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AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTIMICROBIANA
A quantificação da actividade antimicrobiana dos óleos essenciais é indispensável na
exploração da sua aplicação. Os óleos essenciais, tal como outros agentes antimicrobianos
podem exercer os mais variados efeitos sobre a célula microbiana, quer na sua estrutura quer no
seu funcionamento e, sempre que possível, a identificação dos alvos celulares deve constituir uma
meta. No presente capítulo abordam-se os métodos de avaliação da actividade antimicrobiana
utilizados com maior frequência (Bloomfield 1991, Burt 2004, Lahlou 2004).
Efeito microbiostático ou microbiocida
Dado que não só a acção dos agentes antimicrobianos ocorre contra as células bacterianas,
mas igualmente contra as células de fungos, algas, protozoários, entre outras estabelece-se a
utilização de termos que englobem a acção sobre todos os tipos de células (mais generalista) ou
seja microbiostático e microbiocida. Estes termos indicam pois a divisão da acção dos agentes
biocidas em dois níveis. É de salientar que, sempre que se trabalha apenas com um tipo de
células então a acção reporta-se a esse grupo, por exemplo se a acção é avaliada contra
bactérias, nesse caso os níveis serão bacteriostático e bactericida, se for sobre fungos então os
termos a utilizar correspondem a fungistático e fungicida.
O termo microbiostático é o termo utilizado para indicar o nível de acção do agente que
provoca uma inibição do crescimento microbiano em condições que permitem o normal
desenvolvimento. Este efeito tem carácter reversível uma vez que após a neutralização do agente
as células microbianas recuperam a sua capacidade de reprodução (Bloomfield 1991). O efeito
microbiocida ocorre no calas após a eso em que as céluxposição ao agente não são recuperadas,
ou seja não ultrapassam a lesão provocada pelo agente e, por isso, o crescimento não acontece
mesmo após a neutralização do agente (Bloomfield 1991).
A avaliação antimicrobiana é geralmente realizada sob populações microbianas e não sobre
células individualizadas e assim pode-se encontrar algumas células em reprodução, enquanto que
outras estão mortas ou seja existe uma situação dinâmica e por isso as diferenças entre os
valores microbiostáticos e microbiocidas é, por vezes, difícil.
Cinética da acção antimicrobiana
De modo a estabelecer o efeito microbiostático ou microbiocida de um agente é primordial a
análise do crescimento microbiano em condições normais (na ausência do agente e sob
condições de nutrição, temperatura e atmosfera favoráveis). O crescimento em sistema
descontínuo é o adoptado na generalidade. A Fig. 1 representa as curvas típicas para os efeitos
microbiostático e microbiocida. A Fig. 1a) representa a curva de crescimento em condições
normais e pode ser dividida em:
fase exponencial durante a qual ocorre a divisão celular segundo uma relação
exponencial (a fase lag foi suprimida pela utilização de um pré-inóculo).
fase de desaceleração em que o crescimento se atenua no fim da fase exponencial.
fase estacionária o número de total de células viáveis mantêm-se constante. Esta fase
ocorre devido a alguns factores tais como o esgotamento de nutrientes ou oxigénio,
mudança no valor de pH e a acumulação de produtos tóxicos.
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O efeito microbiostático pode ser assumido como um aumento na fase lag em conjunto
com uma diminuição da taxa específica de crescimento (µ) que pode ser parcial (como
na Fig. 1b) ou total (como na Fig. 1c).

Fig. 1. Curvas de crescimento. Curva
fase exponencial,
normal, a)
fase
de
desaceleração,
fase estacionária, b) e c) curvas
que
correspondem
ao
efeito
microbiostático, d) e) e f) curvas de
sobrevivência, efeito microbiocida.

A cinética do efeito microbiocida é geralmente avaliada através de curvas de sobrevivência. A
curva típica de morte está representada na Fig. 1d. As curvas do tipo e) e f) da Fig. 1 estão
associadas a taxas de morte elevadas.
A taxa específica de crescimento (µ) ou o tempo de duplicação (td) são dois parâmetros que
podem ser utilizados na quantificação da actividade antimicrobiana.
