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RESUMO: Óleos essenciais (OEs) são extratos naturais de plantas, sendo muitos deles 
ativos como antimicrobianos. O óleo essencial de Origanum vulgare L. (orégano) (OE) 
possui um promissor campo de aplicação como conservante de alimentos. Diversos 
estudos in vitro e de aplicação têm sido feitos para avaliar a atividade de OEs como 
antimicrobianos em alimentos, no entanto não são encontrados na literatura dados de 
pesquisas de aplicação em mariscos. Neste estudo avaliamos a composição química do 
OE e seu efeito antibacteriano em mariscos in natura refrigerados da espécie 
Anomalocardia brasiliana conhecidos como sarnambí. Os constituintes químicos do OE 
estudado foram identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas e para a atividade realizamos as análises de contagem de Escherichia coli (E. coli) 
e bactérias mesófilas totais, teor de bases voláteis totais e pH do sururu. A adição de OE a 
1,4% resultou na completa inibição da E. coli inoculada, diminuição do crescimento de 
bactérias mesófilas totais e tornou o processo de deterioração mais lento. A atividade do 
OE é atribuída principalmente ao seu componente majoritário, o carvacrol, que possui 
atividade antibacteriana. Os resultados obtidos indicam que o OE pode ser aplicado no 
auxílio da extensão do prazo de validade e segurança de sarnambí in natura. 
Palavras-chave: Óleos essenciais. Orégano (Origanum vulgare L.). Sarnambí 
(Anomalocardia brasiliana). Conservação de alimentos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Extratos naturais de plantas condimentares, como os óleos essenciais (OEs), 
são usados em alimentos e bebidas como aromatizantes, porém estudos mais recentes 
vêm sugerindo seu uso em alimentos atuando também como agentes antimicrobianos. OEs 
são ativos contra bactérias Gram negativas e Gram positivas em uma ampla faixa de pH e 
concentrações de cloreto de sódio. Seu mecanismo de ação não é específico devido ao 
grande número de diferentes grupos de compostos químicos presentes nos OEs. Muitos 
OEs obtidos de plantas têm mostrado potencial para esse propósito em experimentos in 
vitro. Já existem também muitos estudos de aplicação sobre a eficácia de OEs como 
antimicrobianos em alimentos como carnes frescas, produtos cárneos, aves e alguns 
vegetais (NYCHAS; SANTOS et al., 2012). O Origanum vulgare Linnaeus (orégano), é uma 
planta da família das Lamiaceae, é um condimento muito conhecido internacionalmente, 
usado como aromatizante de muitos pratos além de possuir várias aplicações medicinais. 
Com base em diversas pesquisas, essa planta apresenta-se como um dos condimentos 
mais ativos já testados. O óleo essencial de orégano (OE) contém compostos fenólicos, 
sendo o timol e seu isômero, o carvacrol, comumente encontrados como compostos 
majoritários. O OE, bem como o timol e o carvacrol, rompem a membrana celular das 
bactérias, causando sua permeabilização. 

Pescados e frutos do mar são alimentos altamente perecíveis. Moluscos bivalves 
são organismos filtrantes o que os leva a concentrar micro-organismos da água em que 
vivem. O “sarnambi”, Anomalocardia brasiliana, é uma espécie de molusco bivalve 
lamelibrânquio, da família Veneridae, bastante comum ao longo de todo litoral brasileiro 
(RIOS, 1994). A preferência do consumidor por produtos minimamente processados tem 
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provocado a queda do consumo de pescados enlatados e curados. Portanto o uso de 
embalagens de atmosfera modificada e o uso de conservantes em pequenas quantidades 
têm aumentado (GRAM, 2010). 

Isoladamente, nenhum método instrumental é capaz de determinar o estado de 
deterioração do pescado. Por isso, são aplicados em conjunto métodos microbiológicos, 
químicos e sensoriais para esse propósito. O crescimento de bactérias deteriorantes 
específicas está bem correlacionado com a produção dos metabólitos responsáveis pelo 
aroma desagradável e a rejeição sensorial de pescados deteriorados. Porém a contagem 
de bactérias mesófilas totais ainda tem sido requerida obrigatoriamente pelas normas que 
tratam sobre a qualidade de pescados, já que a atividade microbiana de forma geral é 
normalmente responsável pela deterioração do pescado in natura. Alterações químicas em 
pescados durante a estocagem podem ser indicadores úteis de qualidade ou deterioração. 
A deterioração bacteriana e enzimática resulta na formação de bases voláteis, 
particularmente trimetilamina, dimetilamina e amônia. A quantidade de bases voláteis totais 
(BVT) presente em pescados são comumente usadas como indicador de deterioração. O 
pH também é um indicador significativo de deterioração, especialmente no caso de 
mariscos, pois devido ao seu teor relativamente alto de glicogênio, sua deterioração é 
basicamente fermentativa o que provoca redução do pH (JAY, 2005). 

