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INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja [Citrus sinensis (L.) Osbeck], sendo responsável 

por 37% da produção mundial desse fruto e por 64% da produção global de suco de laranja, sendo o 

maior produtor deste produto (USDA, 2019; FAOSTAT, 2020). Após a laranja, a tangerina (Citrus 

reticulata Blanco) e o limão (Citrus limon L. Burmann f.) são as principais culturas cítricas produzidas no 

Brasil. Em 2018, foram produzidas cerca de 1.117.348 toneladas de limão e 331.667 toneladas de 

tangerina (IBGE, 2019). 

As frutas cítricas são expostas a muitas doenças pós-colheita, sendo as principais delas o bolor 

verde (causado pelo Penicillium digitatum), bolor azul (causado pelo P. italicum) e a podridão azeda 

(causada pelo Geotrichum citri-aurantii). Dentre esses, apenas o último não é controlado de forma eficaz 

por nenhum fungicida comercial. Entretanto, o uso de fungicidas químicos para o controle do Penicillium 

digitatum e Penicillium italicum têm originado cepas resistentes aos mesmos. Desta forma, a seleção de 

novas soluções capazes de combater estes patógenos se faz imprescindível para o aumento de 

produtividade no setor (MORAES BAZIOLI et al., 2019; FENG et al., 2011). 

Mediante a ineficiência dos fungicidas registrados contra a podridão azeda, muitos estudos vêm 

sendo conduzidos nos últimos buscando formas alternativas de tratamento, como é o caso de Zhou, Tao 

e Jia (2014) que relataram em seu estudo que o α-terpineol foi capaz de inibir o crescimento micelial do 

Geotrichum citri-aurantii na concentração de 2,00 μL/mL. E atribuíram sua atividade antifúngica a sua 

capacidade de causar alterações na morfologia das hifas, o que causa rompimento da membrana celular 

e vazamento de componentes celulares (Zhou et al, 2014). 

Outros estudos também denotam a atividade antifúngica do α-terpineol contra diferentes fungos, 

como no estudo de Kong et al. (2019), em que identificou esse monoterpeno como principal componente 

responsável pelos efeitos antifúngicos do Melaleuca alternifolia oil contra o Aspergillus ochraceus. An et 

al. (2019) também apontam o α-terpineol como um dos principais componentes do tea tree oil no controle 
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do Aspergillus niger, sendo sua ação antifúngica relacionada ao rompimento das paredes celulares, 

membranas e citoplasma e efeito negativamente o metabolismo energético. Em seu estudo sobre a 

atividade antifúngica do óleo essencial de Citrus reticulata Blanco Tao, Jia e Zhou (2014) indicaram o α-

terpineol como um dos componentes deste óleo essencial responsável pela atividade antifúngica contra 

o P. digitatum. 

OBJETIVO 

O objetivo do projeto foi testar a aplicação de nanoemulsão de α-terpineol em laranjas comerciais 

frente a inibição do Geotrichum citri-aurantii, causador da podridão azeda em citrus. E, mediante 

resultados positivos, testar a eficácia da nanoemulsão obtida em tangerinas e limões, além de verificar 

sua aplicabilidade na inibição de P. digitatum e P. italicum. 

METODOLOGIA 

Após diversos testes com diferentes formulações que resultaram em nanoemulsões pouco 

estáveis, novas pesquisas foram realizadas e verificou-se que no estudo de Felipe et al. (2021) foi 

desenvolvida uma nanoemulsão que permaneceu estável por 410 dias. A nanoemulsão em questão era 

composta por 10% em massa de fase oleosa (9% de α-terpineol e 1% de óleo de soja) e 89% em massa 

de fase aquosa (tampão fosfato 5 mM (pH 7,0)) e 1% de surfactante (Tween 20). No estudo, a produção 

da nanoemulsão iniciou-se pela formação de uma pré-emulsão em um misturador de alta velocidade 

(Polytron®, System PT-3100, Kinematica AG, Lucerne, Suíça) a 7000 RPM por 5 minutos. Em seguida, 

a nanoemulsão era preparada em um homogeneizador de alta pressão (HPH), onde a pré-emulsão era 

processada em 3 passagens pelo homogeneizador a 100 ± 2 MPa (FELIPE et al., 2021). 

 Com intuito de reproduzir a nanoemulsão em questão, a mesma formulação foi seguida e 

algumas adaptações foram feitas no processo. A pré-emulsão foi preparada em um misturador ultra-

turrax digital T25 (IKA) operando a 7000 RPM por 5 minutos, sendo posteriormente a nanoemulsão 

preparada utilizando uma probe de ultrassom, com diâmetro de 13 mm (Q500 Sonicator, Qsonica), com 

os seguintes parâmetros de processo:  amplitude de 50% e tempo de 3 minutos. 

 Um volume de 15 mL da nanoemulsão recém-preparada foi selado em frasco de vidro 

transparente e armazenados a temperatura de 30 ºC. Periodicamente foram avaliadas as ocorrências 

de mudanças visíveis na estabilidade, como sedimentação e creaming. O tamanho de partícula foi 

avaliado através do equipamento Mastersizer (Malvern Instruments Ltd) - modelo 2000 que realiza 

medições por espalhamento de luz laser de baixo ângulo. 

 Em seguida, a nanoemulsão seguiu para o teste de susceptibilidade antifúngica, que foi realizado 

utilizando a técnica de microdiluição em caldo seguindo o protocolo M38 para fungos filamentosos 

(CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2017) que retornou os valores concentração 

inibitória mínima (CIM) e permitiu determinar a concentração fungicida mínima (CFM). 

