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Controle de qualidade e avaliação da atividade antimicrobiana in vitro de amostras 
comerciais do óleo essencial de Mentha piperita L. sobre E. coli 

Diógenes da Luz Ferreira1, Jesana dos Reis Salomão2, Thamires Gonçalves Santos3, Ana Carolina Santana de 
Oliveira4 e José Luiz Carneiro da Rocha5 

Resumo  

A espécie Mentha piperita L.(hortelã-pimenta) apresenta propriedades anti-inflamatória, expectorante, antiespasmódica, 
vermífuga e antibacteriana. Escherichia coli é uma bactéria gram negativa natural do intestino e do trato urinário humano, 
podendo acarretar patologias como infecção urinária. A busca por terapias naturais ganha importância significativa por 
apresentar menor risco ao usuário do que terapias usuais. Este estudo objetivou avaliar a qualidade de três amostras 
comerciais do óleo essencial de M. piperita e, comprovar e comparar a ação bactericida e bacteriostática, por meio das 
técnicas de microdiluição (Concentração Inibitória Mínima - CIM) e de macrodiluição (Concentração Bactericida Mínima 
- CBM). Foi possível observar que tanto a CIM quanto a CBM para E. coli ATCC 25922 foi de 100 µL para dois dos três 
óleos essenciais. Testes de controle de qualidade como cor, odor, estado físico, densidade e índice de refração comprovou 
possível adulteração em um dos óleos essenciais, o mesmo que não apresentou resultados antibacterianos satisfatórios. 
Mais estudos são necessários para que as concentrações ideais da hortelã como antimicrobiano natural sejam 
determinadas.  

Palavras-Chave: ação antibacteriana; microdiluição; macrodiluição; hortelã-pimenta; controle de qualidade 

Abstract  

(Quality control and evaluation of the in vitro antimicrobial activity of commercial samples of the essential oil of 
Mentha piperita L. on E. coli). The species Mentha piperita L. (peppermint) has anti-inflammatory, expectorant, 
antispasmodic, anthelmintic and antibacterial properties. Escherichia coli is a gram-negative bacteria naturally found in 
the human intestine and urinary tract, which can lead to pathologies such as urinary tract infection. The search for natural 
therapies gains significant importance because it presents less risk to the user than usual therapies. This study aimed to 
evaluate the quality of three commercial samples of the essential oil of M. piperita, and to prove and compare the 
bactericidal and bacteriostatic action, through the techniques of microdilution (Minimum Inhibitory Concentration - MIC) 
and macrodilution (Minimum Bactericidal Concentration - CBM). It was possible to observe that both MIC and MBC for 
E. coli ATCC 25922 was 100 µL for two of the three essential oils. Quality control tests such as color, odor, physical 
state, density and refractive index proved possible adulteration in one of the essential oils, which did not show satisfactory 
antibacterial results. More studies are needed so that the ideal concentrations of mint as a natural antimicrobial are 
determined. 
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Introdução 

A Mentha piperita L. é uma das plantas medicinais que mais apresentam propriedades farmacológicas, sendo 
popularmente conhecida como hortelã pimenta, pertencente à família Lamiaceae, é considerada uma herbácea originária 
da Europa. A planta é comumente usada para fins terapêuticos como anti-inflamatório, expectorante, antiespasmódico, 
vermífugo, sendo que estas ações possivelmente estão ligadas à presença de constituintes como monoterpenos, pulegona, 
1,8-cineol, limoneno, neo-mentol, isomentona, carvona, acetato de metila, mentol e mentona (FIGUEIREDO et al., 2016; 
LOPES et al., 2017; SANTOS, 2011).  

Plantas da família Lamiaceae, como as espécies M. spicata (hortelã miúdo), e Plectranthus amboinicus (hortelã 
graúdo) fazem parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS) por 
apresentar inúmeras variedades terapêuticas, incluindo atividade antimicrobiana, que tem sido empregada na indústria 
farmacêutica. A partir dos óleos essenciais essas plantas têm tido uma ampla aplicação e apresentado alta eficácia na 
inibição de cepas de bactérias como a Escherichia coli interrompendo suas proliferações, estimando-se que as bactérias 
gram negativas apresentam maior sensibilidade em relação às gram positivas (VALERIANO et al., 2012; TRAJANO et 
al., 2009).  

O aumento da resistência bacteriana aos fármacos torna os óleos essenciais de grande interesse, pois, pelo elevado 
número de pessoas acometidas por patologias de origem bacteriana, o tratamento com plantas medicinais torna-se uma 
opção de grande relevância (FIGUEIREDO, et al., 2016). Por essa razão, o trabalho dará maior embasamento à pesquisa 
e a busca de novas terapêuticas mais eficazes, menos agressivas e de menor custo, tanto para a população, quanto para 
seus desenvolvedores.  

