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RESUMO 
O alho (Allium sativum) possui grande importância medicinal por apresentar muitos 
componentes terapêuticos e um deles é sua capacidade fungicida. Sendo um habitat que 
oferece ambiente propício ao desenvolvimento microbiano, o solo se constitui como um dos 
principais reservatórios de microrganismos. O presente estudo teve como objetivo testar in 
vitro o potencial antifúngico do extrato aquoso de Allium sativum frente a fungos patogênicos 
isolados em solos de áreas públicas de recreação de Maceió, AL. As coletas das amostras 
de solo foram realizadas nas praças públicas: praça Sinimbú (PS), praça Dom Pedro II (PD) 
e na praça Centenário (PC). Foram coletadas 30 amostras, em seguida acondicionadas, 
transportadas e processadas no laboratório de Microbiologia UNIT. Foram obtidas 256 
Unidades Formadoras de Colônias (UFC), onde 100,0% dos isolados foram de fungos 
filamentosos. Dessas, 110 (42,9%) foram de Aspergillus spp., 52 (20,3%) Mycelia sterilia, 28 
(10,9%) Penicillium spp., 24 (9,3%) Beauveria bassiana, 24 (9,3%) Aspergillus niger, 10 
(3,9%) Acremonium spp. e oito (3,1%) de Absidia spp. Em relação aos Testes de 
Susceptibilidade ao Extrato de Alho, os fungos que apresentaram ação inibitória foram: 
Beauveria bassiana com 30mm de halo de inibição, Aspergillus spp. com 15mm e 
Penicillium spp. com 10mm. Portanto, é plausível verificar que há possibilidade para 
isolamento de fungos de teor patogênico em amostras de solo e o extrato de alho 
apresentar potencial antifúngico, mostrando-se eficaz referente à inibição do crescimento 
dos fungos. 
 
Palavras-chave: Fungos. Solo. Alho. Antifúngico. 
 
ABSTRACT 
The Allium sativum, more known as garlic, has great medicinal importance because it has 
many therapeutic components which one of them is its fungicidal capacity. The soil is one of 
the main reservoirs of microorganisms for being a habitat that offers a propitious environment 
for microbial development. The present study aimed to test in vitro the antifungal potential of 
aqueous extract of Allium sativum against pathogenic fungi obtained from soils of public 
recreation areas of Maceio, AL. The collection of soil samples were taken in the respective 
public squares: praça Sinimbú (PS), praça Dom Pedro II (PD) and praça Centenário (PC). In 
total, 30 samples were collected and then conditioned, transported and processed in the 
Microbiology laboratory UNIT. At the end were obtained 256 Colony Forming Units (CFU), 
where 100.0% of the isolates were filamentous fungi. Within these, 110 (42.9%) were 
Aspergillus spp., 52 (20.3%), Mycelia sterilia, 28 (10.9%) Penicillium spp., 24 (9.3%) 
Beauveria bassiana, 24 (9.3%) Aspergillus niger, 10 (3.9%) Acremonium spp. and eight 
(3.1%) of Absidia spp. Regarding the susceptibility tests for garlic extract, the fungi that 
presented inhibitory action were: Beauveria bassiana with 30mm inhibition halo, Aspergillus 
spp. with 15mm and Penicillium spp. with 10mm. Therefore, it is plausible to verify that there 
is a possibility for isolation of pathogenic fungi in soil samples and the extract of garlic 
presents an antifungal potential, proving to be effective concerning the inhibition of fungal 
growth. 
 
Key words: Fungi. Soil. Garlic. Antifungal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pela grande virtude química das plantas medicinais e por possuírem 

princípios ativos microbicidas, elas se tornam fontes potenciais de moléculas que 

podem ser empregadas na conservação de plantas contra fitopatógenos e 

tratamento de enfermidades humanas (RODRIGUES et al., 2006; ALMEIDA, 2013).  

