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1.Introdução
As espécies do gênero Aniba, como o pau-rosa (Aniba rosaeodora), a casca preciosa (Aniba canelilla), a
macacaporanga (Aniba parviflora), são muito requisitadas por serem produtoras de óleos essenciais
(May & Barata, 2004). A Aniba rosaeodora Ducke ou como é popularmente conhecido pau-rosa produz
um óleo essencial constituído na maior parte por linalol cerca de 70% a 90% do total, ele é um
monoterpeno alcoólico terciário muito usado pela indústria de aromas (Teles, 2009). O óleo essencial,
essência, óleo volátil ou óleo etéril, é formado por uma complexa mistura de constituintes voláteis
biossintetizados por organismos vivos, e usados como mecanismo de sinalização e de defesa (Berger,
2007). Os óleos essenciais fazem parte dos metabólitos secundários das plantas, a sua síntese é
intensamente influenciada por fatores ambientais, sendo então a concentração desses compostos em um
indivíduo o equilíbrio entre a quantidade produzida, estocada e degrada quando a planta é submetida a
uma perturbação (Bennett & Wallsgrove, 1994). A presença de nutrientes no solo existe como fator que
influencia na composição de metabólitos (Leite et al., 2001), assim  a falta ou excesso leva alteração
molecular e lesão subcelular que geram uma modificação no tecido que acaba levando a uma
manifestação visível (Faquin, 2002). Essas modificações específicas de cada elemento comprometem e
modificam o rendimento e composição química e por sua vez a possível a atividade biológica do óleo
essencial por alterar a sinestesia existente entre as moléculas (Bakkali et aL., 2008).Têm-se que a
crescente pressão dos órgãos ambientais e dos consumidores contra a utilização de fungicidas sintéticos
tem levado a crescente demanda de mercado para a produção e utilização de biofungicidas não
impactantes ao meio ambiente e à saúde humana. Dessa forma, a bioprospecção de metabólitos
secundários de Pau-rosa que sejam ativos contra fungos e o seu uso a partir da utilização sustentável de
plantios florestais possibilitarão o desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade da Região
Amazônica. Para isso é necessário comparar a produção de óleo essencial de plantios de pau-rosa
encontrados em bom estado nutricional e em estado nutricional deficiente, e analisar a potencial
atividade antifúngica de cada óleo, identificando os componentes majoritários dos óleos essenciais por
cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (GC-MS).
2.Material e Métodos
As atividades foram realizadas no Núcleo de Química da Universidade do Estado do Amazonas na,
Escola Superior de Tecnologia, no Laboratório Temático de Solos e Plantas, e no Laboratório de
Fisiologia e Bioquímica Vegetal, ambos localizados no INPA, Campus III. Em dez parcelas de plantios
florestais de Aniba rosaeodora, na Cooperativa Agrícola Mista Efigênio de Salles (Manaus-AM), assim
como na Fazenda Magaldi (Maués-AM) foram selecionadas aleatoriamente 10 árvores por parcela e
espécie para a coleta dos galhos e folhas, que não apresentaram problemas fitossanitários. Para a
determinação de nitrogênio total nas amostras foi utilizado o método de Kjeldahl (Embrapa, 2009), e para
análise e determinação dos elementos P, Na, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe e Cu foi usada a digestão
nitroperclórica (Embrapa, 2009). Para obtenção o óleo essencial foi usado o processo de hidrodestilação
em equipamento tipo Clevenger, o óleo obtido foi então seco utilizando o Na2SO4 anidro e alocado em
frascos de vidro para uso posterior e o rendimento foi calculado na relação massa/massa pela medida da
densidade (Chaar, 2000). Os fungos submetidos ao teste foram Colletotrichum guaranicola (isolado do
guaraná) e Colletotrichum sp. (isolados um da pimenta-de-cheiro e outro de cebolinha) e o Aspergillus
brasiliensis todos fornecidos pelo laboratório de fitopatologia do INPA. Inicialmente foi feito o inoculo
fúngico para isso aplicou-se 3 mL de uma mistura de solução salina 0,9% e Tween 80 em uma placa com
o fungo com o fungo completamente crescido. Foi feita a raspagem dos micélios, com auxílio de uma
alça de platina, e posterior recolhimento do material para um tubo de ensaio (NCCLS 2000 e 2002). Os
óleos previamente obtidos foram diluídos em proporções de 8, 4 2, 1, 0,5 e 0,25% em solução 0,8% de
tween 80 (Lima et al., 2006). Para avaliação da atividade antifúngica dos óleos essenciais foi escolhido o
método de difusão em meio sólido através do método de cavidade de placa. Em placas de Petri estéreis,
verteu-se 20 ml do meio de cultura BDA e resfriou-se a temperatura ambiente, por conseguinte foram
aplicados 150 µL da suspensão de esporos sobre o meio de cultura e distribuídos com auxílio de uma
alça de Drigalski. Foram feitas quatro cavidades com auxílio de pipetas de Pasteur (7,3 mm de diâmetro).
As placas foram lacradas e armazenadas em estufa tipo BOD a 28 oC por 7 dias,  e observado se houve
ou não a formação de halo de inibição medidos posteriormente com um paquímetro (NCCLS, 2000 e
2002). Os testes antifúngicos foram realizados em triplicata (três cavidades com emulsão e uma com



I Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM Manaus – 2012

Tween 80 como controle). As diferenças das médias dos nutrientes foram submetidas ao teste T e as
diferenças com p <0,05 foram consideradas estatisticamente significantes. Os resultados foram
apresentados sendo média + desvio padrão.

3.Resultados e Discussão

PLANTIO N
(g/kg-1)

P
(g/kg-1)

K
(g/kg-1)

Ca
(g/kg-1)

Mg
 (g/kg-1)

Zn
(mg/kg-1)

Fe
 (mg/kg-1)

Maués 14,3±1,52a 0,68±0,07a 3,83±1,18a 2,27±1,35a 0,66±0,22a 2,27± 2,69a 33,45±8,56a
CAMES 12,27±0,71b 0,55±0,07b 2,99±0,54a 1,15±0,26b 0,93±0,21b 2,90± 2,28a 26,8±7,41a

O plantio de Maués, cujo estado de plantio era considerado bom, apresentou uma presença de macro e
micronutrientes mais expressiva, enquanto o plantio da CAMES teve os menores índices, com exceção
dos valores K, Zn e Fe. A diferença entre os nutrientes dos diferentes plantios pode ser explicada
inicialmente pela quantidade de cálcio presentes na planta, Sua presença é essencial para garantir o
crescimento de raízes, em densidade e comprimento, importantes para a absorção de nutrientes,
apresentando uma redução severa no crescimento. Como consequência a alteração da permeabilidade
da membrana pode levar a diferença dos outros nutrientes como N e P (Taiz e Zeiger, 2004), e essas
faixas de diferenças no teor médio de nutrientes podem indicar uma alteração na composição e teor dos
óleos essenciais, que pode alterar o comportamento das moléculas influenciando na sua atividade do
óleo essencial. Contudo não é possível inferir com exatidão e precisão uma consequência, haja vista não
haver um padrão nutricional para a espécie em estudo, sendo necessária uma análise mais abrangente
no número de macro e micronutrientes em estados considerados ideais.

Plantio Galhos Folhas

Maués 2,81±0,85a 3,76±1,7a

CAMES 1,42±0,85b 2,2±1,6b

Segundo Chaar (2000), o rendimento acima de 1% é um valor considerável para processos que
envolvem o uso da hidrodestilação e os rendimentos geralmente encontrados para esse processo
envolvendo o pau-rosa é de 1%. A diferença que possa existir entre os teores de óleo nos galhos e folhas
de um mesmo plantio, pode ser explicada pelo fato que os óleos não são necessários para todas as
plantas, e o metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal
sendo possível o uso desses compostos em estudos taxonômicos (Bennett & Wallsgrove, 1994).
Percebe-se que o óleo obteve maiores índices de rendimento no plantio em bom estado nutricional com
uma diferença de quase 50% em relação ao plantio em estado nutricional inadequado. A diferença ou
falta de fósforo na nutrição pode ter influência quanto ao rendimento e composição do óleo essencial, a
deficiência desse elemento na planta poderia reduzir a fosforilação necessária para a produção de
geranilpirofosfato, precursor dos monoterpenos (Rodrigues et al., 2004). As menores quantidades de
óleo por plantação pode ser observada também na quantidade de nitrogênio e boro, fato este devido a
uma drástica redução na biomassa produzida pelo indivíduo caso haja a omissão desses nutrientes
(Maffeis et al., 2000). A redução do nível de cálcio pode também diminuir o rendimento de óleo essencial
por alterar o crescimento e produção de biomassa necessária para adquirir o produto (Fazio, 2007).