Quando são utilizados métodos turbidimétricos na avaliação do crescimento microbiano o valor
de µ corresponde ao gradiente do sector da curva que pertence à fase exponencial da curva de
crescimento (Koch, 1994). O valor do tempo de duplicação iguala a:
Tempo de duplicação=ln 2/µ
No caso de serem utilizados métodos de contagem de células viáveis aplica-se a dois pontos
da fase exponencial a seguinte equação (Brock, 1971):
K = log Xt – log X0 / (0.301) t
Onde X0 = o valor da população no início da fase log; Xt = o valor da população no ponto
mais elevado da fase log; t = tempo decorrido entre X0 a Xt; e 1/K= tempo de geração.
Factores que influenciam a avaliação da actividade antimicrobiana
A avaliação da actividade antimicrobiana dos óleos essenciais é uma tarefa difícil devido à
volatilidade destes, bem como à sua insolubilidade em água. É, de particular importância a
natureza hidrofóbica e a elevada viscosidade dos óleos essenciais que podem provocar uma
irregular distribuição pelo meio de cultura e igualmente uma diluição não homogénea.
De acordo com vários estudos (Janssen et al. 1987, Rios et al. 1988, Bloomfield 1991)
evidenciam-se alguns factores especialmente importantes no estudo da actividade de óleos
essenciais: i) a técnica de ensaio, ii) a composição do meio de crescimento, iii) os microrganismos
usados, iv) o método de extracção do óleo essencial, v) o valor de pH, vi) a solubilidade do óleo no
meio de cultura e vii) temperatura, entre outros. Alguns destes factores são seguidamente
abordados.
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A técnica de ensaio
As técnicas frequentemente utilizadas na avaliação da actividade antimicrobiana dos óleos
essenciais são geralmente adaptadas dos métodos aplicados aos antibióticos (Hammer et al.
1999, Santos et al. 1997, NCCLS 2000). Estas técnicas podem ser classificadas de acordo com a
necessidade ou não uma dispersão homogénea em água. A técnica que não requer uma
dispersão homogénea em água é o método de difusão em agar na qual são utilizados discos,
orifícios, cilindros como reservatórios ou discos como fonte de vapor (Janssen et al. 1987,
Kalemba e Kunicka 2003).
O reservatório contendo o óleo essencial a ser avaliado é colocado em contacto com o meio
inoculado, e após incubação, o diâmetro da zona transparente à volta do reservatório (diâmetro de
inibição) é medido. Este método foi originalmente desenhado para calcular as quantidades de
antibiótico produzidas em extractos crus.
Diferentes tipos de reservatórios podem ser utilizados: discos de papel de filtro ou reservatórios
colocados na superfície do meio ou ainda orifícios feitos no próprio no meio de cultura. Em
qualquer dos casos a quantidade de óleo e o diâmetro do reservatório são parâmetros cruciais.
Técnicas que requerem uma dispersão homogénea em água (método de diluição; agar ou
meio de cultura liquido) são aplicadas para a determinação dos valores de CMI (Concentração
Mínima Inibitória) e CMB (Concentração Mínima Bactericida) através da análise das curvas de
crescimento por comparação com a cultura de controlo (sem a adição do óleo essencial).
O método de difusão em agar é o mais utilizado na determinação da actividade antimicrobiana
dos óleos essenciais e é considerado bastante preciso, apesar de alguns aspectos menos
favoráveis puderem ser apontados, tais como devido à volatilidade dos componentes dos óleos
essenciais estes desaparecerem conjuntamente com o solvente durante a incubação, enquanto
que os componentes menos solúveis podem não se difundir de modo apropriado no meio de
cultura (Janssen et al. 1987, Kalemba e Kunicka 2003, Burt 2004). Quando se aplica este método
são utilizadas placas de Petri, geralmente de 9 cm que são preenchidas com cerca de 10 a 20 ml
de meio de cultura e posteriormente inoculadas com o microrganismo teste. A colocação do óleo
essencial é realizada usualmente de duas maneiras: através da disposição de discos de papel
(Kim et al. 1995, Senatore et al. 2000, Burt e Reindres 2003, Wilkinson et al. 2003, Faleiro et al.