O alho (Allium sativum), da família Liliaceae, possui uma grande importância 

socioeconômica nas regiões de clima frio do Brasil. É uma pequena planta perene, 

bulbosa e com folhas lineares, sendo bem conhecido na culinária e na medicina por 

causa de suas propriedades de sabor e fitoterápicas (BONTEMPO, 2007).  

Até o momento, já foram identificados cerca de 30 componentes do alho com 

efeitos terapêuticos, dentre eles um aminoácido, a aliína que convertido pela enzima 

alinase, forma a alicina (dialil-tiosulfinato), substância que dá o aroma característico 

e também atua na defesa, quando a planta é atacada por fitopatógenos. Os efeitos 

da alicina se estendem contra vários microrganismos, o que justifica a diversidade 

de meios para sua utilização. Tem sido relatada a capacidade fungitóxica do extrato 

de alho, diminuindo a germinação de esporos sexuados e de conídios de uma gama 

de fungos fitopatogênicos (SOUZA, 2013; SILVA, 2012). 

O solo é um componente de muita importância na biosfera terrestre, 

funcionando em vários sistemas, incluindo a produção agrícola e também a 

manutenção da qualidade do meio ambiente. É caracterizado como uma matéria 

natural dinâmica, já que desenvolve várias funções no ecossistema terrestre 

(PRADE et al., 2006). 

Sendo um habitat que oferece ambiente propício ao desenvolvimento 

microbiano, o solo se constitui como um dos principais reservatórios de 

microrganismos, sendo os fungos e as bactérias os mais frequentemente isolados e 

que estão diretamente relacionados às doenças em seres humanos 

(MOREIRA et al., 2008). Os fungos, especificamente, constituem uma parte de 

grande importância na biomassa do solo, nos processos de agregação, 

decomposição de resíduos e até mesmo no controle de pragas. Os gêneros mais 

encontrados nesses tipos de amostras são o Aspergillus e Penicillium. Esses são 

causadores de doenças humanas e animais, porém esses microrganismos tem um 

papel significativo em relação às aplicações biotecnológicas, mas também para a 

economia devido às propriedades metabólicas existentes (MONTEIRO, 2012). 
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Nas extensas áreas das regiões tropicais, prevalece com ou sem caráter de 

exclusividade um conjunto de doença. Assim, em regiões tropicais em todo o 

mundo, incluindo Maceió referindo-se ao clima e vegetação herbácea gramínea e 

arbustiva da região, ocorre com maior prevalência um conjunto de doenças 

infecciosas e parasitárias que são enquadradas e denominadas de patologia 

geográfica tropical. (PEREIRA, 2010). 

Os fungos de meio ambiente, geralmente não são patogênicos, mas atuam 

como patógenos oportunistas. É importante salientar que, nessas situações, esses 

microrganismos podem desempenhar de fato o papel de agentes primários em 

processos infecciosos fúngicos, muitas vezes com consequências fatais para o 

indivíduo (KERN; BLEVINS, 1999). 

Os estudos sobre a ocorrência de fungos ambientais, geralmente 

considerados oportunistas e contaminantes, são importantes para prevenção e 

tratamento das patologias que afetam o homem, animais e plantas. E também, 

poderá permitir avanços no diagnóstico e desenvolvimento de novos métodos de 

abordagem nessas patologias (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). 

O potencial antifúngico do extrato de alho deve ser estudado como mais uma 

alternativa no controle dessas infecções, visto que seus princípios ativos tem 

atividade tóxica frente a diversos microrganismos e podendo ser usado para fins 

medicinais, por se tratar de um produto natural de fácil acesso, preparo e 

manipulação.  

O presente estudo teve como objetivo testar in vitro o potencial antifúngico do 

extrato aquoso de Allium sativum frente a fungos patogênicos isolados em solos de 

áreas públicas de recreação de Maceió, AL. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 LOCAL E COLETA DAS AMOSTRAS ESCOLHIDAS PARA ESTUDO 

 

As coletas das amostras de solo foram realizadas nas respectivas praças 

públicas: praça Sinimbú (PS), praça Dom Pedro II (PD) e na praça Centenário (PC). 

