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Resumo 

Este estudo teve como objetivo determinar os fenólicos e flavonoides totais e descreve de 

forma inédita a avaliação da estabilidade termodinâmica e atividade antifúngica 

dananoemulsão óleo-em-água (O/A) incorporada com o óleo essencial de 

Schinusterebinthifolia Raddi. As sementes de S. terebinthifolia R. foram adquiridas em um 

comércio local do município de São Luís, Maranhão, Brasil. Foram pesadas cerca de 100g do 

material vegetal e após foram trituradas. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação a 

100 °C por 3 h.O teor de fenólicos totais foi determinado para o óleo essencial pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau. O teor de flavonoides totais foi estimado 

espectrofotometricamente pela reação de complexação com AlCl3, utilizando quercetina como 

padrão.Aformulação da nanoemulsão foi realizadaconformeo método de baixa energia de 

inversão de fases utilizando óleo essencial, surfactante não iônico e água. Quanto a 

estabilidade termodinâmica das formulações de nanoemulsões com o óleo essencialo único 

resultado final positivo foi para a formulação 2. Para a atividade antifúngica foram 

utilizadastrês cepas de fungos:Aspergillus niger, Colletotrichumgloeosporioidese 

Peniciliumchrysogenum.Para Concentração Inibitória Mínima (CIM) o melhor resultado foi 

contra A.niger para o óleo essencialfoi de 150 mg L
-1

 e para nanoemulsão foi de70 mg L
-

1
.Portanto, com os resultados obtidos pode-se inferir que os valores de fenólicos e flavonoides 

totais foram pertinentes e a atividade antifúngica do óleo essencial e da nanoemulsão 

propõem resultados favoráveis a produtos fitoterápicos.  
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1. Introdução 

 

Plantas medicinais são utilizadas como recurso terapêutico de infecções e 

enfermidades que afetam os seres humanos. Tal tradição é antiga e ainda hoje é um 

tratamento usado por muitos na sociedade. Evidencia-se, recentemente no Brasil, que ocorre 

um aumento no emprego de plantas medicinais, uma vez quealgumas espécies já são 

identificadas e usadas na medicina popular e na produção de produtos para fins fitoterápicos 

(OLIVEIRA et al., 2014; SILVA, 2015). 

Uma das espécies amplamente utilizadas na medicina tradicional é a 

Schinusterebinthifolius Raddi, conhecida popularmente como pimenta rosa, utilizada para 

amenizar algumas dores e como auxílio para curarenfermidades como gengivite, reumatismo, 

febre, diarreias e como recurso terapêutico do câncer (GARCIA,2018).As propriedades 

observadas são observadas em estudos atuais que indicam que a S. terebinthifolia R. apresenta 

componentes químicos majoritários como o α-pineno, β-pineno,mirceno e limonenoque estão 

relacionados aos efeitos benéficos da mesma (CAVALCANTI et al., 2015). 

Ainda, S.terebinthifolia R., possui atividades antibacteriana, antifúngica e antisséptica, 

que está relacionada à presença de metabólitos secundáriosem sua composição 

(DANNENBERG et al., 2017; FERREIRA et al., 2017). Há um aumento de estudos que 

aponta uma diversidade desses metabólitos da família Anacardiaceae (DE OLIVEIRA et al., 

2020). 

Os fungos A. niger, P.chrysogenume principalmente o C. gloeosporioides são 

causadores da antracnose, sendo mais ocorrente na pós-colheita do fruto. E para iniciativas de 



controle são utilizados antifúngicos artificiais (BARRIOS-ROBLEROet al., 2019).Porém, 

tornam-senecessárias medidas que não agridem ao meio ambiente e não cause doenças ao ser 

humano. 

Diante dessa situação, um possível recurso para o controle de patógenos seriam os 

óleos essenciais. Que são compostos complexos, voláteis e naturais, os quais são obtidos 

através das plantas (LEE et al., 2020). A mistura complexa desses metabólitos secundários 

éinstável, líquida, límpida e dissolvem em solventes orgânicos. E ademais, possuem um 

aroma característico e intenso (LYRA, 2019). 

