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Sinopse 

 

 

Nesta tese estudou-se a produção, composição química e atividade antifúngica de extratos 

foliares (galhos e folhas) de três espécies de plantas produtoras de óleos essenciais, 

provenientes de plantios florestais, pertencentes à família botânica das Lauráceas, Aniba 

rosaeodora, Aniba canelilla e Aniba parviflora. Aspectos como rendimento e composição 

química dos óleos essenciais também foram investigados, bem como a atividade antifúngica 

dos óleos obtidos nos períodos de baixa e alta precipitação na Amazônia Central. 

 

 

Palavras-chave: Linalol, Anibas, moléculas voláteis, terpenos, antifúngicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 
  

 

Dedicatória 

 

Dedico esta obra: 

A minha família, sem ela nada disso seria possível; 

A minha esposa, responsável por toda a minha razão e motivação, e ao meu filho que ainda 

não nasceu mais é responsável por parte da minha motivação; 

Ao meu avô José Boanerges de Queiroz, grande motivador e incentivador da minha carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 
  

 

Agradecimentos 

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, pelo suporte técnico e infraestrutura 

usada nesta pesquisa; 

A Universidade do Estado do Amazonas – UEA, pelos laboratórios cedidos nesta pesquisa; 

À Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, na pessoa do pesquisador Lauro Barata, 

pela ajuda no acesso a coleta das amostras das plantas de Aniba parviflora; 

À Universidade de Campinas – UNICAMP e Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, 

Biológicas e Agrícolas-CPQBA, na pessoa do pesquisador Adilson Satoratto, pela ajuda nas 

análises em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas; 

Ao CNPq e CAPES pelas bolsas concedidas; 

Ao projeto Bionorte N.
o 
554307/2010-3, pelo financiamento de toda esta pesquisa; 

Ao meu orientador José Francisco de Carvalho Gonçalves, pela oportunidade de pesquisa, 

ensinamentos, incentivos, motivação, paciência e confiança que depositou em mim; 

Ao meu coorientador, Sergio Duvoisin Junior pela confiança sempre em mim depositada, 

ensinamentos em cromatografia e correções dos artigos; 

À pesquisadora Patrícia Melquiona Albuquerque, pelas correções e orientações durante a 

elaboração dos textos dos artigos; 

Ao pesquisador João Ferraz, pela ajuda nas coletas e análises de nutrientes foliares; 

Aos amigos do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Florestas Tropicais – PPG-CFT; 

Aos amigos e pesquisadores dos laboratórios de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do INPA e 

engenharia química da UEA, pela valiosa ajuda na elaboração desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 
  

 

Resumo 

Nesta pesquisa foi investigada a possibilidade de utilizar óleos essenciais como possíveis 

agentes antifúngicos, caracterizando e identificando quimicamente seus diferentes compostos 

e, contribuindo para identificar potenciais moléculas relacionadas à defesa das plantas. Os 

óleos essenciais de extratos foliares (galhos e folhas) de Aniba rosaeodora provenientes de 

plantios localizados em Manaus e Maués, e óleos essenciais de Aniba canelilla de um plantio 

de Manaus e Aniba Parviflora de um plantio localizado em Santarém no Pará, foram 

avaliados contra fungos fitopatogênicos de importância agrícola. O óleo essencial A. 

rosaeodora obtido a partir da hidrodestilação foi analisado por GC-MS e dezesseis 

constituintes foram identificados representando 98% do total do óleo essencial, dos quais o 

linalol foi o mais representativo, compondo até 80% do óleo essencial. O óleo de folhas e 

galhos (20,0 mg.mL
-1

) apresentaram significativa atividade antifúngica contra os fungos 

fitopatogênicos Colletotrichum gloeosporoides, apresentando halos de inibição medindo entre 

14,3 e 16,5 mm e CIM/CMF de 1,2 mg.mL
-1

; Colletotrichum sp., com halos de 12,1 a 14,3 

mm e CIM/CMF de 2,5 mg.mL
-1

;  e Colletotrichum guaranicola, com halos de 19,8 a 22,2 

mm e CIM/CMF de 0,6 mg.mL
-1

. Os óleos essenciais de A. canellila e A. parviflora também 

foi avaliada contra fungos fitopatogênicos de importância agrícola. O óleo essencial obtido a 

partir da hidrodestilação foi analisado por GC-MS e sessenta e quatro constituintes dos óleos 

essenciais foram identificados, dos quais o linalol foi o mais representativo compondo até 

40% do óleo essencial de A. parviflora, e o 1-nitro-2-feniletano da A. canellila compondo até 

90% do óleo essencial. O óleo de folhas e galhos A. parviflora (20,0mg.mL
-1

) apresentaram 

atividade antifúngica contra os fungos fitopatogênicos Colletotrichum gloeosporoides 

apresentando halos de inibição medindo entre 14,9 e 13,2 mm e CIM/CMF de 2,5 mg.mL
-1

; 

Colletotrichum sp., com halos de 10,0 e 10,2 mm e CIM/CMF de 5,0 mg.mL
-1

;  e 

Colletotrichum guaranicola, com halos de 9,5 a 9,1 mm e CIM/CMF de 1,2 mg.mL-1. Aniba 

canellila foi bem mais ativo contra os fungos apresentando halos de 14,7 e 14,6mm e 

CIM/CMF 0,6 mg.mL
-1

 contra fungo C. gloeosporoides, 11,5 e 11,7mm e CIM/CMF de 0,6 

mg.mL
-1

 contra o Colletotrichum sp.,  12,0 e 12,1mm e CIM/CMF 0,15mg.mL
-1

 

C.guaranicola. O linalol também apresentou atividade contra todos os cinco fungos. Diante 

dos resultados obtidos, fica provado que a utilização dos óleos essenciais das folhas e galhos 

dessas espécies podem eventualmente substituir o óleo extraído da madeira e a bioprospecção 

de metabólitos secundários de Lauráceas se mostraram ativos contra fungos e o seu uso 

possibilitará o desenvolvimento de fungicidas menos agressivos. 

Palavras-chave: Pau-rosa, 1-nitro-2-feniletano, Bioprospecção, Cromatografia.  
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1. Introdução  

A biodiversidade amazônica é uma fonte potencial de recursos biológicos, com 

inúmeras possibilidades de aplicação. O desafio, no entanto, é acessar essas potencialidades 

de forma a convertê-las em produtos e ou esclarecer processos funcionais relacionados ao 

crescimento e desenvolvimento das plantas. Por outro lado, os modelos desenvolvimentistas, 

equivocadamente, aplicados na Região têm contribuído para o aumento do número de 

espécies ameaçadas de extinção, devido às técnicas destrutivas que são aplicadas para o uso 

da floresta, onde algumas famílias botânicas são preferencialmente exploradas em detrimento 

do amplo espectro de possibilidades econômicas que podem oferecer.  

Dentre as espécies mais exploradas destacam-se espécies da família Lauraceae, que 

possui árvores de elevado valor econômico, com diversas utilizações, na Amazônia a 

principal função das plantas desta família é a produção de óleos essenciais onde se destacam 

as espécies Aniba rosaeodora; Aniba canellila; Aniba guianensis; Licaria puchury-major; 

Ocotea odorífera. Outras espécies são amplamente usadas na medicina popular como Ocotea 

aciphylla (Nees) Mez; Ocotea spectabilis (Meissn.) Mez.; Ocotea guianensis Aubl., Ocotea 

barcellensis Mez; Licaria puchury-major Kosterm.; Aniba riparia (Nees) Mez; Aniba 

hostmanniana (Nees) Mez, espécies fornecedoras de madeira (Ocotea puberula Nees.; Ocotea 

guianensis Aubl.; Ocotea acutifolia Mez; Ocotea aciphylla (Nees) Mez; Aniba terminalis 

Ducke). Além de outras espécies utilizadas na alimentação como o abacate, a canela e o louro 

(Persea americana; Cinnamomum verum e Laurus nobilis);  fabricação de papel, compensado 

e produção de energia (Marques, 2001).   

Um fato marcante que deve nortear políticas públicas e estudos com espécies da 

família Lauraceae é que somente do pau-rosa (Aniba roseodora Ducke) são cortadas muitas 

vezes, por meio de cortes rasos. Anualmente, para efeito de extração dos óleos essenciais dos 

caules, cerca de três mil árvores são cortadas e os troncos são transformados em fragmentos 

para a extração dos óleos, este método rudimentar é responsável por incluir a A.rosaeodora na 

lista de espécies ameaçadas de extinção. Outras espécies como a Aniba canelilla H.B.K.; 

Dicypellium caryophyllatum Nees; Ocotea basicordatifolia Vattimo; Ocotea catharinensis 

Mez; Ocotea cymbarum H.B.K.; Ocotea langsdorffi Mez; Ocotea porosa (Nees) Barroso; 

Ocotea pretiosa Mez, também vem sendo exploradas de forma predatória, o que poderá 

incluí-las brevemente na lista de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, 1992).  

 No intuito de agregar técnicas que possibilitem aperfeiçoar o potencial produtivo das 

espécies produtora de óleos essenciais, com ênfase naquelas pertencentes à família botânica 
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das Lauraceae, nesta pesquisa foram desenvolvidos estudos que complementam os 

conhecimentos já adquiridos sobre os teores de óleos essenciais extraídos de diferentes partes 

destas espécies, conforme descrito por Chaar (2000). Mas, estrategicamente, nesta pesquisa 

foi dado foco as pesquisas com folhas e galhos, diferente dos estudos tradicionais que 

analisam, preferencialmente, o material extraído do tronco das árvores. A razão para escolha 

destes diferentes materiais biológicos (folhas e galhos) é confirmar a introdução de um 

modelo alternativo de exploração, possibilitando o manejo de plantios ex situ, contribuindo 

assim para o uso e sustentabilidade das espécies A.rosaeodora, A.canelilla e A. parviflora. 