2003, 2005) ou no interior de um poço (orifício) feito no agar (Baratta et al. 1998, Lis-Balchin et al.
1998, Dorman e Deans 2000).
Os parâmetros a ter em atenção são o diâmetro do disco ou do poço, a quantidade do óleo e
do solvente ou emulsionante utilizado. Este último factor parece variar consideravelmente e são
várias as substâncias utilizadas, nomeadamente tem sido referida a utilização do álcool (Deans e
Svoboda 1989, Sivropoulou et al. 1996, Ouattara et al. 1997, Marino et al. 2001), do composto
Tween-20 (Man e Markham 1998, Hammer et al. 1999, Pol e Smid 1999, Griffin et al. 2000), do
composto Tween-80 (Cosentino et al. 1999, Mourey e Canillac 2002, Hood et al. 2003, Wilkinson
et al. 2003), do metanol (Niu e Gilbert 2004) e do sulfoxido de dimetilo (Hili et al. 1997, Firouzi et
al. 1998). É, de particular importância que se verifique que as concentrações do agente
emulsionante ou o solvente utilizado não prejudicam o crescimento dos microrganismos utilizados.
Outro aspecto a ter em conta é o seguimento dos ensaios através da inserção de culturas controlo
negativas, ou seja a adição do óleo essencial é substituída por água estéril ou o solvente. Do
mesmo modo a inserção de culturas positivas que são constituídas pela adição de um antibiótico
padrão em vez do óleo essencial é, igualmente crucial na metodologia de avaliação da actividade
dos óleos essenciais.
A eficácia do óleo essencial é revelada pelo tamanho da zona de inibição do crescimento do
microrganismo utilizado no teste e o grau de actividade é expresso como o diâmetro da referida
zona (em mm ou cm) e, geralmente é incluído o diâmetro do disco.
Em virtude da facilidade de execução e da necessidade de reduzidas quantidades do óleo a
testar este método é recomendado na pré-avaliação de um número considerável de óleos
essenciais e posteriormente os que apresentam maior actividade são sujeitos a estudos mais
aprofundados. Este método é ainda aplicado na verificação da susceptibilidade de um elevado
número de microrganismos a determinado óleo essencial.
O método de diluição em agar ou em meio liquido é utilizado, quer em bactérias quer em
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fungos. Neste método são utilizados tubos ou frascos de volumes que podem variar de 100 ml a
2 -5 ml de meio de cultura suplementado com diferentes concentrações do óleo essencial a testar.
A utilização de métodos baseados em microdiluições tem tido uma crescente aceitação (Shapiro
et al. 1994, Avato et al. 1997, Mann e Markham 1998, Lambert et al. 2001, Burt e Reinders 2003,
Faleiro et al. 2005) e mostra-se um método bastante expedito na determinação dos valores CMI e
CMB.
A eficácia da actividade dos óleos essenciais quando se aplica este método, quer se utilize
tubos ou microplacas, é verificada por turbidimetria (Faleiro et al. 2005), colorimetria (Burt e
Reinders 2003) ou ainda por contagem de viáveis (Sivropoulou et al. 1997). É forçoso destacar o
elevado esforço requerido por este último método em contrapartida com a medição por
turbidimetria que é um método muito mais expedito. Os valores CMI e CMB são retirados das
curvas de crescimento ou morte como descrito no ponto “Cinética da acção antimicrobiana”.
A aplicação de métodos baseados em microdiluições na avaliação da actividade dos óleos
essenciais que são bastante expeditos e com forte aplicação na desterminação da
susceptibilidade a antibióticos (Chapin e Musgnug 2004) podem fornecer um volume de
informação incalculável nos nossos dias onde a procura de novos agentes antimicrobianos tem
crescido exponencialmente e em particular a de produtos naturais, como os óleos essenciais. A
acrescentar a possibilidade destes métodos realizarem um rápida discriminação das estirpes
resistentes que actualmente constituem um sério perigo para a saúde pública.
