectivamente.  

O óleo essencial extraído das folhas da casca da canela (Cinnamomun zeylanicum) 

teve uma potência aproximada de 4,7 x 10-4, representando que foram necessárias 12,8 x 1023 

moléculas do óleo essencial para inibir o crescimento de 3 x 106UFC. Comparando essa 

potência com a da rifampicina, o óleo essencial possui uma atividade 3,4 mil vezes menor. E 

comparando com as outras três drogas, isoniazida [CIM: 0,05µl/ml (Rosseti et al., 2002) – 

Potência: 6,6], etambutol [CIM: 12,5µl/ml (DANAC; MANGALAGIU, 2014) – Potência: 

0,016] e pirazinamida [CIM: 50µl/ml (LIMA; BISPO; SOUZA, 2011 – Potência: 0,0025), o 

óleo da canela apresentou potência antimicrobiana 14 mil, 34,0 e 5,3 menor, respectivamente.  

A potência do óleo extraído das folhas do malvarisco (Plectranthus amboinicus) 

foi de 4,4 x 10-4, representando que foram necessárias 15,6 x 1023 moléculas do óleo essencial 

para inibir o crescimento de 3 x 106UFC. Esse valor de potência é bem menor quando 

comparado às potências das drogas de primeira escolha para o tratamento da tuberculose. A 

rifampicina possui atividade 3,7mil vezes maior que o óleo da canela. Quando comparado 

com as outras três drogas, isoniazida [CIM: 0,05µl/ml (Rosseti et al., 2002) – Potência: 6,6], 

etambutol [CIM: 12,5µl/ml (DANAC; MANGALAGIU, 2014) – Potência: 0,016] e 

pirazinamida [CIM: 50µl/ml (LIMA; BISPO; SOUZA, 2011 – Potência: 0,0025), o óleo do 

malvarisco apresentou potência antimicrobiana 15mil, 36,4 e 5,7 menor, respectivamente. 

O óleo que apresentou menor potência neste estudo foi o extraído das folhas do 

capim limão (Cymbopogon citratus), com valor de 1,2 x 10-4, representando que foram 
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necessárias 11,2 x 1023 moléculas do óleo essencial para inibir o crescimento de 3 x 106UFC. 

A rifampicina possui atividade 13,5mil vezes maior que o óleo da canela. Quando comparado 

com as outras três drogas, isoniazida [CIM: 0,05µl/ml (Rosseti et al., 2002) – Potência: 6,6], 

etambutol [CIM: 12,5µl/ml (DANAC; MANGALAGIU, 2014) – Potência: 0,016] e 

pirazinamida [CIM: 50µl/ml (LIMA; BISPO; SOUZA, 2011 – Potência: 0,0025), o óleo do 

malvarisco apresentou potência antimicrobiana 55mil, 133,3 e 20,1 menor, respectivamente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os óleos essenciais são alternativas promissoras na descoberta de novos agentes 

terapêuticos. Os resultados do presente estudo mostram que os óleos essenciais das folhas do 

alecrim pimenta, capim limão e malvarisco e da casca da canela, contêm substâncias com 

propriedades de inibição do crescimento da cepa padrão H37Rv de M. tuberculosis, 

semelhante ao relatado por estudos anteriores, mas ainda são escassos os estudos que relatam 

essa atividade em micobactérias. A atividade antimicobacteriana dos óleos essenciais pode 

estar relacionada a lipofilicidade dos terpenos, característica que interfere nas propriedades da 

membrana bacteriana, e as propriedades farmacológicas podem ser efeitos sinérgicos entre os 

vários componentes presentes nos óleos. E devido à presença de vários componentes com 

ações farmacológicas distintas, a bactéria se torna menos eficaz no desenvolvimento de 

resistência e/ou adaptação.  