Além da tradicional espécie de pau-rosa (A. rosaeodora Ducke), esta pesquisa incluiu também 

duas outras espécies da família Lauracea, A. parviflora e A. canelilla potencialmente 

produtoras de novos óleos essenciais para a indústria de perfumaria e cosméticos. No entanto, 

essa tese direcionou-se para a possibilidade dos óleos essenciais das Anibas também se 

prestarem como potenciais fornecedoras de novas substâncias antifúngicas (contribuindo para 

as reações de defesa das plantas contra doenças fungicas), seguindo a natureza química de 

muitos outros óleos essenciais e outras substâncias do metabolismo secundário das plantas 

que tem sido descritos na literatura (Lee et al, 2008).  

 No aspecto relacionado ao processo de defesa das plantas é sabido que os organismos 

fitopatogênicos, tais como fungos, nematóides, bactérias e vírus causam quantidade 

significativa de doenças para os vegetais (Montesinos, 2003). Fungos fitopatogênicos são 

responsáveis por perdas consideráveis em culturas economicamente importantes (Fletcher et. 

al, 2006). Também causam sérios problemas em alguns programas de manejo florestal 

(Osorio et al., 2009). 

O controle de doenças causadas por fungos fitopatogênicos é realizado quase que 

exclusivamente com aplicações de agroquímicos de alta periculosidade, provocando diversos 

problemas ambientais e resistência dos patógenos a esses produtos. O emprego de extratos 

vegetais com potencial antifúngico tem se constituindo uma das alternativas que vem sendo 

pesquisadas para reduzir os problemas provocados pelos agrotóxicos (Isman, 2000). 

O fato é que o óleo essencial das Anibas pelas suas características químicas representa 

nos dias atuais, uma “commodity” de grande valor agregado e esta valorização tem levado ao 

extrativismo predatório. Por outro lado, a crescente demanda do mercado por novos produtos 

tem levado a produção de biofungicidas não impactantes ao meio ambiente e à saúde humana. 

Dessa forma, a bioprospecção de metabólitos secundários de Lauráceas que sejam ativos 

contra fungos e o seu uso de forma sustentável a partir de plantios florestais bem conduzidos 
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no campo possibilitará o desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade da Região 

Amazônica. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1. Plantas e óleo essenciais 

Geneticamente, pode-se afirmar que um óleo essencial é a fração volátil de uma planta 

aromática, produzido e armazenado no interior de células, de tecidos ou de órgão vegetais 

distintos. O óleo essencial é um líquido concentrado, hidrofóbico, contendo uma mistura 

complexa de moléculas voláteis sintetizadas pelo metabolismo secundário de plantas, e 

armazenados em estruturas secretoras especializadas, quer sobre a superfície da planta ou 

dentro de tecidos que formam as folhas, os cálices de flores, frutos e raízes (Lahlou, 2004).  

Algumas plantas possuem cavidades secretoras que consiste em estruturas esféricas 

revestidas de células secretoras que produzem óleos essenciais, é o caso de frutas e folhas de 

citrus e eucaliptos, e botões de flores do cravo (Figura 1A). Ductos secretores de óleos 

essenciais são encontrados em plantas das famílias Apiaceae e Asteraceae, e são formados a 

partir da fusão das cavidades secretoras adjacentes (Figura 1B). Algumas células das 

cavidades secretoras podem se diferenciar para formar células epiteliais secretoras. Tricomas 

glandulares encontrados em plantas de lavanda, orégano e hortelã são apêndices epidérmicos 

modificados com uma cutícula que recobre os tricomas e armazena os óleos essenciais (Figura 

1C) (Turner et al., 2000; Svoboda et al., 2001; Sousa et al., 2005).  

Os constituintes dos óleos essenciais podem ser classificados em derivados 

fenilpropanóidicos ou benzenóicos (aromáticos), ou de derivados terpenóidicos (unidade de 

isopropeno), de acordo com a sua origem biossintética (Pichersky et al.,2006). 

 

 

Figura 1. A – Cavidade secretora de óleos essenciais da folha de eucalipto; B - Ducto secretor 

de óleos essenciais, encontrado na região do parênquima fundamental de Foeniculum vulgare 

(setas); C - Tricomas glandulares de plantas de lavanda. (Fonte: Tumer et al.,2000; Sousa et 

al., 2005; www.dbs.umt.edu).  
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2.2. Função dos óleos essenciais nas plantas 

Os óleos essenciais possuem algumas funções fisiológicas e ecológicas para as plantas 

que embora não sejam requeridos para o processo de metabolismo primário, muitos são 

requeridos para a manutenção da espécie e no processo de adaptação ao meio ambiente, 

estabelecendo relações determinantes entre plantas e outros organismos nos seus diferentes 

nichos ecológicos. Os componentes voláteis das flores e frutos servem como atrativo para os 

polinizadores e dispersores de sementes, também podem atuar no mecanismo de defesa contra 

inimigos naturais das plantas, como predadores herbívoros e organismos fitopatogênicos 

como fungos, bactérias, vírus e nematóides. Além de atividades alelopáticas inibindo a 

respiração de raízes e a germinação de plantas competidoras (Dudareva et al.,2004). 

2.3. Biosíntese dos óleos essenciais  

A biossíntese dos terpenos acontece por duas rotas metabólicas diferentes: O caminho 

do mevalonato (MVA) no citoplasma das células e o caminho do metileritritol (MEP) nos 

plastídios das células (Dudareva et al.,2004). Os precursores formados nestes caminhos são 

dois isômeros, o pirofosfato de isopentenila (IPP) e o pirofosfato de dimetilalila (DMAPP). 

No citosol o IPP e o DMAPP são sintetizados a partir de três moléculas de acetil-CoA, logo 

percebe-se a participação do processo respiratório na síntese dos mesmos. Enquanto que nos 

plastídios, a síntese é derivada a partir do piruvato e do gliceraldehido-3-fosfato através da 

metileritritol-fosfato. Nos plastídios o pirofosfato de dimetilalila (DMAPP) gerado a partir da 

via MEP, e é utilizado pelas isopreno sintases para formar os isoprenos. Nos plastídios, a 

junção de uma molécula de IPP e uma molécula de DMAPP catalisada pela enzima geranil 

pirofosfato sintase (EC 2.5.1.1) (GPPS) forma o geranil pirofosfato (GPP) uma molécula com 

10 carbonos, precursor universal de todos os monoterpenos. No citosol, a condensação de 

duas moléculas de IPP e uma molécula de DMAPP, catalisada pela enzima farnesil 

pirofosfato sintase (EC 2.5.1.92) (FPPS) resulta na formação da farnesil pirofosfato FPP, uma 

molécula com 15 carbonos, o precursor natural dos sesquiterpenos (Figura 2) (Pichersky et 

al.,2006; Dudareva et al.,2006) 

Fenilpropanóides e benzenóides derivados da fenilalanina constituem uma classe de 

diversos compostos voláteis envolvidos na reprodução e na defesa das plantas. Ao contrário 

dos terpenos, para o qual existem informações abrangentes sobre sua biossíntese, pouco se 

sabe sobre os mecanismos bioquímicos que conduzem à formação de fenilpropenos e seus 

derivados. No primeiro passo da biossíntese fenilpropenos, a fenilalanina é convertida em 

ácido cinâmico, numa reação catalisada pela enzima L-fenilalanina amónia-liase (EC 



17 
 

4.3.1.24). Nas próximas etapas uma variedade de ácidos hidroxicinâmicos, aldeídos e álcoois 

são formados a partir do ácido cinâmico por meio de uma série de reações de metilação e 

hidroxilação. Alguns destes intermediários podem ser convertidos em compostos voláteis, 

como o eugenol (Pichersky et al.,2006).  

Compostos benzenóides também se originam a partir do ácido cinâmico como um 

ramo lateral da via geral do fenilpropanóide. A sua síntese exige o encurtamento da cadeia 

lateral do trans-cinâmico por uma unidade de C2 (Pichersky et al.,2006; Dudareva et 

al.,2006). A síntese a partir do ácido cinâmico pode ser verificada abaixo na (Figura 2). 

 

Figura 2. Processo resumido da síntese dos componentes dos óleos essenciais na célula 

vegetal. A síntese do esqueleto de carbono que forma os monoterpenos ocorre nos plastídios, 

e a maior parte das reações de modificações para formação dos diferentes monoterpenos 

ocorre no citoplasma, bem como as reações para a formação dos fenilpropanóides e 

benzenóides. 

2.4. Química dos óleos essenciais 

 Vários fatores influenciam na quantidade e composição química dos óleos essenciais. 

Dentre os principais fatores incluem-se as condições do solo, variações geográficas e 

sazonais, genética, o método de colheita, técnica de isolamento, e parte da planta em análise. 

Além disso, cada planta pode produzir vários quimiotipos com diferentes variações 

bioquímicas que alteram a composição e proporção dos componentes dos óleos essenciais e, 

que também podem afetar a sua eficiência terapêutica e biológica.  
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2.4.1. Terpenos 

Os compostos terpênicos são os mais comuns em espécies produtoras de óleos 

essenciais e são derivados da condensação de unidades de isoprenos podendo ser classificados 

de acordo com o número destas unidades no esqueleto de carbono em: Monoterpenos (C10), 

Sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20) e Triterpenos (C30). Os monoterpenos e 

sesquiterpenos são os mais frequentemente encontrados em óleos essenciais compondo até 

90% do conteúdo total (Lahlou, 2004). 

2.4.2. Monoterpenos 

Os monoterpenos são os compostos mais representativos conforme percentual acima 

descrito na composição dos óleos essenciais e, praticamente, todos são derivados do geranil 

pirofosfato (GPP). Esses compostos são caracterizados por possuírem 10 átomos de carbonos, 

resultado da união de duas unidades de isoprenos. Exemplos comuns de monoterpenos são o 

Linalol, Limoneno e β-pineno (Lahlou, 2004). 