Cepas do fungo
Parte da
Planta
(Plantaçã
o Maués)

Concentraçõ
es

Fungo 1809-
Colletotrichum sp.
(Cebolinha)

F u n g o
2403-Colletotrichum sp.
(Pimenta de cheiro)

Galhos

8% 15,78+4,21 14,26+2,04
4% 8,33+0,77 15,33+  4,41
2% - -
1% - -

Folhas

8% 16,5+2,01 13,03+3,62
4% 10,12+1,62 13,67+2,2
2% 12,77+0,24 -

As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes sendo p

Tabela 2: Dados do Rendimento dos óleos essenciais obtidos

As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes sendo p <0,05

Tabela 1: Dados de nitrogênio total, macro e micronutrientes.
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1% - -

Entre os resultados que foram obtidos o fungo Aspergillus brasiliensis não apresentou sensibilidade
frente os óleos testados, contudo se obteve atividade inibitória em diluições de até 4% para os óleos
obtidos das folhas e galhos das plantas em bom estado nutricional e de até 2% para folhas, seus halos
de inibição foram em sua maioria superiores a 10 mm. O fungo Colletotrichum sp. de cebolinha teve uma
maior sensibilidade quanto ao óleo das folhas do que os dos galhos.Comparando os CIM dos fungos
tem-se a uma diferença na tolerância dos fungos frente ao óleo. Os óleos provenientes dos galhos
tiveram uma maior atividade antifúngica no Colletotrichum sp. da pimenta-de-cheiro, enquanto os óleos
da folha tiveram um maior impacto no fungo Colletotrichum sp. de cebolinha, tendo então uma diferença
aparente entre os óleos essenciais provenientes de duas partes diferentes da planta.

Cepas do fungo
Galhos Folhas

Plantaçã
o

Concentraçõe
s

Fungo 1809-
Colletotrichu
m sp.
(Cebolinha)

 F u n g o
2403-Colletotric
hum sp.
(Pimenta de
cheiro)

Colletotrichu
m guaranicola

Maués 8% 15,2+4,35 14,17+1,91 6,78+1,87
4% 6,51+1,43 15,33+4,41 3,1+0,81
2% 2,85+0,49 - 2,5+2,05
1% - - -

CAMES 8% 2,5+1,05 1,43+0,92 4,78+1,03
4% 1,28+0,72 0,5+0,35 3,33+0,67
2% 1+0,87 - 2,05+0,66
1% - - 0,44+0,24

O óleo essencial apresentou atividade antifúngica para Colletotrichum guaranicola somente aquele
proveniente das folhas. Os ensaios realizados com o composto proveniente do local de boa nutrição
foram os que apresentaram uma melhor resposta de sensibilidades contra as cepas de fungos testadas,
principalmente contra Colletotrichum sp. da pimenta-de-cheiro.
A intensidade da atividade biológica do óleo essencial pode estar em função do estado nutricional e
dependente da composição de seus constituintes químicos como eugenol, carvacrol e linalol, que é o
componente majoritário do óleo em estudo. Os componentes majoritários juntamente com os outros
constituintes são responsáveis pelas atividades biológicas que será desempenhada (Bakkali et al., 2008),
assim sua condição nutricional pode favorecer a produção um mecanismo de defesa contra
fitopatógenos e a possível biomolécula responsável.A presença de minerais, como o fósforo, através do
uso de uma adubação fostada, permite o incremento o teor de óleos essenciais bem como a presença de
terpenos oxigenados, com capacidade de apresentar atividade biológica, como linalol, eugenol e 1,8
cineol (Freitas et al., 2004).O linalol é um terpeno alcoólico cuja capacidade antifúngica e bactericida é
conhecida (Simic, 2004), contudo não é preciso afirmar se somente o linalol é o composto responsável
pela atividade biológica, para isso tornar-se necessário o fracionamento do óleo pelo uso de técnicas de
separação, como cromatrografia, para o estudo dos componentes isolados bem como combinados.

4.Conclusão

Tabela 4: Dados do Halos de Inibição (mm) da CIM do óleo essencial para diferentes plantios

Tabela 3: Dados dos Halos de Inibição (mm) da CIM do óleo essencial de A. Rosaeodora
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O óleo essencial de A. Rosaeodora apresenta biomoléculas capazes de inibir fungos fitopatogênicos,
contudo sua atividade está ligada ao estado nutricional em que a espécie está inserida. A falta ou
excesso dos nutrientes essenciais podem comprometer tanto o rendimento quanto a obtenção do óleo.
Este estudo pode ser, então, um indicativo para pesquisas mais acuradas em ambientes sob mais
controle, para formulação de padrões, análises cruzadas entre fatores que forneçam uma compreensão
maior dos óleos essenciais e por fim a separação e identificação de moléculas com potencial atividade
de importância, bem como um estudo em sua estrutura química.
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