Existem ainda outros métodos menos referidos e que são considerados não-convencionais
como, por exemplo, os métodos denominados por microatmosfera, bioautografia e
bioimpedimetrico (Burt 2004, Kalemba e Kunicka 2003).
O método denominado por microatmosfera resultou fundamentalmente de uma ligeira
modificação do método de difusão em agar e é mais apropriado na determinação da actividade do
óleo essencial na fase de vapor. Este método aplica-se a óleos que se destinam a ser utilizados
como conservantes de atmosferas. Assim neste método o disco com o óleo essencial é colocado
na tampa da placa de Petri que é posteriormente invertida e colocada a incubar. A actividade é
expressa do mesmo modo que no método por difusão em agar, ou seja é indicada a zona de
inibição do crescimento microbiano (Amvam et al. 1998, Bishop et al. 1997).
Na avaliação de extractos de plantas é utilizado o método denominado por bioautografia (Rios
et al. 1988, Tellez et al. 2000, Kobaisy et al. 2001). Este método é raramente aplicado na
avaliação dos óleos essenciais (Rios et al. 1988, Sridhar et al. 2003). Os extractos são
constituídos por diversos componentes que se podem separar através de cromatografia em papel
ou por camada fina. Quando o solvente se evapora pode-se colocar o meio de cultura liquido
inoculado no papel ou nas placas de cromatografia. Após o período de incubação adequado o
crescimento microbiano é avaliado. No caso de actividade o crescimento é nulo e, então os
componentes do extracto são eluidos e posteriormente identificados.
O método de avaliação da actividade antimicrobiana dos óleos essenciais não-convencional
designado por bioimpedimetrico é caracterizado por ser muito expedito e possuir as vantagens
dos métodos rápidos. O método baseia-se na correlação entre a alteração dos parâmetros
eléctricos do crescimento microbiano que estão ligados de modo restrito com a actividade
metabólica do microrganismo em teste e igualmente ao número de células viáveis. Os resultados
desta avaliação são expressos por tempo de detecção (TD). Este parâmetro é definido como o
tempo necessário para que a cultura microbiana alcance a quantidade limiar que geralmente é
igual a106 ufc.ml-1. Deste modo a actividade antimicrobiana do óleo essencial pode ser expressa,
quer pelo tempo que a cultura na presença do óleo leva a atingir o tempo de detecção em
comparação com a cultura microbiana negativa ou ainda pela taxa de decréscimo do número de
células (Lachowicz et al. 1998; Wan et al. 1998; Marino et al. 1999; Marino et al. 2001)
O microrganismo teste
A actividade dos óleos essenciais sobre as células microbianas do mesmo género e espécie
determinada nas mesmas condições, de modo geral aparenta ser similar (Faleiro et al. 2005,
Mourey e Canillac 2002). Ressalve-se a importância de se utilizar um número significativo de
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estirpes nesta determinação.
É reconhecido que a actividade antimicrobiana aumenta com o decréscimo do tamanho do
inóculo e por isso é crucial que a densidade da população microbiana seja padronizada nestes
ensaios.
O meio de cultura e o valor do pH
A utilização de determinados meios de cultura na determinação da susceptibilidade a agentes
antimicrobianos como os antibióticos está padronizado e a utilização do meio Mueller-Hinton é a
recomendada (NCCLS 2000) e também já foi adoptado na determinação da susceptibilidade aos
óleos essenciais (Hammer et al. 1999). O meio de cultura pode não só activar ou decrescer a
actividade do óleo essencial como pode proteger as células microbianas dos agentes, como os
meios de cultura mais ricos. É pois necessário que os vários trabalhos sejam homogéneos, pois
tem uma importância vital na comparação da acção antimicrobiana.
Relativamente ao efeito do valor de pH na actividade dos óleos essenciais, é reconhecido que
os fenóis e ácidos carboxilicos só podem atravessar a célula microbiana quando estão na forma
não carregada e para os compostos dos óleos essenciais eugenol, l-carvone, d-carvone, e mentol
a sua actividade é superior quando o valor de pH do meio de cultura sobe de 6 para 8 (Janssen et
al.1987, Bloomfield 1991).