Para o teste de susceptibilidade antifúngica, utilizou-se uma suspensão de esporos 7,4x105 

esporos/mL, determinados por contagem em câmara de Neubauer. O inóculo foi ajustado em fluxo 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

laminar, por meio de uma diluição 1:50 da suspensão inicial em meio RPMI 1640. Para contagem do 

inóculo foi realizada uma diluição 1:2 do inóculo em meio RPMI 1640 e 10 µL desta foram pipetados em 

três placas de petri contendo meio BDA. A diluição foi então espalhada com auxílio de uma alça de 

Drigalski, as placas foram incubadas a 25ºC em BOD, sendo a contagem realizada assim que o 

crescimento fúngico pode ser visualizado. Após a determinação do CIM, 10 µL do CFM foi inoculado, 

em placas de petri com meio BDA, as placas foram fechadas com parafilm M e incubadas por 2 dias a 

25ºC em BOD. 

 Após a contabilização das placas e determinação da concentração de esporos/mL, com ajuda de 

uma pipeta multicanal, foram preparadas 3 microplacas de 96 poços, sendo separadas as colunas 11 e 

12 para os controles positivo e negativo respectivamente, assim como a linha H foi separada para o 

controle da emulsão. Após prontas, as placas foram fechadas com parafilm M, envoltas em papel 

alumínio e incubadas por 2 dias a 25ºC em BOD. 

Para a avaliação antifúngica em laranjas infectadas, laranjas maduras obtidas comercialmente 

foram lavadas, sanitizadas superficialmente com solução de hipoclorito de sódio 2% por 3 minutos, 

enxaguadas com água destilada estéril e secas à temperatura ambiente. Uma alíquota de 20 μL da 

emulsão de α-terpineol desenvolvida foi aplicada em um corte de 2 mm de profundidade por 2 mm de 

largura por 5 mm de comprimento feito na região equatorial da casca dos frutos com uso de um bisturi 

estéril. Em seguida inoculou-se uma alíquota de 15 μL de solução de esporos (1x107 esporos/mL) de 

Geotrichum citri-aurantii. 

         Para o controle, os frutos receberam tampão fosfato 5 mM (pH 7,0) em vez da solução do 

princípio ativo. Todos os frutos foram armazenados em sacos estéreis e incubados a 25 °C durante 7 

dias. A medição dos halos de infecção foi realizada com paquímetro digital ao longo de todo esse período 

e ao fim do mesmo, foi determinado o número de frutos infectados e o diâmetro final das lesões. Cada 

tratamento será realizado em triplicata, sendo 20 frutos por replicata. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do processo adaptado de Felipe et al. (2021), obteve-se uma amostra que foi testada ao 

longo de seis meses. Utilizando os dados obtidos com as análises realizadas no equipamento 

Mastersizer, foi construído o gráfico apresentado na Figura 1. O mesmo apresenta a dispersão das 

partículas desta amostra no período de 1 de novembro de 2021 até 13 de abril de 2022.  

Segundo LI e CHIANG (2012) o tamanho das gotículas que compõem uma nanoemulsão varia 

de 20 a 200 nm. Como pode ser observado no gráfico, há uma grande variação no tamanho das 

partículas que compõem a amostra, havendo poucas partículas dentro desse intervalo. Em relação à 

estabilidade, observa-se que a dispersão das partículas passou por pequenas alterações ao longo do 

tempo, ainda assim a emulsão foi considerada estável durante todo esse período. No mês seguinte 

(maio de 2022) a emulsão se quebrou e passou a apresentar duas fases distintas, dessa forma a amostra 

apresentou uma estabilidade de aproximadamente cinco meses. 
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Figura 1 - Distribuição do tamanho das partículas ao longo dos meses 
Fonte: Autor, 2022 

  

No teste de susceptibilidade antifúngica, assim que o crescimento fúngico pode ser visualizado, 

foi realizada a contagem de colônias, sendo os valores encontrados de 163, 260 e 262 colônias. Com 

esses dados chegou-se ao valor de 2,28x104 esporos/mL.  

Dois dias após a incubação das microplacas de 96 poços, a partir da coluna 9, foi possível 

visualizar o crescimento de esporos. Dessa forma o CIM determinado foi de 7,81 µL/mL. O CFM foi 

inoculado em 12 placas de petri com meio BDA, dividida em quatro quadrantes e após dois dias de 

incubação a 25ºC em BDO, as placas foram analisadas e o CFM determinado foi de 15,63 µL/mL. 

 

Figura 2 – Esquema da microplaca e resultado após 48 horas 
Fonte: Autor, 2022 

CONCLUSÕES 

A amostra produzida através do uso do ultrassom foi classificada como uma emulsão, uma vez 

que a distribuição do tamanho das partículas que a compõem não se encontra entre 20 a 200 nm. 

Contudo a amostra se mostrou estável por um período satisfatório e foi empregada no estudo sem 

complicações. 
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 Determinados o CIM e o CFM, foram conduzidos os testes nas laranjas comerciais, avaliando a 

eficácia do CIM e 2x CIM em comparação com um controle (tampão fosfato 5 mM (pH 7,0)) em triplicata 

de vinte (20) frutas por tratamento. Como tal estudo ainda se encontra em andamento, seus resultados 

serão apresentados no relatório final. 
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