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EPÍGRAFE

“Quem poderá descrever as infinitas belezas e 

descobertas, os horizontes sem limites que contempla 

uma alma abandonada à aventura da vontade divina? ” 

 

 Chiara Lubich 



RESUMO 

 

PONZILACQUA SILVA, B. Avaliação de extratos de plantas quanto à atividade 

antimicrobiana e à detoxificação de micotoxinas. 2018. 80f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga. 

 

A exposição humana a microrganismos patogênicos e suas toxinas em alimentos constitui um 

grave problema de saúde pública. O uso indiscriminado de antimicrobianos convencionais 

promove o aumento da resistência dos microrganismos às principais moléculas existentes no 

mercado. Além disso, as limitações do uso de substâncias químicas em matérias primas 

alimentares têm estimulado pesquisas para o desenvolvimento de metodologias eco-amigáveis 

para evitar a multiplicação de fungos e/ou eliminar suas toxinas. O Staphylococcus aureus é 

uma das principais bactérias patogênicas que apresenta taxas elevadas de resistência aos 

antimicrobianos, e por este motivo tem sido objeto de estudo de pesquisas que tentam 

identificar novos compostos bioativos para o combate de infecções. O Aspergillus parasiticus 

é um dos principais fungos produtores de aflatoxinas, substâncias carcinogênicas que 

contaminam diversos tipos de cereais antes e após o processamento. Estudos recentes 

demonstraram que extratos de plantas possuem atividade antimicrobiana e antifúngica, além 

de potencial para degradação de micotoxinas. Neste contexto, o presente estudo teve por 

objetivos avaliar a atividade antimicrobiana in vitro de extratos brutos e liofilizados de folhas 

de maracujá, araçá, alecrim e orégano sobre células planctônicas de S. aureus e A. parasiticus, 

bem como verificar a capacidade dos referidos extratos em degradar in vitro a aflatoxina B1 

(AFB1), ocratoxina A (OTA) e zearalenona (ZEA). Os efeitos antibacterianos e antifúngicos 

dos extratos foram avaliados através da determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) e concentração bactericida / fungicida mínima (CBM/CFM). Os ensaios de degradação 

da micotoxinas foram realizados em diferentes tempos de incubação (12-48 h) a 37º C, 

utilizando-se cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para determinação das 

concentrações das micotoxinas. O maracujá não demonstrou atividade antimicrobiana tanto 

para S. aureus quanto para A. parasiticus. Dos quatro extratos estudados, o araçá demonstrou 

o maior efeito antibacteriano, cujos valores de CIM para extratos bruto e liofilizado foram 

0.39 mg/mL e 0.45 mg/mL, respectivamente. Os menores valores de CIM para A. parasiticus 

foram obtidos com o orégano liofilizado (8.33 mg/mL) e o araçá bruto (3.215 mg/mL). 

Contudo, não foi possível identificar valores de CFM para o fungo analisado. Não houve 

efeito de degradação de OTA e ZEA por nenhum dos extratos avaliados. Todos os extratos 

reduziram a concentração de AFB1 após 48 h de incubação. A maior porcentagem (60.3%) de 

redução de AFB1 foi obtida com o extrato de alecrim após 48 h de incubação. A atividade 

antimicrobiana demonstrada pelos extratos das plantas avaliadas indica um potencial para sua 

aplicação no combate a bactérias patogênicas e fungos toxigênicos. Este é o primeiro estudo 

realizado com extratos dessas quatro espécies de plantas que evidenciou a capacidade de 

redução in vitro de AFB1.  

 

Palavras-chave: Extratos de plantas. Bactérias patogênicas. Fungos toxigênicos. 

Detoxificação. AFB1. OTA. ZEA. 



ABSTRACT 

 

PONZILACQUA SILVA, B. Evaluation of plant extracts on antimicrobial activity and 

detoxification of mycotoxins. 2018. 80f. Dissertation (M. Sc.) - School of Animal Science 

and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga. 

 

Human exposure to pathogenic microorganisms and their toxins in food is a serious public 

health problem. The indiscriminate use of conventional antimicrobials increases the resistance 

of microorganisms to the main molecules available in the market. In addition, limitations on 

the use of chemical substances in food raw materials have stimulated researches for the 

development of eco-friendly methodologies to avoid the multiplication of fungi and/or 

eliminate their toxins. Staphylococcus aureus is one of the major pathogenic bacteria with 

high rates of antimicrobial resistance, and for this reason it has been the subject of research 

studies aiming to identify new bioactive compounds to combat infections. Aspergillus 

parasiticus is one of the main aflatoxin-producing fungi, which are carcinogenic substances 

that contaminate many types of cereals before and after processing. Recent studies have 

demonstrated that plant extracts have antimicrobial and antifungal activity, as well as 

potential for degradation of mycotoxins. In this context, the objective of the present study was 

to evaluate the in vitro antimicrobial effects of crude and lyophilized extracts of leaves from 

sweet passion fruit, araçá, rosemary and oregano on planktonic cells of S. aureus and A. 

parasiticus. The in vitro degradation of aflatoxin B1 (AFB1), ochratoxin A (OTA) and 

zearalenone (ZEN) by the crude extracts was also investigated. The antimicrobial and 

antifungal effects were evaluated by determining the minimum inhibitory concentration 

(MIC) and minimum bactericidal / fungicidal concentration (MBC / MFC). 

Mycotoxin detoxification assays were conducted at different incubation times (12-48h) at 37 

°C. The concentrations of mycotoxins were determined by high performance liquid 

chromatography (HPLC). Sweet passion fruit had no antimicrobial activity on S. aureus or A. 

parasiticus. Out of the four extracts evaluated, araçá showed the highest antimicrobial effect 

with MIC of 0.39 mg/mL and 0.45 mg/mL for crude and lyophilized extracts, respectively. 

The lowest MIC values for A. parasiticus were obtained with lyophilized oregano (8.33 

mg/mL) and crude araçá (3.215 mg/mL). However, no MFC values were obtained for the 

analyzed fungi. Although OTA e ZEN were not degraded by any extract evaluated, all 

extracts reduced the concentration of AFB1 after 48 h of incubation. The highest percentage of 

AFB1 reduction (60.3%) was obtained with rosemary extract after 48h of incubation. The 

antimicrobial activity demonstrated by extracts of the evaluated plants indicates a potential for 

application against pathogenic bacteria and toxigenic fungi. This is the first study carried out 

with extracts of these four plants species that demonstrated the in vitro ability for 

AFB1 reduction.   

 

Keywords: Plant extracts. Pathogenic bacteria. Toxigenic fungi. Detoxification. AFB1. OTA. 

ZEN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exposição a patógenos infecciosos é uma grande ameaça à saúde humana e 

animal, sendo responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade. Bactérias, fungos e 

vírus são os principais agentes causadores de toxi-infecções, além de serem frequentemente 

veiculados por alimentos contaminados. Os problemas decorrentes da contaminação de 

alimentos podem estar ligados à própria proliferação do microrganismo, ou através de toxinas 

produzidas pelos mesmos. Com o passar dos anos, os mecanismos de sobrevivência desses 

microrganismos se desenvolveram tornando seu combate uma tarefa complicada para a 

indústria alimentícia (GUARDABASSI; KRUSE, 2010; MARINS; TANCREDI; GEMAL, 

2014). Não são poucos os problemas causados pelas falhas no combate aos microrganismos 

patogênicos: resistência às principais moléculas antimicrobianas, seleção de cepas 

multirresistentes, resíduos de agentes químicos em alimentos, contaminação de alimentos, 

surtos de infecções e intoxicações alimentares, entre outros.  Estas questões podem envolver a 

produção animal e de alimentos em toda sua cadeia. Diante deste cenário, a Organização 

Mundial da Saúde Animal tem estabelecido diretrizes para a análise dos riscos à saúde 

humana e animal devido a microrganismos resistentes de origem animal que podem 

contaminar consumidores (OIE, 2018). A falta de qualidade e sanidade de alimentos que 

chegam à mesa do consumidor como potenciais causadores de perigos, é um ponto chave para 

pesquisas que visam contribuir na tentativa de encontrar soluções para esses problemas.  

A introdução de agentes antimicrobianos se iniciou em meados dos anos 1930, e 

logo após esse período foi observado que a excessiva utilização desses compostos ocasionava 

rapidamente a seleção de bactérias resistentes (GUARDABASSI; JENSEN; KRUSE, 2010). 

Os fungos também podem passar por esse processo de seleção, mas o problema principal são 

as moléculas sintéticas que são toxicas para células eucarióticas devido à similaridade 

estrutural, além das toxinas que os mesmos podem pré-formar em substratos que depois serão 

utilizados para alimentação humana e animal. Alguns microrganismos se destacam quando se 

trata do excesso de utilização de agentes antimicrobianos. O Staphylococcus aureus é uma das 

causas mais comuns de bacteremia e de outras infecções graves que levam ao risco de vida 

seres humanos (COSGROVE et al., 2003). Segundo os mesmos autores, as maiores taxas de 

mortalidade atribuídas a essa espécie bacteriana estão relacionadas às cepas resistentes à 

meticilina (MRSA). No passado, infecções causadas por essas bactérias estavam limitadas a 

hospitais e ambientes de assistência à saúde. No entanto, durante os últimos vinte anos, cepas 

MRSA têm sido relatadas como causadoras de infecções na comunidade como um todo em 
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diversas partes do mundo, inclusive com transmissão entre pessoas e animais (DAVID; 

DAUM, 2010). Um exemplo disso foi o primeiro relato de um clone de MRSA relacionado à 

contaminação de uma família de criadores de suínos na Holanda (VOSS et al., 2005). O 

recente surgimento em animais, incluindo os destinados à alimentação, enfatiza a importância 

de se limitar o uso de certos medicamentos e a tentativa de encontrar novas alternativas. 

Os problemas associados aos fungos referem-se às cepas toxigênicas capazes de 

produzir metabólitos secundários e estáveis, denominados micotoxinas, que contaminam 

matérias primas alimentares e rações (BOK; KELLER, 2004; DINIZ, 2002). Espécies de 

fungos filamentosos dos gêneros Aspergilus, Fusarium, Penicillium, Claviceps e Alternaria 

estão entre as mais conhecidas como produtores de micotoxinas importantes em saúde pública 

(MARIN et al., 2013). A proliferação fúngica e a produção de micotoxinas estão relacionadas 

principalmente a fatores de temperatura e umidade do ar, além da capacidade da cepa de 

produzir tais toxinas. Por isso, torna-se muito difícil o controle e combate nas primeiras etapas 

de produção, nas quais muitas vezes a matéria prima precisa permanecer armazenada. 

Produtos que permanecem armazenados por grande período de tempo são mais susceptíveis a 

contaminações por micotoxinas. Dessa maneira, uma das possibilidades de controle do 

problema é o desenvolvimento de tecnologias para a remoção ou destruição dessas toxinas 

nos produtos. Ressalte-se que a ausência de fungos nos alimentos não implica, 

necessariamente, na ausência de micotoxinas (PEREIRA; CARVALHO; PRADO, 2002), já 

que muitas vezes o processamento e a higienização podem eliminar o fungo, mas a toxina 

permanece por ser estável. No entanto, de acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura - FAO (2004) elevadas contagens fúngicas podem ser indicativos 

de presença de micotoxinas.  

As aflatoxinas (AF) e a ocratoxina A (OTA) são micotoxinas de grande importância 

porque são encontradas frequentemente em alimentos, além de causar sérios problemas de 

saúde quando ingeridas por animais e humanos através da dieta. A zearalenona (ZEA) é outra 

micotoxina de relevância para a produção de animais e também para seres humanos, tendo em 

vista que esta toxina mimetiza o estrógeno no organismo dos animais causando danos 

reprodutivos (Council for Agricultural Science and Technology - CAST, 2003). A micotoxina 

com maior toxicidade dentre elas é a AFB1, produzida por algumas espécies de fungos 

conhecidas como Aspergillus. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer concluiu que 

existem evidências de carcinogenicidade da AFB1 em humanos, e por isso, tal molécula foi 

classificada no Grupo 1, ou seja, de substâncias carcinogênicas para humanos (IARC, 2002). 

Deste modo, observa-se que o combate aos fungos presentes na matéria prima para produção 
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de alimentos e rações é uma das atividades mais importantes para evitar a presença de 

micotoxinas, na qual estratégias de prevenção e tratamento se fazem necessárias. Muitas 

vezes o fungo pode ter sido eliminado do material, mas a toxina já foi pré-formada, por isso 

métodos que sejam capazes de retirar as micotoxinas do substrato também são interessantes.  

Com base nesses aspectos, faz-se necessário o desenvolvimento de novas 

tecnologias visando à descontaminação de micotoxinas e controle de microrganismos, tanto 

para substituição dos novos compostos terapêuticos quanto para o controle da contaminação 

de alimentos. Compostos que sejam biodegradáveis, biologicamente seguros, renováveis e de 

baixo custo, constituem o alvo dessas tecnologias, e já se sabe que óleos essenciais e extratos 

de plantas possuem tais características, podendo ser uma alternativa (VARMA; DUBEY, 

1999). Existem diversos tipos de compostos secundários produzidos por plantas com possível 

ação antimicrobiana, concentrados em três grandes grupos: terpenos, fenóis e compostos de 

nitrogênio (AGOSTINI-COSTA et al., 2012). O sinergismo entre essas moléculas 

potencializa o efeito das plantas no combate a determinadas infecções (ARAUJO; LONGO, 

2016). As principais plantas estudadas são aquelas relacionadas à culinária, tais como os 

condimentos, porque já se sabe tanto empiricamente quanto cientificamente que são eficientes 

no combate a microrganismos (KHORSHIDIAN et al., 2018; VILELA et al., 2016). Diante 

desse potencial antimicrobiano, estudos também apontam que determinadas plantas 

medicinais podem demonstrar efeito de detoxificação com relação às micotoxinas (BRINDA 

et al., 2013; IRAM et al., 2016; SANDOSSKUMAR et al., 2007; VELAZHAHAN et al., 

2010; WU et al., 2009).  

Com o intuito de contribuir para tais pesquisas visando à prospecção de plantas 

com potencial ação antimicrobiana e também detoxificante de micotoxinas, este trabalho teve 

por objetivo investigar inicialmente quatro tipos de plantas popularmente conhecidas no 

Brasil. O estudo analisou os compostos bioativos presentes em maior quantidade nos extratos 

estudados e a atividade in vitro que esses extratos têm no combate ao S. aureus e ao A. 

parasiticus, além de avaliar a ação dos mesmos para detoxificação de AFB1, OTA e ZEA. 