Os óleos essenciais são quimicamente caracterizados como misturas complexas de compostos de baixo peso 
molecular e, alguns deles, são altamente voláteis e capazes de gerar sabores e/ou aromas. Com isso os óleos essenciais 
podem apresentar problemas de qualidade que consequentemente acarretam a variabilidade de sua composição. Esses 
problemas abrangem desde condições ambientais desfavoráveis até a adulteração do óleo. Adição de compostos sintéticos 
e de óleos de menor valor são exemplos dessa adulteração, em que o rendimento do óleo é aumentado, através de misturas 
com agentes sintéticos comprometendo assim sua eficácia (PALA et al., 2010; PANDINI, 2018).  

Possíveis adulterações na composição dos óleos essenciais podem ser identificadas através de suas características, 
que geralmente são solúveis em solventes orgânicos apolares, incolores ou amarelados, instáveis na presença de luz, ar, 
umidade, calor e possui índice de refração opticamente ativo. Isso serve de parâmetro para controle de qualidade dos óleos 
essenciais (SARTURI; BORCHAHARDT, 2017).   

O objetivo deste estudo foi realizar análise de três marcas distintas de óleos comerciais de M. piperita para 
comparação, controle de qualidade e avaliação de sua ação antimicrobiana sobre E. coli por meio de métodos laboratoriais, 
descrevendo assim seus resultados para comprovação do seu efeito terapêutico. 

Material e Métodos 

Os óleos essenciais de M. piperita foram comprados em lojas especializadas da cidade de Feira de Santana - Bahia, 
onde a partir de informações dos fabricantes a extração desses óleos foi feita através de hidrodestilação por arraste a vapor. 
Os óleos foram enumerados de 1 a 3 para facilitar os procedimentos e as futuras análises. 

Avaliação da atividade antimicrobiana 

Os testes antimicrobianos, foram realizados com uma cepa padrão American Type Culture Collection (ATCC) de 
E. coli, cedida pelo Laboratório de Imunologia, Parasitologia e Microbiologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de 
Santana, BA. A amostra padrão utilizada foi a ATCC 25922.  

A amostra bacteriana, obtida do estoque congelado a -20ºC, foi semeada em ágar Mueller Hinton (MH) e incubada 
em estufa bacteriológica (Nova Técnica 523) a 37ºC por 24 horas. Após o período de incubação, foi realizada coloração 
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de Gram para confirmar as características esperadas da amostra e elas foram transferidas para tubo de ensaio contendo 5 
mL de caldo Mueller Hinton. O tubo foi incubado por 24 horas a 37ºC, obtendo-se a “cultura-mãe”.  

Essa cultura teve sua turbidez ajustada usando espectrofotômetro (Global Trade 7220) e cubetas apropriadas. O 
comprimento de onda utilizado foi 660 nm e a absorbância foi ajustada de 0,08 a 0,1 Å, que corresponde a 1 a 3 x 10⁸ 
unidades formadoras de colônias (UFC)/mL. A cultura ajustada foi chamada de inóculo.  

Teste de ação antimicrobiana 

Foram realizados métodos de macrodiluição e microdiluição em caldo utilizando os três diferentes óleos comerciais 
para a avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial de M. piperita sobre as amostras de E. coli, tendo como 
base a “Metodologia dos Testes de Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactérias de Crescimento 
Aeróbico” da ANVISA e padronizada pela National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2003).  

As diluições preparadas para o teste foram realizadas a partir da mistura do caldo Mueller Hinton e óleo essencial. 
A diluição seriada foi realizada em tubos Eppendorf com a concentração de 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,15 e 1,56 μL de 
óleo por 1 mL de meio de cultura. 

Macrodiluição 

No teste de macrodiluição, feito para estimar a concentração bactericida mínima, foram adicionados em microtubos 
0,9 mL do meio de cultura acrescido da diluição seriada do óleo essencial (100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,15 e 1,56 μL) e 0,1 
mL do inóculo bacteriano da amostra padrão. Como controle positivo, foi utilizado o caldo e o inóculo bacteriano para ter 
certeza de que haveria atividade bacteriana no meio; como controle de esterilidade (controle negativo), apenas foi utilizado 
o meio de cultura.   

