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1.Introdução 

O clima quente e úmido da Região Amazônica favorece a intensidade da maioria das doenças causadas 
por fungos fitopatogênicos que podem afetar em larga escala o crescimento e o desenvolvimento vegetal, 
tanto em ambientes naturais quanto nas culturas de interesse agrícola. Dentre os fungos fitopatogênicos 
que despertam interesse por afetar a economia agrícola de forma bastante expressiva, pode-se citar 
Corynespora cassiicola que ataca diversas espécies hospedeiras de importância econômica (Cutrim e 
Silva, 2002;), sendo o causador da mancha-alvo em tomateiro e, em muitos outros hospedeiros, comum 
de regiões de clima tropical (Mendes et al., 1998; Lopes et al., 2005). Epidemias de mancha-alvo são 
particularmente preocupantes em culturas de tomate, devido o patógeno atacar folhas e, principalmente, 
frutos, tanto os verdes como os que estão no ponto de colheita, causando prejuízos aos produtores (Reis 
e Boiteux, 2007). Outra moléstia de grande interesse é a antracnose, causada por Colletotrichum spp. que 

atacam diversos hospedeiros, sendo seus sintomas típicos doença caracterizados por lesões 
arredondadas, grandes, necróticas e com o centro dos tecidos deprimidos, onde são produzidas massas 
de conídios (Bailey et al, 1992; Tozze Jr et al, 2005). Colletotrichum guaranicola causador da antracnose 
no guaranazeiro, é considerado um fator limitante na produção e expansão da cultura do guaraná no 
Amazonas (Bentes e Costa Neto, 2011). Outros exemplos de plantas bastante cultivadas na Região Norte 
e que são afetadas pela antracnose, é a cebolinha e a pimenta-de-cheiro, que apresentam grande 
importância sócio-econômica, sendo exploradas tanto pela agricultura familiar como em cultivos 
agroindustriais, assim como a cultura de couve-manteiga que sofre muitos prejuízos devido à alternariose, 
uma doença causada por Alternaria spp. (Costa et al, 2008). 
Atualmente, o controle de fungos fitopatogênicos se dá pelo uso de defensivos químicos, que possuem 
sérias restrições, pois causam problemas de saúde e poluem o ambiente e devido a isto, a procura por 
alimentos orgânicos vem crescendo a cada ano (Darolt, 2003). Além disso, a resistência de fungos 
fitopatogênicos a fungicidas disponíveis no mercado leva a um controle ineficiente de doenças nas 
diferentes plantações (Aguin et al., 2006).  Devido a isto, a busca por biocontroladores tem aumentado 
cada vez mais, e os óleos essenciais de inúmeras espécies vegetais têm se mostrado eficientes 
alternativas no controle de fungos fitopatogênicos (Morais, 2009). Dentre estes, o óleo essencial de pau-
rosa vem apresentado estudos satisfatórios no controle de diversos microrganismos, principalmente 
fungos e bactérias de interesse médico, porém ainda poucos estudo no que diz respeito à fungos 
fitopatógenos. 
O óleo essencial de pau-rosa possui grande valor econômico devido à presença de linalol em sua 
composição, utilizado como fixador de fragrâncias e cosméticos, fato que contribuiu para a ameaça de 
extinção desta espécie. Porém, atualmente tem-se buscado alternativas sustentáveis para utilização deste 
óleo, utilizando apenas galhos e folhas, não havendo assim, comprometimento do indivíduo como um 
todo (Sampaio et al, 2005). 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito antifúngico do óleo essencial de 
folhas e galhos de pau-rosa sobre os fungos Colletotrichum guaranicola, Colletotrichum sp. (isolado de 
cebolinha), Colletotrichum sp. (isolado de pimenta-de-cheiro), Corynespora cassiicola e Alternaria sp. 
 
2.Material e Métodos 
Microrganismos. Os isolados fúngicos pertencentes à Coleção de Culturas do Laboratório de 

Fitopatologia – INPA, foram reativados em meio BDA (200g de batata, 10g de glicose, 15g de ágar) 
contido em placa de Petri e mantido a 28 ºC e em foto período por cerca de 10 dias.  
Obtenção do óleo essencial. Foram coletados galhos e folhas de dezessete indivíduos de pau-rosa no 

plantio estabelecido na Cooperativa Agrícola Mista Efigênio de Salles (CAMES), Km 45, Rodovia AM-10, 
Manaus – AM e transportado para o Laboratório de Engenharia Química - UEA, onde foi realizada a 
extração do óleo. Foram utilizados 50g de galhos/folhas triturados e 500 ml de água destilada para que 
fosse realizada a hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger. 
Delineamento experimental. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com sete 

tratamentos e 17 repetições em duplicata. Os resultados foram transformados para , foi aplicado 

para as médias o teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade e avaliação foi feita pelo programa 
ASSISTAT 7.6. 
Ensaio microbiológico. O experimento foi conduzido segundo Mariath (2008) com modificações, onde 

primeiramente foi realizada uma suspensão de esporos a partir das culturas fúngicas cultivada em BDA, 
sendo 50 µl desta, aplicada na superfície do meio BDA contido em placa de Petri e espalhado com uma 
alça de Drigalski. Foram realizados poços de 5mm no meio, com o objetivo de abrigar o óleo essencial de 
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Figura 2. Ensaio microbiológico com C. 

guaranicola. 