Um método agrega a atividade dos OE’se se encontra em estudos recentes é a 

nanoemulsão. Que em sólido, gás ou líquido é envolto por uma membrana que preserva o 

elemento a ser encapsulado. O invólucro poder desde um material orgânico (polímero) ou 

inorgânico(IBRAHIM, 2019). A nanoemulsão de óleos essenciais oferece vantagens como a 

estabilidade físico-químicae melhora a ação antimicrobiana (DONSÌ&FERRARI, 

2016).Ademais, possuem o benefício como a difusão de substâncias hidrofílicas e lipofílicas 

em uma única formulação (PORTO et al., 2020). 

As nanoemulsões são sistemas coloidais e são feitas por duas fases que não se mistura, 

são estabilizadas por um surfactante, formando nanogotículas, em geral com tamanho entre 20 

e 500 nm(SILVA, 2020). Portanto, a nanotecnologia é uma nova proposta para solucionar a 

difusão de substâncias lipofílicas em produtos aquosos e aperfeiçoar o desempenho de 

bioativos (DAUDT et al., 2013). 

Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo determinar os teores de fenólicos e 

flavonoides totaise avaliar de forma inédita a estabilidade termodinâmica e ação fungicida da 

nanoemulsão óleo-em-água (O/A) incorporada com o óleo essencial de S. terebinthifolia R. 

 

2. Metodologia 

2.1.Material vegetal 

  A obtenção dos grãos de S. terebinthifolia R. utilizados nesta pesquisa foi realizada no 

período de novembro de 2020. Os grãos secos de S. terebinthifolia R. foram adquiridas no 

comércio local no município de São Luís, Brasil. As espécies vegetais foram transportadas 

para o Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV / UFMA). Sendo 

posteriormente moídos e armazenados para extração do óleo essencial. 

 

2.2. Obtenção do óleo essencial 

 Para a extração do óleo essencial, utilizou-se a técnica de hidrodestilação com extrator 

de vidro Clevenger (figura 1) acoplado a um balão de fundo redondo acondicionado em manta 

elétrica como fonte geradora de calor (figura 2). Foram utilizados 100g de cada material 

vegetal, acrescido de água destilada (1:10).A hidrodestilação foi conduzida a 100 ° C por 3 h 

e o EO extraído foi coletado. Cada EO foi seco por percolação com sulfato de sódio anidro 

(Na2SO4) e centrifugado. Essas operações foram realizadas em triplicatas e as amostras 

armazenadas em ampolas de vidro âmbar sob refrigeração a 4 ° C. Posteriormente submetido 

às análises. 

 

2.3.Fenólicos totais 

  O teor de fenóis foi determinado para o óleo essencialpelo método espectrofotométrico 

de Folin-Ciocalteau (LUGASI et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2009). Utilizou-se 5 mg do óleo 

essencial diluído em 1 mL de etanol. A esta solução foi adicionado 7 mL de água destilada, 

800 µL do reagente Folin-Ciocalteu a 10% e 2,0 mL de carbonato de sódio a 7,5%. A solução 

formada foi levada ao banho-maria a 50 ºC por 5 min, retirada e deixada para esfriar; e, então, 

foi realizada a leitura em espectrofotômetro manual, em comprimento de 760 nm. Como 

referência, foi obtida uma curva analítica com o ácido tânico, que forneceu a equação da reta 



para a conversão da absorbância medida em miligramas equivalentes de ácido tânico por 

grama de extrato (mg EAT.g
-1

). 