                                                                                       

 

2.4.3. Sesquiterpenos  

Por sua vez, os sesquiterpenos também são comuns em óleos essenciais e são 

derivados do farnesil pirofosfato (FPP) na rota biosintética. Caracterizados por possuírem 15 

átomos de carbonos, exemplos comuns desses compostos são: β-cariofileno, α-farneseno e β-

bisaboleno (Lahlou, 2004). 

    

  

 

Linalol Limoneno β-pineno 

β-cariofileno α-farneseno β-bisaboleno 
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 2.5. Métodos de extração de óleos essenciais  

Os métodos de extração dos óleos essenciais variam de acordo com o tecido ou órgão 

da planta em que ele se encontra bem como o mesmo será utilizado (Craveiro, 1981). 

Historicamente, os métodos mais aplicados são: Enfloração, prensagem, extração com 

solventes orgânicos, extração por fluído supercrítico e o arraste a vapor. Todos apresentam 

vantagens e desvantagens técnicas. 

2.5.1. Enfloração 

  Esse método já foi muito utilizado, mas atualmente é empregado apenas por algumas 

indústrias de perfumes, no caso de algumas plantas com baixo teor de óleo de alto valor 

comercial. É empregado para extrair óleo essencial de pétalas de flores. As pétalas são 

depositadas, à temperatura ambiente, sobre uma camada de gordura, durante certo tempo, em 

seguida, estas pétalas esgotadas são substituídas por novas até a saturação total, quando a 

gordura é tratada com álcool. Para se obter o óleo essencial, o álcool é destilado a baixa 

temperatura, e o produto assim obtido possui alto valor comercial (Simões et. al., 1999).  

 Esta técnica é empregada em flores que possuem baixo teor de óleo essencial, sendo 

este extremamente instável, não podendo ser destilado por arraste a vapor, pois pode sofrer 

perdas quase completas de seus compostos aromáticos (Pinheiro, 2003). Este processo é 

considerado bastante lento, complexo e caro, por este motivo, atualmente, é muito pouco 

utilizado para se obter óleo essencial. 

2.5.2. Prensagem a frio 

 Esse método é empregado para a extração dos óleos essenciais de frutos cítricos. Os 

pericarpos desses frutos são prensados e a camada que contém o óleo essencial é, então, 

separada. Posteriormente, o óleo essencial é separado da emulsão formada com a água por 

decantação, centrifugação ou destilação fracionada (Simões, 1999). No caso específico do 

Brasil, cuja exportação de óleos essencial de laranja é significativa, a prensagem a frio vem 

sendo utilizada em grande escala nas unidades de extração de suco de laranja no estado de 

São Paulo (Biasi e Deschamps, 2009).  
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2.5.3. Extração com solventes orgânicos 

 O fato de determinados tipos de óleos essenciais serem muito instáveis em alguns 

órgãos vegetais, não suportando aumentos de temperatura, como no caso das pétalas de flores 

no método da enfloração, fez com que esta técnica fosse adotada em casos particulares de 

obtenção de óleos essenciais. Neste caso, utilizam-se solventes orgânicos tais como hexano, 

benzeno, metanol, etanol, propanol, acetona, pentano e diversos solventes clorados, que além 

de extraírem o óleo essencial, extraem outros compostos lipofílicos como ceras e pigmentos 

que são caracterizados como contaminantes do óleo essencial. Por isso, os produtos obtidos 

assim raramente possuem valor comercial (Biasi e Deschamps, 2009; Filippis, 2001).  

2.5.4 Extração por fluído supercrítico 

 Esse método permite recuperar os aromas naturais de vários tipos, não somente óleo 

essencial, de modo bastante eficiente e, atualmente, é um dos métodos de escolha para 

extração industrial de óleos essenciais. Nenhum traço de solvente permanece no produto 

obtido, tornando-o mais puro do que aqueles obtidos por outros métodos. Para tal extração, o 

CO2 é primeiramente liquefeito por compressão e, em seguida, aquecido a uma temperatura 

superior a 31ºC. Nessa temperatura, o CO2 atinge um quarto estado, no qual sua viscosidade é 

análoga à de um gás, mas sua capacidade de dissolução é elevada como a de um líquido. Uma 

vez efetuada a extração, faz-se o CO2 retornar ao estado gasoso, resultando na sua total 

eliminação (Simões, 1999). A principal desvantagem do uso desta técnica é o seu alto grau de 

periculosidade, devido às altas pressões empregadas na mesma, bem como o seu alto custo 

(Serafini et al., 2002; Filippis, 2001). 

2.5.5. Arraste por vapor de água 

 Na indústria de óleos essenciais existem três tipos de extrações, distinguidas pela 

forma como se estabelece o contato entre a amostra e a água, na fase líquida ou de vapor; a 

primeira é chamada de hidrodestilação, onde a amostra fica imersa na água contida numa 

caldeira, a segunda de destilação pela água e vapor, onde uma rede colocada na parte inferior 

de uma caldeira mais alta separa a água da amostra e a terceira de destilação pelo vapor de 

água, onde a amostra é colocada em uma caldeira e o vapor de água ali injetado provém de 

um gerador próprio, independente (Simões, 1999; Biasi e Deschamps, 2009). 

 A indústria utiliza, de preferência, o terceiro método, pois, em relação aos demais 

métodos, o contato da amostra com a água torna-se reduzido, e a hidrólise dos ésteres e a 

polimerização de outros constituintes, em particular dos aldeídos, é menos acentuada (Serafini 

et al., 2002). 
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2.6. Análises dos componentes dos óleos essenciais por técnicas analíticas 

 Análise química de óleos essenciais geralmente é realizada utilizando cromatografia 

gasosa - CG (análise quantitativa) e cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 

massas CG/EM (análise qualitativa), cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Este 

procedimento vem sendo aplicado com sucesso na identificação de substâncias de estruturas 

conhecidas porque, em sua maioria, os dados gerados podem ser comparados diretamente 

com os valores de tempo de retenção (índice de retenção) obtidos em colunas de polaridades 

diferentes e com os espectros de massas dos constituintes voláteis publicados, e os das 

bibliotecas eletrônicas disponíveis (Adams, 2007).  

As técnicas espectroscópicas são usadas como técnicas complementares quando não 

foi possível identificar um composto usando nenhuma das técnicas anteriores ou usando as 

bibliotecas de massa espectrais disponíveis, dentre estas técnicas as mais frequentes utilizadas 

são a Espectroscopia de Ultravioleta (UV), Infravermelho (IV), Ressonância Magnética 

Nuclear de Hidrogênio e de Carbono 13 (RMN 
1
H e 

13
C). A seguir serão descritas as 

principais técnicas usadas nos estudos de óleos essenciais. 

2.6.1. Cromatografia Gasosa (CG) 

 A análise de misturas complexas como os óleos essenciais requer a aplicação de 

métodos analíticos modernos e instrumentação adequada. Diferentes técnicas cromatográficas 

são predominantes na análise de voláteis; em particular, métodos de cromatografia gasosa que 

resultam na separação da mistura em componentes individuais (Marriott et al., 2001; Lahlou, 

2004). Assim, a cromatografia permite determinar, qualitativamente e quantitativamente, as 

frações individuais observadas nos cromatogramas.  

2.6.2. Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM)  

 Existem no mercado várias empresas que oferecem o conjunto cromatográfico a gás-

espectrometria de massas (CG-EM), acoplado por meio de uma interface que aumenta a 

concentração da amostra no gás de arraste, aproveitando à maior difusibilidade do gás. A 

velocidade de varredura é grande o suficiente para permitir a obtenção de diversos espectros 

de massas por pico eluído no cromatógrafo. A conexão direta de colunas capilares de 

cromatografia gasosa ao espectrômetro de massas, sem a interface de enriquecimento, permite 

várias varreduras de massas rápidas em pontos diferentes de um pico cromatográfico, de  

modo a testar sua  homogeneidade. Desse modo, é possível resolver picos cromatográficos 

parcialmente superpostos. Assim, a espectrometria de massas acoplada à cromatografia 

gasosa fornece as fragmentações dos componentes individuais separados (Adams, 2007).  
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 Na técnica de impacto de elétrons (IE), mais comumente usada em espectrometria de 

massas, um espectrômetro de massas bombardeia moléculas na fase vapor com um feixe de 

elétrons de alta energia e registra o resultado do impacto dos elétrons como um espectro de 

íons separados na base da razão massa/carga (m/z). A maior parte dos íons formados tem 

carga unitária. Os espectros de massas são obtidos rotineiramente com o uso de um feixe 

eletrônico de energia de 70 eV. O evento mais simples que pode ocorrer em fase gasosa é a 

remoção de um único elétron pelo feixe, com formação do íon molecular, um cátion-radical 

(M+). O ponto simples representa o elétron desemparelhado. A maior parte dos íons 

desintegra-se, dando, no caso mais simples, um fragmento carregado positivamente e um 

radical. Assim, forma-se certo número de fragmentos iônicos que podem ser posteriormente 

decompostos em fragmentos menores (Marriott et al., 2001; Lahlou, 2004; Silverstein et al., 

2007). 

A grande maioria dos trabalhos com óleos voláteis existentes na literatura descreve a 

identificação de seus constituintes através da técnica de CG/EM e ou associada ao cálculo do 

índice de Kovatz. O uso desta técnica requer bancos de dados que contenham os valores dos 

tempos de retenção e os espectros de massas para serem confrontados com os dados 

experimentais obtidos, e o grande problema é que, tais dados nem sempre estão disponíveis e 

muitas vezes sequer existem nas bibliotecas disponíveis. Além disso, existe muita variação 

entre espectros obtidos em instrumentos diferentes. Por esse motivo é que outras diferentes 

técnicas espectrais são adotadas na tentativa de desvendar quais moléculas compõem os óleos 

essenciais. 