A bactéria Eschericia coli (E. coli), uma patógena de origem alimentar, é um 
bacilo Gram negativo, tipicamente coloniza o trato gastrointestinal humano. Diversas cepas 
de E. coli extremamente adaptadas adquiriram fatores de virulência e podem causar vários 
tipos de doenças, como diarreias e infecções extraintestinais. Essa bactéria pode ser 
transmitida através de água ou alimentos contaminados. Todos os anos diversos surtos 
provocados por alimentos contaminados por E. coli são relatados. Frutos do mar são 
absolutamente susceptíveis à contaminação por essa bactéria quando capturados em 
águas contaminadas ou quando processados inapropriadamente (NASCIMENTO, 2004). 

O congelamento é um antigo método de conservação de alimentos. Ele reduz a 
atividade de microrganismos deteriorantes em alimentos além de poder elimina-los 
parcialmente, resultando em uma significativa extensão do prazo de validade de pescados. 
Entretanto algumas bactérias são extremamente resistentes ao efeito do congelamento e 
podem sobreviver muito bem, dependendo de sua natureza e do tipo da matriz alimentícia 
(ARCHER, 2004). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição química 
e algumas propriedades físico-químicas do óleo essencial de Origanum vulgare L. 
(orégano) e estudar o efeito antimicrobiano do mesmo em sarnambis in natura mantidos 
sob refrigeração, através de parâmetros microbiológicos e físico-químicos. 

 
2. OBJETIVOS 

Determinar os parâmetros físico-químicos do óleo essencial. 
Caracterizar quimicamente e quantificar os componentes do óleo essencial por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 
Estabelecer as melhores condições de aplicação do óleo essencial em função 

de sua solubilização/emulsificação do em solução aquosa. 
Analisar e comparar a atividade antibacteriana do óleo essencial de orégano 

frente à E. coli em sarnambi durante estocagem sob refrigeração. 
Avaliar a atividade antibacteriana do óleo essencial de orégano frente à biota 

autóctone de microrganismos de sarnambi em estocagem sob refrigeração utilizando os 
parâmetros: contagem total de bactérias mesófilas, pH e bases voláteis totais. 

Comparar atividade do óleo essencial de orégano com um método de 
conservação tradicional, o congelamento. 
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3. METODOLOGIA 
3.1. Coleta e amostragem 

As folhas de orégano orgânico desidratadas foram adquiridas da empresa 
ARVOREDO BRASIL – COOPAFLORA, Paraná. A empresa forneceu um certificado 
atestando que as amostras foliculares adquiridas pertenciam à espécie Origanum vulgare. 

O sarnambi foi adquirido sem a casca, na feira do bairro São Francisco de São 
Luís - MA. Diversas aquisições foram feitas para a realização de todos os testes, bem como 
suas repetições. As amostras foram transportadas imediatamente para o laboratório, em 
caixa térmica. 

 
3.2. Extração dos óleos essenciais das espécies vegetais 

A extração foi feita pelo processo de hidrodestilação em um extrator de 
Clevenger durante 3 horas. Em cada extração, cerca de 220 gramas da planta desidratada 
foi colocada em um balão de fundo redondo de 6000 mL com cerca de 2000 mL de água 
destilada. Para sua secagem foi feita uma percolação com sulfato de sódio (Na2SO4) anidro 
e centrifugação, em seguida foi acondicionado em ampolas de vidro âmbar em geladeira. 

 
3.3. Análises físico-químicas dos óleos essenciais das espécies de limão 

As propriedades físico-químicas analisadas no óleo essencial foram: a 
densidade, segundo a norma NBR 5784 (ABNT, 1985a) utilizado um picnômetro de 1,0 mL, 
previamente seco, tarado e aferido. Para a determinação da solubilidade em etanol a 90 %, 
conforme norma NBR 5791 (ABNT, 1989). O índice de refração foi determinado com o 
auxílio do refratômetro de ABBÉ de bancada seguindo a norma NBR 5785 (ABNT, 1985b). 

