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RESUMO 

 Os óleos essenciais são substâncias líquidas de origem vegetal que possuem 

grande importância na natureza relacionado a proteção das plantas. Na indústria são 

utilizados em diferentes segmentos, pela sua diversidade de aromas e poder de fixação de 

fragrâncias sendo utilizados na fabricação de cremes, perfumes e sabonetes; por 

possuírem propriedades terapêuticas digestivas, sedativas e analgésicas também são 

utilizados como medicamentos fitoterápicos. E pelas propriedades antimicrobianas de 

alguns óleos essenciais, vêm sendo muito explorados na indústria alimentícia, sendo 

utilizados como conservantes naturais, diminuindo a utilização de conservantes sintéticos 

como aditivos, onde além de aumentar a vida de prateleira dos alimentos, aumenta-se 

também a segurança alimentar. Na indústria de alimentos os óleos essenciais podem ser 

utilizados na conservação de alimentos como carnes, frutas e vegetais, leites e serem 

incorporados livremente ou encapsulados nas embalagens dos alimentos de forma a 

diminuir a contaminação destes por microrganismos e aumentar sua vida de prateleira. O 

objetivo deste trabalho foi identificar os óleos essenciais com maior potencial 

antimicrobiano para aplicações na indústria de alimentícia. 

 

 

Palavras-chave: óleos essenciais, antimicrobianos, alimentos, embalagens, patógenos 

alimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Essential oils are liquid substances of plant origin that have great importance in nature 

related to plant protection. In industry, they are used in different segments, due to their 

diversity of aromas and fragrance fixation power, being used in the manufacture of 

creams, perfumes and soaps; as they have digestive, sedative and analgesic therapeutic 

properties, they are also used as herbal medicines. And due to the antimicrobial properties 

of some essential oils, they have been widely explored in the food industry, being used as 

natural preservatives, reducing the use of synthetic preservatives as additives, where in 

addition to increasing the shelf life of food, food safety is also increased. . In the food 

industry, essential oils can be used to preserve foods such as meat, fruits and vegetables, 

milk and be freely incorporated or encapsulated in food packaging in order to reduce their 

contamination by microrganisms and increase their shelf life. The objective of this work 

was to identify essential oils with the greatest antimicrobial potential for applications in 

the food industry. 

 

 

Keywords: essential oils, antimicrobials, food, packaging, food pathogens. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Óleos essenciais são compostos líquidos voláteis de origem vegetal que podem 

ser extraídos de diversas partes de plantas aromáticas como cascas, sementes, flores, 

frutas, raízes, folhas, etc. Estes óleos são extraídos por diferentes métodos, como por 

exemplo hidrodestilação, destilação a vapor, hidro-difusão e extração por solvente 

(SHARMA et al., 2021). 

 Os óleos essenciais possuem um importante papel na natureza que é o de proteção 

das plantas, atuando em funções biológicas importantes para a sobrevivência das mesmas, 

relacionadas aos mecanismos de defesa, como a proteção contra excesso de radiação 

ultravioleta, microrganismos, insetos e herbívoros (CHOUHAN; SHARMA; GULERIA, 

2017)(REIS et al., 2020). 

 O esquema 1 apresenta diferentes formas de utilização dos óleos essenciais. Na 

indústria são utilizados em diferentes segmentos, principalmente na indústria de 

cosméticos devido aos seus diversos aromas e poder de fixação de fragrâncias sendo 

utilizados em cremes, perfumes e sabonetes, nas indústrias farmacêuticas por possuírem 

propriedades terapêuticas digestivas, sedativas e analgésicas. Além destas, devido às 

propriedades antimicrobianas de alguns óleos essenciais, os mesmos vêm sendo muito 

explorados também na indústria alimentícia, sendo utilizados como conservantes 

naturais, diminuindo assim a utilização de conservantes sintéticos como aditivos, onde 

além de aumentar a vida de prateleira desses alimentos, aumenta-se também a sua 

segurança, uma vez que a contaminação de alimentos por microrganismos é uma das 

principais causas das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), sendo este um caso 

de saúde pública (POMBO et al., 2018); (MENDES; RIBEIRO, 2021). 
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Esquema 1 - Diferentes atividades e usos dos óleos essenciais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (A. SHAABAN, 2020). 

 

 Com isso, identificar e estudar o potencial antimicrobiano de óleos essenciais é de 

grande importância, pois trata-se de uma possível opção para a substituição de 

conservantes sintéticos nos alimentos e suas embalagens, por se tratar de um produto 

natural pode ser utilizado como aditivo natural de forma a diminuir os impactos na saúde 
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Aditivos para alimentos, 

por exemplo, 
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fragrâncias, conservantes. 

Indústrias de cosméticos, 

por exemplo, perfumes, 

produtos para a pele. 

Indústria farmacêutica, 
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medicamentos. 
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dos consumidores, melhorando o controle da contaminação microbiológica dos alimentos 

e aumentando sua vida de prateleira (LIU et al., 2017).  

 Os artigos coletados para escrever esta revisão foram extraídos por meio do 

mecanismo de busca no Web of Science. Os termos utilizados para a realização das buscas 

consistiram em palavras-chave incluindo "óleos essenciais", "alimentos" e "atividade 

antimicrobiana" entre outras relacionadas ao assunto da revisão. Operadores “E” ou “OU” 

foram usados dependendo da combinação de termos. Por exemplo, "óleos essenciais" 

AND "bactéria" OR "fungi". Para serem elegíveis para a revisão, os estudos deveriam ser 

publicados em inglês entre janeiro de 2011 e setembro de 2021, últimos 10 anos. Somente 

estudos referentes a agentes antimicrobianos específicos que incluíssem informações 

sobre seus mecanismos de ação, medidas quantitativas confiáveis de atividade 

antimicrobiana e origem bem caracterizada foram considerados para revisão. 

 

2. OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é identificar os óleos essenciais com maior potencial 

antimicrobiano para aplicações na indústria de alimentícia. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Óleos essenciais 

 Desde a antiguidade, a medicina popular e a ciência de alimentos têm se 

beneficiado do uso de derivados vegetais, como os óleos essenciais, no combate a diversas 

infecções, bem como na conservação de alimentos para reduzir o uso de antimicrobianos 

sintéticos (NAZZARO et al., 2017). Muitos pesquisadores analisaram detalhadamente os 

modos de ação dos óleos essenciais e da maioria de seus componentes. Nos últimos anos 

(2016-2021), um grande número de óleos essenciais e seus constituintes foram 

investigados por suas propriedades antimicrobianas contra algumas bactérias e fungos de 

origem alimentar em 512 artigos de revisão, 3579 artigos científicos, 74 artigos científicos 

com acesso antecipado, 104 artigos de conferências e 5 capítulos de livros. 