Os testes foram realizados em triplicata. Os microtubos preparados anteriormente foram incubados a 37ºC por 24 
horas e, após esse período, foram inspecionados visualmente para observar o crescimento bacteriano, confirmado pela 
turbidez. Após a análise visual, coletou-se 0,2 mL de cada tubo, que foram postos em placa de Petri e, com o auxílio de 
uma alça bacteriológica, o material foi espalhado em meio ágar Mueller Hinton. Essas placas foram incubadas a 37ºC por 
24 horas. Passado o período de incubação, as placas visuais, coletou-se 0,2 mL de cada tubo, que foram postos em placa 
de Petri e, com o auxílio de uma alça bacteriológica, o material foi espalhado em meio ágar Mueller Hinton. Essas placas 
foram incubadas a 37ºC por 24 horas. Passado o período de incubação, as placas foram inspecionadas para observação do 
crescimento superficial de colônias bacterianas. 

Microdiluição 

A microdiluição foi feita para se descobrir a concentração inibitória mínima do óleo essencial para as amostras 
padrão de E. coli e, consequentemente, confirmar os resultados do procedimento anterior.  

Após a preparação dos microtubos utilizados no experimento da macrodiluição, 180 μL de cada um deles foi 
coletado e transferidos para poços de placa de microtitulação. Foram adicionados à placa os controles positivos contendo 
o meio de cultura e o inóculo bacteriano e o controle negativo contendo apenas o meio de cultura para comprovar a 
esterilidade do mesmo. A placa foi incubada estaticamente a 37ºC por 24 horas.   

Passado o período de incubação, o método colorimétrico com resazurina sódica 0,01% foi utilizado, aplicando-se 
10 μL da solução em cada poço e esperando-se uma hora para realizar a leitura visual dos resultados, em que o azul 
caracteriza a inatividade bacteriana e o vermelho (ou rosa), a atividade. 

Testes de controle de qualidade 

As análises de controle de qualidade iniciaram-se através dos testes organolépticos de cor, odor e estado físico, onde 
em tubos de ensaio foram dispostas dez gotas de cada óleo essencial, e com o auxílio de um termômetro aferiu-se a 
temperatura e verificaram-se os parâmetros citados. Todos os protocolos seguiram os parâmetros descritos na Farmacopeia 
Brasileira (ANVISA, 2010).
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Na sequência, para verificação da fração solúvel em água, em béqueres diferentes, foi colocado 30 mL de água 
destilada e três gotas dos óleos essenciais correspondentes. O teste foi realizado em triplicata. 

A fim de mensurar a densidade dos óleos essenciais, com o auxílio de uma pipeta, 0,1 mL de cada amostra foi 
coletada e depositada em vidros de relógio, anteriormente tarados, e as amostras pesadas em balança de precisão (Marte 
AD2000). O teste foi realizado em triplicata e os valores foram convertidos em g/mL.  

Quanto ao teste de resíduo de evaporação, papéis-filtro devidamente identificados foram pesados em balança 
analítica. Uma gota de cada óleo essencial foi depositada nos papéis e os mesmos foram adicionados à estufa de secagem 
(QUIMIS Q317M) pré-aquecida a 90°C, por uma hora. Após esse período, os papéis-filtro foram retirados da estufa e 
pesados novamente. O teste também foi realizado em triplicata para cada amostra.  

Na determinação do índice de refração, utilizou-se um Refratômetro de bancada ABBE (Biobrix 2WAJ).  

Resultados e Discussão 

Avaliação da atividade antimicrobiana 

No presente estudo, o primeiro teste aplicado para avaliação da atividade antimicrobiana do óleo foi o de 
macrodiluição, no qual, após a semeadura e incubação das placas de Petri foi observado o crescimento de colônias 
bacterianas nas quais a concentração do óleo essencial de M. piperita não foi suficiente para inibi-las (<100 µL). Nas 
placas em que foram utilizadas o óleo essencial 1 e 3, percebe-se que na concentração de 100 µL (maior concentração 
utilizada) ocorre inibição do crescimento bacteriano. Já nas placas em que foram utilizadas o óleo 2, não houve inibição 
em nenhuma das concentrações (Tabela 1).

 
Tabela 1. Resultados dos testes da atividade antimicrobiana do óleo essencial de Mentha piperita pela técnica de 

macrodiluição sobre amostra padrão de Escherichia coli (ATCC 25922). 

Concentração (µL/mL) Óleo 1 Óleo 2 Óleo 3 

100   -  +  -  

50  +  +  +  

25  +  +  +  

12,5   +  +  +  

6,25   +  +  +  

3,15   +  +  +  

1,56   +  +  +  

C-  -  -  -  

C+  +  +  +  

+: presença de turvação do meio; -: ausência de turvação do meio; C-: Controle negativo; C+: Controle positivo. 
 