Os resultados encontrados demonstram o alto valor biológico das plantas 

medicinais e de seus subprodutos gerados a partir do metabolismo secundário, apresentando 

elevado potencial antimicobacteriano e estudos mais aprofundados relacionados com o 

sinergismo entre os compostos presentes no óleos essenciais, sinergismo entre os compostos 

testados e drogas de referência, testes para avaliar a CIM contra cepas resistentes e avaliação 

de citotoxicidade celular são necessários para esclarecer os mecanismos de ação dos terpenos 

contra M. tuberculosis e avaliar novas moléculas como candidatas a futuros agente 

terapêuticos no combate à Tuberculose. 
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APÊNDICE A 

 

Pico R.Time Teor (%) Probabilidade de Acerto Composto 
1 15.258 1.72 96% 6-Ethyl-5Hepten-2-One B 
2 17.617 3.72 96% para-Cymene 
3 17.900 11.63 96% 1-Limonene 
4 19.667 2.71 95% Gamma-Terpinene 
5*     
6 29.808 2.6 97% Nerol 
7 30.733 30.50 95% (Z)-(CAS) Neral 
8 31.308 3.62 97% Geraniol 
9 32.467 40.08 94% Geranial 
10 45.092 1.79 93% Germancrene-D 

*pico não identificado. 
 
Análise cromatográfica do óleo essencial extraído das folhas da erva-cidreira, 

realizada através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (GC/EM) 

(ADAMS, 2001). 
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APÊNDICE B 

 

Pico R.Time Teor (%) Probabilidade de Acerto Composto 
1 12.075 2.71 97% Alpha-Thujene 
2 15.525 5.35 97% Myrcene 
3 17.133 3.23 96% Alpha-Terpinene 
4 17.642 28.74 95% para-Cymene 
5 18.058 7.54 96% 1,8-Cineole 
6 19.667 9.79 95% Gamma-Terpinene 
7 30.200 3.42 96% Thymyl Methyl Ether 
8 34.167 6.28 93% Thymol 
9 41.150 30.16 96% Beta-Caryophyllene 
10 47.975 2.77 93% Caryophyllene Oxide 

 

Análise cromatográfica do óleo essencial extraído das folhas do alecrim-pimenta, 

realizada através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (GC/EM) 

(ADAMS, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

APÊNDICE C 

 

Pico R.Time Teor (%) Probabilidade de Acerto Composto 
1 15.542 13.40 96% Myrceno 
2 25.233 0.60 94% Citronellal 
3 25.933 1.28 87% Limonene Oxide 
4 27.01 1.93 87% Cis-Limonene Oxide 
5 30.692 33.35 95% (Z)-(CAS) Neral 
6 31.283 3.38 96% Geraniol 
7 32.417 45.42 94% (E)-(CAS) Geranial 
8 33.483 0.63 77% Thymol 

 

Análise cromatográfica do óleo essencial extraído das folhas do capim-limão, 

realizada através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (GC/EM) 

(ADAMS. 2001). 
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APÊNDICE D 

 

Pico R.Time Teor (%) Probabilidade de Acerto Composto 
1 15.517 1.07 96% Myrcene 
2 17.125 1.37 96% Delta-4-Carene 
3 17.617 11.22 95% para-Cymene 
4 19.667 10.27 95% Gamma-Terpinene 
5 2.925 2.28 97% Terpineol-4 
6 34.242 61.47 93% Thymol 
7 41.108 5.32 97% Beta-Caryophyllene 
8 41.733 3.61 94% Alpha-Bergamotene 
9 43.208 1.35 96% Alpha-Humulene 
10 47.975 2.04 93% Caryophyllene Oxide 

 

Análise cromatográfica do óleo essencial extraído das folhas do malvarisco, 

realizada através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (GC/EM) 

(ADAMS. 2001). 
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APÊNDICE E 

 

Pico R.Time Teor (%) Probabilidade de Acerto Composto 
1 10.283 0.49 96% Styrene 
2 12.500 1.76 98% Alpha-Pinene 
3 13.342 0.58 97% Camphene 
4 14.908 0.70 97% 1-Beta-Pinene 
5 17.867 0.79 96% 1-Limonene 
6 18.050 1.65 96% 1,8-Cineole 
7 25.983 0.49 97% 3-Phenylpropionaldehyde 
8 26.925 0.63 91% Terpineol-4 
9 27.700 0.82 96% 1-Alpha-Terpineol 
10 29.467 0.63 93% Cinnamic aldehyde cis 
11 32.800 86.00 95% Cinnamic aldehyde trans 
12 42.208 5.46 95% Acetate Cinnamyl  

 

Análise cromatográfica do óleo essencial extraído da casca da canela, realizada 

através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (GC/EM) (ADAMS. 

2001). 

 
 

 