 
3.4. Análises Químicas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas 
Os constituintes dos óleos essenciais foram identificados na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM), a análise dos constituintes voláteis foi 
realizada em cromatógrafo a gás da marca SHIMADZU, acoplado a um espectrômetro de 
massa CG/EM QP2020A equipado com coluna capilar CarbolWAX e 5 %metil-fenil silicona, 
(30 m comprimento x 0,25 mm de espessura e 0,25 μm de espessura do filme). A 

identificação dos componentes dos óleos se deu através da bibliotecas de espectro-padrão 
de compostos orgânicos, National Institute of Standards and Technology, NIST 14. 
 
3.5. Avaliação da eficácia do óleo essencial de orégano quando aplicado como um 

conservante em sarnambi 
Para a avaliação da atividade antibacteriana do óleo essencial de orégano frente 

à E. coli e bactérias mesófilas totais do sarnambi foi realizado um estudo do efeito do OE 
sobre a viabilidade das células microbianas após períodos de estocagem refrigerada. 
Também foram feitas as análises de pH e bases voláteis totais para avaliação do impacto 
na estabilidade físico-química. Em paralelo foram preparados controles sem adição do OE 
e utilizando-se método de conservação tradicional (congelamento), para efeito de 
comparação. A Tabela 1 resume os tratamentos aplicados aos sarnambis nos testes de 
avaliação da eficácia do OE como agente antimicrobiano. 
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Tabela 1. Resumo dos tratamentos aplicados ao sarnambi. 

Tratamento - Sigla Concentração de OE da solução 
aplicada 

Condição de 
estocagem 

1 - Controle 0,0 % Refrigeração (~4°C) 

2 – OE 0,7 % 0,7 % Refrigeração (~4°C) 

3 – OE 1,4 % 1,4 % Refrigeração (~4°C) 

4 - Congelamento 0 % Refrigeração (~ -15°C) 

 
3.6. Preparo das soluções de óleo essencial 

Foram realizados testes prévios de solubilização do OE em água utilizando-se 
os emulsificantes de grau alimentício: Tween 20 e Tween 80. Foram preparados tubos de 
ensaio com óleo essencial e água destilada na concentração de 40 μL/mL. Foi escolhida 
uma concentração acima da máxima concentração a ser usada em todo experimento para 
que a questão da solubilização fosse avaliada em uma condição mais crítica. Adicionaram-
se diferentes quantidades dos emulsificantes em cada tubo, promovendo em seguida uma 
agitação vigorosa por um minuto com auxílio de um agitador de tubos do tipo vortex. 
Observou-se a estabilidade das emulsões obtidas nos tempos zero (imediatamente após a 
agitação), 10 minutos e 24 horas. A metodologia de solubilização adotada se baseou no 
método utilizado por Souza, 2006. As concentrações das soluções que foram aplicadas no 
sarnambi foram calculadas em função do teor de carvacrol (composto majoritário) do óleo 
essencial de orégano utilizado e da concentração mínima necessária desse componente 
para inibição da bactéria E. coli (LARRAÍNZAR, 2012). Selecionou-se para este trabalho 
concentrações de OE que contivessem o teor de carvacrol 10 e 20 vezes maior do que a 
Concentração Mínima Inibitória (MIC) deste composto para a E. coli. As soluções de óleo 
essencial (0,7% e 1,4%) foram feitas através da diluição de uma solução mãe de 14%. As 
mesmas foram preparadas em tubos de ensaio com água estéril e o tensoativo Tween 80 
(30 mg mL-1). 

 
3.7. Determinação da atividade do OE frente à E. coli em sarnambi 

O OE, em diferentes concentrações, foi aplicado às amostras de sarnambis 
previamente tratadas e inoculadas com E. coli.  Foram feitos controles positivos (sarnambis 
contaminados sem OE) e um negativos (sarnambis não contaminados sem OE), que foram 
refrigerados. Também foram preparados controles com um método de conservação 
tradicional, o congelamento. 