Trata-se, portanto, de um estudo de triagem inicial in vitro para futuras investigações acerca 

do efeito potencial dessas plantas em produtos alimentícios e estudos in vivo.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos antibacterianos e antifúngicos de extratos de plantas sobre células 

planctônicas de S. aureus e A. parasiticus, respectivamente, e verificar a capacidade de 

detoxificação dos referidos extratos sobre a AFB1, OTA e ZEA. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Produzir extratos aquosos das folhas de maracujá doce (Passiflora alata, Curtis), araçá 

(Psidium cattleianum, Sabine), alecrim (Rosmarinus officinalis, L.) e orégano 

(Origanum vulgare, L.), e determinar os componentes majoritários desses extratos. 

b)  Avaliar o efeito antibacteriano in vitro dos extratos contra uma das principais 

bactérias causadoras de infecções em humanos e animais (S. aureus); 

c) Avaliar o efeito antifúngico in vitro dos extratos contra um dos principais fungos 

produtores de aflatoxinas em alimentos (A. parasiticus); 

d) Avaliar o efeito in vitro dos extratos para detoxificação de AFB1, OTA e ZEA. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ASPECTOS DA RESISTÊNCIA BACTERIANA E SUA RELAÇÃO COM A 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência a 

antimicrobianos é uma das maiores ameaças à saúde humana global (WHO, 2016). O uso 

indiscriminado de antibióticos é uma realidade e um grande problema para a saúde pública, 

uma vez que essa prática acaba por selecionar diversas bactérias resistentes aos princípios 

ativos mais comuns dos medicamentos, dificultando o seu combate. Em se tratando de 

produção animal, o problema é ainda mais sério porque os antibióticos, além de serem 

utilizados para tratamento de enfermidades, também são usados como promotores de 

crescimento em muitas vertentes de produção (GONZALES; MELLO; CAFÉ, 2012). A 

utilização de antibióticos deve ser contrabalanceada com o fato de que bactérias podem se 

replicar rapidamente, sofrer mutações e serem capazes de trocar material genético entre 

indivíduos e espécies. A pressão seletiva para genes que sejam resistentes aos princípios 

ativos empregados nos tratamentos é a principal razão para a resistência se espalhar na 

comunidade bacteriana (FERNANDES, 2006). Acredita-se que antimicrobianos usados em 

animais de companhia e na produção de alimentos possam levar à resistência antimicrobiana 

em humanos e outros animais (DAVIS et al., 2018).  

Essas moléculas selecionam bactérias resistentes independentemente de seus 

reservatórios. Muitas bactérias que causam infecções em humanos tem como seu reservatório 

animais, podendo ser transmitidas através de alimentos contaminados (transmissão de origem 

alimentar), exposição a animais (transmissão direta) ou ambientes contaminados (transmissão 

ambiental) (JENSEN et al., 2010). É fato que o uso de antimicrobianos não é o responsável 

pela origem da resistência antimicrobiana, uma vez que a variabilidade genética das 

populações possibilita isso. No entanto, ele tem contribuído para esse efeito. A utilização de 

antimicrobianos em Medicina Veterinária contribui para a propagação de bactérias resistentes. 

Um típico exemplo foi a introdução de fluoroquinolonas em animais de produção. Em seguida 

foram isoladas bactérias resistentes a esse princípio ativo de alimentos de origem animal, e 

posteriormente, em infecções humanas (GUARDABASSI; JENSEN; KRUSE, 2010). 

O primeiro relato de caso em que bactérias multirresistentes mutantes foram 

capazes de colonizar suínos e humanos ocorreu na Holanda. O clone do clássico 
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Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA), ST398, surgido em suínos foi isolado 

de pacientes que pertenciam a uma família de criadores de suínos (VOSS et al., 2005). O 

MRSA pode ser hoje considerado como uma zoonose pela capacidade de ser transmitido entre 

espécies e por ser um agente infeccioso difícil de ser tratado. A transmissão de MRSA entre 

pessoas e suínos está sendo reportada em vários países como Dinamarca (GUARDABASSI; 

STEGGER; SKOV, 2007), França (ARMAND-LEFEVRE; RUIMY; ANDREMONT, 2005), 

Alemanha (WITTE et al., 2007). Isso enfatiza a importância de se limitar o uso de 

medicamentos. Diante desses achados e outras problemáticas com outros tipos de bactérias as 

organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomendam que os países desenvolvam sistemas de monitoramento para 

controlar o uso e consumo de antimicrobianos (FAO, 2016; OIE, 2016; WHO, 2015).  

 O S. aureus é uma das espécies bacterianas mais comuns e virulentas que pode 

infectar tanto pessoas quanto animais, a resistência bacteriana encontrada nessa espécie é um 

problema de saúde pública mundial. Há pouco tempo atrás infecções causadas por MRSA 

eram tratáveis facilmente com glicopeptídeos, sobretudo à vancomicina com administração 

venosa. No entanto vários relatos apontam a ocorrência de isolados dessa espécie bacteriana 

resistentes à vancomicina (TENOVER; MCDONALD, 2005). Esses casos eram geralmente 

restritos a hospitais e ambientes associados à assistência em saúde, mas este cenário vem 

mudando. Acerca de vinte anos atrás cepas atualmente conhecidas como CA-MRSA 

(associadas a comunidade) veem sendo relatadas em infecções relacionadas a comunidades e 

não restritas apenas a hospitais e ambientes hospitalares (DAVID; DAUM, 2010). Essas cepas 

são mais fortes e capazes de acometer indivíduos saudáveis. 

Além disso, algumas cepas de S. aureus podem produzir toxinas extracelulares e 

fatores de virulência (MATSUNAGA et al., 1993), cuja presença em alimentos pré-formados 

representa perigo para a sanidade do mesmo. A presença de termonuclease (TNAse) no leite 

revela o desenvolvimento abundante de S. aureus, suficiente para produzir enterotoxinas em 

quantidade significativa e promover intoxicação alimentar. Sá et al (2004) encontraram 

98,86% de cepas da espécie capazes de produzir TNAse. Essas toxinas geralmente são 

termoressistentes, dessa forma podem ser encontradas em leite e derivados após o processo de 

pasteurização e chegar até o consumidor podendo causar DTA´s (Doenças Transmissíveis por 

Alimentos). Além disso, a resistência antimicrobiana conhecida já há algum tempo pela 

espécie também tem caráter importante quando se fala de enfermidade que acometem 

animais, sendo um reservatório para a infecção e transmissão de doenças para humanos. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS MICOTOXINAS  

 

A proliferação fúngica e a produção de micotoxinas estão relacionadas a uma série 

de fatores referentes ao ambiente, como a temperatura e a umidade relativa do ar, e ao 

substrato incluindo danos mecânicos, umidade, tempo de armazenamento e suscetibilidade à 

colonização do fungo (FINK-GREMMELS, 2008). As micotoxinas podem prejudicar a saúde 

animal, humana e causar perdas econômicas na agropecuária. Uma única espécie de fungo 

pode produzir diversos tipos de micotoxinas, assim como diversos fungos podem produzir 

dois ou mais tipos de micotoxinas (MAZIERO; BERSOT, 2010). Algumas características 

atribuídas as micotoxinas são essenciais para entender a dificuldade no combate a essas 

moléculas, elas são: de baixo peso molecular, não-imunogênicas, termoestáveis, atuam em 

baixas concentrações e tem amplo espectro de toxicidade (BOK; KELLER, 2004; DINIZ, 

2002). 

A presença de fungos em rações e alimentos não implica necessariamente na 

presença de micotoxinas (PEREIRA; CARVALHO; PRADO, 2002), essas moléculas 

necessitam de condições específicas para sua produção. É importante ressaltar que, após a 

eliminação do fungo, a micotoxina pode permanecer no alimento sem levantar nenhuma 

suspeita de contaminação.  No entanto elevadas contagens fúngicas podem ser consideradas 

forte indicativas de presença de micotoxinas nos alimentos. Desde sua descoberta na década 

de 60, as micotoxinas são constantemente reportadas em diferentes partes do mundo (ISMAIL 

et al., 2018). Essa ampla distribuição consiste em um sério problema de saúde pública devido 

a exposição crônica da população a essas moléculas. Mais de 400 micotoxinas são conhecidas 

mundialmente, no entanto as mais importantes quando se trata de saúde pública são as 

aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecenos, zearalenona e fumonisinas, devido à ocorrência em 

alimentos e o potencial toxigênico demonstrado em estudos (CHAYTOR et al., 2011). Os 

principais gêneros de fungos produtores dessas micotoxinas são os Aspergilus, Fusarium, 

Penicillium e Claviceps and Alternaria. (MARIN et al., 2013).  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) aproximadamente 25% de todos os cereias produzidos no mundo estão 

contaminados com micotoxinas (RICE; ROSS, 1994). O risco de produção de micotoxinas é 

aumentado através de práticas agrícolas e de colheita inadequadas, condições inadequadas de 

secagem, manuseio, embalagem, armazenamento e transporte promovem o crescimento de 

fungos (MARIN et al., 2013). De acordo com Viegas, Viegas e Oppliger (2018), com exceção 
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das aflatoxinas, as outras micotoxinas não possuem regulamentação por isso deve-se dar uma 

atenção especial a lacuna de conhecimento ainda existente nesse campo. Além disso, tais 

toxinas têm se mostrado frequentes em produtos agrícolas exigindo assim uma avaliação de 

risco toxicológico das mesmas sobre a saúde humana e animal.  

 

3.3 AFLATOXINAS E FUNGOS PRODUTORES 

 

Aflatoxinas são produzidas por fungos do gênero Aspergillus, os quais se 

desenvolvem em diversos produtos como nozes, arroz, frutas desidratadas, cacau, café, uvas, 

milho e pequenos grãos (TANIWAKI; PITT; MAGAN, 2018); ingredientes utilizados na 

alimentação humana além de fazerem da produção de rações animais. As principais espécies 

produtoras de aflatoxinas são o A. flavus, A. parasiticus e A. nomius (SET; ERKMEN, 2010). 

A ocorrência desse gênero de fungos tem uma distribuição mundial com predomínio em 

climas tropicais e subtropicais, devido às temperaturas e umidade para o seu 

desenvolvimento. Os principais tipos de aflatoxinas de interesse médico-sanitário são a B1, 

B2, G1 e G2 mostrados na Figura 1. O A. parasiticus produz as aflatoxinas B e G e está mais 

adaptado a ambientes com solos pobres em nutrientes (European Food Safety Authority - 

EFSA, 2007). A AFB1 é conhecida pelo alto grau de toxicidade, quando comparada às outras. 

 

Figura 1- Estruturas moleculares das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A ocorrência de fungos do gênero Aspergillus, e consequentemente de suas toxinas 

(aflatoxinas), é muito comum em alimentos e rações animais. A presença de aflatoxinas no 

Brasil tem sido observada há alguns anos com frequência, principalmente no estado de São 
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Paulo (OLIVEIRA et al., 2008; SABINO et al., 1988).  As principais fontes de contaminação 

para os seres humanos são produtos vegetais e de origem animal, tais como leite, queijo, 

carnes e outros (SMITH et al., 1995). A suscetibilidade específica do homem às diferentes 

micotoxinas ainda não é amplamente conhecida e vem sendo estudada de forma analítica e 

epidemiológica. O efeito de toxicidade crônica mais importante das aflatoxinas é a 

carcinogênese hepática. Esse efeito tem sido demonstrado sobretudo em relação a AFB1 

(IARC, 2002). 

A AFB1 tem sido identificada na etiologia de câncer hepático em humanos em 

consequência da ingestão de alimentos contaminados (BOSCH; PEERS, 1991). Após a 

ingestão e absorção das aflatoxinas no trato gastrointestinal, o fígado na tentativa de reduzir a 

toxicidade do composto acaba metabolizando a molécula em diversas substâncias. O principal 

metabólito formado é o AFB1-8,9-epóxido que resulta de uma reação de oxidação na 

molécula inicial. Esse metabólito possui afinidade por proteínas e pela molécula de DNA, 

possibilitando a ocorrência de toxicidade aguda ou mutagenicidade / carcinogenicidade 

(CHAYTOR et al., 2011; CORCUERA et al., 2012). 

A biotransformação hepática da AFB1 também pode levar a formação do composto 

denominado AFM1, através de uma reação de hidroxilação (Figura 2). Esse metabólito é 

excretado no leite, tecidos e fluídos biológicos. Vacas lactantes que tenham sido 

contaminadas através da ração com AFB1, biotransformam a molécula em AFM1 e passam a 

serem fontes de contaminação do leite e seus derivados.  Segundo a Agência Internacional de 

Pesquisa em Câncer (IARC, 2002) essa toxina excretada no leite tem carcinogenicidade quase 

tão elevada quanto a AFB1. A AFM1 é resistente a tratamentos térmicos como a pasteurização 

e a esterilização, portanto uma vez presente no leite ela não pode ser eliminada sem prejuízo a 

matéria prima. Dessa forma é um problema de saúde pública a ser considerado já que o leite e 

seus derivados são essenciais na nutrição humana, especialmente para crianças. Além de 

serem mais sensíveis a essa substância, as crianças possuem uma dieta menos diversificada e 

mais focada no consumo do leite, tornando o potencial de intoxicação ainda maior.  
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Figura 2- Estrutura molecular da aflatoxina M1 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.4 OCRATOXINA E ZEARALENONA  

 

As ocratoxinas são produzidas por cepas de Aspergillus e Penicillium presentes em 

substratos relacionadas a alimentação humana. A OTA é a mais frequente e mais tóxica 

molécula dentro este grupo (Figura 3). Pode ser encontrada em diversas “commodities” dentre 

elas café, soja, uva e leite (RICHARD, 2007). Estruturalmente a molécula é semelhante ao 

aminoácido fenilalanina (Phe), por isso possui efeito inibitório sobre algumas enzimas, em 

particular Phe-tRNA sintetase, resultando na inibição da síntese de proteínas (MARIN et al., 

2013). Além disso, ela é descrita como nefrotóxica e em elevadas quantidade também pode 

afetar o fígado (CAST, 2003). Essa toxina vem sendo relacionada com nefropatias 

espontâneas em aves e suínos (CORCUERA et al., 2012). Por isso, a Agência Internacional 

de Pesquisa em Câncer classificou a OTA como composto possivelmente carcinogênico 

(IARC, 1993).  

 

Figure 3- Estrutura molecular da ocratoxina A 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A ZEA (Figura 4) é outra toxina de relevância para a produção animal. Essa toxina 

é produzida por diversas espécies do gênero Fusarium. Estruturas presentes nesta molécula 
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conferem a ela uma sinalização estrogênica para o organismo (CAST, 2003). Dessa maneira, 

a ZEN pode induzir alterações hormonais provocando infertilidade, edema vulvar, prolapso 

vaginal, hipertrofia mamária em fêmeas, feminização em machos, atrofia testicular 

(PERAICA, M., RADÍC, B., PAVLOVIC, 2000). Além do efeito estrogênico conhecido, 

outros efeitos hematotóxicos, genotóxicos e a modulação da resposta imune também são 

relatados (HUEZA et al., 2014; ZINEDINE et al., 2007).  

