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INTRODUÇÃO:

A fim de prevenir-se contra as DTA’s (doenças transmitidas pelos alimentos), pode-se utilizar de

métodos de conservação de alimentos, e também há uma maior necessidade de busca por alternativas de

conservação que contemplem as mesmas propriedades antimicrobianas e compatibilidade com alimentos

do que os conservantes tradicionais (LARANJO et al, 2017). Sob esse viés, novos agentes

antimicrobianos de origem natural foram descobertos, como é o caso dos óleos essenciais (OE’s) obtidos

de plantas aromáticas medicinais. Esses diversos compostos apresentam um considerável potencial de

atividade antioxidante, geralmente atribuída aos compostos fenólicos pertencentes aos OE’s, além de

possuírem também grande potencial de atividade antifúngica e antibacteriana, agindo contra uma ampla

gama de microrganismos (KHORSHIDIAN, 2018; LARANJO, 2017).

Assim, esse estudo avaliou o efeito antimicrobiano dos óleos de Noz moscada (Myristica

fragrans) e Açafrão (Curcuma longa) frente às cepas microbianas de Staphylococcus aureus e Listeria

monocytogenes.

METODOLOGIA:

Foi realizada a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) de cada óleo. Foram

utilizadas placas para cultura de células de 96 poços com fundo chato. Foram adicionados nos poços da

primeira coluna 360 µL de caldo TSB adicionado de Tween 80, e logo após, homogeneizado com 40µl

de óleo essencial. Logo após, a diluição seriada foi realizada a partir da transferência de 200µl da

mistura contida no primeiro poço da linha para o segundo e assim sucessivamente até a última coluna,

considerando que a partir do segundo poço tínhamos 200uL de TSB com Tween 80. As suspensões

bacterianas foram padronizadas resultando em uma concentração final de 105 UFC/mL em cada poço.
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Ao final, as placas foram incubadas a 37°C durante 24 horas. Após a incubação, foi adicionado 50 µL de

solução de resazurina 0,01%, sendo que depois de cinco minutos pode ser observada a ocorrência de

coloração indicativa do crescimento microbiano (BUDRI et al., 2015).

Para a identificação da CBM, foi retirado 10 µL do poço indicador da CIM e de três poços

anteriores, que pela técnica de microgota foram inseridos em placas com Ágar Nutriente. Tais placas

foram submetidas à incubação a 37°C durante 24 horas (KNEZEVIC et al., 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Primeiramente, abordando os resultados referentes à determinação da CIM frente às cepas de

Staphylococcus aureus, a partir de óleo essencial de Noz moscada e Açafrão, foi possível notar que os

resultados ficaram em torno da concentração de 2,5% (0,01 mL ou 0,010057 g) e 1,25% (0,005 mL ou

0,0050285 g) de óleo, para o caso da Noz moscada (terceiro e quarto pocinhos), enquanto que para o

Açafrão, os resultados se deram na concentração de 10% de óleo (0,040 mL ou 0,041052 g),

correspondente ao primeiro pocinho. As Figuras 1, 2 e 3, a seguir mostram o que foi obtido.

Alguns estudos foram divulgados, como o caso de Omoruyi e Emefo (2012), constatando a

presença de efeito antimicrobiano do óleo essencial de Noz moscada contra S. aureus. Além disso,

Narasimhan e Dhake (2006) isolaram alguns compostos da noz moscada, bem como a trimiristina, ácido

mirístico e miristicina, e testaram contra Staphylococcus aureus. Os resultados obtidos evidenciaram que

todos os compostos isolados apresentaram atividade antimicrobiana frente ao microrganismo testado.

A respeito da aplicação de óleo essencial de Açafrão contra S. aureus, Singh et al. (2011)

identificaram alguns componentes majoritários do óleo essencial de Açafrão, são eles a αr-tumerona e

curlona, os quais apresentam atividade microbiana frente à S. aureus e outros microrganismos. Os

autores justificaram a eficácia da atividade em função da elevada concentração de αr-tumerona no óleo.
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Sobre a CIM frente às cepas de Listeria, a partir de óleo essencial de Noz moscada e Açafrão,

notou-se que os resultados ficaram em torno da concentração de 10% (0,040 mL ou 0,040228 g) de óleo,

para o caso da Noz moscada (primeiro pocinho), enquanto que para o Açafrão, houve uma tendência de

crescimento em todas as concentrações de óleo (CIM> 10% óleo), no entanto, houveram 3 casos de

inibição (pocinhos azuis) na concentração de 10% de óleo (0,040 mL ou 0,041052g). As Figuras 10, 11 e

12 evidenciam os resultados.

Estudos relataram a presença do efeito antimicrobiano do óleo essencial de Noz moscada contra

Listeria monocytogenes, como é o caso de Smith-Palmer et al. (1998), que afirmaram que o óleo de Noz

moscada é muito específico em suas propriedades inibitórias e apresentou excelentes resultados.

Ademais, os autores relataram que é possível que a eficácia do óleo contra Listeria se deva à liberação

de voláteis inibitórios em certas temperaturas.

Com relação ao óleo essencial de Açafrão frente à Listeria monocytogenes, Antunes et al. (2012)

relataram que, assim como os óleos e extratos de cúrcuma (açafrão) obtidos em laboratório, o óleo

essencial comercial também não apresentou atividade antimicrobiana contra Listeria. O mesmo

observou-se neste trabalho, em grande maioria, levando em conta que houveram mais casos de

crescimento em todas as concentrações do que casos em que houve a inibição do microrganismo na

concentração de 10% de óleo (primeiro pocinho azul).

CONCLUSÃO

O óleo essencial de noz moscada se mostrou mais eficiente que o de açafrão, sendo para S. aureus mais

efetivo que L. monocytogenes.
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