 O termo “óleo essencial” (OE) foi cunhado no século 16 pelo reformador suíço da 

medicina, Paracelsus von Hohenheim (NAZZARO et al., 2017). Os EOs de plantas são 

geralmente misturas complexas de compostos naturais, polares e não polares (MACWAN 
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et al., 2016). Conhecidos por suas propriedades anti-sépticas e medicinais (analgésica, 

sedativa, antiinflamatória, espasmolítica, anestésica local, anticancerígena), também são 

utilizados no embalsamamento e, devido à sua atividade antimicrobiana e antioxidante, 

como aditivos naturais em alimentos e produtos alimentares (PANDEY et al., 

2017)(DONSÌ; FERRARI, 2016). 

 Na natureza, os OEs desempenham um papel importante na proteção das plantas 

como antibacterianos, antivirais, antifúngicos, inseticidas e também contra herbívoros, 

reduzindo o apetite por tais plantas. (A. SHAABAN, 2020). 

 Alguns especialistas os consideram verdadeiros hormônios vegetais, 

manifestações fluidas do sistema imunológico das plantas, no sentido de que contribuem 

para a eliminação de pragas e por outro lado, atraindo agentes polinizadores, que são 

alguns insetos e pássaros (BUTNARIU; SARAC, 2018).  

 A Organização Internacional de Normalização (ISO) (ISO / D1S9235.2) define 

um óleo essencial como um produto obtido por destilação com água ou vapor ou por 

processamento mecânico ou por destilação a seco de materiais naturais. Os óleos 

essenciais reconhecidos como seguros GRAS encontram-se no Quadro 1. 

Apresentam-se como misturas líquidas, voláteis, límpidas e coloridas de diversos 

compostos aromáticos. Os OEs podem ser obtidos de variadas partes da planta, 

principalmente de ervas e especiarias (Quadro 1), embora atualmente novas fontes de 

OEs sejam exploradass, por exemplo, de alimentos e resíduos vegetais (WU et al., 2017) 

(RAVINDRAN; JAISWAL, 2016). Cerca de 3.000 OEs são conhecidos, 300 dos quais 

são comercialmente importantes, principalmente usados no mercado de aromas e 

fragrâncias (FALLEH et al., 2020).  

 

Quadro 1 - Exemplos de óleos essenciais de ervas e especiarias reconhecidos como 

seguros (GRAS). 

Nome Científico  Família Nome Popular Parte utilizada para extração do Eos 

Anthemis nobilis Asteraceae Camomila Romana Flores frescas e secas 

Cananga odorata Annonaceae Ylang Ylang Flores frescas 

Cinnamomum cassia Lauraceae Canela Chinesa Casca 

Cinnamomum zeylanicum Lauraceae Canela Verdadeira Folhas 

Citrus aurantifolia Rutaceae  Limão Tahiti Casca 

Citrus aurantium Rutaceae  Laranja Azeda  Casca / Flores 

Citrus bergamia Rutaceae  Laranja Bergamota Casca da fruta não totalmente madura 

Citrus limon Rutaceae  Limão Siciliano Casca 

https://www.google.com/search?q=Annonaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIvy7NYxMrlmJeXn5eYnJqYCgDJ2CyPGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ9p-g67HzAhWUqZUCHamJAK8QmxMoAXoECDoQAw
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
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Citrus reticulata Rutaceae  Tangerina Casca 

Citrus sinensis Rutaceae  Laranja Doce Casca da fruta  

CitrusX paradisi Rutaceae  Toranja (Grapefruit) Casca do fruto 

Coriandrum sativum Apiaceae Coentro Sementes 

Cuminum cyminum Apiaceae Cominho Sementes 

Cymbopogon flexuosus Poaceae  Capim Limão Parte aéreas 

Eugenia caryophyllata Myrtaceae  Cravo da índia  Botões secos, folhas e haste 

Foeniculum vulgare Apiaceae  Erva Doce Sementes 

Juniperus communis Cupressaceae  Baga de Zimbro Fruto 

Melissa officinalis Lamiaceae  Erva Cidreira Folhas 

Mentha piperita Lamiaceae  Hortelã Pimenta  Planta Florida 

Mentha spicata Lamiaceae  Hortelã Verde Folhas 

Ocimum basilicum Lamiaceae  Manjericão Folhas e flores  

Origanum majorana Lamiaceae  Manjerona Ramos e subunidades floridas  

Origanum vulgare Lamiaceae  Orégano Folhas e flores  

Pelargonium graveolens Geraniaceae  Malva Cheirosa Flores e Folhas 

Piper nigrum Piperaceae Pimenta Preta  Frutos secos 

Rosmarinus officinalis Lamiaceae  Alecrim  Ramos Floridos  

Salvia sclarea Lamiaceae  Sálvia Folhas e flores  

Thymus vulgaris Lamiaceae  Tomilho Folhas e flores  

Zingiber officinale Zingiberaceae Gengibre Rizomas Frescos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 A complexidade química dos óleos essenciais dificulta a análise dos seus 

componentes bioativos. Apenas o óleo de menta não tem mais do que 200 componentes 

diferentes (BUTNARIU; SARAC, 2018). Em muitos casos registrados na literatura, o 

constituinte majoritário é responsável pela atividade biológica. No entanto, esta pode ser 

atribuída à ação sinérgica ou antagônica de vários componentes (A. SHAABAN, 2020). 

 Os óleos essenciais possuem como características físicas sua alta solubilidade em 

éter, álcool e óleos fixos, entretanto uma baixa solubilidade em água. Quanto a sua 

composição química, os óleos essenciais são misturas complexas de hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos e monoterpênicos, álcoois, cetonas e aldeídos (seus derivados 

oxigenados), podendo também abranger outras famílias químicas, como ácidos graxos, 

óxidos e derivados de enxofre (NIETO, 2017; SHARMA et al., 2021). 

Os monoterpenos são construídos a partir do acoplamento de duas unidades de isopreno 

(C5H8). Constitui 90% dos óleos essenciais e permiti uma grande variedade de estruturas. 