 

Figure 4- Estrutura molecular da zearalenona 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DE AFLATOXINAS 

 

A evolução da química analítica tem proporcionado a popularização de novas 

técnicas e a adequação de outras já existentes para a análise de micotoxinas e principalmente 

afaltoxinas. As técnicas cromatográficas são amplamente utilizadas para a análise de 

micotoxinas em alimentos em laboratórios, devido à elevada precisão, exatidão e 

reproducibilidade. Entretanto, considerando o alto custo das técnicas cromatográficas, 

métodos imunoenzimáticos, os quais se baseiam na interação antígeno (micotoxina de 

interesse) e anticorpo, têm sido amplamente utilizados para análise de micotoxinas, 

principalmente em condições de campo ou para triagens (PEREIRA; TOLEDO, 1995). Essas 

interações são altamente específicas, no entanto quando existem micotoxinas análogas há a 

possibilidade de reações cruzadas (SOUZA; VARGAS; JUNQUEIRA, 1999). 

A técnica mais comum de imunoensaio é o ELISA (“enzyme-linked immunosorbent 

assay”), que pode ser qualitativa (através da simples comparação visual de cores) ou 

quantitativa (mediante a leitura em espectrofotômetro). A cromatografia de camada delgada 

(CCD) foi a primeira técnica empregada para análise de aflatoxinas, mas atualmente ainda é 

muito utilizada para análises micotoxicológicas, sobretudo pelo seu baixo custo. Essa técnica 



23 

 

possibilita a separação e análises qualitativas e semi-quantitativas por comparação visual ou 

densitometria. Os maiores problemas da CCD incluem a possibilidade de obtenção de falsos 

positivos e superestimação da concentração, por isso atualmente esta técnica é mais utilizada 

em análises de triagem (“screening”), para posterior confirmação com utilização 

principalmente de cromatografia líquida-espectrometria de massas (LC-MS) (SULYOK et al., 

2006). 

A técnica mais empregada em análises de micotoxinas é a cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC). A sua adaptabilidade para determinações quantitativas com boa 

sensibilidade é um fator importante, além da possibilidade de separar espécies não voláteis e 

termicamente instáveis (TONHI et al., 2002). Com relação aos detectores, não existe um ideal 

para o HPLC, pois não são versáteis e nem universais, no entanto apresentam ampla faixa de 

aplicações. A sensibilidade de um detector é determinada a partir da relação entre o sinal 

produzido e a quantidade de amostra que esse sinal irá gerar (PERES, 2002). Para 

micotoxinas, considerando suas propriedades fluorescentes sob luz ultra-violeta, utilizam-se 

detectores de fluorescência.   

Métodos envolvendo o uso de LC-MS, que dispensem o uso de derivatização, são os 

mais utilizados desde a década de 90 por serem mais rápidos e práticos (CAPPIELLO; 

FAMIGLINI; TIRILLINI, 1995). Quando acoplados com a espectrometria de massas 

sequencial (LC-MS/MS) tem o potencial ainda maior para isolar e identificar fragmentos 

formados a partir da quebra de íons de forma inequívoca, além de baixos limites de detecção 

(AL-TAHER et al., 2017; DE GIROLAMO et al., 2017).  

  

 

3.6 EFEITO ANTIBACTERIANO DE EXTRATOS DE PLANTAS  

 

Antes dos anos de 1960 quase que 80% de todos os antibióticos, drogas e pesticidas 

tiveram origem através de estudos de produtos naturais como raízes, cascas e folhas, sendo a 

maioria eficaz principalmente para o tratamento de bactérias Gram-positivas (GUIMARÃES; 

DA SILVA MOMESSO; PUPO, 2010; NEWMAN; CRAGG, 2016). Durante essa época, 

apenas três derivados sintéticos produzidos totalmente em laboratório foram introduzidos no 

mercado, o trimetropim, o metronidazol e a isoniazida (FERNANDES, 2006). A utilização 

empírica de plantas no combate a doenças é uma prática comum e conhecida há séculos. No 

entanto, com o crescimento acelerado da população, a quantidade de produtos necessários 

para o controle de infecções passou a ser muito grande. Dessa forma a exigência da síntese em 
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larga escala de produtos poderia ser suprida apenas por laboratórios de produção de moléculas 

sintéticas (LELARIO et al., 2018). Os produtos naturais perderam importância na pesquisa 

dando lugar a produção de compostos sintéticos. Com o passar do tempo, alguns problemas 

surgiram em um período muito curto, tais como alterações do balanço orgânico, poluição de 

vários ecossistemas, indução de resistência microbiana e mudanças genéticas em seres vivos.  

Os compostos ativos presentes em plantas são metabólitos orgânicos sintetizados 

com grande variabilidade de moléculas (LEÃO, 2007). Os metabólitos primários são aquelas 

moléculas produzidas pela planta para seu crescimento e desenvolvimento. Os metabólitos 

secundários são compostos produzidos que desempenham importante papel na sobrevivência 

da planta no meio ambiente em que se encontra (AGOSTINI-COSTA et al., 2012). Alguns 

exemplos dessas substâncias são os alcaloides, flavonoides e saponinas geralmente associados 

a propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e calmantes (MACHADO, 2009). Com o 

avanço de novas técnicas, um grande número de ingredientes ativos de plantas medicinais 

foram isolados e introduzidos em valiosas drogas medicinais (KUMARI et al., 2011). 

 Os estudos com óleos essenciais e extratos de plantas veem sendo desenvolvidos 

contra várias espécies microbianas distintas, devido à conscientização científica acerca do uso 

de substancias naturais ao invés das sintéticas (LELARIO et al., 2018). Segundo alguns 

autores, as plantas produzem diversas pequenas moléculas com ação antibiótica fraca quando 

comparadas isoladamente aos antibióticos comuns produzidos por bactérias e fungos 

(ARAUJO; LONGO, 2016). No entanto, os mesmos autores afirmam que as plantas são 

eficientes no combate a infecções por adotarem o sinergismo entre essas moléculas. 

Magalhães (2010) afirma que o efeito sinérgico dos compostos bioativos dos extratos são 

mais eficientes quando comparados aos efeitos de seus constituintes separadamente. Muitas 

das plantas pesquisadas, e que vem demonstrando efeitos contra microrganismos, são 

conhecidas como especiarias, frutas ou ervas popularmente utilizadas para diversos fins 

terapêuticos. 

O orégano é uma planta perene pertencente à família das Lamiaceae. Essa planta é 

conhecida pelo seu potencial medicinal, suas folhas e flores são muito utilizadas pela 

homeopatia (OYARZABAL, 2011). Akrayi, Salih e Hamad (2015) demonstraram elevada 

ação antimicrobiana de extratos aquosos de Origanum vulgare (orégano) contra bactérias 

patogênicas, dentre elas a Escherichia coli. A literatura indica que o óleo essencial do orégano 

possui em torno de 34 compostos ativos com composição variável, os principais são o 

carvacrol e o timol que podem fazer parte de 80,2% e 98% da composição total, 

respectivamente (SOKOVIĆ et al., 2010). Estudos in vivo foram realizados por Oyarzabal 
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(2011) com o intuito de testar a utilização do óleo essencial dessa planta na aplicação 

intramamária para o tratamento de mastite bovina. A formulação fitoterápica com 3% de óleo 

testado não foi eficiente no tratamento da mastite subclínica. No entanto a autora salienta que 

como os efeitos in vitro dessa planta já foram comprovados é necessário a realização de 

outros trabalhos com diferentes amostras de oréganos e diferentes formulações realmente 

garantir se há eficiência ou não no tratamento com a planta. 

Outra planta pertencente à família das Lamiaceae e utilizada popularmente como 

especiaria é o alecrim que possui o nome científico de Rosmarinus officinalis. Trata-se de um 

arbusto perene de cheiro agradável e que cresce em quase todo o mundo (LIU et al., 2017). O 

alecrim é utilizado em produtos farmacêuticos e na medicina tradicional, pois possui atividade 

antioxidante e antimicrobiana (AZIZKHANI; TOORYAN, 2015). Santoyo et al. (2005) 

identificaram 33 compostos diferentes presentes no óleo essencial do alecrim, os principais 

que constituem cerca de 80% do total do óleo são: α-pineno, 1,8-cineol, cânfora, verbenona e 

borneol. Segundo os mesmos autores a atividade antimicrobiana do alecrim foi eficiente 

contra uma série de bactérias patogênicas comumente encontradas em alimentos 

contaminados, dentre elas o S. aureus. Muhaisen et al. (2016) estudaram diversos extratos 

aquosos e metanólicos de plantas encontrando uma ótima atividade de R. officinalis contra S. 

aureus. É importante ressaltar que os estudos demonstram atividade antimicrobiana de óleos 

essenciais e também de extratos, tornando o uso desse condimento de fácil acesso e com um 

grande potencial para alimentos. 

A Passiflora alata, também conhecida como maracujá doce, é uma planta nativa 

brasileira usada para uma série de preparações farmacológicas registradas pela agência 

regulatória ANVISA “Agência Nacional de Vigilância Sanitária” (NORIEGA et al., 2011). A 

ação da planta era empiricamente vinculada a efeitos calmantes e anti-inflamatórios pela 

medicina tradicional, no entanto já foram comprovados tais efeitos através de algumas 

pesquisas (VARGAS et al., 2007). Outras espécies do mesmo gênero já foram mais estudadas 

em relação ao efeito antimicrobiano como, por exemplo, a Passiflora edulis (maracujá azedo). 

Singh e Das (2013) testaram extrato de P. edulis (polpa) contra a principal bactéria causadora 

de cáries dentária, pertencente ao gênero Streptococcus, e obtiveram resultados significantes 

de inibição. Segundo Pereira e Vilegas (2000) dentre as três espécies de passiflora (P. edulis, 

P. alata e P. incarnata) encontradas na literatura, a espécie oficial brasileira P. alata é a 

menos estudada. No entanto poucos estudos realizados com tal espécie demonstraram certa 

ação antimicrobiana frente à S. aureus e outras cepas bacterianas, indicando assim um 

potencial para a utilização da mesma e a necessidade de novos estudos (VASIĆ et al., 2012).  
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O Brasil possui um dos biomas vegetais mais ricos do planeta devido ao clima do 

país que vai do tropical ao subtropical. A Psidium cattleianum (araçá) também conhecida 

como a goiaba selvagem ou goiaba brasileira é uma planta nativa brasileira popularmente 

utilizada para o tratamento de diarreias, hemorragias e câimbras (DENARDIN et al., 2015). 

Essa espécie vem sendo estudada atualmente devido a evidências de ação antimicrobiana e 

também antioxidante (DENARDIN et al., 2015; MEDINA et al., 2011; SCUR et al., 2016). 

Exemplares de frutos coletados em Pelotas no Rio Grande do sul evidenciaram atividade 

antioxidante e antimicrobiana frente à cepa de Staphylococcus enteritidis, revelando um alto 

potencial de aplicação em alimentos e na indústria farmacêutica (MEDINA et al., 2011). 

Outro trabalho também realizado no sul do país também demonstrou ação antimicrobiana da 

planta. Scur e colaboradores (2016) estudaram o óleo essencial, extrato etanólico e aquoso das 

folhas do araçá e evidenciaram atividade antimicrobiana contra diversas cepas de ATCC, 

dentre elas a S. aureus. 

Todos esses trabalhos juntamente com outros utilizando diversos tipos de plantas 

medicinais popularmente conhecidas (ANANTAWORASAKUL et al., 2017; BRAQUEHAIS 

et al., 2016; FRATINI et al., 2014; MUHAISEN et al., 2016; ROZATTO, 2012; SOKOVIĆ et 

al., 2009; ZEEDAN et al., 2014) evidenciam a importância do estudo de tais compostos como 

alternativas. Como relatado anteriormente o problema da resistência antimicrobiana é grave e 

requer uma atenção especial por se tratar de um assunto de saúde pública. Dessa forma a 

substituição das moléculas comuns de antibióticos se faz necessária e uma alternativa para 

sanar o problema. Como demonstrado, a ação antimicrobiana de diversas plantas que veem 

sendo estudadas pode ser uma saída de baixo custo e ecologicamente correta. No entanto 

ainda faltam pesquisas sobre a efetiva ação in vitro de algumas plantas, a real ação in vivo e os 

possíveis efeitos de toxicidade celular que podem ser encontrados. 

 

3.7 EFEITO ANTI-FÚNGICO DE EXTRATOS DE PLANTAS E AÇÃO 

DETOXIFICANTE SOBRE A AFB1  

 

A presença de fungos toxigênicos e aflatoxinas em matéria prima para a fabricação 

de alimentos e rações após os processos de industrialização é um grande problema para a 

indústria e requer muita atenção. As técnicas de combate podem ocorrem antes da 

contaminação da matéria-prima ou após a sua contaminação, processo também chamado de 

descontaminação. Considerando os problemas econômicos e de saúde causados pelas 

aflatoxinas, há um crescente interesse em pesquisas para o desenvolvimento de estratégias a 
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fim de prevenir tanto a formação das aflatoxinas em alimentos e rações, quanto a sua remoção 

em produtos já contaminados. A contaminação dos cereais pode ocorrer no campo, no 

armazenamento e durante o transporte, ou seja, em boa parcela de todo o processo produtivo. 

Com o intuito de resolver esse problema algumas medidas já foram tomadas através da 

utilização de produtos durante o processo de produção para eliminar ou reduzir os fungos 

toxigênicos e as aflatoxinas. Com relação aos processos de detoxificação, utilizados com o 

objetivo de remover a aflatoxina pré-formada nos produtos, existem três métodos que podem 

ser aplicados: os químicos, os físicos e os biológicos (BOVO et al., 2013; ISMAIL et al., 

2018). 

Os métodos químicos consistem na degradação estrutural das moléculas de 

aflatoxinas através de ácidos, bases, aldeídos, agentes oxidantes e alguns gases. Os métodos 

físicos envolvem inativação pelo calor, extração com solventes, radiação (gama ou 

ultravioleta) (DI GREGORIO et al., 2014). Os métodos biológicos consistem em utilizar 

bactérias ou leveduras com a função de degradar ou adsorver as aflatoxinas. A utilização de 

microrganismos, como leveduras e bactérias, vêm sendo demonstradas na detoxificação de 

aflatoxinas por muitos pesquisadores (CORASSIN et al., 2013; OATLEY et al., 2000; 

PELTONEN et al., 2001; SHANTHA, 1999). A biodegradação utilizando microrganismos ou 

enzimas é uma das melhores estratégias para a gestão de aflatoxinas em alimentos e rações 

(WU et al., 2009). A forma mais conhecida e utilizada na produção animal para sanar os 

problemas das micotoxinas são os adsorventes, como por exemplo, o aluminosilicato. O 

objetivo dessa prática é a ligação entre as duas substâncias impedindo a absorção 

gastrointestinal das aflatoxinas pelo organismo (RAMOS; HERNÁNDEZ, 1997). Os 

adsorventes podem ser classificados em minerais (argilas, carvão ativado) ou orgânicos (fibra 

vegetal, extrato de parede celular de leveduras e bactérias) (ISMAIL et al., 2016). No entanto 

cada tratamento tem suas limitações, e por isso estudos capazes de encontrar novos compostos 

que desempenhem esse papel sendo seguros biologicamente e de baixo custo são essenciais.   