 
3.8. Tratamento da cepa e preparo do inóluco de E. coli 

A cepa de E. coli ATCC 25922 utilizada foi fornecida pelo Laboratório de 
Microbiologia de Águas e Alimentos do Pavilhão Tecnológico da UFMA. Inicialmente as 
cepas foram estocadas em Ágar Triptona de Soja (TSA / Merck) 1%. A bactéria foi 
transferida para crescimento em tubos de 1,0 mL de caldo infusão de cérebro e coração 
(BHI / Merck) por 24h à 35ºC. A pureza da cepa foi confirmada pela inoculação das células 
crescidas no caldo, através de alça de platina, para o ágar eosina azul de metileno (Ágar 
EMB / HIMEDIA) incubado por 24h à 35ºC. Todas as colônias deveriam apresentar 
coloração escura com brilho metálico. Algumas colônias isoladas foram selecionadas e 
transferidas para TSA inclinado e incubadas por 48h à 35ºC. A massa de célula crescida 
em TSA foi transferida com auxílio de uma alça de platina para tubos de Caldo BHI até 
atingir-se turbidez equivalente a 0,5 Mc Farland que equivale a uma carga de 
aproximadamente 108 UFC mL-1 (NASCIMENTO, 1996). 

 
3.9. Preparo das amostras de sarnambi 

As amostras de sarnambis foram submetidas a um tratamento térmico em água 
fervente (10 minutos/ 100ºC) para eliminação de sua carga inicial de microrganismos. Antes 
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da inoculação das bactérias, uma amostra foi retirada para confirmação da eliminação da 
contaminação bacteriana. Após tratamento térmico, amostras de sarnambis (10 g) foram 
colocadas em frascos plásticos estéreis de 50 mL. Cada frasco recebeu 2 mL do inóculo de 
E. coli e 8 mL de solução de OE ou 8 mL de água estéril, para obter-se concentração final 
de 0,7% e 1,4% (v/v) e 0% (controle), respectivamente. Esse volume foi estipulado no intuito 
de manter o sarnambi suficientemente imerso. Visando a comparação com um método 
convencional de conservação, foram preparadas amostras sem OE que foram congeladas. 
Todo o procedimento foi conduzido de maneira asséptica. Estas amostras foram 
refrigeradas (4ºC) ou congeladas (-15ºC), conforme esquema da Tabela 1 e analisadas 
para contagem de E. coli durante 7 dias. 

 
3.10. Determinação da atividade do OE frente a bactérias mesófilas totais de sarnambi 
in natura e estabilidade físico-química 
3.10.1. Preparo das amostras de sarnambis 

Amostras de sarnambis in natura (20 g) foram colocadas em frascos plásticos 
estéreis de 50 mL. Cada frasco recebeu 20 mL de solução de concentração de 0,7% e 1,4% 
(v/v) de OE ou 20 mL de água estéril (controle). Visando a comparação com um método 
convencional de conservação, foram preparadas amostras sem OE que foram congeladas. 
Os frascos foram agitados manualmente por 1 minuto para homogeneização do OE 
adicionado. Estas amostras foram refrigeradas (4ºC) ou congeladas (-15ºC), conforme 
esquema da Tabela 1 e analisadas para contagem de bactérias mesófilas totais, pH e bases 
voláteis totais durante 10 dias. 
 
3.10.2. Contagem das células de bactérias mesófilas totais 

Para cada tratamento, 10 g de amostra foram pesadas em frascos estéreis 
contendo 90 mL de solução salina estéril (0,85% NaCl) e agitados vigorosamente por 1 
minuto. A solução (1,0 mL) foi diluída em série em tubos de ensaio contendo 9,0 mL de 
solução salina estéril. Conforme a técnica pour-plate, 1,0 mL de cada diluição, de cada 
amostra, foi inoculado em placas de Pétri que receberam o plate count ágar (PCA / 
MERCK). As placas foram incubadas por 48h à 35ºC e as colônias foram contadas após a 
incubação (VANDERZANT; SPLITTSTOESSER, 2001). 

 
3.10.3. pH e Bases voláteis totais 

O pH dos sarnambis foi determinado conforme metodologia descrita no manual 
de Métodos de Análises de Pescados da Embrapa. 
 
3.11. Determinação da composição química do sarnambi 

Determinou-se a composição centesimal no que se refere a umidade, minerais 
totais, lipídios, proteínas e carboidratos. 