 Alguns dos principais compostos incluem hidrocarbonetos monoterpênicos (como 

limoneno, p-cimeno, α-pineno e α-terpineno). Os sesquiterpenos são formados a partir da 

reunião de três unidades de isopreno. Os terpenóides são compostos relacionados aos 

https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijhcvE7LHzAhVSA9QKHcExDW4QmxMoAXoECEUQAw
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://www.google.com/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj90qm5m7TzAhXSpZUCHaZgC2QQmxMoAXoECE0QAw
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://en.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi49IeknLTzAhXsppUCHexeBggQmxMoAXoECEUQAw
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terpenos, com alguma funcionalidade do oxigênio ou algum rearranjo. Timol, carvacrol, 

acetato de linalil, linalol, piperitona, citronelal, geraniol e mentol são considerados os 

terpenóides mais conhecidos (Figura 1). Dentro de cada grupo, as moléculas podem ser 

simplesmente hidrocarbonetos insaturados ou conter grupos funcionais; neste último 

caso, são ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas e ésteres (FALLEH et al., 2020).  

 Os principais constituintes podem ser classificados em duas famílias estruturais 

de acordo com o seu esqueleto de hidrocarbonetos, sendo elas os terpenóides, formados 

pela combinação de dois (monoterpeno), três (sesquiterpeno) ou quatro (diterpeno) 

unidades de isopreno e os fenilpropanóides, ambas as famílias possuem compostos 

fenólicos, os quais muitas vezes são considerados como os componentes principais de 

vários óleos essenciais (NIETO, 2017). 

 Deve-se destacar que são esses compostos fenólicos considerados uma das 

moléculas mais importantes responsáveis pelos efeitos antimicrobianos dos óleos 

essenciais (FALLEH et al., 2020). 

 A caracterização destes OEs é dificultada pela sua complexidade e pelas diferentes 

composições presentes no mesmo óleo de diferentes origens geográficas, estágios de 

maturidade e métodos de extração (SPISNI et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 1 - Estruturas químicas de alguns constituintes de OEs 

 

Fonte: Adaptado (FALLEH et al., 2020) 

 

3.2. Atividade antimicrobiana de óleos essenciais 

 A maioria dos óleos essenciais têm também propriedades antimicrobianas 

atribuída principalmente aos compostos bioativos presentes. Os óleos essenciais 

consistem em uma variedade de constituintes ativos (por exemplo, terpenos, terpenóides, 

carotenóides, cumarinas, curcuminas, compostos fenólicos e álcool) com potencial 

atividade antimicrobiana contra uma ampla gama de microrganismos de origem alimentar 

(PANDEY et al., 2017).  

 As propriedades de bioatividade dos óleos essenciais são geralmente determinadas 

pelos compostos presentes em maior quantidade. Os óleos essenciais têm sido 
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amplamente usados para aplicações bactericidas, virucidas, fungicidas, antiparasitárias, 

inseticidas, medicinais e antioxidantes (A. SHAABAN, 2020). 

Vários bioensaios, como difusão, disco-difusão e caldo ou diluição em ágar são bem 

conhecidos e comumente usados como métodos para determinação da concentração 

inibitória mínima (MIC), menor concentração de agente antimicrobiano que inibe 

completamente o crescimento do microrganismo (Quadro 2) (CHOUHAN; SHARMA; 

GULERIA, 2017).  

 

Quadro 2 - Exemplos de óleos essenciais submetidos a bioensaios para determinação da 

MIC. 

Óleo 

essencial 

(OE) 

Matriz 

polimérica 
Microrganismo 

Concentração 

inibitória 

miníma 

Método para 

avaliar a 

atividade 

antimicrobiana 

Referência 

 

Mostarda 

Filme de alta 

barreira, 

(PA/EVOH/PA) 

P. solitum, P. 

commune, P. 

corylophilum 
1,8 mg/mL (no 

headspace) 

Fumigação 
(NIELSEN; 

RIOS, 2000) 

and P. discolor 

A. flavus, P. 

roqueforti, P. 

polonicum, P. 

palitans, E. 
3,5 mg/mL (no 

headspace) 

fibuliger and Pichia 

anômala 

Capim 

limão 

Filme de fécula 

de mandioca 

S. aureus 0,03% Microdiluição 

em microplacas 

(MENDES et 

al., 2020) E. coli 0,50% 

Cravo 

Filme de amido 

de mandioca 

Penicillium 

commune and 

Eurotium 

amstelodami 

2% e 16%, 

respectivamente 

Difusão em 

disco 

(SOUZA et 

al., 2013) 

Canela 

Penicillium 

commune and 

Eurotium 

amstelodami 

16% e 0,5%, 

respectivamente 

Óregano 

Filme de 

polipropileno 

(PP) 

Bactérias: 

Enterococcus 

faecalis, Listeria 

monocytogenes, 

Bacillus cereus, 

Staphylococcus 

aureus, Salmonella 

choleraesuis, 

Yersinia 

enterocolitica,  

A maioria dos 

bolores e 

leveduras, e 

algumas 

bactérias foram 

inibidos com  

uma 

concentração 

nominal de 4% 

OE;  

Fumigação 
(GUTIÉRREZ 

et al., 2009) 

A maioria dos 

bolores e 

leveduras foram 

inibidos com  
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2% OE, mas o 

efeito não foi 

  

Bolores: 

Escherichia coli 

Penicillium 

expansum;  

Penicillium 

nalgiovense;  

Penicillium 

roqueforti; 

Penicillium 

islandicum; 

o mesmo para 

as bactérias. 

Concentração 

de 

Leveduras: 

Candida albicans, 

1% OE não foi 

suficiente nem 

mesmo para 

impedir o 

crescimento da 

maioria das 

Debaryomyces 

hansenii, 

Zygosaccharomyces 

rouxii  

leveduras, 

alguns dos 

bolores e 

qualquer uma 

das bactérias 

em estudo.  

Hortelã 

Pimenta 

Filme de 

polipropileno 

(PP) 

Clostridium 

perfringens 
10mg/ml  

Microdiluição 

em microplacas 

(CHOUHAN; 

SHARMA; 

GULERIA, 

2017). 