Estudos que confirmam o potencial antifúngico de determinadas plantas medicinais, 

também relatam o efeito na detoxificação (BRINDA et al., 2013; IRAM et al., 2016; 

SANDOSSKUMAR et al., 2007; VELAZHAHAN et al., 2010; WU et al., 2009). Técnicas 

como o uso de óleos essenciais e extratos de plantas para ação antifúngica e detoxificante 

estão se tornando populares no meio acadêmico, por se mostrarem boas alternativas na 

prevenção da contaminação em alimentos (PONZILACQUA; CORASSIN; OLIVEIRA, 

2018). Substâncias ativas de plantas podem ser uma ótima alternativa aos químicos sintéticos 

para ação adsorvente e também através da degradação por enzimas. Com o processo de 
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evolução natural, as plantas desenvolvem mecanismos de sobrevivência e adaptação 

diferentes, tanto para superfícies bióticas quanto para abióticas em resposta ao estresse e ao 

ataque de patógenos (CABRAL; FERNÁNDEZ PINTO; PATRIARCA, 2013). Estudos que 

pretendam entender os mecanismos de ação e a segurança toxicológica da utilização de 

plantas ainda são escassos, o que prejudica a utilização mais efetiva desses compostos na 

agropecuária e na indústria. 

Dados da literatura revelam que óleos essenciais e seus principais componentes como 

os monoterpenos são ótimos como fumigantes botânicos contra a presença de fungos e a 

contaminação de micotoxinas (KITIC; PAVLOVIC; BRANKOVIC, 2013). Existem dois 

modos diferentes de ação, um contra o crescimento fúngico e outro contra a secreção da 

aflatoxina. A ação antifúngica das plantas está relacionada a diversos compostos químicos 

presentes, e não pode ser atribuída apenas a um mecanismo celular e sim ao conjunto deles 

(KITIC et al., 2002, 2005). Villela (2009) testaram o óleo essencial de Eucalyptus globulus 

(eucalipto comum) e seu principal componente 1,8-cineol, separadamente, contra A. flavus e 

A. parasiticus e constatou que a atividade antifúngica da molécula isoladamente foi menor do 

que o óleo essencial completo. Esses achados podem sugerir que os menores componentes 

existentes no óleo são críticos para a efetiva ação do mesmo, uma vez que podem ter efeitos 

sinérgicos ou potencializar a ação (BURT, 2004). Dessa maneira, talvez a utilização do 

extrato completo da planta seja mais eficiente do que o isolamento de um composto e o uso 

apenas dele. Isso revela uma característica importante para a aplicação desses compostos, eles 

possuem relativa facilidade para a obtenção uma vez que podem ser aplicados em sua 

totalidade facilitando a preparação do extrato.  

Os compostos das plantas agem sobre microrganismos danificando o sistema 

enzimático da célula através da redução da síntese de proteínas e de compostos estruturais; 

desnaturando enzimas responsáveis pela germinação de esporos e interferindo nos 

aminoácidos envolvidos com a germinação (CONNER; BEUCHAT, 1984; NYCHAS, 1995; 

PONZILACQUA; CORASSIN; OLIVEIRA, 2018). Alguns componentes presentes nos óleos 

essenciais como os monoterpenos, timol e limoneno foram identificados como potentes 

inibidores da enzima pectina metilesterase, responsável pela formação dos principais 

componentes da parede celular de fungos (MAREI; ABDEL RASOUL; ABDELGALEIL, 

2012). Portanto essas substâncias podem causar sérios danos à célula fúngica levando a sua 

morte. Reddy, Reddy e Muralidharan (2009) estudaram potencial para redução da AFB1 de 

alguns extratos de plantas in vitro. Dentre eles os que tiveram maior eficácia foram: Allium 

sativum (alho), Ocimum sanctum (majerição), Curcuma longa (cúrcuma) e Syzigium 
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aromaticum (cravo-da-índia). Todas essas plantas fazem parte de grupos de condimentos 

comumente utilizados em culinária por grande parte das culturas mundiais. Essa característica 

é interessante uma vez que o processo de descontaminação pode ser feito diretamente no 

produto final ou na matéria-prima já beneficiada, podendo ser utilizada nos alimentos ou 

rações (PONZILACQUA; CORASSIN; OLIVEIRA, 2018).   

Iram e colaboradores (2015) realizaram testes in vitro e in vivo com o extrato aquoso 

de Corymbia citriodora (eucalipto) para redução de AFB1 e AFB2 e obtiveram o primeiro 

relato científico do fato. Recentemente, alguns estudos in vitro tem revelado o potencial de 

detoxificacção que extratos aquosos de plantas podem demonstrar (ISMAIL et al., 2018). A 

Tabela 1 apresenta resultados de estudos que utilizaram extratos aquosos de plantas para 

analisar a atividade de descontaminação de aflatoxinas. O modo de ação dessas plantas ainda 

não é completamente compreendido. Alguns autores sugerem que a redução na toxicidade, 

com a utilização de determinadas plantas, se dá pelas modificações no anel de lactona 

presente na estrutura natural de aflatoxina (VELAZHAHAN et al., 2010). Outros autores 

atribuem a ação devido à remoção da dupla ligação do anel furano na maioria dos produtos 

formados após a exposição da micotoxina ao extrato de planta (IRAM et al., 2016). 

 

Tabela 1 - Extratos aquosos de plantas medicinais com ação de degradação em aflatoxinas. 

Espécies de 

plantas 

Parte 

planta 

Volume de 

extrato (µL) 

Aflatoxina 

(concentração) 

Degradação 

(%) 

Referência 

Trachyspermum 

ammi 

Semestes 500 AFG1 (50 ng) 64,5 

Velazhahan et al. 

(2010) 

Adhatoda 

vasica Nees 

Folha 500 AFB1 (100 ng) 98,3 

Vijayanandraj et 

al. (2014) 

Corymbia 

citriodora 

Folha 250 

AFB1 (100 µg/L) 

AFB2 (50 µg/L) 

95,2 

92,9 

Iram et al. (2015)  

Cassia fistula Folha 250 

AFB1 (100 µg/L) 

AFB2 (50 µg/L) 

54,4 

59,7 

Iram et al. (2016) 

Ocimum 

basilicum 

Folha 250 

AFB1 (100 µg/L) 

AFB2 (50 µg/L) 

92,8 

88,7 

Iram et al. (2016) 

Fonte: Autoria própria 
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A utilização de óleos essenciais é mais comum do que outros tipos de extratos, pois 

é uma forma mais eficaz de se retirar e predizer os componentes atuantes existentes em cada 

espécie de planta. Os óleos essenciais possuem maior quantidade de compostos ativos, em 

termos de porcentagem, em comparação com extratos aquosos e etanólicos. No entanto, é de 

se considerar que a extração de óleos essenciais é mais complicada e necessita de 

equipamentos específicos para ser realizada (SANTOS et al., 2004). A aplicação em larga 

escala de plantas tem atraído grande atenção de microbiologistas, pois são biodegradáveis, 

biologicamente seguros, renováveis e de baixo custo (VARMA; DUBEY, 1999). Portanto 

pode-se dizer que a utilização de plantas na detoxificação de micotoxinas é uma técnica “eco 

amigável”.   
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4  CAPÍTULO I 

 

Efeito antimicrobiano de extratos de ervas medicinais e plantas tradicionais brasileiras 

contra Staphylococcus aureus e Aspergillus parasiticus usando modelo in vitro * 

 

Bárbara Ponzilacqua1, Sarah Lee1, João Luíz Zani2, Roice Eliana Rosim1, Carlos Humberto 
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RESUMO 

Bactérias e fungos são importantes agentes causadores de toxi-infecções alimentares. 

Novas tecnologias visando o controle desses microrganismos, tanto na substituição de novos 

compostos farmacêuticos quanto na prevenção da contaminação de alimentos, devem ser 

estudadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos antimicrobianos dos extratos brutos 

e liofilizados de maracujá doce (Passiflora alata, Curtis), araçá (Psidium cattleianum, 

Sabine), alecrim (Rosmarinus officinalis, L.) e orégano (Origanum vulgare, L.) sobre as 

células planctônicas de Staphylococcus aureus e Aspergillus parasiticus. As concentrações 

inibitórias mínimas (CIM), bactericida mínima (CBM) e fungicida mínima (CFM) do extrato 

de P. alata não puderam ser detectados porque a concentração máxima do extrato vegetal 

utilizado foi incapaz de inibir o crescimento bacteriano e fúngico. O extrato de P. cattleianum 

demonstrou CIM com 0,39 mg/mL e 0,35 mg/mL para o extrato bruto e liofilizado, 

respectivamente, e foi considerada a menor concentração de inibição em comparação com 

outras. O R. officinalis apresentou melhor resultado com extrato liofilizado (CIM: 0,57 

mg/mL), enquanto que O. vulgare apresentou melhor resultado com extrato bruto (CIM: 0,65 

mg/mL), ambos contra S. aureus. No presente estudo, os condimentos estudados mostraram 

alguma ação antimicrobiana como esperado. O maracujá-doce não apresentou ação contra 

nenhum dos microrganismos e o araçá demonstrou ser o melhor extrato avaliado contra os 

dois microrganismos. 

 

Palavras-chave: Extratos de plantas; Atividade antimicrobiana; S. aureus; A. parasiticus. 

 

* Artigo a ser submetido no periódico Current Agriculture Research Journal. 
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4.1 Introdução 

 

A exposição a patógenos infecciosos tem sido uma grande ameaça para a saúde 

humana e animal. Bactérias e fungos são os principais agentes causadores de infecções, além 

de serem responsáveis por contaminarem muitos alimentos envolvidos em infecções 

alimentares. Com o passar dos anos, esses microrganismos desenvolveram mecanismos para 

sobrevivência, tornando seu combate uma tarefa complicada para a indústria médica e 

alimentícia. A introdução de agentes antimicrobianos se iniciou em meados dos anos 1930, e 

logo após esse período foi observado que a excessiva utilização desses compostos acabava por 

selecionar bactérias resistentes rapidamente (GUARDABASSI; KRUSE, 2010). Os fungos 

também podem passar por esse processo de seleção, mas o principal problema são as 

moléculas sintéticas que são toxicas para células eucarióticas devido à similaridade estrutural. 

Novas tecnologias visando o controle de microrganismos, tanto na substituição para novos 

compostos farmacêuticos quanto na prevenção de contaminação de alimentos, devem ser 

estudadas.   

Óleos essenciais e extratos de plantas possuem metabólitos secundários com ação 

antimicrobiana, que parecem ser uma alternativa aos antimicrobianos comuns por causarem 

impacto ambiental mínimo (VARMA; DUBEY, 1999) e não são tóxicos em comparação aos 

agentes sintéticos (DABUR et al., 2007). No entanto, os estudos ainda são poucos em relação 

a efetividade na ação desses compostos (ANDREU et al., 2018; PONZILACQUA; 

CORASSIN; OLIVEIRA, 2018). Existem diversas categorias de compostos secundários com 

possível ação antimicrobiana, dentre eles estão os terpenos, fenóis e compostos de nitrogênio 

(AGOSTINI-COSTA et al., 2012). Já se sabe que o sinergismo entre essas moléculas torna as 

plantas eficientes no combate a infecções (ARAUJO; LONGO, 2016). 

As principais plantas estudadas são aquelas relacionadas a culinária, como os 

condimentos, por já possuírem evidências de controle e prevenção de microrganismos 

(KHORSHIDIAN et al., 2018; VILELA et al., 2016). Dentre elas, destacam-se o alecrim e o 

orégano, especiarias usadas em praticamente todas as culturas milenares. No entanto, é 

importante salientar que os compostos produzidos pelas plantas também dependem de 

condições ambientais.  

A flora nativa brasileira é muito rica em diversidade de espécies devido a distintas 

regiões presentes no país. Algumas plantas já são popularmente utilizadas, mas precisam ser 

melhor analisadas quanto ao seu potencial medicamentoso e efeitos tóxicos. Um exemplo é o 

maracujá doce (Passiflora alata) presente em preparações farmacológicas (NORIEGA et al., 
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2011), mais ainda pouco explorado (PEREIRA; VILEGAS, 2000). Outro exemplo de 

utilização empírica para tratamentos de diarreias, hemorragias e câimbras é o araçá (Psidium 

cattleianum) (DENARDIN et al., 2015). 

Nesse estudo foram utilizadas duas plantas nativas brasileiras com pouco informação 

referente a sua ação antimicrobiana, e dois condimentos já conhecidos na literatura 

(GONELIMALI et al., 2018; SOKOVIĆ et al., 2010). O objetivo foi avaliar os efeitos 

antimicrobianos de extratos brutos e liofilizados das plantas orégano, alecrim, maracujá e 

araçá sobre células planctônicas de S. aureus e A. parasiticus.  

 

4.2 Material e métodos 

 

a) Plantas 

As folhas foram coletadas de três diferentes tipos de famílias de plantas 

(Passifloraceae, Myrtaceae and Lamiaceae) durante o verão e o outono no Sul do Brasil no 

ano de 2017. As espécies estudadas foram Passiflora alata, Psidium cattleianum, Rosmarinus 

officinalis e Origanum vulgare. Exsicatas de cada uma das plantas foram encaminhadas para 

o Instituto de Botânica de São Paulo para identificação e, duas delas (maracujá doce e araçá), 

foram adicionadas ao Herbário da Instituição (Passiflora alata SP499802 e Psidium 

cattleianum SP499801). 

 

b) Preparação dos extratos  

Os extratos foram preparados seguindo as recomendações da Farmacopéia Brasileira 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 2010), com algumas modificações. 

Todas as folhas foram secas, trituradas e depois adicionou-se álcool etílico (96 °GL), numa 

proporção de 4 g de planta em 100 mL de solução. O material foi deixado em incubação por 

15 dias em 37 °C e agitado três vezes ao dia. O solvente orgânico foi eliminado através de 

destilação fracionada sobre pressão reduzida (Heidolpph®). Após a evaporação, cada extrato 

foi subdividido em 2 alíquotas, uma chamada de extrato bruto e outra que passou pelo 

processo de liofilização. Para os experimentos, o extrato liofilizado foi diluído com água 

destilada.   