Foi utilizadas espátulas e coletores universais esterilizados. Foram coletadas 30 

amostras, 10 para cada área de recreação em distintas localidades, com 10g de 

cada amostra e 10 metros de distância para cada coleta. Foi estabelecido critérios 
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de identificação das amostras utilizando-se os códigos “S” para solo superfície e “P” 

para solo profundidade. As amostras de solo profundidade foram obtidas através da 

extração em uma depressão de 20cm (LACAZ et al., 2002). As amostras foram 

acondicionadas e transportadas para o laboratório de Microbiologia UNIT. 

 

2.2 PROCESSAMENTOS DAS AMOSTRAS 

 

               Foi pesada, em balança eletrônica, 1,0 grama de cada amostra e colocada 

em tubos de ensaio. Em seguida, adicionou-se 20 mL de solução salina e 

homogeneizou a suspensão em vórtex por seis minutos. As soluções ficaram em 

repouso em bancada limpa e assepsiada com álcool a 70%, por no máximo, 40 

minutos para conceder a sedimentação dos resíduos permitindo a flutuação dos 

espécimes fúngicos. Posteriormente, com auxílio de pipeta semiautomática de 

1000μl foi realizada diluição seriada de 10-¹, 10-² e 10-³ das suspensões. Desta 

última diluição, foi realizado semeio através de espalhamento radial de 0,1mL do 

sobrenadante em placas contendo ágar Sabouraud acrescido de antibiótico. Todos 

os materiais utilizados nos procedimentos encontravam-se devidamente 

esterilizados. As placas foram semeadas em duplicata, incubadas à temperatura 

ambiente (25º-30ºC) e observadas até o 20º dia de incubação (OTCENASEK, 1973; 

ZAITZ et al., 2010). 

 

2.2.1 Preparo para identificação macro e microscópica 

 

               Depois do crescimento dos microrganismos, foi realizada identificação 

macroscópica dos fungos com auxílio de contador de colônias, onde foram 

estabelecidos critérios de divisão dos fungos isolados para cada amostra coletada 

referente às características do micélio: cor, textura, aspecto e borda das colônias. 

Para a observação dos aspectos microscópicos foi realizada microscopia direta das 

colônias com LAA (Lactofenol-azul- algodão) e para os fungos que não foram 

possíveis identificar, utilizou-se a Técnica de microcultivo em lâmina Riddell (1950) 

efetivando a identificação dos microrganismos isolados (LACAZ et al., 2002; 

SIDRIM; ROCHA, 2004; BRASIL, 2015).  

Em seguida, foram registradas fotografias macro e microscópicas de todos os 

microrganismos distintos isolados. Após a identificação dos fungos, foram 
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preparadas suspensões em microtubos Eppendorf® com água destilada estéril para 

estocagem à 4ºC e futura utilização. 

 

2.3 PREPARO DO EXTRATO AQUOSO DE Allium sativum  

 

Foram utilizadas 20g do bulbo de Allium sativum devidamente fragmentados 

para 1000mL de água destilada, em cinco etapas de preparação para obtenção do 

extrato aquoso estéril:  

1. Vinte gramas (20g) de matéria vegetal foram suspensas em 300mL de água 

destilada a 100ºC, permanecendo em infusão por 24h, devidamente fechado 

e protegido da luz;  

2. Após este período, procedeu-se a filtragem do fluido, e foram adicionados 

mais 350mL de água destilada ao resíduo vegetal da filtração à temperatura 

de 100°C, sendo este mantido em infusão por mais 24h de forma semelhante 

à primeira fase;  

3. A extração obtida nesta segunda fase foi novamente filtrada e ao resíduo 

resultante da filtragem, foram adicionados mais 350mL de água destilada a 

100°C e mantidos em infusão por mais 24h, concluindo o processo de 

extração;  

4. Ao final da última filtragem foi obtido o extrato aquoso bruto; 

5. O extrato final foi submetido à um estado ebulição por mais cinco minutos, e 

após entrar em temperatura ambiente e antes da realização do experimento, 

o volume de extrato que seria utilizado foi previamente submetido à 

esterilização através de membrana Milipore® de 0,22 m, e esta solução foi 

acondicionada em tubos de ensaio estéreis, mantidos a 4ºC e protegidos da 

luz (LUBIAN, 2010). 