 

 Os óleos essenciais são bem conhecidos por suas propriedades antibacteriana, 

antiviral, antimicótica, antiparasitária e antioxidante devido à presença de grupo funcional 

fenólico (GUTIÉRREZ et al., 2009). 

 O mecanismo de ação antimicrobiano varia com o tipo de OE ou a cepa do 

microrganismo usado. É bem sabido que em comparação com bactérias Gram-negativas, 

as bactérias Gram-positivas são mais suscetíveis a EOs. Isso pode ser atribuído ao fato de 

as bactérias Gram-negativas possuírem uma membrana externa rígida, rica em 

lipopolissacarídeo (LPS) e mais complexa, limitando assim a difusão de compostos 

hidrofóbicos através dela, enquanto esta membrana extra complexa está ausente nas 

bactérias Gram-positivas que, em vez disso, estão rodeadas por uma parede espessa de 

peptidoglicano não densa o suficiente para resistir a pequenas moléculas antimicrobianas, 

facilitando o acesso à membrana celular. (CHOUHAN; SHARMA; GULERIA, 2017). 

 A atividade antimicrobiana dos EOs é principalmente uma consequência de sua 

hidrofobicidade que os permite partição na camada lipídica das membranas celulares e 

mitocôndrias, aumentando sua permeabilidade, levando ao vazamento de íons e 
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moléculas pequenas e, em maior medida, lise e morte celular (BECERRIL; NERÍN; 

SILVA, 2020). 

 Quanto ao seu modo de ação, em fungos patógenos, os óleos essenciais 

estabelecem um potencial de membrana através da parede celular e interrompem a 

montagem de ATP, levando a danos na parede celular. Os óleos essenciais também podem 

desintegrar a membrana mitocondrial, interferindo na via do sistema de transporte de 

elétrons (ETS) (BECERRIL; NERÍN; SILVA, 2020). 

 Em patógenos bacterianos, os óleos essenciais desestabilizam principalmente a 

arquitetura celular, levando à quebra da integridade da membrana, interrompendo muitas 

atividades celulares, incluindo a produção de energia e o transporte da membrana. A 

ruptura da membrana induzida por óleos essenciais pode levar ao vazamento de 

componentes celulares e perda de íons (TARIQ et al., 2019).  

 

Quadro 3 - Mecanismo de ação de certos óleos essenciais contra diversos 

microrganismos 

Plantas das quais 

o óleo essencial é 

derivado 

 

Nome Popular 
Microrganismo 

direcionado 
Mecanismo de ação 

Allium sativum  Alho Escherichia coli  Vazamento induzido de material celular 

Litsea cubeba  
Pimenta 

Chinesa 
Escherichia coli  Destruição da membrana externa e interna 

Foeniculum 

vulgare 

Erva doce 

brasileira 
Shigella dysenteriae  Perda de integridade da membrana 

Forsythia koreana 

 

Sino Dourado 

Bactérias transmitidas 

por alimentos e outras 

bactérias patogênicas 

Perda de integridade da membrana e 

aumento da permeabilidade 

Piper nigrum 

Pimenta do 

Reino Escherichia coli 

A célula torna-se furada, enrugada 

ocorrendo o vazamento de material 

intracelular. 

Cuminum cyminum 
Cominho Bacillus cereus 

Mudanças no citoplasma 
 Bacillus subtilis 

Cinnamon 
Canela Escherichia coli 

Ruptura da membrana celular 
 Staphylococcus aureus 

Dipterocarpus 

gracilis 

Castanha de 

macaco 
Bacillus cereus 

Ruptura da membrana celular 

 Proteus mirabilis 

Ocimum 

gratissimum 

Manjericão Escherichia coli 

Membrana permeabilizada 
 Pseudomonas 

aeruginosa 

 Staphylococcus aureus 

Coriaria 

nepalensis 

Coriaria 
Candida isolates 

Inibição da biossíntese de ergosterol e 

interrupção da integridade da membrana 

Curcuma longa 
Açafrão da 

terra 
Aspergillus flavus Inibição da biossíntese de ergosterol 

Origanum vulgare Orégano Staphylococcus aureus Membrana permeabilizada 
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  Pseudomonas 

aeruginosa 

Mentha longifólia 

Hortelão 

Silvestre 
Escherichia coli 

Danos na parede celular   

 Micrococcus luteus 

 Salmonella typhimurium 

Fonte: Adaptado (CHOUHAN; SHARMA; GULERIA, 2017) 

 

3.3. Principais patógenos alimentares 

 Patógenos microbianos em alimentos podem causar a deterioração dos mesmos 

além de contribuir para a incidência de doenças transmitidas por alimentos (DTA) e o 

surgimento de bactérias resistentes e multirresistentes (LIU et al., 2017).  

 Doenças de origem alimentar são resultado da ingestão de alimentos 

contaminados com micro-organismos ou substâncias químicas. Diversos patógenos são 

conhecidos por causarem doenças quando veiculados a alimentos e água, entre os quais 

as bactérias constituem um grande grupo de microrganismos causadores de doenças, com 

destaque para Staphylococcus aureus (SANTOS; PICCOLI; TEBALD, 2017). 

 Vários estudos mostraram que os óleos essenciais também têm propriedades 

antibacterianas contra uma ampla gama de cepas bacterianas, deteriorantes de alimentos, 

como Listeria monocytogenes, L. innocua, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, 

Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e Salmonella typhimurium, 

(A. SHAABAN, 2020). 

 

3.4. Aplicação em alimentos 

 A contaminação microbiana dos alimentos pode resultar em perdas significativas 

para a indústria alimentar devido à deterioração destes. Além disso, o consumo de 

alimentos contaminados por microrganismos patogênicos pode ocasionar uma séria 

ameaça à saúde pública, devido ao aumento das doenças transmitidas por alimentos e 

surtos (BECERRIL; NERÍN; SILVA, 2020). 