2.6.3. Espectroscopia na Região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis) 

Os métodos espectroscópicos são uma alternativa para as avaliações cromatográficas 

de compostos voláteis, essas técnicas proporcionam informação direta acerca da composição 

de uma amostra particular sem prévia separação dos seus componentes. 

A absorção molecular na região do UV e do Visível depende da estrutura eletrônica da 

molécula. A absorção de energia é quantizada e conduz à passagem dos elétrons de orbitais do 

estado fundamental para orbitais de maior energia em estado excitado. Para muitas estruturas 

eletrônicas esta absorção ocorre em uma porção acessível do UV. Na prática, a 

espectrofotometria no UV é limitada, na maior parte, aos sistemas conjugados (Silverstein et 

al., 2007). 
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2.6.4. Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (IV) 

A espectroscopia no infravermelho pode ser usada para obter informações acerca dos 

grupos funcionais da composição dos óleos essenciais, principalmente grupos contendo 

oxigênio, uma vez que as vibrações moleculares são perceptíveis nessa região do espectro. 

Apesar de ser uma técnica altamente sensível, é pouco seletiva no caso de misturas de vários 

componentes e difícil para fazer medidas quantitativas de concentrações de componentes 

individuais de misturas como os óleos essenciais (Ralph, 1983). Uma resposta positiva desta 

técnica para algum grupo funcional deve ser sempre somada a outras técnicas como 

ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas para uma determinação mais exata.      

Portanto, é uma técnica pouco provável de ser adotada nos estudo de óleos essenciais, uma 

vez que, estes extratos normalmente são misturas complexas de até 60 diferentes moléculas, o 

que torna uso desta técnica altamente custosa.  

2.6.5. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 A espectroscopia de RMN é uma técnica indispensável para a determinação estrutural 

de compostos orgânicos, contribuindo para o estabelecimento do esqueleto da molécula.  

 Para a obtenção dos espectros de ressonância, submete-se a amostra a um campo 

magnético externo, de forma que determinados núcleos que apresentam um momento 

magnético nuclear (núcleos com número de massa ímpar como 
1
H, 

13
C, por exemplo) podem 

entrar em ressonância com a radiofreqüência aplicada, absorvendo a energia eletromagnética 

em freqüências características para cada núcleo, conforme sua vizinhança química. Os 

resultados obtidos com a utilização desse método são muito importantes para desvendar a 

estrutura de praticamente todas as moléculas contidas em produtos naturais, incluindo os 

metabólitos secundários vegetais. Os espectros de RMN de próton (RMN 
1
H) e de carbono 13 

(RMN 
13

C) são os mais utilizados e a sua interpretação permite caracterizar o número e o tipo 

de átomos de H e C, em função da localização e do desdobramento dos sinais correspondentes 

à absorção da energia eletromagnética. Permitindo assim identificar a proximidade espacial 

ou mesmo a conectividade de alguns átomos em particular, auxiliando dessa maneira, na 

montagem do “quebra-cabeça” constituído pelas diferentes partes da molécula (Silverstein et 

al., 2007). 

 A RMN de 
13

C parece ser a técnica espectroscópica mais indicada para a identificação 

de substâncias desconhecidas em óleos essenciais, uma vez que os sesquiterpenos constituem 

uma classe de substâncias naturais com uma gama muito grande de possibilidades estruturais. 

Um fator limitante para o uso de tal técnica é a existência de poucos dados de RMN de 
13

C 
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disponíveis na literatura, os quais possam ser empregados como modelos, especialmente 

quando se tratam de sesquiterpenos sem oxigenação ou mono-oxigenados, ou seja, aqueles 

que comumente fazem parte dos óleos voláteis. Apesar desta dificuldade, a utilização da 

metodologia aqui descrita tem proporcionado a identificação de vários sesquiterpenos, 

inclusive alguns inéditos (Brochini et al., 1999). 

 2.7. Importância econômica dos óleos essenciais 

Os óleos essenciais ocupam um importante lugar na indústria de base farmacêutica, 

cosmética agro-industrial entre outras, os óleos essenciais se tornaram ingredientes 

indispensáveis em muitas esferas de atividades, eles são suplementos para produtos como 

perfumes, fármacos, desinfetantes, sabonetes, plásticos, tintas, borrachas, inseticidas e outras 

mercadorias (Robles e Garzino, 1998; Maia et al., 2001).  

Os óleos essenciais constituem aproximadamente 17% do mercado mundial de 

fragrâncias. A estimativa de produção mundial de óleos essenciais varia de quarenta a 

sessenta mil toneladas por ano. Além dos óleos essenciais obtidos de plantas, produtos 

sintéticos são encontrados no mercado. Esses óleos sintéticos podem ser imitações dos 

naturais, mas de constituição limitada em relação à diversidade de compostos dos naturais. 

Porém, os sintéticos excedem em número os naturais no mercado, devido à disponibilidade do 

produto natural em quantidades suficientes a um preço fixo e acessível durante certo tempo. 

Para o uso farmacêutico e cosmético, somente os naturais são sugeridos pelas farmacopéias. 

Exceções são aqueles óleos que contém somente uma substância, como o óleo essencial de 

baunilha (que contém vanilina). Nesses casos, algumas farmacopéias sugerem também os 

equivalentes sintéticos (Catarino et al., 2009). 

Na Amazônia o único óleo essencial produzido que chegou a ser exportado é o de pau-

rosa (Aniba rosaeodora Ducke), o Brasil é o único fornecedor de óleo essencial desta espécie 

no mundo. Foi o primeiro óleo essencial extraído em larga escala e exportado pelo Brasil. Sua 

exploração começou em 1925, inicialmente no Pará e depois no Amazonas. Em 1927, a 

produção nacional atingiu 200 t, não havendo mercado para absorver o volume produzido, o 

pico de produção ocorreu nos anos 60, quando cerca de 500 t anuais eram exportadas. Porém, 

está produção foi progressivamente reduzida com a introdução do linalol sintético no mercado 

e da própria escassez do pau-rosa que obrigou os produtores a penetrar cada vez mais na 

floresta para obter a matéria prima com consequente aumento do custo de produção, desde 

então a produção e exportação deste produto teve redução significativa devido à dificuldade 
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dos produtores em conseguir licenças ambientais e exigências do mercado exterior de um selo 

verde que garanta a sua origem sustentável (Bizzo et al.,2009).  

 Segundo dados do ALICE-Web (Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)), o óleo 

essencial de pau-rosa é vendido a R$ 500/litro, e segundo a Secretaria de Estado de 

planejamento e desenvolvimento econômico do Amazonas (SEPLAN), o Amazonas deve 

voltar a exportar óleo essencial de pau-rosa, a partir de fevereiro de 2015. Essa é a previsão da 

Plantamazon Indústria e Comércio de Produtos Florestais que conta com o início da poda e 

extração da essência no município de Novo Aripuanã no Amazonas. A operação de 

exportações da empresa vem sendo articuladas há 18 anos com o inicio de um projeto 

combina replantio em áreas degradadas com espécies economicamente viáveis como pau-

rosa, copaíba e guaraná, além de 15 espécies de ervas de onde se extrai essências. Uma 

primeira coleta de essências já foi enviada para o Japão como amostra do produto que será 

exportado (Fonte: SEPLAN). 

2.8 A família Lauraceae 

As plantas da família Lauraceae apresentam-se amplamente distribuídas nas regiões 

tropicais e subtropicais do planeta, sendo formadas por 49 gêneros e 2.500 - 3.000 espécies, 

ocorrendo em todo o mundo, principalmente nas florestas da América Central e do Sul (Werff 

e Richter, 1996).  

 As espécies desta família destacam-se pela sua importância econômica. Algumas 

espécies têm sido utilizadas pelas indústrias para fabricação de diversos produtos, entre eles 

destacam-se as espécies aromáticas e produtoras de óleos, essas espécies alcançam alto valor 

no mercado. As espécies aromáticas desta família estão compreendidas principalmente entre 

os gêneros: Aniba, Nectandra, Octea, Licaria e Dicypellium (Marques, 2001). 

 O gênero Aniba compreende cerca de 41 espécies cuja maioria encontra-se na 

Amazônia. Algumas espécies são exploradas para a preparação de produtos medicinais, 

porém as espécies desse gênero são mais conhecidas pela produção e constituição dos seus 

óleos essenciais para a indústria de perfumaria, entre os quais destacam-se as espécies A. 

roseadora Ducke e A. Duckei Kostermans que possuem o linalol como principal constituinte 

do seu óleo essencial muito utilizado como fixador (Melo et al, 2006). Outras espécies, como 

A. canellila (H.B.K) Mez e A. parviflora (Meissn) Mez também são usadas na perfumaria. 

Porém, esta última, é de ocorrência muito rara, o que restringe sua exploração (Marques, 

2001). 

 As espécies produtoras de óleos do gênero Aniba podem ainda ser agrupadas em três 

grupos, de acordo com o constituinte químico predominante no óleo essencial: o grupo do 
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linalol formado pelas espécies A. roseodora, A. duckei; o grupo do benzoato que reúne as 

espécies A. fragans, A. firmula, A. gardneri (Meiss.) Mez, A. burchelli Kosterm., A. 

parviflora, A. permolis (Nees) Mez, A. guianensis Aubl., e o grupo do alibenzeno A. canellita, 

A. hostmanniana (Nees) Mez, A. pseudocoto (Reesby) Kosterm (Moraes et al., 1972; Gottlieb 

et al., 1981). Cabe ressaltar que o Benzoato de benzila foi anteriormente localizado em C. 

zeylanicum (Gottlieb, 1972) e O. teleiandra (Naves et al., 1961). 