 

2.4. Flavonoides totais 

 Para estimativa do teor de flavonoides totais utilizou-se a complexação com AlCl3. O 

teor de flavonoides totais foi estimado espectrofotometricamente pela reação com AlCl3, 

utilizando quercetina como padrão (DOWLD, 1959; WOISKY&SALATINO, 1998; 

FREDERICE et al., 2010). O óleo essencialfoi diluído em etanol para obter solução com 

concentração de 10 mg mL
-1

. A uma alíquota de 0,2 mL desta solução foram adicionados 4,4 

mL de EtOH e 0,4 mL de solução aquosa de AlCl3 a 2%. Após 30 minutos, a absorbância da 

amostra foi medida a 425 nm. Como referência, foi obtida uma curva analítica com a 

quercetina, que forneceu a equação da reta para a conversão da absorbância medida em 

miligramas equivalentes de quercetina por grama de óleo essencial (mg EQ g
-1

). 

 

2.5. Preparo da nanoemulsão 

 O preparo das nanoemulsões foi realizado de acordo com as metodologias adaptadas 

descritas por Lima et al. (2020), Sugumar et al. (2014), Kubitschek et al. (2014) e Rodrigues 

et al. (2014). A nanoemulsão óleo-em-água foi formulada o óleo essencial obtido, surfactante 

não iônico (Tween 20) e água e podem ser observadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Formulações de nanoemulsões para o óleo essencial de S.terebinthifolia R. 

Identificação Óleo essencial (S. terebinthifoliaR.) Tween 20 H2O 

(NO/A)1 5% 5% 90% 

(NO/A)2 5% 10% 85% 

(NO/A)3 5% 15% 80% 

 

 A concentração de óleo (5% v/v) foi fixada para a formulação. As quantidades 

necessárias de cada constituinte da fase oleosa (óleo+Tween20) foram aquecidas a 65 ± 5 °C. 

A fase aquosa foi aquecida separadamente a 65 ± 5 °C, adicionada suavemente e misturada 

com a fase oleosa, proporcionando uma formulação primária, pelo método de inversão de 

fases. A homogeneização final foi conseguida utilizando um agitador magnético, no qual a 

formulação permaneceu em agitação constante a 6000 rpm, até atingir a redução da 

temperatura para 25 ºC ± 2 ºC. 

 Para comprovar a estabilidade, a nanoemulsão formulada foi submetida a diferentes 

testes de estresse de acordo com a metodologia descrita por Shafiqet al., (2007). Foram 

avaliadas quanto a separação de fases por centrifugação. O Ciclo de aquecimento-

resfriamento foi realizado mantendo a nanoemulsão formulada a 40 e 4 ° C, alternando cada 

temperatura por 48 h. O ciclo foi repetido três vezes. Isso foi feito para verificar a estabilidade 

da nanoemulsão em temperaturas variáveis. O estresse de congelamento-descongelamento foi 

realizado mantendo a nanoemulsão alternativamente a -21 e 25 ° C por 48 h em cada 

temperatura. O ciclo foi repetido duas vezes. O experimento foi realizado em triplicado. As 

formulações aprovadas nos testes de estresse termodinâmico foram levadas para estudos de 

ação antifúngica. 

 

2.6. Padronização do inóculo microbiano para ensaios de sensibilidade   

  Foram utilizadas três cepas defungos: Aspergillus niger (ATCC 6275), Colletotrichum 

gloeosporioides (ATCC 96723)e Penicilium chrysogenum(ATCC10106). Estas foram 

previamente identificadas e confirmadas pelas provas bioquímicas.Culturas puras mantidas 

em ágar TSA foram repicadas para caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) e incubadas a 

35 °C até atingirem fase exponencial de crescimento (4-6 h). Após esse período, as culturas 



tiveram sua densidade celular ajustada em solução salina 0,85% estéril, de modo a se obter 

uma turbidez comparável à da solução padrão de McFarland 0,5, o que resulta em uma 

suspensão microbiana contendo aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC mL

-1
 de acordo com as 

normas do Clinicaland Laboratory Standards Institute (2020). 