Os dois tipos de extratos para as quatro espécies de plantas foram testados, totalizando 

oito ensaios. Os extratos liofilizados foram preparados com o “pó” da planta e água destilada, 

na concentração de 40 mg/mL. Os extratos brutos foram usados nas concentrações obtidas de 
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acordo com o cálculo de matéria seca: 28,31 mg/mL Passiflora alata, 60 mg/mL Psidium 

cattleianum, 32,24 mg/mL Rosmarinus officinalis, 6,45 mg/mL Origanum vulgare. 

 

c) Análise dos compostos das plantas por GC-MS 

As amostras foram analisadas pelo Sistema SHIMADZU CG-MS QP2020 

(SHIMADZU CO., LTDA., Japão). A separação dos componentes foi realizada em uma 

coluna ZB-5HT (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm). Para a detecção de GC-MS, foi utilizado um 

sistema de impacto de elétrons com energia de ionização 70 eV. Como gás de arraste foi 

utilizado gás hélio a uma vazão constante de 1,8 mL/min na coluna. As temperaturas da linha 

de transferência, do injetor e da fonte de ionização foram ajustadas para 280 °C. A 

temperatura da fonte de íons foi de 280 °C. A temperatura inicial da coluna foi mantida a 60 

°C durante 1 min, e depois gradualmente aumentada para 280 °C a uma taxa de 10 °C/min e 

mantida a 280 °C por 35 min. As amostras foram injetadas manualmente no sistema CG-MS 

no modo Split 2:1. Os componentes foram identificados comparando seus espectros de massa 

com os padrões da biblioteca digital do National Institute of Standards and Technology (NIST 

14). O conteúdo relativo de cada componente encontrado foi calculado pelas áreas dos picos 

como porcentagens do total de compostos presentes no extrato. 

 

d) Cepa bacteriana e fúngica 

Dois tipos de microrganimos foram usados: uma bacteria Gram-positiva - 

Staphyloccus aureus (ATCC 29213), e um fungo filamentoso - Aspergillus parasiticus 

(NRRL 2999). 

 

e) Concentração inibitória mínima bacteriana e concentração bactericida mínima 

Concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos de plantas foram testadas pela 

técnica de microdiluição em caldo (NCCLS, 2015). A bactéria foi incubada em caldo cérebro 

coração (OXOID®, Inglaterra) e ajustada a turbidez de 0,5 McFarland, através da análise em 

densitômetro DEN-1 (Biosan Ltd). Os extratos de plantas foram sucessivamente diluídos em 

triplicata na proporção de 1:2 nas microplacas de 96 cavidades, adicionando-se 50 µL de cada 

extrato e 50 µL de solução salina 0,85%. Deste modo, os extratos liofilizados, previamente 

dissolvidos em solução salina 0,85% a 40 mg/mL, foram testados em concentrações 

decrescentes de 20 até 0,16 mg/mL para as quatro plantas. Com relação aos extratos brutos, e 

considerando as concentrações iniciais conforme descrito no item 4.2.b, as concentrações 
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decrescentes foram as seguintes: 14,16 até 0,11 mg/mL (P. alata), 30 até 0,23 mg/mL (P. 

cattleianum), 16,12 até 0,13 mg/mL (R. officinalis) e 3,23 até 0,025 mg/mL (O. vulgare). 

Após as diluições, 50 µL de caldo Mueller-Hinton (KASVI®, Itália) e 5 µL de 

suspensão bacteriana foram adicionados em cada poço. Foram preparados controles positivos 

(somente bactéria), controles negativos (somente extratos) e dois antimicrobianos de 

referência (Cefalexina e Ciprofloxacina) e incluídos em cada microplaca testada. As 

microplacas foram incubadas a 35 °C por 24 h, depois deste período a turbidez foi analisada 

visualmente (NCCLS, 2005). Dez µL de resazurina a 0.01 % foi adicionada em cada poço e 

incubada, novamente, a 37 °C por 2h (LAVINIKI, 2013) devido à sua propriedade de 

viabilidade celular e também como complemento da análise visual. Os poços que 

permaneceram azuis foram considerados sem crescimento bacteriano e os poços que mudaram 

para roxo ou rosa foram considerados com crescimento celular (MOREIRA, 2011; 

PALOMINO et al., 2002). Para determinar a concentração bactericida mínima (CBM), uma 

alíquota de 5 μL de cada poço foi semeada em ágar Triptona de Soja (OXOID®, Inglaterra). A 

menor concentração que não teve crescimento no ágar foi considerada como concentração 

bactericida mínima (CBM). Todo o experimento foi repetido três vezes, ou seja, utilizando-se 

3 microplacas preparadas conforme descrito acima. 

 

f) Concentração inibitória minima fúngica e concentração fungicida mínima 

O efeito antifúngico foi analisado de acordo com o teste de referência de 

microdiluição em caldo (NCCLS, 2002). O inóculo fúngico foi preparado em ágar Batata-

dextrose, a 35 °C por 7 dias. Após o período de incubação, foi preparada uma suspensão 

fúngica acrescentando-se 1 mL de solução salina 0,85% e 0,01mL de Tween 20 (Sigma, 

USA) na placa de crescimento. A suspensão foi ajustada com espectrofotômetro (Biosan Ltd) 

a transmitância de 80-82% em comprimento de onda fixo 530 nm. As suspensões serão 

diluídas a 1:50 no meio padrão, que corresponderão a 2x a densidade necessária de UFC/mL 

para a realização do teste. 

Os extratos de plantas foram sucessivamente diluídos na proporção de 1:2 em 

triplicata nas microplacas de 96 cavidades, e acrescidos de meio padrão RPMI-1640 (Inlab, 

Brasil) suplementado com MOPS [ácido 3-(N-morfolino) propanosulfônico] a uma 

concentração final de 0,165 mol/L (NCCLS, 2002). As concentrações dos extratos brutos e 

liofilizados foram as mesmas usadas para o teste realizado com a bactéria, conforme descrito 

no item 4.2.e. Controles positivos e negativos foram preparados, respectivamente, com fungo 

e extratos, e além disso, um antifúngico de referência também foi utilizado (Fluconazol) 
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(STOPPA et al., 2009). As microplacas foram incubadas a 35 °C, sem agitação, por 46 a 50 h. 

Após o período de incubação a resazurina foi utilizada com o mesmo propósito do 

mencionado anteriormente para bactérias. A concentração fungicida mínima (CFM) foi 

testada adicionando 10 µL de cada poço sem crescimento fúngico visível em ágar Sabourad-

dextrose (KASVI®, Itália) e incubado a 35 °C por 48 h. Todo o experimento foi repetido três 

vezes, ou seja, utilizando-se 3 microplacas preparadas conforme descrito acima.   

 

g) Análise Estatística 

Os dados foram analisados usando MIXED do Statistical Analyzes System (SAS 

INSTITUTE, 2002). O modelo para análise de CIM e CBM/CFM considerou cada poço das 

três microplacas como uma unidade experimental, além de efeitos fixos de quatro extratos de 

plantas, tipo de extrato (bruto e liofilizado) e interação entre tratamento e extratos. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados, considerando o efeito dos blocos de 

cada placa de análise, sendo incluído no modelo como efeito aleatório. Os efeitos do 

tratamento foram analisados pelo teste T student, considerando-se P < 0,05. 

 

4.3 Resultados 

 

Os principais compostos de cada extrato foram analisados por cromatografia gasosa 

com espectrômetro de massa (GC-MS) e comparados com a biblioteca digital NIST 14 para 

identificação das principais substâncias. As Figuras 1, 2, 3 e 4 mostram os cromatogramas 

obtidos nos extratos de maracujá, araçã, alecrim e orégano, respectivamente. A grande 

maioria dos compostos encontrados foi classificada como compostos terpenóides, mas 

também foram identificados alguns hidrocarbonetos. A substância de maior porcentagem 

encontrada no maracujá doce foi o hidrocarboneto isononano (31,3%), seguida de 3-etil-2-

metilhexano (16,8%); Metil-2-metilundecanoato (12,9%) e heptanonitrilo (11,4%). A análise 

do araçá-rosa revelou como principais compostos o cariofileno (28.9%); eucaliptol (11,7%); 

naftaleno (7,6%); gamma muurolene (7,2%); humulina (5,9%); 2,6,10,10-

Tetrametilbiciclo[7.2.0]undeca-2,6-dieno (5.8%); allo-aromadendrene (5,4%) e cicloheptano 

(5,0%). O alecrim demonstrou presença predominante de cânfora (39,7%); verbenona 

(34,5%) e borneol (6,7%), todos compostos terpenóides. O orégano revelou presença de 

terpinen-4-ol (25,8%); Ácido oxálico, isohexil neopentil éster (22,9%); 8-Metilundec-1-ene 

(20,3%) e carvacrol (11,4%). 
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Figura 1- Cromatograma obtido na análise de maracujá doce (Passiflora alata) por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2- Cromatograma obtido na análise de araçá (Psidium cattleianum) por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 3– Cromatograma obtido na análise de alecrim (Rosmarinus officinalis) por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4– Cromatograma obtido na análise de orégano (Origanum vulgare) por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados foram analisados de acordo com os efeitos bacteriostáticos / 

fungiostáticos (CIM) e bactericidas / fungicidas (CBM/CFM). É importante enfatizar que essa 

técnica não representa um valor absoluto, mas um intervalo entre dois valores. O valor real da 
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CIM é um ponto entre a menor concentração do teste capaz de inibir o crescimento do 

microrganismo e a próxima menor concentração de teste. No entanto, de acordo com 

(NCCLS, 2005) e para fins de análise estatística CIM, CBM e CFM foram considerados um 

número absoluto. 

Os resultados do teste in vitro para os extratos brutos e liofilizados contra S. aureus 

estão apresentados na Tabela 1. P. alata CIM e CBM não puderam ser detectados porque a 

concentração máxima do extrato vegetal utilizado foi incapaz de inibir o crescimento 

bacteriano. Dessa forma, só é possível confirmar que existe um número > 14,15 mg/mL e > 

20 mg/mL, respectivamente, para extratos brutos e liofilizados. Todos os outros extratos 

apresentaram inibição de crescimento. Para ambos os tipos de extratos, P. cattleianum 

demonstrou a menor concentração de inibição comparada a outras. 

 

Tabela 1 - Valores médios de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 

bactericida mínima (CBM) de extratos de plantas contra Staphylococcus aureus.   

Extrato de planta CIM CBM 

Brutos:   

P. alata >14,15 a >14,15 a 

P. cattleianum 0,39 c 0,78 c 

R. officinalis 0,84 b 1,68 b 

O. vulgare  0,65 bc  1,30 bc 

Erro padrão 0,12 0,24 

Liofilizados:   

P. alata >20 a >20 a 

P. cattleianum 0,45 c 0,90 b 

R. officinalis 0,57 c 1,15 b 

O. vulgare 1,23 b 1,84 b 

Erro padrão 0,11 0,30 

a-c Valores médios dentro de cada coluna sem sobrescrito comum diferem significativamente  (P < 0,05). 

Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 2 evidencia os resultados dos dois tipos de extratos contra A. parasiticus. 

Alguns valores de MIC foram possíveis de medir, mas os valores de MFC não foram 

encontrados. O mesmo resultado para a inibição bacteriana utilizando P. alata foi observado 

para o fungo, não sendo possível identificar a CIM. Além disso, a concentração de R. 
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officinalis liofilizada foi maior que 20 mg/mL e também não foi possível de se obter. Os 

valores de CFM não foram conclusivos porque todos os ensaios apresentaram crescimento na 

placa. 

 

Tabela 2 - Valores médios de concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos de plantas 

contra Aspergillus parasiticus.   

Extratos de plantas Brutos Liofilizados 

P. alata >14,15a >20a 

P. cattleianum  3,125b 10b 

R. officinalis 16,12c >20a 

O. vulgare >3,225b 8,33b 

Erro padrão 0,44 0,31 

 a-c Valores médios dentro de cada coluna sem sobrescrito comum diferem significativamente  (P < 0,05). 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4 Discussão 

 

Uma série de estudos relacionados a extratos de plantas e óleos essenciais vem 

demonstrando eficácia de alguns compostos em atividades antibacterianas (DANNENBERG 

et al., 2019; DE ASSIS et al., 2018; FRATINI et al., 2014; KITIC et al., 2005) e antifúngicas 

(BAGHLOUL; MANSORI; DJAHOUDI, 2016; BOUKAEW; PRASERTSAN; 

SATTAYASAMITSATHIT, 2017; CARMO et al., 2008; VASIĆ et al., 2012). Esses 

compostos são metabólitos secundários com variações em sua estrutura e composição química 

resultando em efeitos antimicrobianos (SAVOIA, 2012; STOJKOVIĆ et al., 2013). De acordo 

com Agostini-Costa et al. (2012) existem três principais categorias de metabólitos 

secundários: terpenos, fenóis e compostos de nitrogênio. Eles são classificados de acordo com 

sua estrutura e o principal mecanismo de ação. A análise cromatográfica revelou que alguns 

dos principais compostos identificados nos extratos desse estudo, eucaliptol canfora e 

carvacrol, possuem ação antimicrobiana e antioxidante já descrita (NOSTRO; PAPALIA, 

2012; FERREIRA et al., 2013; KHORSHIDIAN et al., 2018). 

As variações nos resultados de CIM podem ser atribuídas a uma série de fatores: 

espécie da planta utilizada, tipo de obtenção do extrato e espécie de microrganismo alvo. No 

presente estudo, duas espécies nativas brasileiras (maracujá e araçá) com pouca informação a 

respeito de sua ação antimicrobiana, e dois condimentos (alecrim e orégano) já conhecidos na 
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literatura foram avaliados (GONELIMALI et al., 2018; SOKOVIĆ et al., 2010). O extrato 

etanólico foi utilizado devido à sua eficiência para extração de compostos e fácil 

manipulação, com o objetivo de aplicação em produtos alimentícios. Se comparado com 

extrato aquoso, o extrato etanólico demonstra melhores resultados de inibição (OTHMAN et 

al., 2017; SCUR et al., 2016), uma vez que, solventes semelhantes à água têm a habilidade de 

extrair os mesmos compostos que a água, mas em maior quantidade. Essa metodologia de 

extração não requer muitos equipamentos e as técnicas são simples em relação ao tipo de 

extração, por exemplo, de óleos essenciais.   