 
3.12. Análise estatística 

Análises microbiológicas foram feitas em duplicata e físico-químicas em três 
repetições. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, ANOVA para 
fator duplo com repetição usando o programa de análise estatística Action versão 
2.5.197.344 (ESTATCAMP, 2013). Diferenças entre os tratamentos das amostras foram 
determinadas aplicando-se o teste de comparação múltipla de Tukey. Diferenças entre as 
médias foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1. Caracterização físico-químicas do óleo essencial 

A Tabela 2 apresenta as características físico-químicas do óleo essencial. 
 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas do óleo essencial de orégano e comparação com 
dados de referência. 

Propriedades Resultados Referências 

Densidade (g mL-1)  0,938 ± 0,028 0,92 (BUSATA, 2006) 

Índice de refração (20ºC)  1,495 ± 0,000 1,508 (SOUZA, 2006) 

Solubilidade em álcool a 90% (v/v)  01:01 Não disponível 

Rendimento (%)  1,17 ± 0,298 1,3 ± 0,16 (BUSATA, 2006) 

Cor  Amarelo Amarelo (SOUZA, 2006) 

Aparência  Límpido Límpido (SOUZA, 2006) 

 
4.2. Caracterização química do óleo essencial de orégano 

Tabela 3 mostra um resumo dos dados da identificação química dos 
componentes do óleo essencial de orégano, apesar de serem identificados 22 constituintes 
químicos, vamos apresentar somente os 7 constituintes em maior quantidade. 

 
Tabela 3. Compostos identificados na amostra de óleo essencial de orégano. 

Pico1 Compostos TR2 (min.) IR3 %A4 

1 1-octen-3-ol  6.498 6.377 6,18 

2 m-Cimeno  7.836 7.652 24,17 

3 γ-Terpineno  8.778 8.702 2,94 

4 Borneol  12.788 12.693 2,81 

5 Timol metil éter  14.650 14.543 3,15 

6 Carvacrol  16.894 16.602 45,74 

7 β-Bisaboleno  22.027 21.910 4,22 
Nota: 1Número do pico pela ordem de eluição da coluna; 2Tempo de retenção dos compostos na 

coluna em minutos; 3Índice de retenção; 4%A: Porcentagem da área normalizada a qual indica a distribuição 
relativa dos componentes na amostra. 

 
O carvacrol é o componente majoritário do óleo essencial de orégano com 

(45,74%), seguido pelo m-cimeno com segunda posição com 24,17%, ambos apresentam 
efeito antimicrobiano. 
 
4.3. Atividade do OE frente à E. coli em sarnambi 

O efeito antimicrobiano das soluções de OE a 0,7% e 1,4% e do congelamento 
sob a E. coli inoculada em sarnambis, estocados por 7 dias, estão apresentados na Tabela 
4. Todas as amostras foram inoculadas com uma carga de aproximadamente 7,0 log de 
UFC/g de E. coli. Através da análise de variância (ANOVA) realizada, observou-se que os 
tratamentos possuem diferenças significativas entre si. A aplicação da solução com 0,7% 
de OE provocou um efeito de redução da carga contaminante apenas no sétimo dia de 
estocagem (p<0,05), resultando em uma redução de apenas 0,53 log UFC/g em relação ao 
controle. Já a adição da solução com 1,4% de OE resultou em um alto efeito inibitório sob 
a E. coli. Houve uma redução gradual da carga de bactérias, sendo que após o terceiro dia 
não houve crescimento de células viáveis nas placas. Amostras submetidas ao 
congelamento apresentaram queda significativa na contagem bacteriana a partir do 
segundo dia de estocagem. No sétimo dia de estocagem houve a redução de 0,97 log 
UFC/g em relação ao controle. Esse método foi mais eficaz do que a aplicação de solução 
a 0,7% de OE, porém menos eficaz do que a aplicação de solução de 1,4% de OE (p<0,05). 
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Tabela 4. Desenvolvimento da E. coli inoculada em sarnambis submetidos a diferentes 
tratamentos. 