 

2.4 REALIZAÇÃO DOS TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE AO EXTRATO DE ALHO 

 

Para a realização dos testes de susceptibilidade ao extrato de alho, foi 

utilizada a técnica de difusão em ágar, que consiste em: semeio em tapete da 

suspensão dos fungos isolados, correspondentes a 0,5 da escala de McFarland, em 

placas de ágar Sabouraud dextrose com o auxílio de Swab. Em seguida fez-se 

perfuração do ágar com ponteiras estéreis, para obtenção de poços e a aplicação de 
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50μl do extrato em cada um desses pequenos reservatórios. Todos os testes foram 

realizados em duplicata e incubados a temperatura ambiente (25º-30ºC) por sete 

dias (NCCLS, 2002). 

A interpretação dos resultados foi baseada na formação dos halos de inibição, 

sendo mensurado o diâmetro do halo com o auxílio de halômetro de acordo com 

técnica utilizada por Bauer et al., (1966). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram obtidas 256 Unidades Formadoras de Colônias (UFC), onde 100,0% 

dos isolados foram de fungos filamentosos. Dessas, 110 (42,9%) foram de 

Aspergillus spp., 52 (20,3%) Mycelia sterilia, 28 (10,9%) Penicillium spp., 24 (9,3%) 

Beauveria bassiana, 24 (9,3%) Aspergillus niger, 10 (3,9%) Acremonium spp. e oito 

(3,1%) de Absidia spp., como mostra o gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 - Ocorrência em porcentagem dos fungos isolados do solo de acordo 

com a contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pereira et al., (2010) em seu estudo retratou a ocorrência de fungos 

ambientais utilizando amostras de solo, onde obteve, com mais frequência, o 

isolamento dos seguintes gêneros: Penicillium sp., Acremonium sp. e Aspergillus 

niger. Souza e Araújo, (2007) além de fungos queratinofílicos isolados do solo de 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Aspergillus spp.

Mycelia sterilia

Penicillium spp.

Beauveria bassiana

Aspergillus niger

Acremonium spp.

Absidia spp.

42,9% 

20,3% 

10,9% 

9,3% 

9,3% 

3,9% 

3,1% 

OCORRÊNCIA (%) 

G
ÊN

ER
O

S 
FÚ

N
G

IC
O

S 



9 

 

praças públicas de Maceió, AL, os gêneros Aspergillus spp., Penicillium spp. e  

Acremonium spp. também foram encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Macroscopia (A) e microscopia (B) do gênero fúngico Aspergillus spp.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos isolados das amostras de solo superfície da Praça Sinimbú, Beauveria 

bassiana se mostrou mais prevalente com 24 (27,9%) UFC. Absidia spp. com quatro 

(28,5%) UFC isoladas do solo da Praça Dom Pedro e na Praça Centenário houve 

predomínio no isolamento de Aspergillus niger com 12 (85,5%) UFC. Já nas 

amostras de solo profundidade, houve mais predominância de Mycelia sterilia com 

18 (50,0%) UFC para a Sinimbú e Aspergillus spp. com quatro (50,0%) UFC na 

Praça Dom Pedro II e 72 (73,4%) na Praça Centenário, como mostra na tabela 1. 