Os extratos de plantas foram separados em dois tipos, bruto e liofilizado, e suas 

atividades foram analisadas para todas as espécies de plantas utilizadas neste trabalho. A 

análise de P. alata foi inconclusiva para os dois tratamentos, porque houve crescimento 

bacteriano e fúngico em todas as concentrações testadas, inclusive na maior concentração 

analisada (bruto = 14,15 mg/mL e liofilizado = 20 mg/mL). O extrato de P. cattleianum 

demonstrou a melhor eficiência na atividade antibacteriana com as menores concentrações de 

CIM encontradas em todo o experimento. Apesar dos resultados de CIM serem próximos, P. 

cattleianum bruto demonstrou diferença estatística (P<0,05) entre todos os extratos exceto 

Origanum vulgare (Tabelas 1 e 2). Não houve diferença entre o uso do extrato bruto e o 

liofilizado em relação ao efeito antibacteriano. Os valores do CBM seguiram as mesmas 

tendências. No entanto, com o extrato liofilizado não houve diferença estatística entre as tres 

plantas que demonstraram efeito (Tabela 1). 

A atividade antifúngica não foi tão expressiva quanto à antibacteriana. O CIM não foi 

determinado para os extratos brutos de P. alata e O. vulgare e para os extratos liofilizados de 

P. alata e R. officinalis. Apesar disso, quando os dois tratamentos são observados é possível 

identificar que o CIM para R. officinalis foi 16,12 mg/mL (extrato bruto) e para o O. vulgare 

foi 8,33 mg/mL (liofilizado). Para P. alata a concentração inibitória foi inconclusiva para os 

dois tipos de extratos assim como para o ensaio bacteriano (Tabela 2). Não houve diferença 

estatística entre os resultados de CIM para P. cattleianum e O. vulgare nos dois tipos de 

extratos estudados. Para os extratos brutos encontrou-se diferença entre os extratos de P. alata 

e R. officinalis. Para os extratos liofilizados essa diferença não foi observada. No entanto, 

todos os valores de CIM foram muito altos quando comparados aos resultados 

antibacterianos. De acordo com Rozatto (2012) não há uma classificação consensual sobre o 

adequado valor de CIM que represente uma boa ação de extratos de plantas. Entretanto, 

alguns autores fornecem valores para caracterizar a ação dos compostos.  
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Aligiannis et al. (2001) afirmam que valores considerados como indicativos forte, 

moderado e fraco de inibição antimicrobiana são CIM ≤ 0,5 mg/mL; 0,5 > CIM ≥ 1,5 mg/mL 

e CIM > 1,5 mg/mL, respectivamente. Portanto, os dois tipos de extratos de P. cattleianum 

foram considerados forte inibidores contra S. aureus. Igualmente, para R. officinalis e O. 

vulgare os dois tratamentos foram considerados com inibição moderada. Para a atividade 

antifúngica, todos os extratos foram avaliados como fracos inibidores. Alternativamente, 

Webster et al. (2008) e Assis et al. (2018) consideram satisfatórios e promissores valores de 

CIM menores ou iguais a 1 mg/mL.  Nesse caso, P. cattleianum, R. officinalis e O. vulgare 

foram classificados com ação satisfatória contra S. aureus para seus extratos brutos. Para os 

extratos liofilizados, os valores de O. vulgare foram maiores do que 1 mg/mL, portanto 

considerados não satisfatórios. De acordo com as interpretações de Aligiannis, Webster e 

Assis, nenhum dos extratos de plantas tiveram ação satisfatória contra A. parasiticus. 

Em relação a P. alata os dois extratos, bruto e liofilizado, não foram eficientes para os 

dois microrganismos testados. O gênero Passiflora é um dos poucos já estudado e explorado 

para uso humano com vários fitoquímicos, como alcalóides, flavonóides, saponinas, óleos 

essenciais e carotenóides, além de minerais, fibras e vitaminas (SIMÃO et al., 2018). No 

entanto, não existe muita literatura sobre a ação antimicrobiana envolvendo P. alata 

(PEREIRA; VILEGAS, 2000). Os compostos predominantes encontrados na análise GC-MS 

desse extrato não são relacionados à atividade antimicrobiana na literatura. O isononano, 

substância de maior quantidade, é um hidrocarboneto com ação psicotrófica conhecida. Ele 

está presente em grande quantidade na Erva-de-São-João (Hypericum perforatum) e é usado 

como fitoterápico para depressão e neutralização de veneno de cobra (SAMY; 

GOPALAKRISHNAKONE; CHOW, 2012). Neste caso, os resultados da análise de 

cromatografia são condizentes com os encontrados nos ensaios antimicrobianos, ou seja, o 

extrato em questão não demonstrou qualquer ação frente às espécies de microrganismos 

estudadas. 

Nossos resultados diferem de Vasić et al. (2012) que encontraram atividade 

antimicrobiana contra 27 tipos diferentes de microrganismos, dentre os quais, alguns 

importantes em saúde pública, como o S. aureus e A. flavus. Eles afirmam que a variação nas 

condições de crescimento da planta promove diferentes compostos bioativos, por isso seria 

possível variar a produção de taninos e/ou fenóis para fins específicos. Em uma recente 

pesquisa, Simão et al. (2018) produziram plantas in vitro de quatro espécies de Passiflora e 

elucidaram que a espécie P. alata apresentou saponinas como o composto de maior presença 

em suas folhas, flavonoides também estavam presentes. Mesmo assim, após testar um grande 



52 

 

número de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, os autores encontraram atividade 

antimicrobiana contra Bacillus thuringiensis e Streptococcus pyogenes, e nenhuma ação 

contra S. aureus, assim como nossos achados. Esses resultados conflitantes evidenciam a 

necessidade de mais estudos com extratos de P. alata para clarear o mecanismo da ação 

inibitória das plantas e entender melhor os tipos de microrganismos sensíveis a esses extratos. 

P. cattleianum demonstrou o menor resultado de CIM para todos os ensaios realizados 

com bactérias e para os realizados com extrato bruto contra fungos. De acordo com esses 

resultados, extrato bruto de araçá foi considerado o mais promissor do estudo. A eficiência foi 

notada contra S. aureus com baixas concentrações: 0,39 mg/mL e 0,45 mg/mL para os 

extratos bruto e liofilizado, respectivamente. Apesar da ação contra A. parasiticus não ter sido 

considerada satisfatória, comparado com os outros extratos, apresentou a menor concentração 

com efeito inibitório, indicando assim uma boa atividade. Em estudo semelhante realizado por 

Scur et al. (2016) usando extrato etanólico de P. cattleianum também encontraram bons 

resultados contra S. aureus, CIM = 3,125 mg/mL. Esses autores afirmam que o extrato 

etanólico pode apresentar como principais compostos bioativos: taninos, flavonoides e 

terpenos. Portanto, a ação antimicrobiana pode estar atribuída a essas pequenas moléculas 

bioativas presentes no extrato.   

De acordo com a literatura os compostos fenólicos são pequenas moléculas bioativas 

relacionadas com atividade antimicrobiana de muitas plantas, eles podem inativar enzimas 

essenciais e/ou formar complexos com íons metálicos. Medina et al. (2011) realizaram a 

caracterização físico-química do P. cattleianum e encontraram altas doses de compostos 

fenólicos, que foram atribuídos aos efeitos antimicrobianos. Como complemento, esses 

autores propuseram que os compostos fenólicos podem agir desestabilizando a membrana da 

célula bacteriana, afetando o mecanismo de respiração do microrganismo. Biegelmeyer et al. 

(2011) também identificaram muitos compostos fenólicos presentes em frutos de araçá, no 

entanto um dos compostos com maior porcentagem identificados foi o sesquiterpeno 

cariofileno com 22,5%. O mesmo foi identificado no presente estudo, o composto encontrado 

em maior quantidade no extrato do araçá com 28.88%. Frente a esses achados podemos 

afirmar que a ação antimicrobiana presente no extrato de araçá está relacionada a esse 

composto, cariofileno, e também a ação sinérgica entre todas as substâncias de maior 

quantidade encontradas, conforme já proposto por Araujó e Longo (2016).  

O alecrim (R. officinalis) e o orégano (O. vulgare) mostraram eficientes resultados 

contra S. aureus para todos os tipos de extratos testados, revelando um bom potencial de 

aplicação, uma vez que essas ervas já são conhecidas e consagradas na culinária. Estudos 
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comparando extratos metanólicos e aquosos de alecrim mostraram que uma boa extração de 

compostos ativos está relacionada ao solvente utilizado no processo (MUHAISEN et al., 

2016). Tais autores observaram que o efeito de inibição do extrato metanólico foi maior do 

que o extrato aquoso para os mesmos tipos de plantas. No entanto, o metanol é um composto 

tóxico que promove uma série de efeitos colaterais tais como irritação de mucosas e sistema 

nervoso, lesões nos olhos, náusea, vômito. Nosso estudo demonstra que o etanol é uma boa 

opção de solvente para extrair os principais compostos ativos, uma vez que é forte, de fácil 

manipulação e não citotóxico como o metanol. De acordo com Gonelimali et al. (2018), 

extratos etanólicos apresentaram os menores valores de CIM quando comparados com os 

respectivos extratos em água. No entanto, ainda se fazem necessários estudos para elucidar 

qual a real aplicação desses extratos na clínica médica, devido a sua possível toxicidade 

quando utilizados em altas quantidades.     

O alecrim é uma planta da família Lamiaceae que possui cânfora e verbena como 

principais compostos quando analisado por cromatografia gasosa/espectrometria de massas 

(GC/MS) (ARAÚJO et al., 2014; MHIRI et al., 2018). Complementarmente, Santoyo et al. 

(2005) estudou o mesmo extrato e considerou esses dois compostos, cânfora e verbena, como 

os responsáveis pela ação antibacteriana contra S. aureus e Escherichia coli. Os resultados 

revelados neste trabalho confirmam a ação desses dois compostos como os principais 

responsáveis pela ação antimicrobiana do alecrim. Lakušić et al. (2012) encontraram os 

mesmos principais compostos que nosso estudo, mas também revelaram as possíveis 

variações de compostos nessa planta de acordo com o ambiente em que ela se encontra. Um 

estudo realizado com óleo essencial de alecrim contra A. parasiticus (NRRL2999), encontrou 

como principais compostos ativos piperitona, α-pineno, limoneno e 1,8-cineol (RASOOLI et 

al., 2008). Essa diferença entre compostos pode explicar a necessidade de 9 vezes mais a 

concentração do extrato para o efeito fungiostático encontrado no presente trabalho em 

comparação com Rasooli (16,12 mg/mL comparado com 1,75 mg/mL). Apesar do efeito 

fungiostático, os dois estudos não demonstram ação fungicida contra a cepa estudada.   

O mecanismo de ação antibacteriana do alecrim está relacionado com a redução do pH 

citoplasmático pH (pHint) e a desestruturação da célula, isso funciona tanto para cepas Gram-

positivas quanto para Gram-negativa (GONELIMALI et al., 2018). Sánchez, García e Heredia 

et al. (2010) afirmam que as mudanças no pHint causam danos a membrana celular da bactéria. 

Portanto, a redução do pH interno causada por compostos como timol e carvacrol é um forte 

indicativo da atividade antimicrobiana (LAMBERT et al., 2001). Carvacrol é um dos 

compostos encontrados em maior quantidade no óleo essencial de orégano e é classificado 
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como um composto fenólico (KULISIC et al., 2004; SOKOVIĆ et al., 2010). Como relatado 

anteriormente, o extrato etanólico possui muitos compostos biologicamente ativos 

conhecidamente presentes na família Lamiaceae.  

O extrato de orégano estudado apresentou grandes concentrações de monoterpenos, 

mas a quantidade de carvacrol (11,4%) não foi muito alta em comparação com os outros 

compostos e o extrato como um todo. Essa pode ser uma das explicações para que esse 

extrato, apesar do que já se conhece em literatura, não ter tido a melhor eficiência encontrada 

neste trabalho. Apesar disso, o composto de maior quantidade, terpinen-4-ol (25,8%) já foi 

relatado como responsável pela ação inibitória contra S. aureus ATCC 29213, a mesma 

utilizada para o presente estudo (CHA et al., 2007). Em estudo realizado por Barra et al. 

(2007) o composto terpinen-4-ol mostrou boa atividade contra A. flavus quando testado 

isoladamente. Esse foi o composto de maior quantidade encontrado no extrato de orégano. 

Essa pode ser uma evidencia que comprove a ação que este extrato teve sobre o fungo A. 

parasiticus, apesar das concentrações inibitórias não terem sido satisfatórias e nem 

promissoras. No entanto outros estudos, como Carmo et al. (2008) já revelaram bons 

resultados de ação fungiostática. Isso suporta a ideia de que talvez seja possível a utilização 

de extratos de orégano em sistemas de preservação de alimentos com o intuito de eliminar ou 

impedir o crescimento de microrganismos. O orégano é um condimento muito utilizado na 

culinária brasileira e de outros países, o que auxilia na sua aceitação com esse objetivo.                          

 

4.5 Conclusão 

 

No presente estudo, extratos etanólicos obtidos das folhas de araçá demonstraram 

maior efeito antibacteriano sobre S. aureus, quando comparado ao alecrim e orégano. No 

entanto, nenhum dos extratos de plantas apresentou efeito antifúngico relevante sobre A. 

parasiticus. O maracujá doce também não apresentou ação antibacteriana e antifúngica, 

embora existam relatos evidenciando presença de moléculas envolvidas em ações 

antimicrobianas nesse extrato. Os resultados obtidos indicam que extratos de plantas se 

apresentam como alternativas interessantes para reduzir a carga bacteriana de alimentos. Este 

foi um estudo de triagem para avaliação da atividade antimicrobiana dos quatro tipos de 

extratos, a fim de selecionar a melhor ação em suas concentrações mínimas. A partir dos 

resultados obtidos, futuras pesquisas devem ser realizadas para desenvolver formulações 

comerciais baseadas em experimentos de triagem a campo e ensaios toxicológicos. 
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Efeito de extratos de ervas medicinais e plantas tradicionais brasileiras na detoxificação 

de micotoxinas in vitro * 
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RESUMO 

 

Micotoxinas são moléculas diversas produzidas por fungos filamentosos que ocorrem em uma 

ampla variedade de substratos causando perdas econômicas e problemas de saúde pública. 