 Vários antimicrobianos sintéticos, incluindo vários ácidos orgânicos e sais 

(benzoatos de sódio e propionatos, sorbatos de potássio, ácido sórbico, sulfitos, cloretos, 

nitritos, triclosan, nisina, natamicina, potássio lactato, ácido ascórbico, ácido cítrico, 

ácido tartárico, etc.) foram aprovados pelas agências reguladoras e são usados como 

conservantes de alimentos (KUORWEL et al., 2011). O uso de alguns deles, no entanto, 
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representa ameaças nutricionais ou de saúde para o consumidor. Por exemplo, sulfitos 

(um grupo de compostos à base de enxofre) foram associados a algumas consequências 

antinutricionais como a degradação da tiamina ou vitamina B1 nos alimentos 

(GUTIÉRREZ-DEL-RÍO; FERNÁNDEZ; LOMBÓ, 2018). Além disso, os conservantes 

químicos não podem eliminar completamente vários agentes patogênicos bacterianos tais 

como Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) em produtos alimentícios ou retardar 

o crescimento de microrganismos de deterioração e por isso os produtos naturais, como 

substitutos dos conservantes químicos sintéticos, são cada vez mais aceitos porque são 

inatamente melhor tolerados no corpo humano (LIU et al., 2017). 

 Como consequência natural disso, há um aumento na tendência do uso de 

conservantes naturais e mais seguros. O crescente interesse dos consumidores pela 

reformulação dos alimentos a partir de fontes naturais está permitindo a aplicação dos 

óleos essenciais nas indústrias de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e 

cosméticos, com o objetivo de evitar a deterioração lipídica, oxidação e a contaminação 

por micro-organismos (MIRANDA et al., 2016). Até o momento, milhares de óleos 

essenciais estão disponíveis no mercado para seus usos polivalentes especificamente 

devido aos seus sabores únicos e fragrâncias especialmente na dieta humana (SPISNI et 

al., 2020). 

 

3.4.1. Carnes e produtos derivados 

 De acordo com (BURT, 2004), a incorporação de OEs de orégano, coentro, 

tomilho e cravo, como agentes antimicrobianos na carne, elimina muitos patógenos e a 

flora autóctone responsáveis pela deterioração. Uma vez ingeridos, os compostos de EO, 

particularmente timol e ácido carnósico, podem ser acumulados no músculo animal em 

concentrações suficientes para exibir atividade antimicrobiana eficaz. Por exemplo, a 

incorporação de OE de Satureja horvatii (os principais compostos são p-cimeno e timol) 

à carne suína limitou significativamente o crescimento de Listeria monocytogenes em 

comparação com controles após 96 h de armazenamento (KUORWEL et al., 2011). Além 

disso, apenas 5 a 20 µL.g − 1 de EOs de cravo, coentro, tomilho ou orégano foram 

suficientes para inibir Listeria monocytogenes, Aeromonas hydrophila e flora autóctone 

de deterioração em alguns produtos cárneos graças a uma redução precoce perceptível no 

número de células recuperáveis (BURT, 2004). Para superar o seu sabor intenso, os óleos 
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essenciais podem ser adicionados em revestimentos comestíveis para melhorar a 

segurança e qualidade dos alimentos, mas o uso e a escolha dos óleos essenciais devem 

considerar a aceitabilidade sensorial do consumidor do produto final (VITAL et al., 

2016).  

 Nos últimos anos, o interesse no desenvolvimento de filmes e revestimentos 

comestíveis pela incorporação de OE como nanoemulsões na matriz polimérica aumentou 

((PABAST et al., 2018) (NOORI; ZEYNALI; ALMASI, 2018); (GHARIBZAHEDI; 

MOHAMMADNABI, 2017); (WU et al., 2017). A nanoemulsão é um tipo de emulsão 

com tamanho de gota entre 20 e 200 nm e tem mostrado atividade biológica aumentada 

do composto ativo lipofílico encapsulado em revestimento comestível (revestimento à 

base de amido de banana) (RESTREPO et al., 2018). 

 Óleo essencial de orégano e extrato de chá verde foram incorporados a um sistema 

de embalagem ativo promovendo um efeito conservante contra a deterioração 

microbiana, oxidação de lipídios e proteínas e, consequentemente, preservando a cor e as 

propriedades sensoriais em fatias de carne armazenadas sob refrigeração (GAVAHIAN 

et al., 2020) (LORENZO; BATLLE; GÓMEZ, 2014). O quadro 4 ilustra a aplicação de 

diferentes tipos de óleos essenciais em revestimentos para produtos cárneos e frutos do 

mar.  

 

Quadro 4 - Aplicações de diferentes óleos essenciais em produtos cárneos e frutos do 

mar. 

Produto Biopolímero 
Aditivos 

funcionais 
Resultados Referência 

Bifes de carne 

(Longissimus 

dorsi) 

Alginato 

Óleo essencial de 

alecrim e óleo 

essencial de 

orégano 

A perda de peso e a oxidação 

lipídica diminuíram. A carne 

revestida estava mais 

vermelha e macia, além de 

um croma mais intenso. O 

orégano apresentou maior 

atividade antioxidante e 

maior aceitação pelo 

consumidor. 

(VITAL et al., 2016) 

Bifes de carne 

(Longissimus 

thoracis) 

Alginato 

Óleo essencial de 

alecrim e óleo 

essencial de 

orégano 

A carne bovina com 

cobertura comestível com 

0,1% de óleo essencial de 

orégano foi a mais preferida. 

(VITAL et al., 2018) 
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Bifes de 

cordeiro 

(Semimem 

branosus e 

Biceps femoris) 

Quitosana 

óleos essenciasi de 

Satureja 

khuzestanica livres 

ou 

nanoencapsulados 

O óleo encapsulado 

apresentou o melhor efeito na 

estabilidade oxidativa e 

permitiu o controle da 

liberação dos agentes 

antimicrobianos, o que 

resultou em uma atividade 

antimicrobiana estendida 

durante o armazenamento em 

comparação com o óleo 

essencial livre. 

(PABAST et al., 

2018) 

Peito de frango 

fresco 
Alginato 

Óleo essencial de 

tomilho e ácido 

propiônico 

(individualmente e 

em combinação) 

O pH da superfície, cor e 

sensorial da carne 

apresentaram comportamento 

semelhante entre as demãos. 

Por outro lado, a perda de 

peso e a deterioração 

microbiológica tiveram 

respostas diferentes. O 

revestimento de alginato-

ácido propiônico apresentou 

os melhores resultados. 

(MATIACEVICH; 

ACEVEDO; LÓPEZ, 

2015) 

Filetes de peito 

de frango 

fresco 

Caseinato 

Óleo essencial de 

gengibre (GEO) 

livre ou 

nanoencapsulado 

O revestimento comestível 

contendo nanoemulsão GEO 

aumentou a vida útil do peito 

de frango por uma 

diminuição significativa do 

total de bactérias psicrofílicas 

aeróbicas, bolores e 

leveduras, e alcançou a maior 

aceitação total durante o 

armazenamento. 

