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Eixo temático: 4. Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável 
 
RESUMO – A agricultura passa por um desafio na atualidade: produzir mais, 
utilizando sustentavelmente dos recursos naturais. Desta forma, a utilização de 
substâncias naturais em substituição às sintéticas, pode ser um grande avanço no 
caminho para uma agricultura sustentável. Neste trabalho foi avaliado o efeito 
inibitório do óleo essencial de hortelã (Mentha spicata L.), no controle do Aspergillus 
brasiliensis, fungo que pode ser encontrado em vários gêneros agrícolas e 
alimentos, sobretudo durante os períodos de estocagem, acarretando perdas 
quantitativas e qualitativas da produção. O efeito inibitório do óleo essencial foi 
avaliado segundo diferentes dosagens (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 µL/mL), pelo 
método de difusão em ágar, no decorrer do tempo. Foram identificados os 
componentes do óleo essencial por meio de cromatogafia gasosa. O experimento foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo os resultados 
avaliados por análise de variância e teste de médias. Os componentes majoritários 
identificados no óleo essencial foram a carvona (75%) e o limoneno (14%). 
Observou-se que dosagens de 2,5 e 3,0 µL/mL apresentaram maior eficiência no 
controle fúngico. 
 
Palavras-chave: Mentha spicata. Micologia. Armazenamento. Sustentabilidade. 
 
ABSTRACT – Agriculture involves a challenge today: to produce more, using natural 
resources sustainably. Thus, the use of natural substances rather than synthetic can 
be a major breakthrough on the road to sustainable agriculture. This study aimed to 
evaluate the inhibitory effect of essential oil of peppermint (Mentha spicata L.), to 
control Aspergillus brasiliensis. This fungus can affect many farm products and food, 
especially during periods of storage, resulting in quantitative and qualitative 
production losses. The inhibitory effect of the essential oil was evaluated according to 
the following doses (0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 and 3.0 uL/mL). Agar diffusion method 
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(PDA) was used over time. The essential oil components were identified by the gas 
chromatography. The experiment was a completely randomized design (CRD), and 
the results were evaluated by analysis of variance and mean test. The major 
components identified in the essential oil were carvone (75%) and limonene (14%). It 
was observed that doses the 2.5 and 3.0 uL/mL had higher efficiency in fungal 
control. 
 
Key words: Mentha spicata. Mycology. Storage. Sustainability. 
 

Introdução 
 O número de habitantes no planeta continua crescendo. Dados da FAO 
(2011) apontam que em 2050 o contingente populacional global superará a marca 
de 9 bilhões, e para alimentar tal cifra, a oferta de alimentos deverá ser acrescida 
em 70% (GODFRAY et al., 2010). Nesse contexto, é imperativo o aumento da 
produtividade da agricultura, com papel de destaque para os grãos, e isso não se faz 
somente via maximização da produção, mas também pela minimização das perdas 
ao longo de toda a cadeia produtiva.  

Aliado a isto busca-se, na atualidade, um modelo de produção que prime pela 
conservação dos recursos naturais, evidenciado no conceito de Desenvolvimento 
Sustentável. Assim, surge nas últimas décadas, uma preocupação da comunidade 
cientifica no desenvolvimento de processos e produtos que compatibilizem o 
incremento de produtividade, e o desenvolvimento sustentável no seu mais amplo 
sentido, desde a conservação dos recursos naturais até a segurança alimentar da 
população (MILLER JR., 2013). 

A tendência pela utilização de produtos naturais é crescente em diversos 
setores da sociedade. Espécies como a hortelã (Mentha spicata L.), originária da 
Europa, tem ampla disseminação em todo território brasileiro e utilização por suas 
conhecidas propriedades medicinais assim como ação fungicida (MANGANYI et al., 
2015; KEDIA et al., 2014).  
 O controle fúngico, sobretudo em grãos, durante a etapa de armazenamento, 
se faz extremamente necessário. Determinadas espécies desse grupo são capazes 
de produzir substâncias tóxicas, denominadas micotoxinas, que são extremamente 
nocivas à animais e seres humanos, podendo levar inclusive à morte (MAY, 2005). 
 Hoje em dia, o controle do desenvolvimento fúngico em armazéns de grãos 
se dá majoritariamente pelo uso de fungicidas sintéticos, os quais além de poderem 
ser nocivos à saúde humana (teratogênicas, cancerígenas, etc.), também podem 
representar um grave problema ambiental. As moléculas que formam estas 
substâncias são de difícil degradação, o que as tornam persistentes no meio 
ambiente, podendo contaminar inclusive águas subterrâneas (SCHIESARI, 2012). 