Elas podem contaminar alimentos e rações e são de difícil controle. Alguns estudos apontam 

que plantas medicinais que possuem potencial antimicrobiana também podem demonstrar 

efeito de degradação em micotoxinas. O objetivo deste estudo foi avaliar quatro extratos 

aquosos de plantas Passiflora alata (maracujá doce), Psidium cattleianum (araçá), 

Rosmarinus officinalis (alecrim), Origanum vulgare (orégano) quanto a sua capacidade de 

degradação de AFB1, ocratoxina A e zearalenona. As análises foram realizadas utilizando 

colunas de imunoafinidade e a identificação e quantificação das micotoxinas foi feita através 

de cromatografia líquida de alta eficiência. As taxas de degradação foram comparadas ao 

experimento controle sobre as mesmas condições de incubação. Para as toxinas OTA e ZEA 

os extratos não demonstraram degradação. O extrato de maracujá não demonstrou degradação 

de AFB1 estatisticamente eficiente. Já o extrato mais eficiente na redução de AFB1 foi o 

alecrim com uma média de degradação de 60,3±2,9 % no período de 48h, seguido pelo 

orégano com 38,3±4,6% e pelo araçá com 30±2%. Quanto maior o tempo de incubação 

maiores foram as porcentagens de redução. Os resultados encontrados revelam uma 

interessante alternativa ao controle de micotoxinas presentes em substratos alimentícios 

devido ao uso de plantas que são seguras para humanos e para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Extratos de plantas, descontaminação, micotoxinas, AFB1, OTA, ZEA 

* Artigo submetido no periódico Food Control. 
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5.1 Introdução 

 

Micotoxinas são metabólitos secundários quimicamente diversos produzidos por 

espécies de fungos filamentosos. Elas podem ocorrer em uma ampla variedade de substratos 

causando perdas econômicas. Podem contaminar alimentos e rações e são de difícil controle 

devido as seguintes características: baixo peso molecular, não imunogênicas, termoestáveis, 

agem em baixas concentrações e tem ampla espectro de toxicidade (ABRUNHOSA et al., 

2016).  Tais características apontam que as micotoxinas são um sério problema para a saúde 

pública, devido à exposição crônica da população a essas moléculas por meio da alimentação. 

Embora mais de 400 micotoxinas tenham sido identificadas, as mais importantes incluem as 

aflatoxinas, ocratoxina A (OTA) e zearalenona (ZEA) (CHAYTOR et al., 2011). Entre as 20 

aflatoxinas atualmente conhecidas, a aflatoxina B1 (AFB1) é a mais comumente encontrada 

em alimentos, apresentando também a maior toxicidade no fígado, órgão-alvo 

(CAMPAGNOLLO et al., 2016). Em 1987, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Câncer (IARC) concluiu que haviam evidências de carcinogenicidade natural de AFB1 em 

humanos, posteriormente, classificando a molécula no Grupo 1 – carcinógenos humanos 

(IARC, 2002). A OTA é um composto principalmente nefrotóxico, podendo também causar 

danos ao fígado em altas concentrações (RICHARD, 2007). A OTA é classificada no Grupo 

2B de compostos carcinogênicos (IARC, 1993). A ZEN induz alterações hormonais pelo fato 

de sua estrutura molecular conferir uma sinalização estrogênica no organismo, causando 

efeitos negativos no sistema reprodutivo e urinário (Conselho de Ciência e Tecnologia 

Agrícola – CAST, 2003). 

Uma vez que essas micotoxinas podem causar efeitos de toxicidade em animais e 

humanos, as pesquisas têm se concentrado no controle ou eliminação desses metabólitos 

tóxicos de alimentos e rações animais (ZHOU et al., 2017). A detoxificação parece ser a saída 

mais atraente e pode ser classificada em três tipos: processos físicos, químicos e 

microbiológicos (BOVO et al., 2013). No entanto, cada tratamento tem suas próprias 

limitações, por isso é necessário identificar compostos desintoxicantes biologicamente 

seguros e de baixo custo. Estudos apontam que plantas medicinas com potencial 

antimicrobiano também podem demonstrar efeito desintoxicação (BRINDA et al., 2013; 

IRAM et al., 2016; SANDOSSKUMAR et al., 2007; VELAZHAHAN et al., 2010; WU et al., 

2009). Recentemente, o potencial de aplicação de extratos aquosos de plantas tem sido 

estudado para a descontaminação de alimentos (ISMAIL et al., 2018; PONZILACQUA; 

CORASSIN; OLIVEIRA, 2018). Vijayannandraj et al. (2014) realizaram estudos com 



62 

 

sementes e folhas de 31 plantas medicinais, e encontraram degradação de AFB1 pela atividade 

da Adhatoda vasica Nees (noz de malamar), com redução de 98%. O objetivo deste estudo foi 

avaliar quatro extratos aquosos de folhas de plantas com algum efeito antibacteriano e 

antifúngico (MEDINA et al., 2011; Vasić et al., 2012), como potenciais agentes de 

descontaminação de AFB1. Dois condimentos já conhecidos na literatura, Rosamrinus 

officinalis (alecrim) e Origanum vulgare (orégano) (GONELIMALI et al., 2018; SOKOVIĆ 

et al., 2010) e duas plantas nativas brasileiras com pouca informação sobre sua atividade 

antimicrobiana, Passiflora alata (maracujá doce) e Psidium cattleianum (araçá). Assim, essas 

plantas foram avaliadas segundo seu potencial de detoxificação de aflatoxina B1, zearalenona 

and ocratoxina A, podendo ser uma estratégia rentável e ecológica para a desintoxicação.   

 

5.2 Material e métodos 

 

a) Material vegetal 

Foram coletados três tipos diferentes de folhas dos gêneros Passifloraceae, Myrtaceae 

e Lamiaceae, no período de verão e outono no sul do Brasil no ano de 2017. As folhas 

estudadas foram das seguintes espécies: Passiflora alata, Psidium cattleianum, Rosmarinus 

officinalis e Origanum vulgare. Amostras de exsicatas foram enviadas ao Instituto de 

Botânica de São Paulo para identificação e, duas delas, adicionadas ao Herbário SP 

(Passiflora alata SP499802 e Psidium cattleianum SP499801).  

b) Preparação dos extratos 

 Os extratos foram preparados seguindo as recomendações de Velazhahan et al. (2010) 

com algumas modificações. Todas as folhas foram secas, trituradas e adicionadas em água 

destilada estéril, na proporção de 16 g de planta em 80 mL de solução. O material permaneceu 

em incubação durante a noite sob agitação, em temperatura ambiente. Após a incubação, foi 

centrifugado por 20 min. O sobrenadante foi separado e centrifugado novamente por mais 5 

min. Depois disso, o extrato foi esterilizado através de papel de filtro Whatman (No. 1) por 

sucção com bomba de vácuo e usado para posterior teste de descontaminação. 

 

c) Análise compostos bioativos dos extratos por CG-MS  

As amostras foram analisadas pelo Sistema SHIMADZU CG-MS QP2020 

(SHIMADZU CO., LTDA., Japão). A separação dos componentes foi realizada em uma 

coluna ZB-5HT (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Para a detecção de GC-MS, foi utilizado um 
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sistema de impacto de elétrons com energia de ionização 70 eV. Como gás de arraste foi 

utilizado gás hélio a uma vazão constante de 1.8 mL/min na coluna. As temperaturas da linha 

de transferência, do injetor e da fonte de ionização foram ajustadas para 280 °C. A 

temperatura da fonte de íons foi de 280 °C. A temperatura inicial da coluna foi mantida a 60 

°C durante 1 min, e depois gradualmente aumentada para 280 °C a uma taxa de 10 °C/min e 

mantida a 280 °C por 35 min. As amostras foram injetadas manualmente no sistema CG-MS 

no modo Split 2:1. Os componentes foram identificados comparando seus espectros de massa 

com os padrões da biblioteca digital do National Institute of Standards and Technology (NIST 

14). O conteúdo relativo de cada componente encontrado foi calculado pelas áreas dos picos 

como porcentagens do total de compostos presentes no extrato.  

 

d) Ensaios de descontaminação  

Os efeitos de descontaminação de AFB1, OTA e ZEN foram testado misturando 200  

µL de de cada pdrão de micotoxina a 100 ng/mL em um teste tubo contendo 1000 µL de 

extrato vegetal. A concentração de cada micotoxina nos misturas foi de 16,67 ng/mL. As 

amostras foram incubadas por quatro diferentes tempos (12, 24, 36 e 48h) a 37 °C. Após esse 

período, a análise das micotixnas foi realizada utilizando colunas de imunoafinidade para 

AFB1 (EASI-EXTRACT® AFLATOXIN), OTA (OCHRAPREP®) e ZEN (EASI-

EXTRACT® ZEARALENONE) conforme descrito nas instruções do fabricante (R-Biopharm 

Rhome LTD, St. Louis, MO). O volume total (1200 µL) foi mixturado com 15 mL de solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) e passado através da coluna de imunoafinidade à 

temperatura ambiente. Após essa etapa a coluna foi levada com 2 mL de água. A recuperação 

da aflatoxina foi realizada usando 1,5 mL de acetonitrila, aguardando 5 minutos e colocando 

1,5 mL de água. Estes materiais foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Para AFB1, a fluorescenceia foi melhorada por derivatização pós-coluna realizada 

em Kobra® Cell (R-Biopharm Rhone LTD). 

 

e) Equipamentos 

Todas as analyses cromatográficas foram realizadas com bomba Hitachi Model L-

1230, detector fluorescente Hitachi Model L-2485, amostrador automático Hitachi Model L-

2000 com software Hitachi D-2000 Elilte em um computador. As especificações usadas para 

cada micotoxina analisada estão na Tabela 1. O limite de determinação do método analítico 

foi de 1 ng/mL para cada micotoxina, considerada a quantidade mínima que poderia gerar 

pico cromatográfico três vezes acima do desvio padrão da linha de base. 
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Tabela 1 - Especificações para cada uma das micotoxinas estudadas 

Micotoxinas AFB1 OTA ZEN 

Coluna (tamanho, 

mm) 

HyperClone 3 µm C18 

BDS 

(10 x 4,6) 

Synergi 4 µm C18 

polar-RP 

(150 x 4,6) 

Synergi 4 µm C18 

polar-RP 

(150 x 4,6) 

Fase móvel 

Águar: acetonitrila: 

metanol 

(2300:500:500) 

Acetinitrila: água: 

ácido fosfórico 

(375:625:1) 

Acetinitrila: água: 

ácido fosfórico 

 (375:625:1) 

Tempo de 

retenção (min) 
7,31 10,52 9,04 

Excitação/ 

Emissão (nm) 
365 / 440 330/ 460 274 / 465 

Fonte: Autoria própria 

 

f) Reagentes e soluções 

 Os padrões de micotoxinas AFB1, ZEA e OTA foram adquiridos da Sigma (Sigma, St 

Louis, MO, USA). As amostras individuais foram preparadas em água/acetonitrila (9:1, v/v), 

de acordo com Scott (1990) e armazenadas em frascos de vidro âmbar a 5 °C. Todos os 

reagentes usados tinham grau analítico e a água foi purificada por deionização (Mili-Q 

system, Millipore, Bedford, MA, USA). A acetonitrile e o metanol com grau HPLC (Fisher 

Scientific, Hampton, New Hampshire, USA) foram usados para análises cromatográficas.   

 

g) Estatística 

A análise estatística dos ensaios de desintoxicação de micotoxinas foi realizada no 

Modelo Linear Geral do SAS (SAS, 2004), utilizando-se o Teste de Tukey para diferenças 

significativas entre os extratos aquosos testados e tempo de incubação, adotando-se P <0,05. 

 

5.3 Resultados e discussão 

 

a) Resultado do GC-MS para principais compostos dos extratos de folhas 

 O material foi encaminhado para a análise por cromatografia gasosa com 

espectrômetro de massas (GC-MS). Os resultados cromatográficos foram comparados a 
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biblioteca digital NIST 14, onde os principais compostos foram identificados. A Tabela 2 

representa os principais compostos presentes em cada extrato estudado com suas respectivas 

porcentagens em relação a totalidade do extrato.  

A análise revelou que alguns dos principais compostos identificados possuem ação 

antimicrobiana e antioxidante já conhecidas, como por exemplo, o eucaliptol, o camphor, e o 

carvacrol (NOSTRO; PAPALIA, 2012; FERREIRA et al., 2013; KHORSHIDIAN et al., 

2018). A grande maioria desses compostos são classificados como substâncias terpenóides. 

Especulasse que o mecanismo de ação desta classe de compostos esteja envolvido na ruptura 

da membrana e também na destruição de mitocôndrias de células fúngicas (LAGROUH; 

DAKKA; BAKRI, 2017). Já com relação às substâncias envolvidas com a ação detoxificante, 

há controvérsias e escassez de estudos. Não se sabe ao certo se a ação de modificação das 

micotoxinas ocorre devido a compostos químicos dos extratos ou enzimas atuantes. De 

acordo com alguns autores, substâncias como os alcaloides poderiam estar envolvidas na 

modificação estrutural das moléculas (VIJAYANANDRAJ et al., 2014).      

 

b) Análise das amostras 

Neste estudo o extrato aquoso das folhas de maracujá, araçá, alecrim e orégano foram 

analisados segundo sua habilidade de detoxificar AFB1, OTA e ZEN. As concentrações 

iniciais de OTA e ZEN (16,67 ng/mL para cada micotoxina) não diferenciaram de seus 

respectivos controles para todos os tempos de incubação (dados não mostrados), indicando a 

ausência de efeito de degradação nessas micotoxinas. No entanto, foi observada uma redução 

de AFB1 dependente do tempo de incubação para todas as plantas testadas, como apresentado 

na Tabela 3. Iram et al. (2016) estudando extratos de Ocimum basilicum (manjericão) e 

Cassia fistula (cássia imperial) encontraram resultados semelhantes com relação ao período 

de incubação maiores que 72h em que foram analisadas a detoxificação das aflatoxinas B1 e 

B2. Quanto maior o tempo de incubação maior a porcentagem de redução encontrada. Os 

mesmos autores confirmam que o efeito de redução de toxicidade se deu pela remoção da 

dupla ligação no anel furânico terminal e na modificação do grupo lactona. Na molécula de 

AFB1 a presença de dupla ligação no anel furânico terminal é relacionada as atividades tóxicas 

e carcinogênicas encontradas (WANG et al., 2011). Portanto, há evidências de que quanto 

maior o período de incubação com os extratos de plantas, maior será a modifição na estrutura 

molecular das aflatoxinas, dessa forma, reduzindo sua toxicidade progressivamente. Outros 

estudos encontrados na literatura também suportam a ideia de que o mecanismo de ação dos 
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extratos de plantas está envolvido na modificação da estrutura do anel de lactona 

(VELAZHAHAN et al., 2010; VIJAYANANDRAJ et al., 2014). 