 

2.7. Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Mínima (CFM) 

  O ensaio de CIM foi realizado empregando-se a técnica de diluição em caldo, proposta 

pela Clinicaland Laboratory Standards Institute (2020).  Primeiramente foram preparadas 

soluções do óleo essencial utilizando-se Tween 20 a 2%, sendo preparadas diluições seriadas 

em caldo BHI para o ensaio fúngico, resultando nas concentrações de 10 a 1000 µg mL
-1

. As 

nanoemulsões foram diluídas diretamente no meio de cultura. 

  A cada concentração foram adicionadas suspensões fúngicas contendo 1,5 x10
8
 UFC 

mL 
-1 

das cepas. Os tubos foram incubados a 25°C por 24-48h para as cepas fúngicas. Foram 

realizados os controles de esterilidade e crescimento para o ensaio realizado. Após o período 

de incubação, foi verificada CIM do óleo essencial, sendo definida como a menor 

concentração que visivelmente inibiu o crescimento fúngico (ausência de turvação visível). 

Ensaios realizados em triplicata.  

  Para o ensaio de CFM das diluições provenientes do caldo BHI que visivelmente 

inibiram o crescimento fúngico. As alíquotas foram inoculadas em Ágar Sabourad Dextrose 

(ASD) com posterior incubação a 35°C por 24h. A CFM foi determinada como a menor 

concentração que visualmente no ensaio de CIM apresentou inibição de crescimento e que nas 

culturas para os ensaios fungicidas também não apresentaram crescimento visível. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1.Perfil químico 
  Os resultados do teor de fenólicos e flavonoides totais do óleo essencial de S. 

terebinthifolia R. são apresentados na Tabela 1. O conteúdo fenólico total (CFT) foi expresso 

como equivalentede ácido tânico (mg EAT g
-1

 de material vegetal) a equação da reta obtida 

foi y = 0,05857x + 0,06000 (R
2
 = 0,9998), onde y representa a absorbância e x a concentração 

equivalente de ácido tânico.Para flavonoide total foi expresso como equivalente padrão em 

quecertina (mg EQ g
-1

 de material vegetal) a equação da reta obtida foi y = 0,0033x + 0,0006 

(R
2
 = 0,9998), onde y, também, representa a absorbância e x a concentração equivalente de 

quecertina. 

  

Tabela2. Quantificação de fenólicos e flavonoides totais noóleo essencial de S. terebinthifolia 

R. 

Fenólicos totais  Flavonoidestotais 

Linear (y = ax+ b) y=0,5857x+0,06 Linear (y = ax+ b) y=0,0033x+0,0006 

R
2
 0,9998 R

2
 0,9998 

Total 179,27mg EAT g
-1

 Total 168,50mg EQ g
-1

 

 

 O óleo essencial de S. terebinthifolia R., conforme a Tabela 1,apresentou teor fenólico 

de 179,27 mg EAT g
-1

. Resultados superiores foram observados para o extrato bruto de S. 

terebinthifolia R. no estudo de Silva (2017), onde o autor obteve um teor de 310,6 μg/mL. 

Costa (2011) constatou que o extrato etanólico da casca da S. terebinthifolia R. teve um maior 

teor quantificado em 323,79 EAG/mL, seguido pelos teores do caule (216,87 EAG/mL), 

folhas (102,51 EAG/mL) e sementes (20,21 EAG/mL). Pode-se confirmar que tais resultados 

denotam que a atividade antimicrobiana, antiinflamatória e antitumorais são atribuídas aos 

terpenóides e fenólicos, como já investigados em alguns estudos farmacológicos (DA 

ROCHA et al., 2018). 