Este trabalho visa sugerir, portanto, a utilização do óleo essencial de hortelã 
(M. spicata), uma substância natural, no controle do Aspergillus brasiliensis, fungo 
pertencente ao gênero Aspergillus, que pode acometer vários tipos de alimentos, 
dentre os quais estão os grãos (PEREIRA et al., 2002). 
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No anseio de propor a utilização de uma substância natural, esse trabalho 
vem ao encontro a solução de dois gargalos da agricultura na atualidade: a 
segurança de alimentos, devido ao controle das micotoxinas, e as questões 
ambientais, pela alternativa de uso desta substância em detrimento dos fungicidas 
sintéticos.  
 

Material e Métodos 
Os testes in vitro foram realizados pelo método de difusão em ágar em meio 

BDA (batata-dextrose-ágar). As dosagens de óleo essencial de M. spicata utilizadas 
para cada tratamento foram: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 µL/mL, a 1% de DMSO (v/v). 
Foi feito um controle, sem nenhuma dosagem de óleo e DMSO. 

Discos de micélio do fungo Aspergillus brasiliensis de 7,00 mm de diâmetro 
foram dispostos sobre o meio de cultura, no centro da placa. Para cada tratamento 
(dosagem) foram feitas 5 repetições, inclusive para o tratamento controle. 

Após o preparo do experimento, as placas foram incubadas e mantidas em 
câmara incubadora para BOD a 32 ± 2 °C. O diâmetro dos halos de crescimento foi 
medido, com paquímetro digital, num intervalo de 24 ± 2 horas, até que o tratamento 
controle atingisse todo o espaço da placa (90,00 mm). 

De posse destes dados, foram calculados os halos médios do tratamento 
controle a cada dia, os quais se tomaram por base para calcular o percentual 
inibitório de cada tratamento, segundo a equação proposta por Prakash et al. (2013): 

 

 
 
Onde φc representa o diâmetro médio do tratamento controle a cada dia, e φt 

é o diâmetro de cada repetição para cada tratamento (dosagem), ambos em mm. 
As análises estatísticas foram conduzidas segundo delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), utilizando-se o software Sisvar. O teste aplicado para as variáveis 
foi o de Scott-Knott, a um nível de 5% de probabilidade. 

A identificação dos principais componentes do óleo essencial foi realizada por 
meio de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-MS), a 
identificação dos compostos foi realizada por comparação dos espectros de massas 
obtidos com os do banco de dados do aparelho e pela especificação técnica do 
fornecedor. 

 
Resultados e Discussão 

O tratamento controle atingiu o diâmetro máximo da placa no 11º (décimo-
primeiro) dia. Os valores médios das inibições diárias para cada dosagem estão 
apresentados na Tabela 01. 
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Tabela 01. Inibição média percentual, in vitro, no crescimento do fungo Aspergillus 
brasiliensis em diferentes doses (µL/mL) de óleo essencial de Mentha spicata. 

 Dosagem (µL/mL) 
Dia 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
1 83aA 100bA 100bA 100bA 100bA 100bA 
2 60aB 100bA 100bA 100bA 100bA 100bA 
3 49aC 97bA 100bA 100bA 100bA 100bA 
4 45aC 92bA 98bA 98bA 100bA 100bA 
5 45aC 85bB 96bA 95bA 100bA 100bA 
6 45aC 78bB 94cA 92cA 100cA 100cA 
7 41aC 73bB 93cA 91cA 100cA 100cA 
8 35aD 62bC 91cA 90cA 100cA 100cA 
9 30aD 53bC 89cB 89cA 100cA 100cA 

10 25aD 41bD 84cB 88cA 98dA 100dA 
11 21aD 33aD 80bB 84bA 91cA 100cA 

*As médias seguidas de uma mesma letra, nas colunas letras maiúsculas e nas linhas letras 
minúsculas, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 
 