(NOORI; ZEYNALI; 

ALMASI, 2018) 

 

 

Filetes de peito 

de frango 

fresco 

Alginato 

Óleos essenciais 

de canela e alecrim 

(individualmente e 

em combinação) e 

nisina 

A solução de alginato 

contendo óleo essencial de 

canela e alecrim teve um 

efeito mais forte na 

preservação da qualidade 

microbiana e estendeu a vida 

útil da carne de peito de 

frango em cerca de seis dias 

em comparação com o 

controle. 

(RAEISI et al., 2016)  

Filetes de truta 

arco-íris 
Gelatina Óleo de canela 

O revestimento de gelatina 

com óleo de canela a 1,5% e 

2% v / v inibiu o crescimento 

de bactérias e reduziu o grau 

de deterioração química, 

como TVB-N e oxidação 

lipídica. 

(ANDEVARI; 

REZAEI, 2011) 
 

Filetes de carpa 

cabeça-dura 

(Aristichthys 

nobilis) 

Alginato 

Óleo essencial de 

horsemint (Mentha 

longifolia - Hortelã 

Silvestre) 

Os efeitos antioxidantes e 

antibacterianos do 

revestimento de alginato de 

sódio e horsemint foram mais 

pronunciados quando um 

horsemint foi usado na 

concentração de 1%. 

(HEYDARI; 

BAVANDI; 

JAVADIAN, 2015) 
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Filetes de 

esturjão Beluga 

(Huso huso) 

Nanoemulsões 

à base de 

goma de 

jujuba 

Óleo essencial de 

urtiga 

O revestimento contendo 

3,5% de urtiga essencial e 

12% de goma jujuba foi a 

melhor formulação na 

preservação dos atributos 

críticos de qualidade para 

armazenamento refrigerado 

por 15 dias. 

(GHARIBZAHEDI; 

MOHAMMADNABI, 

2017) 

 

Filés de truta 

arco-íris 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Carragena 
Óleo essencial de 

limão 

Boa atividade antimicrobiana 

e oxidação lipídica limitada 

de filés de truta frescos 

armazenados a 4 ° C por 15 

dias. 

(VOLPE et al., 2015)  

 

 

3.4.2. Vegetais e frutas 

 As sementes de alfafa foram protegidas da contaminação por Salmonella (6 

sorotipos diferentes) por cinamaldeído e timol (BURT, 2004). Salada de berinjela 

resistente à contaminação por E. coli O157: H7 quando tratada com 7 a 21 µl.g-1 de OE 

de orégano EO; As sementes de arroz foram protegidas por menos de 0,75 µl.g-1 de 

carvacrol contra B. cereus e a flora bacteriana natural de kiwi foi consideravelmente 

reduzida sob o efeito de 0,15 µl.g -1 de carvacrol e cinamaldeído (BURT, 2004). 

Considerando o suco de frutas, (RAYBAUDI-MASSILIA; MOSQUEDA-MELGAR; 

MARTÍN-BELLOSO, 2006) relataram que OE de capim limão e geraniol foram capazes 

de controlar Escherichia coli, Listeria sp. E Salmonella sp. em sucos de melão, pêra e 

maçã. 

 

3.4.3. Lacticínios 

(BEN JEMAA et al., 2017) relataram que o tomilho EO (Thymus capitatus) e sua 

nanoemulsão inibiram o crescimento bacteriano + gram em leite contaminado 

(Staphylococcus aureus, Bacillus licheniformis e Enterococcus hirae) e também 

melhorou sua qualidade físico-química. Da mesma forma, (SMITH-PALMER; 

STEWART; FYFE, 2001) constataram que a adição de 0,5% de OE de canela, louro, 

cravo ou tomilho ao queijo com baixo teor de gordura resultou em uma redução estatística 

de Salmonella enteritidis, embora todas essas adições alterassem as propriedades 

organolépticas do queijo. 

 Em relação aos dados publicados sobre o uso de OE como conservante de 

alimentos, Burt (2004) propôs a seguinte classificação de OE (organizada da atividade 
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mais antibacteriana para a OE menos ativa): cravo/orégano/canela/coentro > tomilho > 

hortelã > alecrim > mostarda > sálvia/coentro. Da mesma forma, uma classificação grande 

estimada de componentes de EO pode ser a seguinte (mesma ordem que OEs): eugenol > 

ácido cinâmico/carvacrol > manjericão/metil chavicol > cinamaldeído > geraniol/citral.  

 

3.4.4. Aplicação de óleos essenciais em embalagens 

 Os óleos essenciais vêm sendo comumente utilizados como aromatizantes em 

alimentos e por isso possuem um impacto importante no odor dos mesmos, mas também 

possuem propriedades antimicrobianas que poderiam ser usadas para protege-los. 

Atualmente a forma em que os produtos alimentares se encontram nos supermercados 

pedem um aumento progressivo de sua vida útil, contudo esta necessidade não deve 

ocasionar a perda de propriedades, principalmente as relacionadas a segurança e 

qualidade alimentar (GUTIÉRREZ et al., 2009). 

 Com isso, técnicas de conservação são aplicadas para minimizar a contaminação 

e prevenir doenças alimentares, como atmosfera modificada, embalagens a vácuo, 

processos de esterilização e congelamento. No entanto, tecnologias como a embalagem 

ativa fornecem uma solução promissora em que a vida útil do produto embalado pode ser 

consideravelmente estendida sem afetar o alimento ou o processo, já que a solução está 

no próprio material de embalagem. Elas possuem o potencial de substituir a adição de 

compostos ativos nos alimentos, reduzir o movimento de partículas dos materiais de 

embalagem para os alimentos e se livrar de processos industriais que podem causar a 

introdução de microrganismos patogênicos no produto, tendo como vantagens a redução 

de surtos de doenças transmitidas por alimentos, uma vez que nesta opção o alimento 

embalado é protegido sem a adição de conservantes comestíveis diretamente em sua 

composição, tornando o alimento mais saudável e natural, livre de conservantes, 

mantendo todas as suas boas propriedades, incluindo segurança alimentar (BECERRIL; 

NERÍN; SILVA, 2020; GUTIÉRREZ et al., 2009; SHARMA et al., 2021) 

 Este tipo de embalagem ativa tem como objetivo principal reduzir, retardar ou até 

mesmo inibir o crescimento microbiano por meio de interações entre a embalagem e o 

alimento embalado (contato direto) ou o headspace da embalagem (contato indireto).  