Figura 3. Atividade antifúngica de óleo essencial de galhos de pau-
rosa sobre Colletotrichum. sp.isolado de cebolinha. 

Figura 4. Ensaio microbiológico com 

Colletotrichum sp. de cebolinha. 

Figura 1. Atividade antifúngica de óleo essencial de folhas de pau-rosa 

sobre C. guaranicola. 

pau-rosa nas concentrações de 0,25; 0,5; 1; 2; 4 e 8%, diluídos em solução de Tween à 0,5% (v/v), além 
da testemunha negativa, com apenas a solução de Tween.  
As placas foram mantidas em geladeira por 12h para a difusão do óleo no meio de cultura e depois em 
ambiente com temperatura de 28 °C por cinco dias. Após o período de incubação, o experimento foi 
avaliado visando observar halos de inibição causados pelo óleo de pau-rosa. Quando evidenciados, os 
halos foram medidos com o auxílio de uma régua milimétrica e foto documentados. 
 
3.Resultados e Discussão 
O óleo essencial extraído de folhas de pau-rosa apresentou efeito antifúngico sobre Colletotrichum 
guaranicola, apenas. Neste experimento, as concentrações 8, 4 e 2% apresentaram atividade 
estatisticamente significativa, com 4,6; 3,5 e 1,99 mm, respectivamente, de halo inibição, enquanto as 
outras concentrações menores apresentaram resultados estatisticamente semelhantes à testemunha 
negativa, como é possível observar na Figura 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O óleo extraído de galhos apresentou atividade antifúngica sobre Colletrotrichum spp. isolados de 
cebolinha e de pimenta-de-cheiro. No experimento envolvendo Colletotrichum sp. isolado de cebolinha, 
tratamento cuja concentração do óleo a 8% se diferiu estatisticamente dos demais tratamentos sendo o 
que obteve maior halo de inibição com média de 2,78mm. A concentração a 4% apesar de ter sido inferior 
a 8% conseguiu se diferir da testemunha tendo uma redução na média de 1,37mm. Os tratamentos de 
2%, 1%, 0,5% e 0,25% não houve formação de halo de inibição sendo estatisticamente iguais à 
testemunha (Figura 3 e 4). Enquanto que no tratamento envolvendo Colletotrichum sp. isolado de 
pimenta-de-cheiro, a única concentração com atividade estatisticamente relevante, foi a de 8%, 
apresentando halo de inibição de 0,78 mm de diâmetro (Figura 5  e 6). 
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Figura 5. Atividade antifúngica de óleo essencial de galhos de pau-

rosa sobre Colletotrichum. sp. isolado de pimenta-de-cheiro. 

Figura 6. Ensaio microbiológico com 
Colletotrichum sp. de pimenta-de-
cheiro 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os fungos Corynespora cassiicola e Alternaria sp. não foram inibidos em nenhuma concentração do óleo 
essencial estudada neste trabalho.    
Supôs-se então, a presença de alguma(s) molécula(s) com atividade antifúngica sobre Colletotrichum 
guaranicola, Colletotrichum sp. isolado de cebolinha e Colletotrichum sp. de pimenta-de-cheiro, 

necessitando de estudos mais acurados de caracterização e identificação desta(s) molécula(s). Com uma 
metodologia diferenciada da utilizada neste trabalho, foi possível observar resultados semelhantes por 
Sousa (2012), onde o C. gloeosporioides isolado de Capsicum chinense (pimenta-de-cheiro) foi inibido por 
óleo essencial de pau-rosa em concentrações que variaram de 0,2% a 1%.  
Na maioria dos estudos citados em literatura

8
, as moléculas responsáveis pela atividade antimicrobiana 

em óleos essenciais, são os compostos têrpenicos. No caso do óleo essencial de pau-rosa, o composto 
terpênico presente em maior abundância é o linalol (Sampaio 2005; Souza 2007). No entanto, não se 
pode afirmar que tal substância, seja a responsável pela atividade antifúngica evidenciada neste trabalho, 
pois há a possibilidade de moléculas presentes em menor abundância serem os responsáveis. Este 
estudo foi uma base indicativa para estudos mais acurados de separação e identificação de potenciais 
moléculas ativas para este fim. A cromatografia gasosa e espectrometria de massas (CG-EM) são 
técnicas que podem ser aliadas com o objetivo de separar e identificar tais moléculas. 
 
4.Conclusão  
No óleo essencial de Aniba rosaedora existem moléculas antifúngicas capazes de inibir fungos 
fitopatogêncos que atacam importantes culturas da Região Amazônica. Neste trabalho, o principal gênero 
sensível ao óleo essencial foi Colletotrichum, sendo uma maneira alternativa no controle de antracnose. 
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