 Percebe-se que a dosagem 3,0 µL/mL mostrou eficácia de 100% no controle 
do fungo até o último dia, não diferindo estatisticamente das dosagens 2,0 e 2,5 
µL/mL no decorrer do experimento. A dosagem 1,0 µL/mL demonstrou alta eficiência 
até o quarto dia, enquanto que a dosagem 1,5 µL/mL foi altamente eficaz até o 
oitavo dia. 
 Da mesma forma Kedia et al. (2014) analisaram o efeito inibitório de 
diferentes dosagens do óleo essencial de M. spicata (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9 e 1,0 µL/mL) aplicadas ao Aspergillus flavus, e constataram que ao final de 7 
dias de experimento, apenas a dosagem 1,0 µL/mL apresentou 100% de eficiência 
frente ao fungo. A mesma dosagem também foi testada em outros fungos do gênero 
(A. fumigatus, A. glaucus, A. luchensis, A. niger, A. terreus e A. ungis), constatando 
100% de eficácia em todos eles, à exceção das espécies A. luchensis e A. terreus, 
os quais apresentaram respectivamente, 91,7 e 75,7 de inibição percentual. 

Manganyi et al. (2015), por sua vez, analisaram o efeito inibitório dos óleos 
essenciais e alguns princípios ativos, dentre os quais o óleo de M. spicata, no 
controle do Fusarium oxysporum. Os autores observaram que dosagens superiores 
a 2,0 µL/mL mostraram 100% de eficácia para o fungo estudado. 
 Os valores médios de inibição em relação ao período total de análise, para 
cada dosagem de óleo essencial de M. spicata aplicada, estão apresentados na 
Figura 01.  
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Figura 01. Inibição média percentual do crescimento do Aspergillus brasiliensis 

segundo dosagem de óleo essencial de Mentha spicata. 
* letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

 
 Pode-se observar que as dosagens iguais ou superiores a 2,5 µL/mL foram as 
que mostraram maior eficácia no controle do Aspergillus brasiliensis no decorrer do 
experimento. Estes valores, ainda que para fungos diferentes, se aproximam 
daqueles encontrados por Kedia et al. (2014) e Manganyi et al. (2015). 

A Figura 02 apresenta o cromatograma do óleo essencial de M. spicata 
utilizado nos testes. Foram identificados como principais componentes o limoneno e 
carvona, com concentrações de 14 e 75% respectivamente. Manganyi et al. (2015) 
analisaram o efeito destes componentes isolados no desenvolvimento do Fusarium 
oxysporum, obtendo cerca aproximadamente 90% de inibição para a carvona e 47% 
para o limoneno. Em fases posteriores do trabalho serão analisados os efeitos 
inibitórios destes componentes para o Aspergillus brasiliensis. 
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Figura 02. Cromatograma do óleo essencial de Mentha spicata utilizado nos testes 

de inibição do crescimento in vitro do fungo Aspergillus brasiliensis. 
 

Conclusões 
Conclui-se que o óleo essencial de hortelã (M. spicata) pode se mostrar um 

potencial substituto a produtos sintéticos no controle do Aspergillus brasiliensis. Na 
linha do desenvolvimento sustentável, o produto pode contribuir tanto para o 
problema da segurança de alimentos, haja vista que busca o controle de um fungo 
que pode causar contaminação aos alimentos, quanto para a questão ambiental, 
propondo a substituição de produtos que podem causar danos ambientais, por 
produtos naturais, menos impactantes, portanto. 

As dosagens iguais ou superiores a 2,0 µL/mL mantiveram sua eficiência 
elevada durante os 11 dias de análise. Dosagens superiores a 2,5 µL/mL foram as 
que apresentaram maiores valores de inibição média total ao longo do experimento. 

Os principais componentes identificados no óleo essencial de M. spicata 
foram a carvona e o limoneno, os quais poderão ser testados isolados no controle do 
fungo Aspergillus brasiliensis em etapas posteriores do trabalho. 

Sugere-se, para estudos futuros, a avaliação do efeito inibitório de outros 
óleos essenciais para esse microrganismo, bem como o efeito sinérgico da 
combinação deste com óleos essenciais oriundos de outras espécies vegetais. 
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