Atualmente, embalagens ativas podem vir em várias formas, como sachês ou almofadas 

contendo antimicrobianos voláteis, filmes de polímero com incorporação direta de 
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substâncias antimicrobianas (extrusão, fundição) e revestimento, adsorção ou enxerto de 

antimicrobianos na superfície do polímero (BECERRIL; NERÍN; SILVA, 2020). 

 Em relação à embalagem antimicrobiana natural, os OEs têm sido uma das classes 

dos antimicrobianos preferidos a serem incluídos nos materiais de embalagem em parte 

por seu uso ser aprovado como aditivos alimentares, mas também por sua principal 

vantagem quando comparada a outros fito-químicos e extratos naturais, que sua 

volatilidade, não se faz necessário nenhum contato direto entre o material de embalagem 

e o produto alimentício é necessário para que os OEs exerçam sua atividade 

antimicrobiana, além disso a possibilidade do desenvolvimento de sistemas de 

embalagem ativa contendo compostos naturais como os OEs mostra-se uma alternativa 

promissora devido sua capacidade de reduzir os riscos de segurança alimentar associados 

a aditivos sintetizados quimicamente. Essas aplicações podem ser realizadas de diferentes 

maneiras, seja os OEs incorporados livremente ou encapsulado, tanto em materiais não 

degradáveis como biodegradáveis(BECERRIL; NERÍN; SILVA, 2020; CARPENA et al., 

2021). 

 No quadro 5 abaixo podemos resumir a utilização de alguns óleos essenciais em 

embalagens ativas. 

 

Quadro 5 - Óleos essenciais e seus componentes e sua utilização para o desenvolvimento 

de embalagens ativas de alimentos. 

Óleo essencial 

/ Componente 

Estratégia de 

Encapsulamento 

Material de 

embalagem 

Produto 

Alimentar 

Eficácia antimicrobiana in 

vivo 

Canela NA* 

Fibras fiadas 

eletricamente 

de álcool 

polivinílico 

Morangos  

Quando comparados aos filmes 

controle, os filmes de OEs 

pararam o apodrecimento por 

fungos por até 6 dias de 

armazenamento á 21°C. 

Orégano Nanoemulsão 

Revestimento 

comestível de 

fibra de 

mandarim 

Queijo de 

corte com 

baixo teor 

de gordura 

Diminuição da população 

microbiana de Staphylococcus 

em 1,4 e 1,5 log UFC / g em 

pedaços de queijo revestidos 

contendo 2,0% ou 2,5% p / p de 

OE, respectivamente, durante 15 

dias de armazenamento 

refrigerado. 

Capim-Limão NA 

Revestimento 

comestível de 

zeína 

Filetes de 

Robalo 

defumado a 

frio 

As amostras tratadas com LG 

reduziram as contagens de L. 

monocytogenes em 2,5 log em 

cloreto de polivinila e 1,7 log em 

amostras embaladas a vácuo, 

respectivamente. 
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Gengibre NA 

Fibras 

eletrofiadas de 

proteína de soja 

/ zeína 

Queijo 

Minas 

Fresco 

Reduções significativas de L. 

monocytogenes foram 

observadas no 3º e 9º dia de 

armazenamento. No dia 9, as 

contagens de L. monocytogenes 

diminuíram de 4,39 log UFC / g 

para 3,62 log UFC / g para os 

queijos armazenados na 

embalagem contendo fibras EO 

quando comparados para o 

queijo armazenado na 

embalagem sem fibra a 4°C. 

Timol / 

Carvacrol 
Montmorilonita 

Filmes 

termoplásticos 

de amido 

Morangos  

O efeito antimicrobiano aditivo / 

sinérgico in vivo sobre 

morangos inoculados com 

Botrytis cinerea foi observado 

quando carvacrol + timol foram 

ambos incluídos nos filmes em 

relação aos filmes contendo 

apenas carvacrol. Uma redução 

drástica de 2,4 vezes na 

concentração inibitória de EO 

contra Botrytis cinerea em 

morangos armazenados à 

temperatura ambiente por 5 dias: 

os valores de IC50 caíram de 

14,16 g / kg de filme (apenas 

carvacrol) para 5,90 g / kg de 

filme (carvacrol: timol 50:50 ) 

em contato indireto com os 

filmes. 

Tomilho / 

Canela / 

Capim-Limão 

NA 
Filme de 

quitosana 

Grãos de 

amendoim 

Os grãos de amendoim 

embalados em filmes de 

quitosana incorporados com 4% 

de EO de canela mostraram 

inibição completa do 

crescimento de Aspergillus 

flavus e Penicillium citrinum a 

4° e 28°C após 24 dias de 

armazenamento em comparação 

com todos os outros tratamentos. 

em todas as concentrações e 

condições testadas. 

Camomila / 

Gengibre 
NA 

Revestimento 

comestível de 

isolado de 

proteína de soro 

de leite 

Filetes de 

truta arco-

íris 

Redução significativa nas 

contagens viáveis totais e 

psicrotróficos foi observada em 

filés de truta durante 15 dias de 

armazenamento refrigerado 

quando revestidos com gengibre 

e camomila isoladamente ou em 

combinação. Os melhores 

resultados foram obtidos quando 

ambos os óleos foram usados em 

combinação. contagens de 

bactérias de ácido láctico e 

Pseudomonas. 
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Orégano / 

Árvore do chá 

/ Hortelã-

Pimenta 

Nanoemulsão 

Quitosana 

reforçada com 

nanocristais de 

celulose 

(CNCs) 

Arroz 

Das 3 combinações testadas 

(orégano, tea tree e hortelã-

pimenta), as nanoemulsões de 

orégano foram as mais eficazes 

contra A. niger, A. flavus, A. 

parasiticus e P. chrysogenum. 

Os filmes de orégano causaram 

uma redução significativa no 

crescimento de todos os bolores 

durante as 8 semanas de 

armazenamento à temperatura 

ambiente. A atividade 

antifúngica foi melhorada 

quando os filmes ativos foram 

usados em combinação com o 

tratamento de irradiação. 