2.9. Considerações sobre fungos fitopatogênicos  

Fungos são organismos eucariontes, aclorofilados, heterotróficos, que se reproduzem 

sexuada e assexuadamente e cujas estruturas somáticas são geralmente filamentosas e 

ramificadas, com parede celular contendo celulose ou quitina, ou ambos A maioria dos fungos 

é constituída de espécies saprófitas que desempenham a importante função de decomposição 

na biosfera, degradando produtos orgânicos e devolvendo carbono, nitrogênio e outros 

componentes ao solo, tornando assim disponíveis às plantas. Cerca de 100 espécies de fungos 

produzem doenças no homem e quase o mesmo número em animais, a maioria das quais são 

enfermidade superficiais da pele ou de seus apêndices. No entanto, mais de 8.000 espécies de 

fungos causam doenças em plantas, sendo que todas as plantas são atacadas por algum tipo de 

fungo, e cada um dos fungos parasitas atacam a um ou mais tipos de plantas. (Windham et al., 

2010). Diante das informações acima mencionadas já é possível perceber quão é importante, 

especialmente, para o setor agrícola a descoberta de novas substâncias capazes de controlar os 

fungos fitopatogênicos.  

A maioria dos fungos fitopatogênicos passa parte de seu ciclo de vida nas plantas que 

lhe servem de hospedeiro, e outra parte no solo ou em restos vegetais depositados sobre este 

substrato. Alguns fungos passam todo o seu ciclo de vida sobre o hospedeiro e somente seus 

esporos se depositam no solo, onde permanecem em dormência até que sejam levados a um 

hospedeiro no qual germinam e se reproduzem. Outros fungos devem passar parte de seu ciclo 

de vida como parasitas de seu hospedeiro e parte como saprófitas sobre os tecidos mortos 

depositados no solo. No entanto, este último grupo de fungos se mantém em estreita 

associação com os tecidos do hospedeiro, não se desenvolvendo em qualquer outro tipo de 

matéria orgânica (Mizubuti e Maffia, 2007; Windham et al., 2010). Os conhecimentos sobre a 

biologia, fisiologia e mecanismos de ação muitas vezes são determinantes se estabelecer os 

seus controles. 

Esses fungos geralmente necessitam de agentes como o vento, água, insetos, aves, 

outros animais e o homem para poder disseminar de uma planta a outra e inclusive a 

diferentes partes de uma mesma planta. Os fungos fitopatogênicos podem penetrar no 
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hospedeiro diretamente (a nível subcuticular, bem como a nível celular com haustório, 

micélio intercelular, micélio intercelular com haustório, ou apressório e micélio intracelular), 

por aberturas naturais (estômatos, lenticelas e hidatódios) ou por ferimentos (artificiais ou 

naturais pela rachadura de raízes, bem como através da ação do fungo, pela morte e 

maceração das células a frente do seu avanço) (Mizubuti e Maffia, 2007). Esses patógenos são 

responsáveis por perdas consideráveis na agricultura, levando a utilização de agrotóxicos cada 

vez mais agressivos ao meio ambiente e a saúde humana.  Alternativamente mudanças nos 

meios de crescimento dos fitopatogênicos associados a efetividade de moléculas orgânicas 

podem trazer resultados muito favoráveis para as culturas, e para produção agrícola. 

2.9.1 Testes de bioatividade dos óleos essenciais 

 Atualmente, além da caracterização química, procura-se expandir a utilização dos 

óleos essenciais. Como já se sabe esses óleos já são utilizados na indústria de cosméticos, na 

indústria farmacêutica, entre outras. Pensando nisso que os óleos essenciais obtidos nessa 

pesquisa serão utilizados em testes de bioatividade contra fungos fitopatogênicos. 

Recentes pesquisas, em diferentes países, confirmam que óleos essenciais de plantas 

não apenas repelem insetos, mas têm ações específicas como fumigante, inseticida de contato, 

além de ação fungicida contra importantes patógenos de plantas (Isman, 2000).  

Embora efetivos e comumente utilizados na proteção de diferentes culturas, o uso de 

fungicidas sintéticos no combate a fungos fitopatogênicos possui sérias restrições, visto que 

estes estão associados à poluição ambiental e problemas de saúde (Seo et al., 2009). O uso de 

fungicidas sintéticos também não é permitido na produção de alimentos orgânicos, em função 

da rejeição dos consumidores (Osorio et al., 2009). Além disso, a resistência de 

microrganismos fitopatogênicos a fungicidas disponíveis comercialmente leva a um controle 

ineficiente de doenças nas diferentes plantações (Aguin et al., 2006).  

Diversos estudos sobre a toxicidade de metabólitos secundários de plantas frente a 

fungos fitopatogênicos têm sido reportados, estes compostos apresentam excelente potencial 

como novos fungicidas para o controle de fungos fitopatogênicos (Lee et al., 2008; Osorio et 

al., 2009; Rosas-Burgos et al., 2009). O uso de óleos essenciais extraídos de plantas também 

está sendo estudado, como uma alternativa para o controle biológico de culturas vegetais de 

alto valor comercial, visto que estas substâncias constituem uma rica fonte de compostos 

químicos bioativos e, não apresentam toxicidade, pois são utilizadas como fragrâncias e 

agentes flavorizantes em alimentos e bebidas (Isman, 2000; Simic et al., 2004; Bendahou et 

al., 2008; Kordali et al., 2008; Pinto, et al.,2013). Vários compostos, incluindo alcoóis, 
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aldeídos, derivados de ácidos graxos, terpenóides e fenóis estão presentes em óleos essenciais 

de plantas. Atuando de forma sinérgica, ou independente, estas moléculas contribuem para as 

atividades inseticida, antifúngica e nematicida destes óleos (Lee et al, 2008; Park et al., 2012). 

A inclusão do pau-rosa na lista de espécies ameaçadas de extinção obrigou os 

produtores a implantar plantios equivalentes à sua produção anual seguindo as normas para a 

sua exploração, industrialização e comercialização de acordo com a portaria 01/98, 

18.08.1998. Hoje estima-se que no Amazonas existam aproximadamente 50 mil árvores de 

pau-rosa, em sistemas de plantios, nos municípios de Silves, Presidente Figueiredo, Jutaí, 

Maués e Novo Aripuanã (AM). Iniciativas privadas e de órgãos governamentais têm 

contribuído para a implantação dessas práticas sustentáveis de podas, e adequados tratos 

silviculturais que aliadas a plantios consorciados, poderão ser à base de uma agroindústria na 

Amazônia (Ferraz et al., 2009). 

Considerando a importância dos óleos essenciais para a emergente indústria 

biotecnológica da Amazônia associado ao ganho para o setor florestal, esta pesquisa foi 

elaborada no intuito contribuir de forma consubstanciada com a produção sustentável , além 

de ampliar o potencial uso dos óleos essenciais de três espécies de Anibas .Seguindo essa 

linha de raciocínio criou-se as seguintes hipóteses: 

 

3. Hipóteses  

Hipótese 1: Os extratos de óleos essenciais não devem sofrer alterações 

quantitativamente entre galhos e folhas. Mas o fator físico do meio deve alterar quantitativa e 

qualitativamente a composição dos óleos essenciais. 

Hipótese  2: Os óleos essenciais de Anibas devem apresentar atividade antifúngica. 

    

 Para melhor apresentar os resultados da pesquisa, esse documento foi dividido em dois 

capítulos que tratam de termos específicos sobre os óleos essenciais das Anibas, mas ao 

mesmo tempo complementares para atender aos objetivos gerais e específicos da tese. 
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4. Objetivos 

 

4.1.Geral 

Investigar as características químicas dos óleos essenciais de folhas e galhos em 

cultivos de Aniba rosaeodora, A. parviflora e A. canelilla submetidos a adequados tratos 

culturais ou não para a obtenção de óleos em diferentes períodos de precipitação com 

potencial atividade antifúngica.  

 

4.2.Específicos  

- Comparar a produção de óleos essenciais dos galhos e folhas três espécies de Aniba 

provenientes de diferentes plantios; 

- Caracterizar e identificar quimicamente os componentes dos óleos essenciais das três 

espécies de Aniba provenientes de diferentes plantios por técnicas cromatográficas; 

- Caracterizar, identificar e diferenciar as três espécies de Aniba, por meio da análise 

química dos óleos essenciais correspondentes via Cromatografia Gasosa acoplada a 

espectrometria de massas; 

- Testar a atividade antifúngica dos óleos essenciais das três espécies de Aniba frente 

aos fungos fitopatogênicos isolados de espécies agrícolas de interesse econômico; 

- Comparar a atividade antifúngica dos óleos essenciais de A.rosaeodora obtidos de 

diferentes plantios; 

- Identificar e caracterizar os princípios ativos responsáveis pela ação antifúngica 

eventualmente presentes nos metabólitos das três espécies de Aniba. 
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Pimentel, R.B.Q. & Gonsalves, J.F.C. 2014. Variação 

sazonal, caracterização química e atividade antifúngica do 

óleo essencial de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) de 

plantios florestais do Estado do Amazonas. Manuscrito 

formatado para Industrial Crops and Products. 
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Resumo 

Espécies botânicas da família Lauraceae são reconhecidas pelo potencial uso biotecnológico 

dos seus óleos essenciais. Em geral os óleos essenciais são utilizados na indústria de 

cosméticos. Nesse trabalho a atividade antifúngica do óleo essencial de galhos e folhas de 

Aniba rosaeodora foi avaliada de dois plantios florestais contra fungos fitopatogênicos de 

importância agrícola. O óleo essencial obtido a partir da hidrodestilação foi analisado por GC-

MS e dezesseis constituintes foram identificados representando 98% do total do óleo 

essencial, dos quais o linalol foi o mais representativo compondo até 80% do óleo essencial 

no período chuvoso. No período seco vinte e cinco constituintes foram identificados 

apresentando o linalol como principal constituinte. O óleo de folhas e galhos (20,0 mg.mL
-1

) 

apresentaram significativa atividade antifúngica contra os fungos fitopatogênicos 

Colletotrichum gloeosporoides, apresentando halos de inibição medindo entre 14,3 e 16,6 mm 

não apresentando diferença estatística entre os óleos dos plantios e entre os períodos seco e 

chuvoso usando o método de difusão em ágar, porém o método de microdiluição revelou 

diferença entre os óleos coletados entre os períodos chuvoso e seco apresentando e CIM/CMF 

de 1,2mg.mL
-1 

no período chuvoso e 2,5mg.mL
-1 

 no período seco. O mesmo pode ser 

observado no fungo Colletotrichum sp., que apresentou halos de 12,1 a 14,3 mm com  

CIM/CMF de 2,5mg.mL
-1

 e 5,0mg.mL
-1 

respectivamente. Já para o fungo Colletotrichum 

guaranicola diferença estatística foi observada pelos óleos coletados entre os períodos 

chuvoso e seco usando os dois métodos de avaliação e não foi observada diferença entre os 

óleos coletados entre diferentes plantios, apresentando halos de 15,1 a 22,2 mm e CIM/CMF 

de 0,6 e 1,2 mg.mL
-1

 respectivamente, sendo mais efetivo inclusive que o padrão linalol 

usando o método de difusão, e com valores muito próximos aos apresentados pelo antifúngico 

agrícola.  