O valor de pH pode ainda intervir ao nível de modificações na distribuição da carga na
superfície da célula microbiana e por isso a ligação do composto do óleo carregado à célula
microbiana pode ser comprometida.
Interacções entre os componentes dos óleos essenciais
Os óleos essenciais são misturas complexas de uma enorme diversidade de compostos e a
actividade antimicrobiana dos óleos essenciais é pois relacionada com a sua composição,
configuração, o seu teor e ainda as possíveis interacções entre eles (Lis-Balchin et al. 1998). Três
efeitos podem ser destacados: adição, antagonismo e sinergismo. O efeito adicional ocorre
quando o efeito combinado é igual à soma dos efeitos individuais. O antagonismo ocorre quando o
efeito da combinação dos compostos é inferior ao efeito quando são aplicados individualmente.
Por outro lado, quando o efeito da combinação dos compostos é maior que a soma dos efeitos
individuais está-se na presença de um fenómeno de sinergismo.
Para efeitos quantitativos é utilizado o conceito de concentrações inibitórias fraccionadas (CIF,
fractional inhibitory concentrations). O valor CIF para cada composto numa combinação é,
geralmente, calculado utilizando os valores de CMI. O valor CIF é expresso pela relação entre o
valor de CMI do composto na combinação em relação ao valor de CMI quando se aplica a
substância individualmente. A soma dos valores CIF (o índex CIF) para os componentes da
combinação mais eficaz é o indicador da natureza da sua interacção. O valor do índex CIF aceite
como indicador de sinergia é 0,5, e para a adição é 1,0. Se o valor CIF excede este último, então
considera-se que ocorre antagonismo (Hodges e Hanlon 1991).
Algumas misturas de óleos essenciais podem resultar ineficazes e o elevado potencial de um
óleo pode ficar diluído na combinação e daí a importância da determinação da interacção dos
óleos/componentes (Lis-Balchin e Deans 1998).
É importante referir o estudo conduzido por Delaquis e colaboradores (2002) onde testaram
misturas de fracções dos óleos essenciais de coentros (sementes e folhas), aneto e eucalipto
contra bactérias gram positivas e gram negativas e a levedura Saccharomyces cerevisae e foilhes possível discriminar os efeitos aditivo, antagonista e de sinergismo.
Em alimentos a actividade antibacteriana resultante da combinação de diferentes óleos
essenciais em conjunto com outros agentes antibacterianos (ex: ácidos orgânicos) pode resultar
em sinergismo e ao se associarem outras técnicas de conservação (ex: utilização de temperaturas
baixas) a inibição bacteriana é bastante mais eficaz (Lin et al. 2004).
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Alvos celulares
Em comparação com o número de estudos sobre as características dos óleos essenciais e dos
seus componentes o número de estudos sobre os mecanismos de acção é bastante inferior
(Lambert et al. 2001, Dorman e Deans 2000). De acordo com o elevado número de tipos de
compostos químicos que são constituídos os óleos essenciais é de esperar que vários alvos
celulares sejam atingidos durante a sua acção (Carson et al. 2002). Os alvos celulares referidos
como locais de actividade dos óleos essenciais estão representados na Fig 2 e são: a degradação
da parede celular (Helander et al. 1998), o distúrbio da membrana citoplasmática, alteração da
força motriz protónica, fluxo de electrões, transporte activo, coagulação dos constituintes
celulares, perda de constituintes celulares (Cox et al. 2000, Dorman e Deans 2000, Lambert et al.
2001, Ultee et al. 2000, 2002). Estas acções estão ligadas a uma das mais importantes
características dos óleos essenciais que é serem hidrofóbicos o que lhes permite a distribuição
pelos lípidos da membrana celular e mitocôndrias com a consequente alteração da sua estrutura e
torná-las mais permeáveis. Nesta altura é pois possível que ocorra a perda de iões e algum teor
celular (Lambert et al. 2001, Carson et al. 2002, Ultee et al. 2002)

Fig. 2. Principais alvos celulares
dos óleos essenciais.