Geraniol / α-

Terpineol 
NA 

Copolímero de 

álcool etileno-

vinílico 

(EVOH) 

Fatias de 

peixe 

No dia 8º de 10 dias de 

armazenamento refrigerado, as 

contagens viáveis totais 

reduziram 1,98 ± 0,02 unidades 

logarítmicas para amostras de 

peixes embaladas em filmes de 

geraniol / EVOH. Filmes ativos 

contendo 6% (p / p) de geraniol 

e terpineol estenderam 

efetivamente a vida de prateleira 

em 4-5 dias em condições de 

armazenamento refrigerado em 

comparação com o grupo de 

controle. 

Eugenol / 

Carvacrol / 

Timol 

NA 

Revestimento 

comestível de 

zeína 

Melões 

O revestimento de melões com 

misturas de zeína-2% eugenol 

causou uma diminuição 

acentuada e semelhante nas 

contagens de L. innocua e E. coli 

na superfície do melão durante o 

armazenamento a 4°C por 10 

dias. 

Cominho NA 

Filmes PET 

revestidos com 

quitosana e 

alginato 

Carne de 

frango 

Nenhuma redução significativa 

do crescimento foi obtida para 

contagens viáveis totais e 

psicrotróficos em amostras de 

frango de filme ativo durante o 

armazenamento refrigerado 

durante 6 dias. 

Tomilho NA 

Fibras 

eletrofiadas de 

fibroína de seda 

Carbe de 

frango ou 

pato 

Os filmes ativos causaram uma 

redução de 2 vezes na 

Salmonella Typhimurium em 

carne de frango e pato 

armazenada a 25° e 4°C. A 

atividade antimicrobiana dos 

filmes foi aumentada quando 

combinados com plasma frio. 
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Mistura de EO 

(carvacrol: 

orégano: 

canela 

70:10:20) 

Tubos de 

ciclodextrina 

Halloysite 

Cartão Tomate 

A incidência de decomposição 

de tomates nas caixas de 

ciclodextrina-EOs foi reduzida 

de 9 ± 15% para 2% após um 

período de armazenamento de 6 

dias / 8 ° C + 12 dias / 25 ° C. 

Carvacrol 
Tubos de 

Halloysite 

Polietileno 

revestido com 

quitosana 

Carbe de 

frango 

Os filmes ativos causaram uma 

redução de 1,5 log nas contagens 

viáveis totais na superfície da 

carne de frango após 24 horas de 

incubação a 4°C. 
*NA: Não se aplica, uma vez que a estratégia de encapsulamento não foi mencionada no artigo. 

Fonte: Adaptado (BECERRIL; NERÍN; SILVA, 2020) 

 

 Alguns artigos afirmaram que as embalagens comestíveis ganharam popularidade, 

além de prolongar a vida de prateleira dos alimentos o mesmo também pode ser 

consumido junto com o alimento. Os filmes comestíveis podem servir como 

transportadores de compostos ativos, como antimicrobianos, antioxidantes, 

intensificadores de textura ou nutrientes essenciais, entre outros. Eles podem ser 

adicionados diretamente aos filmes comestíveis como um ingrediente ou encapsulados 

nos filmes, por exemplo diferentes quantidades de OEs de Origanum vulgare e Eugenia 

caryophyllata foram incorporados em bandejas à base de álcool polivinilico de bagaço de 

mandioca de duas formas: uma adicionando-o diretamente a mistura de ingredientes em 

proporções de 6,5, 8,5 e 10,0% (p / p) e a segunda maneira revestindo a superfície com 

OEs em concentrações de 2,5, 5,0 e 7,5 g de óleo / bandeja de 100 g. Os melhores 

resultados foram obtidos quando as bandejas foram revestidas com as maiores 

quantidades de OEs, principalmente para o O. vulgare que mostrou uma inibição total de 

bolores, leveduras e poucas bactérias Gram-posotivas e negativas, apresentando inibição 

total ou redução importante da viabilidade bacteriana (CARPENA et al., 2021). 

 Em um estudo de (Settanni et al., 2012), também foi mostrado que o EO de limão 

foi capaz de inibir as 42 cepas de L. monocytogenes com uma concentração inibitória 

mínima (MIC) de 0,156 µL / mL e 35 cepas de S. aureus com uma dose de 0,039 µL / 

mL. Outro estudo revelou que a atividade bactericida da canela em relação a E. coli, S. 

enterica, C. jejuni e L. monocytogenes, foi mais eficaz do que os OEs de orégano e 

eugenol (CARPENA et al., 2021). 
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4. CONCLUSÃO 

 Os óleos essenciais possuem uma extensa variedade de compostos com diferentes 

propriedades e atividades biológicas, das quais uma das principais é o seu potencial 

antimicrobiano.  

 Utilizado em diferentes segmentos como as já mais reconhecidas sendo na 

indústria de cosméticos e farmacêutica devido sua ampla gama de fragrâncias e 

propriedades terapêuticas calmantes e sedativas, os óleos essenciais também possuem 

grande importância na indústria de alimentos devido a necessidade de aumentar a vida de 

prateleira desses alimentos garantindo a segurança alimentar, sem comprometer a sua 

qualidade. 

 Os óleos essenciais de orégano, tomilho e canela estão entre os mais promissores 

na área de alimentos pois demonstraram possuir propriedades antimicrobianas em 

diversas aplicações tais como produtos cárneos, frutas e vegetais e para a produção de 

sistemas de embalagens ativas. 

 Os óleos essenciais mostraram-se eficientes contra uma variedade considerável de 

bactérias e fungos, incluindo os principais microrganismos causadores de DTAs, podendo 

ser incorporados diretamente nos alimentos ou em suas embalagens para exercerem uma 

função de conservantes. 

 Apesar do elevado número de artigos científicos e do potencial da maioria dos 

óleos essenciais é difícil traçar diretrizes gerais para a sua incorporação na formulação do 

alimento ou na produção de embalagens ativas. Os estudos disponíveis são de fato 

focados em aplicações especificas afim de testar o desempenho de certos óleos essenciais 

na preservação da qualidade de alimentos específicos.   

  A partir deste trabalho foi possível concluir que certos óleos essenciais, como 

tomilho, orégano e canela possuem uma forte atividade antimicrobiana e antioxidante, 

mas ainda existe uma grande variedade de óleos essenciais que poderiam ser estudados, 

como os extraídos de espécies nativas dos diversos biomas brasileiros por exemplo. 
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