 

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 florestas quanto nas culturas de interesse agrícola 

(Costa Neto, 2011). Dentre os fungos fitopatogênicos responsáveis por afetar a economia 

agrícola de forma expressiva, pode-se citar o Corynespora cassiicola (Berk. & Curtis) CT 

Wei, causador da mancha-alvo em tomateiro, Colletotrichum sp., gerador da antracnose em 

cebolinha e pimenta-de-cheiro e Colletotrichum guaranicola Albuq. responsável por acarretar 
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a antracnose no guaranazeiro, sendo considerado fator limitante na produção e expansão da 

cultura do guaraná no Amazonas (Cutrim e Silva, 2003; Bentes). 

O controle de fungos fitopatogênicos se dá, principalmente, pelo uso de produtos 

químicos como, por exemplo, fungicidas sintéticos a base de cobre. Contudo, esses químicos 

possuem uma série de restrições, uma vez que são responsáveis por causar problemas de 

saúde, além de poluir o ambiente. Adicionalmente, a resistência de fungos fitopatogênicos à 

fungicidas disponíveis no mercado leva a um controle ineficiente das doenças em diferentes 

cultivos (Aguin et al., 2006). Desta maneira, a busca por biofungicidas tem aumentado cada 

vez mais, e os óleos essenciais de inúmeras espécies vegetais podem representar alternativas 

eficientes no controle desses fungos (Bettiol e Morandi, 2009).  

O óleo essencial de pau-rosa (Aniba rosaeodora) tem apresentado resultados 

satisfatórios no controle de diversos microrganismos, principalmente fungos e bactérias de 

interesse médico inibindo todos os microrganismos avaliados com as mesmas concentrações 

para as atividades fungicidas (Hammer et al., 1999; Simic et al., 2004). Entretanto, ainda são 

poucos os estudos referentes ao combate de fungos fitopatogênicos (Scorzoni et al., 2007). 

Os óleos essenciais são compostos voláteis naturais, complexos, caracterizados por 

possuir odor forte, sendo produzidos como metabólitos secundários pelas plantas aromáticas. 

Em geral, pode-se encontrar de 20 a 60 moléculas constituindo os óleos essenciais, sendo 

compostos, principalmente, de terpenos e terpenóides e, em menor quantidade, por moléculas 

aromáticas e alifáticas (Maffei, 2010). Nos óleos, geralmente são encontradas de duas a três 

moléculas majoritárias (20-70%) como, por exemplo, o linalol que perfaz até 80% do óleo 

essencial do pau-rosa (Alcântara et al., 2010). 

O método convencional de extração do óleo essencial de pau-rosa consiste na 

derrubada das árvores e processamento do tronco e galhos. Porém, diversas pesquisas vêm 

demonstrando que é possível obter óleos essenciais a partir de folhas e galhos finos, reduzindo 

a coleta destrutiva da madeira do tronco (Sampaio et al., 2005; 2007). No caso do pau-rosa, 

que é uma espécie arbórea amazônica de grande interesse econômico e está incluída na lista 

de espécies ameaçadas de extinção, o óleo obtido destas partes apresenta praticamente a 

mesma composição química, tornando completamente viável a extração do óleo de maneira 

sustentável para a indústria e para estudos de bioprospecção (May e Barata, 2004). 

Os óleos essenciais têm sido largamente empregados por suas atividades 

antibacteriana, antifúngica e inseticida, que devido ao seu grande número de moléculas, 

parecem não ter alvos celulares específicos. Porém, como são constituídos de moléculas 

lipofílicas, podem atravessar paredes celulares e membranas plasmáticas sem dificuldade, 
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afetando, desta forma, a estrutura das diferentes camadas de polissacarídeos, ácidos graxos e 

fosfolipídios deixando-os mais permeáveis. Portanto, sua ação tóxica aos microrganismos 

parece estar mais envolvida em causar danos às suas membranas e paredes celulares, 

ocasionando um colapso na bomba de prótons e diminuindo a produção do ATP (Carson et 

al., 2002).  

Quanto à sazonalidade, o seu efeito no crescimento, desenvolvimento e teor de óleos 

essenciais nada mais é do que a combinação dos fatores ambientais (vento, temperatura, 

umidade e luz) que ocorre de forma diversificada ao longo do ano (Pinto e Bertolucci, 2002). 

De acordo com Taveira et al. (2003) os principais compostos identificados no óleo essencial 

de folhas e caules de jaborandi (Pilocarpus microphallus) foram 2-tridecanona, [beta]-

cariofileno, 2-pentadecanona, óxido de cariofileno e germacreno D e seus teores percentuais 

variaram com a estação, onde os maiores valores foram detectados principalmente na estação 

chuvosa. Portanto existem épocas especificas em que as plantas concentram maior quantidade 

de moléculas em seu óleo essencial podendo está variação ocorrer tanto em um período de um 

dia quanto em épocas do ano (Pinto e Bertolucci, 2002). 

 Cerca de 3000 óleos essenciais são conhecidos, e destes, 300 são comercialmente 

importantes, especialmente para a indústria farmacêutica, de alimentos, desinfetantes e de 

cosméticos e perfumes (Smith et al., 2005). Apesar da sua vasta utilização e de ser mais 

conhecido como uma fragrância faz-se necessário desenvolver uma melhor compreensão do 

modo de ação biológica dos óleos essenciais, permitindo novas aplicações na agricultura, 

saúde humana e no ambiente.  Desta forma, o objetivo desse estudo foi investigar a sua 

composição química e teor de linalol em folhas e galhos de pau-rosa ao longo das estações 

chuvosas e de seca da região Amazônia central, além de determinar o efeito desses óleos 

sobre o desenvolvimento de fungos fitopatogênicos. 

2. Material e métodos  

2.1 Material vegetal 

Árvores de Aniba rosaeodora de dois plantios, um localizado na Cooperativa Agrícola 

Mista Efigênio Salles – CAMES, localizado na Rodovia AM-10 (Manaus-AM), Amazonas, 

cultivado sobre “Tratos Silviculturais Inadequados” (TSI), o outro localizado na cidade de 

Maués, na Fazenda Magaldi (Maués-AM) distante 268 km de Manaus, este cultivado sobre 

“Tratos Silviculturais Adequados”, foram marcadas aleatoriamente (10 árvores por plantio) 

para a poda dos galhos e coleta das folhas nos dois períodos sazonais do ano, no mês de 
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setembro/2011 que compreende a metade do “período seco” (de julho a outubro) e no mês de 

fevereiro/2012 que compreende a metade do “período chuvoso” (de dezembro a maio).  Após 

a poda, as folhas foram coletadas e acondicionadas em sacos de papel e, posteriormente, 

conduzidas ao laboratório de engenharia química da Universidade do Estado do Amazonas e 

submetidas a extração do óleo essencial.  

2.2 Extrações e preparo do óleo essencial  

 Os galhos e folhas foram secos a temperatura durante 7 dias e em seguida triturado 

usando moinho de facas. O material proveniente das folhas e galhos de cada árvore (300 g) foi 

submetido à hidrodestilação utilizando equipamento tipo Clevenger. Para as folhas, o tempo 

de extração foi de 3 h e para os galhos de 6 h. Os óleos foram secos pela adição de sulfato de 

sódio anidro e acondicionados em frascos âmbar selados hermeticamente e preservados a 8°C, 

para posterior analise cromatográfica no laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do 

Instituto nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.  

2.3 Identificação dos constituintes voláteis por cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG/EM) e quantificação do constituinte principa.l 

A análise dos constituintes voláteis foi realizada utilizando cromatógrafo a gás 

acoplado a um detector de massas da marca Shimadzu, modelo GCMS-QP2010 series Ultra, 

utilizando software de tratamento de dados GCMS-QP2010 solution Ver. 2.6., coluna capilar 

5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) nas seguintes condições de injeção: split de 1:40, 

temperatura do injetor de 220°C, coluna de 60°C com taxa de aquecimento de 3°C∙min
-1

 até 

240°C e detector à 250°C, sendo utilizado o hélio como gás de arraste, numa vazão de 1 

mL∙min
-1

. O detector seletivo de massas operou a 70 eV, m/z = 30 a 500 u.m.a.  

A identificação foi realizada por meio do cálculo dos índices de retenção dos analítos, 

utilizando-se a coinjeção de uma mistura de padrões de hidrocarbonetos (C8 a C22), 

comparação com a biblioteca eletrônica do equipamento (NIST-05) e com dados da literatura 

(Adams, 2007). 