Tratamentoa  
 

Tempo de estocagem (dias) 

0 1 2 3 4 7 

1 6,00 ± 0,05Aa 6,04 ± 0,23ACa 5,23 ± 0Ca 6,06 ± 0,08ACa 5,78 ± 0,01Da 4,73 ± 0,07Ba 

2 6,00 ± 0,05Aa 5,79 ± 0,13ABa 5,89 ± 0,09ABa 5,78 ± 0,02ABa 5,63 ± 0,17Ba 4,20 ± 0Cc 

3 6,00 ± 0,05Aa 2,85 ± 0Bb 2,18 ± 0,21Cc 0,00b ± 0Dc 0,00b ± 0Dc 0,00b ± 0Dd 

4 6,00 ± 0,05Aa 5,65 ± 0,07Ba 5,22 ± 0,02Cb 5,16 ± 0,11CDb 4,93 ± 0,05Db 3,76 ± 0,03Eb 

Valores expressos em Média ± DP log UFC/g. Diferentes letras significam diferença a 95% (teste de Tukey - 
p<0,05), sendo a comparação feita entre letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas. a: 1: sem 
OE; 2: solução com 0,7% de OE; 3: solução com 1,4% de OE; 4: sem OE, congelado à -15ºC. b: menor do 
que o limite de detecção da análise ( 2 log UFC/g). 
 

Esse estudo mostra que o efeito inibitório do OE contra a E. coli em sarnambis 
é baixo em concentração 0,7%. Essa concentração possui o teor de caravacrol 10 vezes 
maior do que a CIM desse composto para a bactéria E. coli. No entanto, a concentração de 
1,4% (teor de carvacrol 20 vezes maior do que a MIC), apresentou alto efeito inibitório, 
eliminando o crescimento da bactéria em placas em após três dias de estocagem 
refrigerada. 

 

4.4. Atividade do OE frente às bactérias mesófilas totais de sarnambi in natura e 
estabilidade físico-química 

O efeito antimicrobiano das soluções de OE a 0,7% e 1,4% e do congelamento 
sob a contagem de bactérias mesófilas em sarnambis in natura, estocados por 10 dias, 
estão apresentados no Gráfico 1. Através da análise de variância (ANOVA) realizada, 
observou-se que os tratamentos possuem diferenças significativas entre si. Amostras 
refrigeradas que não receberam solução de OE apresentaram aumento de 2,12 log UFC/g, 
na contagem de bactérias mesófilas durante o período de estocagem. A aplicação de 
solução a 0,7% de OE resultou em um aumento mais discreto da carga bacteriana ao longo 
do período de estocagem, sendo que essas amostras apresentaram contagem de bactérias 
mesófilas totais 1,24 log UFC/g menor do que o controle. Amostras que receberam solução 
de 1,4% de OE apresentação uma queda na contagem de bactérias mesófilas no segundo 
dia, porém nos dias seguintes as mesmas ultrapassaram a contagem inicial, apresentando 
aumento de 0,66 log UFC/g ao final dos 10 dias de estocagem em relação à contagem 
inicial e redução de 1,46 log UFC/g em relação ao controle. O congelamento se mostrou o 
tratamento mais eficaz no controle da contagem de bactérias mesófilas. 

 
Gráfico 1. Gráfico do desenvolvimento das bactérias mesófilas totais em sarnambis in 
natura submetidos a diferentes tratamentos. 
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Apesar da aplicação da solução de OE não ter sido capaz de reduzir a contagem 
de bactérias mesófilas totais, a solução de 1,4% de OE foi capaz de impedir o aumento 
dessas bactérias. O efeito das soluções de OE a 0,7% e 1,4% e do congelamento sob o pH 
e o teor de BVT em sarnambis in natura, estocados por 10 dias, estão apresentados nos 
Gráficos 2 e 3, respectivamente. Sarnambis refrigeradas que não receberam solução de 
OE apresentaram uma queda significativa (p<0,05) do pH e um aumento também 
significativo (p<0,05) do teor de BVT. Sendo o limite máximo aceitável para o teor de BVT 
em pescados 30 mg/100 gramas (BRASIL, 1997), entre o sexto e oitavo dia de estocagem 
essas amostras de sarnambis tornaram-se inaceitáveis. Amostras que receberam solução 
de OE a 0,7% apresentaram alterações mais discretas, porém não diferiram 
significativamente (p<0,05) de amostras que não receberam solução de OE. Amostras 
congeladas e as que receberam solução de OE a 1,4% apresentaram redução do pH 
significativamente menor do que as amostras que não receberam solução de OE. Apesar 
da redução de pH ter sido maior nas amostras que receberam solução de OE a 1,4% do 
que a ocorrida nas amostras congeladas, estes tratamentos não apresentaram diferença 
significativa entre si. O mesmo ocorreu em relação ao teor de BVT para sarnambis que 
receberam solução de OE a 1,4%, o aumento foi pequeno, assim como nas amostras 
congeladas e foi significativamente menor do aumento registrado para amostras que não 
receberam solução de OE. Amostras congeladas apresentação maior estabilidade dos 
parâmetros analisados, não sendo observadas alterações significativas ao longo dos 10 
dias de estocagem. 

