
A levedura S. cerevisiae mostrou diferentes respostas quando na presenta dos diferentes monoterpenos. A partir dos resultados obtidos pela determinação dos valores de CIM

e CFM foi possível a seleção dos monoterpenos citral, citronelol e geraniol, aonde estes compostos serão utilizados para avaliar a forma de ação sobre levedura. A utilização dos

terpenos é de grande importância para o desenvolvimento de compostos naturais e utilização de produtos menos agressivos ao meio ambiente.
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A utilização de compostos que sejam menos agressivos ao ambiente e a população se torna uma demanda cada vez mais evidente. No que se refere ao controle biológico há

uma crescente tendência na utilização de compostos naturais como óleos essenciais. Os terpenos são os principais constituintes dos óleos essenciais, sendo formados a partir da

condensação de isoprenos e podendo ser encontrados com a presença de moléculas de oxigênio, denominados terpenóides (Bakkali et al., 2008). Diante disso, o objetivo do

trabalho foi avaliar o efeito de um conjunto de monoterpenos sobre Saccharomyces cerevisiae.
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A CFM foi determinada a partir do ensaio da

CIM, onde CFM foi definida como a concentração

que não apresentou crescimento de colônias após

48 horas (figura 4). Os valores de CFM seguiram a

mesma tendência que a CIM, com o citral (1,562

mM) e o citronelol (3,125 mM) apresentando as

menores concentrações, enquanto 1,8 cineol,

acetato de linalil e cânfora mostraram as maiores

CFM (50 mM).

Os efeitos antimicrobianos de terpenos e

terpenóides normalmente são explicados pela

atuação dos mesmos sobre membranas,

interferindo na respiração celular e no transporte

de íons, alterando homeostase de Ca+ e H+,

levando a perda de íons e inibição do crescimento

(Trombetta et al., 2005; Rao et al., 2010).

.

Para a elaboração do trabalho foi utilizada a linhagem de S. cerevisiae BY4741. Os

monoterpenos utilizados neste trabalho estão apresentados na figura 1.

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada a partir do método de microdiluição

seriada e a concentração fungicida mínima (CFM) foi determinada a partir do ensaio da CIM,

por plaqueamento (figura 2). Todos os ensaios foram realizados em triplicata.

Figura 4- Avaliação da CFM dos monoterpenos sobre S. cerevisiae.

BIC/UCS

Figura 1 – Estrutura dos terpenos utilizados neste trabalho.

Figura 2 – Esquema das metodologias utilizadas neste trabalho.

Os monoterpenos que apresentaram menores CIM

foram o citral (1,562 mM), o geraniol (3,125 mM) e o

citronelol (3,125 mM). Já a cânfora, 1,8-cineol e

limoneno tiveram os maiores valores de CIM (25 mM),

mostrando baixa eficiência no controle de S. cerevisiae

(figura 3). Figura 3 – Concentrações inibitórias mínima (CIM) e concentração fungicida

mínima (CFM) dos diferentes terpenos