A quantificação do linalol foi realizada a partir do método do padrão externo, 

injetando 1µL do padrão linalol sintético adquirido da empresa sigma aldrich (97%) de 

pureza, diluído em acetato de etila, nas mesmas condições de corrida usada na análise das 

amostras de óleo essencial. Uma curva analítica foi construída com o padrão nas 

concentrações de 0,25; 0,51; 1,02; 1,52; 3,04 e 7,1%. E os cálculos das concentrações foram 

feitas pela equação da reta da curva padrão.  
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2.5 Testes antifúngicos  

2.5.1 Cepas de fungos 

 As culturas dos fungos fitopatogênicos foram provenientes da coleção de culturas do 

Laboratório de Fitopatologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA. Cada 

espécie de fungo foi reativada em meio de cultura ágar-batata-dextrose (BDA), sendo uma 

matriz preservada para posteriores experimentos. Os fungos testados foram: Colletotrichum 

guaranicola, C. gloeosporoides, Colletotrichum sp., Corynespora cassicola e Alternaria sp. 

2.5.2 Padronização dos inóculos fúngicos  

Para a padronização dos inóculos, os fungos foram cultivados em meio BDA sob 

temperatura controlada de 27°C com variação de ±1°C durante o período de 7 a 8 dias. Em 

seguida, suspensões de esporos e conídios foram obtidos dispersando 4 mL de uma solução 

salina a 0,9% com adição de Tween 80 a 1% sobre a placa com o fungo, sendo feita uma 

raspagem por toda superfície do fungo usando uma alça de platina. A suspensão foi recolhida 

e transferida para um tubo contendo 3 mL da mesma solução salina, e agitada em vortex 

durante 5 minutos. Posteriormente, a suspensão foi deixada em repouso até que os fragmentos 

de hifas sedimentassem. Uma alíquota do sobrenadante foi recolhida, sendo, então, 

padronizado o número de esporos ou conídios para 0,5 x 10
6 

UFC.mL
-1 

(Unidade Formadora 

de Colônia), usando câmara de Neubauer (NCCLS, 2000, 2002). 

2.5.2 Teste de difusão em meio sólido 

Os óleos essenciais e seu principal componente (linalol) foram preparados para os 

testes antifúngicos na concentração inicial de 20 mg.mL
-1

 em uma solução de Tween 80 a 

0,5%.  

A técnica de difusão em meio sólido utilizando a cavidade em placa (Engelmeier e 

Hadacek, 2006), foi utilizada para determinar a atividade antifúngica dos óleos essenciais. 

Uma quantidade de 100 µL da suspensão fúngica foi uniformemente distribuída em placas de 

Petri estéreis de 95 mm de diâmetro com meio BDA. Após a absorção do inóculo pelo BDA, 

foram feitas cavidades, onde foram adicionados 50 µL de cada tratamento a ser testado, o 

tratamento 1 (T1), consistiu da concentração inicial de 20 mg.mL
-1

 dos óleos essenciais, o 

tratamento 2 (T2) consistiu no padrão linalol. O controle negativo tratamento 3 (T3), consistiu 

na adição às cavidades de 50 µL da solução de Tween 80 a 0,5% e o controle positivo 

tratamento 4 (T4) foi adicionado 50µL do antifúngico agrícola Dithane NT a 20 mg.mL
-1

 (que 

tem como ingrediente ativo o mancozebe). Na sequência, o sistema foi incubado a 27°C ±1 
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durante 7 dias. Após o período de incubação, as zonas de inibição do crescimento foram 

medidas com o auxílio de um paquímetro digital (Digimess instrumentos de precisão) 

(Engelmeier e Hadacek, 2006). 

  

2.5.4 Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) e concentração mínima 

fungicida (CMF) 

Os valores de CMI e CMF foram determinados para as cepas fúngicas sensíveis ao 

óleo essencial no ensaio de difusão em meio sólido. Os inóculos fúngicos e os óleos 

essenciais foram padronizados conforme o teste anterior, 0,5 x 10
6 

UFC.mL
-1

 e 20 mg.mL
-1

, 

respectivamente. Os valores de CMI dos óleos essenciais foram determinados com base no 

método de diluição em microplaca (Engelmeier e Hadacek, 2006). Microplacas de 96 poços 

foram preparadas adicionando em cada poço 100 µL de caldo Dextrose/Batata duplamente 

concentrado, 100 µL das emulsões de óleo essencial (20 mg.mL
-1

) em diluição seriada e 10µL 

do inóculo correspondente ao fungo avaliado. Como controles negativos foram utilizados o 

padrão linalol, o antifúngico (Dithane NT) e, como controle positivo o meio de cultura com o 

inóculo fúngico sem a adição de óleos essenciais e antifúngicos. 

Os ensaios foram realizados em triplicatas, e as microplacas foram incubadas à 27°C ± 

1°C durante 72h. As leituras para determinação da CMI dos óleos essencias foram realizadas 

visualmente observando o crescimento micelial nos poços da microplaca. Para confirmar a 

viabilidade micelial foram adicionados 10 µL do corante 2,3,5-trifenilcloreto de tetrazólio 

(TTC) a 1% nas placas 24 h após a inoculação (Castro e Lima, 2010). O TTC revela a 

atividade das enzimas desidrogenases envolvidas no processo de respiração celular 

microbiana, produzindo nos poços contendo células vivas uma coloração vermelha, 

permitindo distinguir os poços com fungos ativos, coloridos de vermelho, dos poços com 

fungos não ativos, sem coloração. Dessa forma, considerou-se como CMI, a menor 

concentração do óleo capaz de produzir inibição visível sobre o crescimento dos fungos 

fitopatogênicos utilizados nos ensaios microbiológicos.  

Após a determinação da CMI, a concentração correspondente à inibitória e a 

concentração anterior à inibitória, bem como os controles positivos e negativos, foram 

subcultivados em placas de Petri contendo meio BDA desprovido de qualquer antifúngico. 

Após 5 dias de incubação a 28°C as leituras das CMFs foram realizadas com base no 

crescimento dos controles, sendo considerada a CMF a menor concentração do óleo que 
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impediu o crescimento visível do subcultivo (Engelmeier e Hadacek, 2006; Castro e Lima, 

2010 ).    

2.6 Delineamento experimental e análises estatísticas  

 O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com oito tratamento e 10 

repetições, obedecendo esquema fatorial 2 X 2 X 2, dois períodos sazonais, dois plantios, dois 

tipos de material vegetal. Os dados experimentais obtidos foram submetidos à análise de 

variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o 

software Statistica 7.0. 

3 Resultados e discussão 

3.1. Composição química dos óleos e quantificação do linalol. 

 Análises dos óleos essenciais obtidos a partir da hidrodestilação, em CG/EM demostra 

similaridade qualitativa entre os perfis cromatográficos dos óleos provenientes de galhos e 

folhas de plantios TSI e TSA no período seco e chuvoso (Figura 1). A partir dos perfis 

cromatográficos, foi possível identificar 16 diferentes componentes dos 18 detectados nos 

óleos obtidos dos dois plantios no período chuvoso e, 25 componentes dos 28 detectados nos 

óleos de ambos os plantios no período seco, essa identificação foi possível por meio da 

comparação de seus espectros de massa com dados da literatura, com a espectroteca eletrônica  
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Figura 1. Perfil cromatográfico das amostras de óleos essenciais de Manaus e 

Maués. A - óleo das folhas de pau-rosa Manaus; B – óleo dos galhos de pau-rosa 

Manaus; B - óleo das folhas de pau-rosa Maués; D - óleo dos galhos de pau-rosa 

Maués referente ao período seco. E - óleo das folhas de pau-rosa Manaus; F – óleo 

dos galhos de pau-rosa Manaus; G - óleo das folhas de pau-rosa Maués; H - óleo 

dos galhos de pau-rosa Maués referente ao período chuvoso. 
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(NIST), e em seus índices de retenção obtidos por comparação de seus tempos de retenção 

com hidrocarbonetos lineares (Tabela 1 e 2). 

 Monoterpenos oxigenados foram os componentes mais predominantes em ambos os 

plantios nos dois períodos sazonais (77,4 a 89,7% no período seco) e (75,3 a 84,1% no 

período chuvoso), devido a alta concentração de linalol composto mais abundante presente em 

ambos os plantios (TSI e TSA) apresentando de 68,4% a 84,4% da área dos cromatogramas 

(Figura 2). Outros componentes significantes do óleo foram identificados nos diferentes tanto 

nos galhos quanto nas folhas em ambos os plantios e nos dois períodos sazonais como o α-

pineno, β-pineno (Z)-Óxido de linalol, (E)-Óxido de linalol, β-selineno, α-selineno, 

espatulenol, α-eudesmol e bulnesol. Comparando os componentes estruturais dos óleos 

essenciais provenientes dos galhos e folhas, observou-se a presença de cariofileno, β-selineno, 

α-selineno, espatulenol e α-eudesmol apenas nas folhas da espécie do plantio (TSI), ao passo 

que espatulenol e óxido de cariofileno estão presentes apenas nas folhas de pau-rosa do 

plantio (TSA) no período chuvoso (Tabela 1). Adicionalmente, diferenças na composição 

química dos óleos essenciais foram detectadas entre os diferentes plantios durante os dois 

períodos sazonais como a presença de eucaliptol, óxido de linalol (cis) e (trans) piranóide, p-

anisaldeído, α-copaeno, β-elemeno, β-chamigreno, germacreno B, trans-nerolidol, globulol, 

guaiol, agarospirol e benzil benzoato nos plantios TSI e TSA no período chuvoso, 

componentes estes ausentes nos mesmos plantios no período seco (Tabela 2).  