 
Gráfico 2. Gráfico do pH de sarnambis in natura submetidos a diferentes tratamentos 

 
 

Gráfico 3. Gráfico do teor de BVT em sarnambis in natura submetidos a diferentes 
tratamentos. 
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Os parâmetros físico-químicos, pH e BVT demonstraram que a aplicação de 

solução de OE a 1,4% foi capaz de retardar o processo de deterioração. 
 

4.5. Composição química do sarnambi 
A Tabela 5 mostra os teores médios encontrados de umidade, proteína, cinzas, 

lipídios e carboidratos do sarnambi. Também apresenta o intervalo de confiança das 
determinações, calculado ao nível de probabilidade de 95% utilizando o teste t de Student. 
Foram obtidos resultados coerentes com a composição relatada por Lemos, 1989. 
 

Tabela 5. Composição química do sarnambi fresco em porcentagem 

Componente Teor médio* (%) Referência (LEMOS, 1989) 

Umidade 78,68 ± 0,258 76,67 

Proteína 13,72 ± 0,539 20,05 

Cinzas 2,54 ± 0,137 3,19 

Lipídios 3,35 ± 0,300 0,99 

Carboidratos 1,71** Não determinado 
* Média ± IC / ** IC não calculado por que o teor de carboidrato é determinado teoricamente  

 
Os dados de composição química do sarnambi nos permitem interpretar as 

possíveis interações entre o alimento e o OE aplicado. Se o alimento tem alto teor de lipídio, 
o OE se dissolve na fase lipídica do alimento, tornando-se menos disponível para atuar 
contra as bactérias presentes na fase aquosa (MEJLHOLM; DALGAARD, 2002), portanto 
neste aspecto o sarnambi é beneficiado, pois possui apenas 1,35% de gordura. aplicação 
do OE conjugado à métodos de conservação coadjuvantes, como redução de pH, adição 
de NaCl, embalagem com atmosfera modificada ou mesmo o congelamento, é sugerida 
visando a aplicação de concentrações menores de OE, o que resultaria em maior período 
de estabilidade e menor impacto na qualidade sensorial do sarnambi. 

 
CONCLUSÃO 

A técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas se 
mostrou adequada e eficaz para identificação dos componentes do óleo essencial, 
permitindo a identificação de todos com índices de certeza superiores a 85%. A 
identificação do carvacrol como componente majoritário (45,74%) do óleo essencial obtido 
permitiu se determinar as concentrações que foram utilizadas nas aplicações feitas neste 
trabalho em função de dados disponíveis na literatura de concentração inibitória mínima 
(MIC) deste componente. 

A atividade do OE pode ser atribuída principalmente ao seu componente 
majoritário o carvacrol, o qual possui reconhecida atividade bactericida, além do segundo 
componente, o m-cimeno, que pode apresentar ação sinérgica com o carvacrol. 

A determinação da composição química do sarnambi gerou conhecimento sobre 
essa matéria prima regional pouco estudada além de contribuir para a interpretação da 
eficácia do óleo essencial de orégano como um conservante para essa matriz alimentícia. 

A comparação do tratamento entre o OE e o congelamento, mostrou que o OE 
é capaz de inibir deterioração do sarnambi de forma semelhante ao congelamento e 
apresenta a vantagem de conseguir eliminar a contagem da bactéria E. coli. No entanto as 
características intrínsecas do sarnambi estão relacionadas ao requerimento de uma alta 
concentração de OE para se atingir uma atividade satisfatória. Isso nos leva a sugerir que 
o uso de métodos de conservação coadjuvantes visando à aplicação de concentrações 
menores de OE, como por exemplo, a avaliação do efeito sinérgico entre a aplicação do 
OE e o congelamento, o que poderia resultar em maior período de estabilidade, eliminação 
da bactéria E. coli e menor impacto na qualidade sensorial do sarnambi simultaneamente. 
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