 

TABELA 1 - Ocorrência dos fungos isolados do solo superfície e profundidade de 

cada praça de acordo com a contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

GÊNERO FÚNGICO PS-S 

(UFC) 

PD-S 

(UFC) 

PC-S 

(UFC) 

TOTAL 

(S) 

 PS-P 

(UFC) 

PD-P 

(UFC) 

PC-P 

(UFC) 

TOTAL 

(P) 

Absidia spp. - 4 - 4  - 2 2 4 

Acremonium spp. - 4 - 4  - 2 4 6 

Aspergillus niger 4 2 12 18  - - 6 6 

Beauveria bassiana 24 - - 24  - - - - 

Penicillium spp. 18 - - 18  2 - 14 16 

Mycelia sterilia 18 - - 18  24 - - 24 

Aspergillus spp. 22 4 2 28  10 4 72 86 

TOTAL 86 14 14 114  36 8 98 142 

A B 
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O solo da superfície se modifica constantemente por fatores externos, 

alterando a todo o momento sua microbiota natural. Já nas amostras de solo 

profundidade não se têm essa constante mudança, por este motivo houve um maior 

número de fungos isolados, uma vez que se mostra como um ambiente vasto e 

nutritivo contribuindo para a proliferação de diversos tipos de microrganismos, como 

também a temperatura e umidade existentes no solo são de extrema importância 

para o crescimento fúngico e bacteriano (PEREIRA et al., 2010). 

Em decorrência dos fungos isolados, há na literatura ocorrência de casos de 

infecção das vias aéreas superiores, otomicose, processos alérgicos e infecção 

pulmonar adquirida através da inalação dos esporos fúngicos de Aspergillus spp. 

(KERN; BLEVINS, 1999). 

 

3.1 TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AO EXTRATO DE ALHO (Allium Sativum) 

 

Em relação aos Testes de Susceptibilidade ao Extrato de Alho, os fungos que 

apresentaram ação inibitória foram: Beauveria bassiana com 30mm de halo de 

inibição, Aspergillus spp. com 15mm e Penicillium spp. com 10mm. Todos os outros 

gêneros não demonstraram susceptibilidade. 

 

          
                                                  

FIGURA 1 – Fungos que apresentaram halo de inibição frente ao extrato de alho: (A) 

Beauveria bassiana, (B) Aspergillus spp. e (C) Penicillium spp. 

 

Não existe na literatura nenhuma norma científica que preconize métodos de 

referência para determinação da sensibilidade dos fungos frente à extrato de 

10mm 30mm 

30mm 

A C B 

15mm 
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vegetais pelo método utilizado na pesquisa, consequentemente, os resultados 

evidenciaram apenas se houve ou não inibição do crescimento fúngico. 

As propriedades antifúngicas do extrato de alho devem-se a sua capacidade 

de interação com os lipídeos da membrana celular, interferindo na permeabilidade e 

causando alterações estruturais (BRUM, 2012).  

Silva & Bastos, (2007), em seu estudo, observaram inibição total do 

crescimento de Crinipellis perniciosa quando submetido ao extrato oleoso da matéria 

essencial de vegetais. 

Rasooli, (2006), por meio de testes em microscopia eletrônica de varredura, 

observou que os compostos celulares dos fungos demostram muitos danos quando 

expostos à concentrações mínimas de extrato de alho e outros vegetais. Ele 

observou que os micélios dos microrganismos apresentam alterações morfológicas 

em suas hifas e uma parcial destruição das membranas plasmáticas e mitocôndrias.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Portanto, é plausível verificar que há possibilidade para isolamento de fungos 

de teor patogênico em amostras de solo. Por esta razão a manutenção de limpeza 

dos solos de praças é de grande importância por se tratar de áreas públicas de 

recreação, havendo um grande fluxo de pessoas.  

O extrato de alho apresentou potencial antifúngico frente aos isolados do solo, 

mostrando-se eficaz referente à inibição do crescimento dos fungos. Porém, é 

necessário dá continuidade na prática científica do estudo para que os testes 

possam ser realizados in vivo e, diante disto, o alho ser utilizado a fins terapêuticos. 
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