  O teor de flavonoides totais foi de 168,50mg EQT g
-1

. O resultado também corrobora 

com o apresentado por Glóriaet al., (2017) com um teor de 140,69 mg.ER/g para os frutos de 

S. terebinthifolia R.. 

  Portanto, as substâncias fenólicas e flavonoides são conhecidos como antioxidantes 

existentes em fontes naturais. Os antioxidantes podem inativar e consolidar os radicais livres 

antes de agredir as células (ALELUIA, 2020; GE et al., 2020) 

 As diferenças observadas podem ser atribuídas a fatores ambientais que as plantas 

estão submetidas, sejam eles bióticos ou abióticos, o que resulta nas adaptações das espécies e 

por consequência a teores de fenólicos e flavonoides variados em cada estudo realizado, 

conforme descrito por Alba et al. (2019) e Cota et al. (2019) 

 

3.2. Estabilidade termodinâmica das nanoemulsões 

 A Tabela 3 apresenta os resultados da estabilidade termodinâmica das nanoemulsões 

do óleo essencial de pimenta rosa. 

 

Tabela 3. Estudo da estabilidade termodinâmica das formulações de nanoemulsões com o 

óleo essencial de S. terebinthifolia. 

Identificação SF AQ CG DCG 
Estabilidade 

final 

(NO/A)1 - - - + - 

(NO/A)2 - - - - + 

(NO/A)3 - + - - - 

Nota: SF- separação de fases ou cremeação em temperatura ambiente; AQ- separação de 

fases após aquecimento; CG- separação de fases ou cremeação após congelamento; DCG- 

separação de fases ou cremeação após descongelamento; + positivo; - negativo. 

 

 A nanoemulsão de formulação 1 (5% de OE, 5% de tween 20 e 90% de água) mostrou 

separação de fases ou cremeação após descongelamento. Impossibilitando um resultado 

positivo final para a estabilidade. Para a nanoemulsão de formulação 2 (5% de OE, 10% de 

tween 20 e 85% de água) apresentou o melhor resultado. Ou seja, todos os parâmetros 

avaliados foram negativos, consequentemente, resultou em uma estabilidade final. Já a 

formulação 3 (5% de OE, 15% de tween 20 e 80% de água) resultou em instável, devido a 

separação de fases após aquecimento. 

 Borrin (2015) constatou em seu estudo que o tensoativo tween 20 não foi capaz de 

estabilizar a em nenhuma formulação de nanoemulsão com óleo de soja testada. Ainda para 

Guttoffet al., (2015) vários fatores influenciam a escolha do surfactante. Como, por exemplo, 

o tamanho das gotas produzidas por cada tipo de tensoativo, o empacotamento das moléculas 

na fronteira óleo-água, influenciam as propriedades interfaciais, como energia de superfície e 

dinâmica, que de alguma forma realiza a formação espontânea de nanogotículas. No caso o 

tween 20 possui cadeia linear saturada, enquanto o tween 80 tem uma dobra insaturada, o que 

indica um melhor empacotamento. No mesmo estudo relata que a concentração do surfactante 

são fatores que atuam na estabilidade térmica da nanoemulsão. 

 

3.2. Avaliação da atividade fungicida para ação de S. terebinthifolia R. 

  Os resultados relativos aos ensaios para determinação da atividade antifúngica do óleo 

essencial e nanoemulsão estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Atividade antifúngica do óleo essencial e nanoemulsãode S. terebinthifolia R. 

 A. Níger C. gloeosporioides P. chrysogenum 

 CIM CFM CIM CFM CIM CFM 



OE 150 mg L
-1

 440mg L
-1

 350 mg L
-1

 710 mg L
-1

 300 mg L
-1

 750 mg L
-1

 

(NO/A)2 70 mg L
-1

 110mg L
-1

 150mg L
-1

 320mg L
-1

 100mg L
-1

 225mg L
-1

 

Nota:OE, óleo essencial; (NO/A)2, nanoemulsão formulada com óleo essencial; CIM, 

Concentração Inibitória Mínima (mg L
-1

); CFM, Concentração Fungicida Mínima (mg L
-1

). 