Na segunda etapa do estudo foi aplicada a técnica de microdiluição para a amostra padrão de E. coli, onde 10 µL 
de resazurina sódica (7-hidroxi-3Hfenoxazina-3-ona-10-óxido) a 0,01% foram adicionadas a uma quantidade de cultura 
bacteriana com diferentes concentrações do óleo essencial em placa de microtitulação, como mostra a Figura 1. Notou-se 
que à medida que a concentração de óleo aumenta a coloração muda, sendo a cor azul indicativo de inibição da bactéria e 
rosa (ou vermelha) quando houve crescimento bacteriano. 
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Figura 1. Placa de microtitulação utilizada no teste de microdiluição com a adição da resazurina para a determinação da CIM da M. 

piperita sobre a cepa de E. coli (ATCC 25922). Legenda: A: óleo essencial 1; B: óleo essencial 2; C: óleo essencial 3; 1 a 7: 
concentrações do óleo essencial de 100 a 1,56 µL (respectivamente); C-: controle negativo; C+: controle positivo. 

 
Pôde-se observar que a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) para a 

cepa padrão de E. coli foi de 100 µL em relação ao óleo 1 e 3. Já o óleo 2 não apresentou resultados satisfatórios em 
nenhuma das concentrações aplicadas. Comparando a outro estudo, de acordo com SILVA et al. (2018), outras marcas de 
óleo essencial de M. piperita não tiveram resultados satisfatórios quanto a inibição da E. coli. Já, aplicando o óleo a cepas 
de Staphylococcus aureus, Acinetobacter e Candida albicans, dos seis fabricantes utilizados, um apresentou resultado 
positivo. A Tabela 2 mostra o resultado da microdiluição após a resazurina sódica ser adicionada aos poços. 

 
Tabela 2. Resultados dos testes da atividade antimicrobiana do óleo essencial de Mentha piperita pela técnica de 
microdiluição e adição de resazurina sódica a 0,01% sobre amostra padrão de Escherichia coli (ATCC 25922). 

Concentração (µL/mL) Óleo 1 Óleo 2 Óleo 3 

100 A R A 
50 R R R 
25 R R R 

12,5 R R R 
6,25 R R R 
3,15 R R R 
1,56 R R R 
C- A A A 
C+ R R R 

Legenda: A: azul – não há atividade microbiana; R: rosa – há atividade microbiana; C-: Controle negativo; C+: Controle positivo.  
 

Através do teste de microdiluição, após a adição de resazurina sódica foi possível verificar que houve inibição do 
crescimento da Escherichia coli na maior concentração de alguns dos óleos essenciais configurando uma coloração azul 
à reação. Nos poços onde apresentaram a coloração rosa, entende-se que houve crescimento bacteriano, ou seja, a 
concentração do óleo essencial não foi suficiente para inibi-las.  

A discrepância nos resultados para as três amostras utilizadas pode estar relacionada aos métodos adotados na 
produção dos óleos dos três fabricantes escolhidos, pois podem ocorrer alterações dos princípios ativos em relação ao 
período do ano em que a hortelã é colhida, qualidade do solo, processo de extração, composição do óleo etc., ou podem 
estar relacionados a qualidade da produção realizada.  

Conforme PEGORARO et al. (2010), a alta intensidade de luz e a adubação favoreceram o crescimento em 
biomassa, produzidos nos tricomas glandulares, influenciando no rendimento do óleo essencial, apresentando assim maior 
concentração do componente majoritário que é o mentol. 

Em relação ao acondicionamento do óleo essencial comercial de M. piperita L, é preconizado estar hermeticamente 
fechado, ao abrigo da luz e do calor podendo utilizar frascos de vidro, metal ou polietileno o qual confere uma retenção 
de 50% de mentol, com uma pequena redução no percentual de óleo essencial. Considerando essas informações, o óleo 
essencial 2 mostrou-se fora dos padrões recomendados por ser comercializado em frasco transparente.  
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A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de M. piperita através dos testes em placas corroboram com o 
resultado do teste colorimétrico com resazurina sódica, onde revelam que o óleo 1 e 3 apresentam potencial inibidor na 
concentração de 100 µL, enquanto o óleo 2 demonstrou baixo potencial em todas as concentrações, o que possivelmente 
está ligado ao que foi citado anteriormente.   

Logo, pode-se considerar que os óleos essenciais 1 e 3, em determinada concentração, apresentam maior potencial 
antimicrobiano que o óleo essencial 2, supostamente pelo fato de conterem substâncias que penetram mais facilmente pela 
camada lipídica, interferindo assim na ação do microrganismo (VALERIANO et al., 2012). 