Avaliação da actividade antimicrobiana dos óleos essências em sistemas alimentares
Nos últimos anos tem-se assistido a uma crescente procura de produtos naturais por parte dos
consumidores que são actualmente mais intervenientes e exigentes. Este tipo de comportamento
direccionou, quer os investigadores quer as industrias agro-alimentares na pesquisa de aditivos
alimentares naturais, em especial os de origem vegetal que possam assegurar um tempo de
conservação adequado às novas realidades do mercado global, bem como às preocupações do
novo tipo de consumidor (Gould 2001). Deste modo, na última década assistiu-se ao
aparecimento de um número significativo de trabalhos científicos sobre a actividade dos óleos
essenciais em sistemas alimentares, em particular em carnes e produtos cárneos (Burt 2004).
Muitos dos compostos alvo de estudos recentes já são utilizados à séculos, quer como
substâncias aromatizantes, quer como conservantes. No entanto, com a alteração das técnicas de
produção face à necessidade de uma vida de prateleira mais prolongada surgiram os designados
microrganismos emergentes e, consequentemente surgiu a procura de substâncias para o seu
controlo. Outro facto preocupante é o aparecimento de microrganismos resistentes aos agentes
antimicrobianos e a aquisição de resistência pelas bactérias patogénicas de origem alimentar
(White et al. 2002) que pode constituir um enorme problema para a terapêutica. A utilização de
compostos naturais como os óleos essenciais pode ser considerada uma potencial ferramenta no
entrave ao desenvolvimento de resistências.
Da análise da avaliação da actividade antimicrobiana dos óleos essenciais in vitro e em
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alimentos é referida a necessidade de aumentar a concentração do óleo essencial nos alimentos
para atingir níveis semelhantes ao dos atingidos in vitro (Burt 2004, Holey e Patel 2005). As
diferenças nas concentrações utilizadas em alimentos vão desde 2 a 100 vezes à concentração
utilizada in vitro (Burt 2004). Algumas causas apontadas estão, geralmente ligadas à protecção
dos microrganismos nos alimentos, nomeadamente a influência dos factores intrínsecos do
alimento onde estão incluídos os teores de gordura, proteína, actividade da água, disponibilidade
de nutriente, valor de pH, concentração de sais, a própria estrutura do alimento e ainda os
factores extrínsecos que englobam a temperatura de conservação do alimento, a atmosfera e a
exposição à flora microbiana. É, de particular importância o facto de existir uma maior quantidade
e diversidade de nutriente disponível no alimento, em comparação com os nutrientes disponíveis
no meio de cultura que permitem aos microrganismos a reparação mais rápida dos danos
causados (Jay 1996, Skandamis et al. 2000, Gill et al. 2002).
A adição do óleo essencial ao alimento é geralmente directa (Tsigarida et al. 2000, Skandamis
e Nychas 2001, Singh et al. 2003;) ou ainda o óleo essencial ou um dos seus componentes
podem ser incorporados em películas que são depois aplicadas no alimento (Ouattara et al. 2000,
Oussalah et al. 2004).
As bactérias patogénicas de origem alimentar que são alvo maioritário nos estudos da
actividade dos óleos essenciais em alimentos são Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis,
Aeromonas hydrophyla, E. coli O157:H7 e em menor número as bactérias Bacillus cereus e
Staphylococcus aureus (Burt 2004).
As leveduras e os fungos filamentosos são igualmente importantes, quer em termos de
segurança alimentar quer em termos de assegurar uma boa qualidade dos alimentos durante um
período mais prolongado. Estes microrganismos têm a capacidade de crescer na maioria dos
produtos alimentares produzindo maus odores, descoloração e proteolise através da produção de
enzimas como as proteases e lipases (Jay 1996). O mais importante, em termos de segurança
alimentar é que podem produzir toxinas que presentes nos alimentos em pequenas quantidades
podem causar quadros patológicos muito graves com o comprometimento da vida do consumidor.
A eficácia dos óleos essenciais no controlo de leveduras e fungos filamentosos em alimentos é,
igualmente registada com a necessidade da utilização de concentrações mais elevadas do que
aquelas utilizadas in vitro (Lopez-Malo 2002).
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