 

Tabela 2 - Compostos químicos encontrados nos extratos de folhas das plantas após a análise 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

Extrato do folhas Composto químico Porcentagem (%) 

Maracujá doce  

(Passiflora alata) 

Isononane 31,3 

3-Ethyl-2-methylhexane 16,8 

Methyl-2-methylundecanoate 12,9 

Heptanenitrile 11,4 

Araçá   

(Psidium cattleianum) 

 

Isocaryophyllene 28,9 

Eucaliptol 11,7 

Naphthalene 7,6 

gamma Muurolene 7,2 

Humulene 5,9 

2,6,10,10-

Tetramethylbicyclo[7.2.0]undeca-

2,6-diene 

5,8 

Allo-aromadendrene 5,4 

Cycloheptane 5,0 

Alecrim  

(Rosmarinus officinalis) 

Camphor 39,7 

Verbenona 34,5 

Borneol 6,7 

Orégano  

(Origanum vulgare) 

Terpinen-4-ol 25,8 

Oxalic acid, isohexyl neopentyl 

ester 
22,9 

8-Methylundec-1-ene 20,3 

Carvacrol 11,4 

Fonte: Autoria própria 

 



67 

 

Tabela 3 - Concentrações de aflatoxina B1 (ng/mL) em extratos aquosos de plantas no ensaio 

de descontaminação de acordo com o período de incubação1. 

Extratos de folhas 

Período de Incubação (h) 

12   24  36  48  

Maracujá “doce” (Passiflora 

alata, Curtis) 

16,4 ± 0,07 13,55 ± 0 11,0 ± 0,08 10,15 ± 0 

Araçá (Psidium cattleianum, 

Sabine) 

15,27 ± 0 12,9 ± 0,08 10,3 ± 0,12 9,07 ± 0,02 

Alecrim (Rosmarinus officinalis, 

L.) 

11,9± 0,16 8,02 ± 0,14 6,55 ± 0 5,05 ± 0,08 

Orégano (Origanum vulgare, L.) 14,02 ± 0,16 12,05 ± 

0,05 

10,3 ± 0,09 7,85 ± 0,13 

1 Valores expressos como média ± desvio padrão das amostras analisadas em triplicata. 

Fonte: Autoria própria 

 

As reduções percentuais de AFB1 nos extratos aquosos das folhas nos ensaios de 

descontaminação em diferentes tempos de incubação são apresentadas na Tabela 4. As taxas 

de degradação foram comparadas com o experimento controle nas mesmas condições de 

incubação. Os quatro extratos apresentaram algum efeito contra o AFB1 com diferentes taxas 

de redução de toxinas, de acordo com o tempo de incubação. O extrato mais eficiente e com 

as maiores porcentagens de redução de AFB1 foi o alecrim com uma degradação média de 

60,3 ± 2,9% após 48 h de incubação. O segundo extrato com maior percentual foi o orégano, 

com 38,3 ± 4,6%, não diferindo estatisticamente do araçá com 30 ± 2,0%. No presente estudo, 

observou-se que a melhor redução de aflatoxinas ocorreu às 48 horas de incubação. O extrato 

de alecrim não demonstrou diferença entre si nos tempos de 24, 36 ou 48 h (P>0,05). Ao 

comparar os diferentes extratos no período de 48 h, com exceção do araçá, todos mostraram 

um aumento no percentual de redução. 
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Tabela 4 - Porcentagem de redução de aflatoxina B1 (AFB1) em extratos aquosos das plantas 

provenientes de folhas no ensaio de descontaminação em diferentes tempos de incubação 1. 

Extratos de folhas 

Redução de AFB1 (%) 2  

12 h 3 24 h 36 h 48 h 

Maracujá doce (Passiflora 

alata, Curtis) 

0 cA 5,0 ± 6,9 cA 10,3 ± 9,3 cA 12,7 ± 10,9 

cA 

Araçá (Psidium cattleianum, 

Sabine) 

9,0 ± 5,2 bB 18,7 ± 4,7 bcB 30,7 ± 3,8 bA 30,0 ± 2,0 bA 

Alecrim (Rosmarinus 

officinalis, L.) 

31,3 ± 8,7 aB 49,0 ± 5,6 aA 51,3 ± 2,3 aA 60,3 ± 2,9 aA 

Orégano (Origanum 

vulgare, L.) 

18,7 ± 9,3 abB 22,7 ± 5,5 bB 26,0 ± 3,0 bAB 38,3 ± 4,6 bA 

1 Valores expressos como média ± desvio padrão das amostras analisadas em triplicata. 

2 Porcentagem de redução de AFB1 em extratos de folhas contendo 16,67ng AFB1/mL no tempo 0. 

3 Períodos de incubação de extratos de plantas com AFB1 (12, 24, 36 ou 48 h).  

a-c Na mesma coluna, médias seguidas de diferentes letras minúsculas diferem significativamente (P<0,05).  

A-B Na mesma linha, medias seguidas de diferentes letras maiúsculas diferem significativamente (P<0,05). 

Fonte: Autoria própria 

 

O maracujá doce, Passiflora alata, é uma planta nativa brasileira com diversas 

preparações farmacológicas já registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA (NORIEGA et al., 2011). Apesar de possuir alguns efeitos calmantes e anti-

inflamatórios já conhecidos e comprovados por pesquisas (VARGAS et al., 2007), sua ação 

antimicrobiana e antioxidante é desconhecida. Dentre as três espécies de Passiflora mais 

comuns (P. edulis, P. alata e P. incarnata) a oficial brasileira é a menos estudada (PEREIRA; 

VILEGAS, 2000). Apesar de terem sido encontradas porcentagens de redução para AFB1 com 

o extrato de maracujá (12,7±10,9%), estatisticamente os resultados não diferem entre si 

demonstrando uma ação não significativa da planta na descontaminação. A análise dos 

compostos da planta revelou a presença de poucos compostos biologicamente ativos, 

condizendo com os resultados encontrados. O composto de maior concentração foi o 
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isononane (31,29%) um hidrocarboneto também presente na erva-de-São-João (Hypericum 

perforatum) vinculado a efeitos psicotróficos e a neutralização de determinadas toxinas em 

venenos de cobras (SAMY; GOPALAKRISHNAKONE; CHOW, 2012), mas sem nenhum 

registro em literatura sobre ação antimicrobiana.     

O araçá, P. catleianum, apresentou redução de toxicidade para AFB1 apesar de em 

baixas porcentagens. Segundo nossas análises a ação dessa planta só foi efetiva a partir de 36h 

de incubação não tendo diferença estatística entre os períodos de 36 e 48hs. Os resultados 

foram parecidos dos encontrados com o orégano. O araçá é uma planta nativa brasileira 

popularmente utilizada para diversos fins, inclusive recentemente, para atividade 

antimicrobiana e antioxidante (DENARDIN et al., 2015; MEDINA et al., 2011; SCUR et al., 

2016). Em um trabalho realizado por nosso grupo de pesquisa o araçá revelou a melhor ação 

antimicrobiana com baixas concentrações necessárias para inibir bactérias patogênicas em 

comparação com as outras quatro plantas (resultados não publicados/ não mostrados). A 

análise de seus compostos revelou a presença de diversos tipos de hidrocarbonetos e terpenos, 

vinculados à ação antimicrobiana.  

As plantas do gênero Ocimum são reconhecidas pela ação contra microrganismos, 

seus principais compostos bioativos são cariofileno, eucaliptol, gama muurolene (PANDEY; 

SINGH; TRIPATHI, 2014). O extrato de araçá estudado também revelou a presença desses 

compostos indicando um bom potencial de ação antimicrobiana. No entanto, não foi possível 

identificar quais moléculas foram responsáveis pela ação detoxificante de AFB1. Até o 

momento, não existe descrição na literatura, além do presente estudo, sobre o efeito de 

detoxificação causado pelo araçá. Ainda não se sabe ao certo se este efeito está vinculado a 

compostos químicos ou a enzimas presentes nos extratos de determinadas plantas (LOI et al., 

2017; NWAGU; IRE, 2011). Por ser um estudo prévio de possível atividade detoxificante, 

apesar dos resultados do araçá não terem sido expressivos, não devem servir para descartar as 

possibilidades de utilização futuras desta planta para detoxificação de aflatoxinas. 

Velazhahan et al. (2010) após testarem os extratos aquosos de folhas e sementes de 

Trachyspermum ammi (ajowan) analisaram os produtos resultantes da degradação de AFG1. 

Foi sugerido que o princípio atrelado a detoxificação seja um composto de alto peso 

molecular (não - dialisável), sensível a temperaturas acima de 100 °C e solúvel em água. O 

mesmo foi encontrado por Vijayanandraj et al. (2014) analisando os compostos da degradação 

de AFB1 pelo extrato de folhas de Adhatoda vasica Nees. Os mesmos autores afirmam que 

alcaloides já foram detectados nas folhas dessa espécie de planta, em extratos brutos e 

parcialmente purificados, (KAPGATE; PATIL, 2017) sugerindo que o princípio da 
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detoxificação esteja vinculado a essas moléculas. Nenhum dos extratos estudados revelaram 

presença significativa de alcaloides em seus compostos bioativos. Talvez essa seja uma das 

explicações para os resultados encontrados não terem sido tão elevados no percentual de 

redução quando comparados a outros estudos com extratos aquosos de plantas (IRAM et al., 

2015; VELAZHAHAN et al., 2010; VIJAYANANDRAJ et al., 2014).       

Gorran et al. (2013) estudaram três plantas medicinais pertencentes a família 

Lamineacea: Thymus daenensis, Satureja khozistanica, Satureja macrosiphonia e 

encontraram degradaçao de AFB1 com extratos aquosos. O extrato de T. daenensis na 

concentração de 1000mg/L demonstrou uma porcentagem de redução de 73,25% em 24h de 

incubação. Segundo os mesmos autores essa espécie é endêmica no Irã e utilizada em diversas 

aplicações como produtos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria e inclusive alimentos. As 

duas plantas da família Lamineacea analisadas neste trabalho, alecrim e orégano, também são 

muito conhecidas e utilizadas principalmente na culinária brasileira e provavelmente não 

possuem propriedades toxinas quando ingeridas em doses controladas (BORGES et al., 2019; 

GULDIKEN et al., 2018). Os resultados encontrados podem sugerir uma possível utilização 

dessas plantas para o controle de aflatoxinas em substratos contaminados, no entanto mais 

estudos ainda precisam ser realizados para confirmar tais efeitos. 

De acordo com Nwagu et al. (2011) alguns extratos de plantas já foram testados para 

controlar o crescimento de fungos produtores de OTA. Alguns dos óleos essenciais e extratos 

já testados foram orégano, louro, cravo, canela e tomilho. Romero et al. (2009) demonstrou a 

inibição do crescimento de A. carbonarius e da biossíntese de OTA por compostos 

flavonoides e não-flavonoides. Os mesmos autores ainda afirmam que a presença de 

compostos fenólicos foram os responsáveis pela total inibição da produção da toxina pelo 

fungo. No entanto, estudos que relatam a degradação dessa micotoxina previamente formada 

não foram encontrados. Apesar dos resultados encontrados não terem sido satisfatórios e as 

plantas estudadas não demonstrarem ação na degradação de OTA, novas investigações 

precisam ser feitas neste sentido. Estimasse que a ação de degradação esteja relacionada com 

o efeito antimicrobiano e de biossíntese da toxina, portanto podem existir plantas que 

possuam a habilidade de detoxificar a micotoxina previamente formada.        

Com relação a ZEA, o presente estudo não identificou ação detoxificante com nenhum 

dos quatro extratos testados. O mesmo resultado foi encontrado por Perczak et al. (2016) 

quando avaliado o óleo essencial de alecrim. No entanto, o mesmo estudo avaliou outros 

óleos essenciais de diferentes plantas: madeira de cedro (Juniperus virginiana), folha e casca 

da canela (Cinnamomum zeylanicum), casca do limão (Citrus limonum), casca da toranja 
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(Citrus paradisi), casca do pomelo (Citrus grandis), folha de eucalipto (Eucalyptus radiata) e 

folha da palmarosa (Cymbopogon martinii), todos com ação na redução da toxina. Segundo os 

mesmos autores o tempo de incubação teve influência na detoxificação, ou seja, quando maior 

o tempo de incubação maiores porcentagens de degradação de ZEA foram encontradas. 

Semelhante ao encontrado para a degradação de AFB1. Ainda que o presente estudo não tenha 

encontrado resultados para a degradação de ZEA, de acordo com a literatura já se sabe que 

algumas plantas possuem essa habilidade, portanto existem perspectivas futuras no uso desses 

extratos para o auxílio na descontaminação de alimentos.  

5.4 Conclusão 

 

No presente estudo, o melhor resultado encontrado para a degradação de AFB1 foi 

obtido com o alecrim, evidenciando uma possível aplicação em substratos alimentícios. 

Aparentemente, os compostos presentes nos extratos das plantas apresentaram influência na 

atividade de degradação da micotoxina em questão. No entanto ainda não é possível 

confirmar tal efeito, pois o mesmo pode estar associado à existência de enzimas 

detoxificantes. O uso de plantas com ação anti-micotoxinas pode ser considerado uma 

alternativa segura para humanos e para o meio-ambiente. Este é o primeiro estudo que 

investigou a degradação de aflatoxinas com extratos de folhas de Passiflora alata, Psidium 

cattleianum, Rosmarinus officinalis e Origanum vulgare. Estudos complementares são 

necessários para esclarecer os mecanismos de degradação que alguns extratos de plantas 

possuem diretamente sobre a AFB1.    
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de plantas medicinais é uma prática conhecida empiricamente há anos. O 

presente estudo demonstrou que o extrato etanólico de araçá (Psidium cattleianum) teve bom 

desempenho na ação antimicrobiana contra S. aureus. De acordo com literatura, os resultados 

de concentração inibitória mínima foram satisfatórios e de forte inibição para essa espécie de 

planta. Já em relação ao extrato de maracujá doce (Passiflora alata) não foi observado 

nenhum efeito inibitório para nenhum dos microrganismos patogênicos testados, resultado 

atribuído aos compostos bioativos ausentes no extrato. 

As plantas que apresentaram efeito antimicrobiano também demonstraram 

degradação de AFB1 em diferentes graus. O extrato aquoso com maior efeito de detoxificação 

foi o alecrim (Rosemary officinalis). A análise de seus compostos revelou presença de 

substancias bioativas já consagradas e conhecidas na literatura que podem estar relacionadas à 

atividade de degradação. O extrato de orégano (Origanum vulgare) e de araçá apresentaram 

efeito de degradação em menores quantidades. Foi constatado que a porcentagem de 

degradação aumentou com o período de incubação extrato – micotoxina, independentemente 

do tipo de extrato.  

Os resultados ressaltam a importância que tais espécies de plantas possam vir a ter 

no controle de microrganismos e aflatoxinas presentes em alimentos. No entanto, novos 

estudos precisam ser realizados com a finalidade de confirmar estas ações diretamente in vivo, 

o grau de toxicidade e as concentrações necessárias para inibição. Esse estudo confirma que 

algumas espécies podem ser boas alternativas no desenvolvimento de novas tecnologias para 

prevenção e tratamento de alimentos contaminados por serem extratos biodegradáveis, 

biologicamente seguros, renováveis e de baixo custo. 
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