Testes de controle de qualidade 

Visualmente, a qualidade dos óleos essenciais comerciais foi verificada e os resultados obtidos podem ser 
visualizados na Tabela 3. Os mesmos não apresentavam partículas estranhas em sua composição, e em relação à cor, 
estado físico e odor estavam dentro da normalidade. Exceto apenas pelo óleo essencial 2 que apresentava odor diferente 
dos demais, sendo considerado “rançoso” o que permitiu supor uma possível adulteração com óleo fixo à sua composição. 

 
Tabela 3. Resultados dos testes organolépticos aplicados aos três óleos essenciais comerciais de Mentha piperita. 

Parâmetros Dados teóricos* Óleo 1 Óleo 2 Óleo 3 

Cor 

Incolor, amarelo 
pálido ou amarelo 
esverdeado pálido 

Incolor 
Levemente 
amarelado 

Incolor 

Odor Mentolado Característico Rançoso Característico 

Estado Físico Líquido à 20°C Líquido Líquido Líquido 

*Fonte: Farmacopeia Brasileira, 2010.

O teste de fração solúvel em água preconiza a identificação imediata de alterações nos óleos essenciais mediante 
aparecimento de substâncias de coloração esbranquiçadas das amostras em contato com a água. Não houve adulterações 
por substâncias polares nas amostras, entretanto, o óleo essencial 2 teve desempenho diferenciado das outras amostras, 
apresentando adesão as paredes do béquer com aspecto levemente gorduroso não característico de óleo essencial.    

Os valores do teste de densidade foram obtidos através de média e desvio padrão. Percebeu-se que os valores dos 
óleos comercializados 1 e 2 encontraram-se com pouca discrepância em relação aos dados presentes na Farmacopeia 
Brasileira, já o óleo essencial 3 apresentou densidade dentro do proposto, como mostra a tabela 4.  

 
Tabela 4. Média e desvio padrão da densidade para Mentha piperita à 21°C. 

Densidade teórica 
(g/mL)* 

Óleo 1 (g/mL) Óleo 2 (g/mL) Óleo 3 (g/mL) 

0,900-0,916 0,836±0,011 0,820±0,020 0,906±0,011 

*Fonte: ANVISA, 2010.

O teste de resíduo de evaporação é utilizado como parâmetro para avaliar adulterações dos óleos essenciais 
adicionados por óleo fixo, já que são usados ilegalmente para aumentar o rendimento dos mesmos. Foi observado que as 
amostras do óleo essencial 1 e 2 apresentaram resíduos, após a última pesagem, de 0,001g a mais para o óleo 1 e de 0,005g, 
respectivamente. Já o óleo essencial 3 não apresentou resíduo após o teste, se mostrando dentro da normalidade.

Para o teste de índice de refração, foram realizadas as leituras, em duplicata, e os valores das 3 amostras 
apresentaram-se em consonância com o estabelecido pela Farmacopeia Brasileira (2010), como consta na Tabela 5. 
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Tabela 5. Valores do índice de refração para Mentha piperita. 

Dado teórico* Óleo 1 Óleo 2 Óleo 3 

1,457 a 1,467 a 20°C 1,459 1,458 1,457 

*Fonte: ANVISA, 2010.

Conclusão 

As plantas medicinais contribuem com a ampliação da eficácia terapêutica, e, a partir dos constituintes presentes 
em seus óleos essenciais, torna-se de grande importância para a indústria farmacêutica. O óleo essencial da M. piperita 
apresenta resultados positivos quanto à inibição da E. coli, o que interrompe sua proliferação. 

Diante disso, resultados como os obtidos no presente trabalho para o óleo essencial 2, são de extrema importância 
visto que desde os testes laboratoriais o produto apresentou baixa eficácia quanto à inibição de E. coli, o que a partir dos 
testes de controle de qualidade como o de odor e resíduos de evaporação, pôde-se estabelecer uma relação e concluir uma 
possível falsificação do óleo.  

O presente estudo demonstrou a relação da qualidade e do potencial antimicrobiano dos óleos essenciais comerciais 
comprovando, através de análises in vitro como o CIM e CBM, que ele inibe o crescimento bacteriano à medida que sua 
concentração é aumentada e que a qualidade de produção é preservada. Com isso o estudo também apresenta relevância 
por possibilitar pesquisas futuras relacionadas à hortelã, aplicando a outros tipos de bactérias e variedade maior de óleo 
essenciais comercializados, podendo, com seus resultados, aprimorar a terapia antibacteriana correlacionando ou não à 
terapia já existente.  
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