 

 Conforme a Tabela 2, o óleo essencial de S. terebinthifolia R. apresentou melhor 

inibição frente A. niger (150 mg L
-1

) seguido por P. chrysogenum (300 mg L
-1

) e C. 

gloeosporioides(350 mg L
-1

).No entanto, a Concentração Fungicida Mínima denotou os 

melhores resultado contra A. niger (440 mg L
-1

) seguido por C. gloesporioides (710 mg L
-1

) e 

P. chrysogenum (750 mg L
-1

). 

  Os resultados obtidos neste estudo mostram-se importantes, visto que, El-Massryet 

al.(2009) relataramem seu estudo que o óleo essencial de S. terebinthifolia R. apresentou uma 

inibição de 850 mg L
-1

 contra A. niger, sendo esta uma concentração aproxidamente 5,6 vezes 

maior que a observada neste trabalho. Neste mesmo estudo a inibição contra Aspergillus 

parasiticus foi de 900 mg L
-1

. 

  A ação do óleo essencial de S. terebinthifolia R.frente a Penicillium sp. também foi 

observada Nascimento et al. (2015) observou que o resultado significativo de CIM 

Penicillium sp. (0,25%). 

  Santos et al. (2010) também confirma a inibição contra C. gloeosporioides com o óleo 

essencial de S. terebinthifolia R., sendo observada inibição numa concentração de 25%. 

 De forma geral, a nanoemulsão apresentou resultados melhores para ação do óleo 

essencial, visto que tanto os resultados para CIM e CFM foram menores para a nanoemulsão. 

A nanoemulsão do óleo essencial de S. terebinthifolia R. apresentou melhor CIM contra A. 

niger (70 mg L
-1

) e P. chrysogenum (100 mg L
-1

) do que em C. gloeosporioides (150 mg L
-

1
).Já a CFM mostrou resultados mais expressivos contra A. niger (110 mg L

-1
)e P. 

chrysogenum(225 mg L
-1

) do que em C. gloeosporioides (320 mg L
-1

). Prakashet al., (2018) 

observou que para a planta de mesmo gênero, Schinus molle, houve eficácia contra o 

Aspergillus parasiticus. 

 Como a espécie de S. terebinthifolia R. possui em sua composição ativos biológicos 

como monoterpenos que são contribuintes na ação da atividade antimicrobiana e com 

potencial para pesquisa e aplicação em antifúngicos naturais. 

 Os resultados melhorados observados para a nanoemulsão são explicados por 

Donsì&Ferrari (2016), que dissertam sobre as partículas da nanoemulsão trazerem o óleo 

essencial para a região exterior da membrana celular, por consequência, aprimorando a 

entrada nos microrganismos, que por sua vez, modificaa estrutura da bicamada fosfolipídica 

ao romper a membrana. Pois, de acordo com Mazarei&Rafati (2019), relataram que as 

Concentrações Inibitórias Mínimas das nanoemulsões melhorou 2-4 vezes em comparação 

aos óleos de seus estudos. 

Aligianniset al. (2001) propôs uma classificação para a ação antimicrobiana de materiais 

vegetais, reconhecendo substâncias de forte atividade com CIM de até 0,5 mg/mL, com 

valores de CIM antimicrobiana moderada de 0,6-1,5 mg/ml e CIM antimicrobiana fraca acima 

de 1,6 mg/ml. Com base nesta classificação, o óleo essencial apresentou e a 

nanoemulsãoapresentaramforte atividade para os fungos testados neste presente trabalho. 

Dando destaque para a nanoemulsão que exibiu os resultados melhorados, assim como Wu et 

al. (2015) constatou que a nanoemulsão do óleo essencial de canela (Cinnamomum verum) 

mostrou efeitos de um incremento da estabilidade antimicrobiana. 

 

4. Considerações Finais 

  De acordo com os resultados obtidos o óleo essencial e a nanoemulsão de S. 

terebinthifolia R. foram pertinentes perante aos microrganismos testados. Ademais, os teores 



de fenólicos e flavonoides totais foram significantes. A partir disto, sugere-se que a produção 

de novos fitoterápicos possui um forte potencial. 
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