Quanto à concentração de linalol, componente majoritário deste óleo essencial, não foi 

observada diferença significativa entre os óleos essenciais das folhas e galhos dos plantios 

(TSI) e (TSA), tanto no período chuvoso quanto no período seco (Tabela 3), porém as maiores 

concentrações deste componente foram observadas nos óleos coletados de ambos plantios no 

período chuvoso, apresentando diferença significativa quando comparado ao período seco. Ao 

contrário do que foi descrito em pesquisas anteriores, onde em óleos essenciais de Aniba 

duckei Kostermans o período seco foi o que apresentou maiores concentrações de linalol (da 

Cunha,2011). Nesse caso deve-se ressaltar que o cultivo dos plantios de pau-rosa sob 

condições adequadas associadas a boas condições hídricas podem ter contribuído de forma 

determinante para o incremento na produção de linalol. Adicionalmente, sugere-se que está 

espécie já é produtora de óleo essencial naturalmente, e que o linalol não é uma substância 

induzida a partir do seu metabolismo secundário, onde que na maioria das plantas a presença 

dos metabolitos secundários majoritários está condicionada a resposta a um estresse biótico 

ou abiótico. Assim o comportamento biossintético dessa molécula ocorreu de forma similar 
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Tabela 1. Composição química do óleo essencial de folhas e galhos de Aniba rosaeodora coletadas em 

Manaus e Maués (Chuvoso).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Plantios de pau-rosa 

 

  

Trato Silvicultural Inadequado 

(Manaus/TSI) 

Trato Silvicultural Adequado  

(Maués/TSA)  

N° Componente IR 
Folhas 

(%) 

Galhos 

(%) 

Folhas 

(%) 

Galhos 

(%) 
Identificação 

1 Butanoato de etila 800 3,5±0,6 3,02±0,6 3,2±0,7 3,5±0,7 a,b 

2 α-Pineno 934 0,8±0,2 0,8±0,4 - 0,8±0,1 a,b 

3 β-Pineno 970 0,5±0,1 0,7±0,2 - - a,b 

4 Z-Óxido de linalol 1074 2,7±0,5 2,0±1,0 2,1±0,7 1,4±2,2 a,b,c 

5 E-Óxido de linalol 1091 2,8±0,6 1,4±1,0 2,1±0,6 1,4±2,3 a,b,c 

6 Linalol 1103 71,2±3,2 84,4±5,2 80,0±6,6 84,1±5,0 a,b,c 

7 Hotrienol 1106 0,6±0,6 0,8±0,2 - - a,b 

8 α-terpineol 1193 - 1,0±0,3 - 1,3±0,2 a,b 

9 Cariofileno 1423 0,7±0,2 - - - a,b,c 

10 β-selineno 1487 2,4±2,4 - 1,5±0,4 1,2±0,3 a,c 

11 α-selineno 1496 1,8±1,7 - 1,5±0,3 1,4±0,5 a,c 

12 Espatulenol 1577 2,2±2,3 - 1,0±1,2 - a,b 

13 Óxido de cariofileno 1581 1,5±1,5 1,2±0,2 1,2±0,1 - a,b,c 

14 α-eudesmol 1653 1,27±1,2 - 1,3±0,1 1,3±0,2 a,b,c 

15 Bulnesol 1665 1,3±1,3 1,1±0,4 1,2±0,5 1,2±0,2 a,b,c 

16 Eudes-7(11),7-en-4-ol 1693 1,6±1,6 1,1±0,2 1,1±0,8 1,1±0,1 a,b,c 

17 Ni 1717 2,4±0,5 1,2±0,7 1,5±1,0 1,1±0,9 a,b,c 

18 Ni 1719 2,2±1,0 1,0±1,3 2,0±0,5 - a,b,c 

Hidrocarbonetos monoterpênicos 1,4 1,6 - 0,8 
 

Monoterpenos oxigenados 77,4 89,7 84,2 88,2 
 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 4,9 - 3,1 2,6 
 

Sesquiterpenos oxigenados 8,0 3,4 5,9 3,6 
 

 
Outros 

 
3,6 3,0 3,2 3,5 

 

 
Ni 

 
4,7 2,2 3,6 1,1 

 

 
Total% 

 
100 100 100 100 

 a
A Identificação foi realizada pelo IR (Índice de Retenção) determinado em uma coluna capilar HP-

5MS utilizando uma série homóloga de n-hidrocarbonetos (índice Kovats). 
b
A Identificação foi realizada pela comparação dos espectros de GC-MS e IR com aqueles da 

biblioteca NIST05 e aqueles descritos por Adams (2007). 
c
A identificação foi realizada pela comparação com os IR descritos por Alcântara et al. (2010), por 

Babushok et al. (2011) e os disponibilizados no banco de dados online "The pherobase". 

ni = não identificado 
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Tabela 2. Composição química do óleo essencial de folhas e galhos de Aniba rosaeodora coletadas em Manaus 

(TSI) e Maués (TSA) (período seco). 

 
  

Aniba rosaeodora 
 

   

Trato Silvicultural Inadequado 

(Manaus/TSI) 

Trato Silvicultural Adequado  

(Maués/TSA) 

N
o
 Componente IR 

Folhas       

(%) 

Galhos 

(%) 

Folhas      

(%) 

Galhos     

(%) 
Identificação 

1 α-Pineno 934 1,7±2,5 1,2±1,6 1,1±0,5 1,2±0,6 a,b 

2 β-Pineno 970 1,5±2,5 1,1±1,5 1,2±0,9 1,0±0,5 a,b,c 

3 β-felandreno 1029 2,9±2,6 1,5±2,1 2,1±1,2 2,5±1,8 a,b,c 

4 Eucaliptol 1033 1,1±2,0 1,3±0,7 2,0±1,1 2,2±2,0 a,b,c 

5 Óxido de linalol (cis) 1074 1,2±0,2 1,8±0,5 1,3±0,5 2,2±1,2 a,b 

6 Óxido de linalol (trans) 1091 1,5±0,3 - 1,4±0,7 1,8±1,3 a,b,c 

7 Linalol 1104 69,6±4,2 78,9±4,2 68,4±3,7 70,8±5,1 a,b 

8 Óxido de linalol (cis) piranóide 1171 0,4±0,2 0,4±0,7 0,9±0,5 0,9±0,7 a,b,c 

9 Óxido de linalol (trans)piranóide 1176 0,5±0,2 1,1±1,2 0,7±0,3 1,0±0,6 a,b,c 

10 α-Terpineol 1193 1,0±0,4 0,6±0,2 1,3±0,7 0,9±0,4 a,b 

11 p-anisaldeído 1256 0,5±0,3 1,3±0,9 1,0±0,8 0,9±0,7 a,b,c 

12 α-copaeno 1378 0,6±0,3 0,5±0,2 1,3±1,2 0,6±0,4 a,b 

13 β-elemeno 1394 1,1±1,6 0,6±0,3 1,9±1,5 1,3±0,8 a,b,c 

14 β-chamigreno 1479 1,7±1,3 0,8±0,3 2,4±1,6 0,7±0,3 a,b,c 

15 β-selineno 1487 1,7±1,4 1,0±0,2 1,3±0,7 1,0±0,6 a,b 

16 α-selineno 1496 1,7±1,5 0,7±0,3 1,1±0,7 1,0±0,7 a,b 

17 Germacreno B 1557 1,5±1,4 0,8±0,5 - - a,b 

18 Trans-nerolidol 1566 1,3±0,5 0,7±0,4 1,2±1,0 1,2±0,7 a,b,c 

19 Espatulenol 1577 0,9±0,1 1,1±0,4 1,5±0,6 1,0±0,6 a,b.c 

20     Globulol 1588 1,0±0,2 1,2±0,4 1,3±0,5 1,2±0,7 a,b,c 

21     Guaiol 1602 0,9±0,2 1,8±0,2 - - a,b,c 

22     α-eudesmol 1652 1,4±0,4 1,4±0,8 - - a,b,c 

23       Agarospirol 1660 1,1±0,1 1,4±0,4 1,5±0,6 1,6±1,0 a,b,c 

24       Bulnesol 1665 1,8±0,2 0,3±0,7 1,1±0,6 1,2±1,3 a,b,c 

25 Ni 1677 - - 1,3±0,5 1,5±0,4 a,b,c 

26 Ni 1714 2,3±0,7 - 1,3±0,6 1,5±0,4 a,b,c 

27 Ni 1723 - - 1,4±0,6 1,2±0,5 a,b 

28 Benzil benzoato 1770 0,6±2,0 1,8±4 1,1±0,4 1,3±0,3 a,b 

 Hidrocarbonetos monoterpênicos  5,6 3,8 4,5 4,7  

 Monoterpenos oxigenados  75,3 84,1 76,0 79,9  

 Hidrocarbonetos sesquiterpênicos  8,4 4,5 8,1 4,7  

 Sesquiterpenos oxigenados  8,4 8,0 6,7 5,3  

 Outros  1,2 3,1 2,1 2,3  

 Ni  2,3 - 3,9 4,3  

  Total %   100 100 100 100   
a
A Identificação foi realizada pelo IR (Índice de retenção) determinado em uma coluna capilar HP-5MS utilizando 

uma série homóloga de n-hidrocarbonetos (índice Kovats). 
b
A Identificação foi realizada pela comparação dos espectros de GC-MS e IR com aqueles da biblioteca NIST e 

aqueles descritos por Adams (2007). 
c
A identificação foi realizada pela comparação com o IR descritos por Babushok et al., (2011) e os 

disponibilizados no banco de dados online "The pherobase". 

ni - não identificado. 
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Figura 2. Cromatograma do óleo essencial de pau-rosa, destaque pico 

principal e espectro de massa do linalol. 

 

 

 

Tabela 3. Quantificação do Linalol nos óleos essenciais extraídos de galhos e folhas de Aniba rosaeodora 

provenientes de plantios de Manaus (TSI) e Maués (TSA) dos períodos chuvoso e seco.  

  Período  Plantios Tecidos vegetais Teor de Linalol 

 
Chuvoso 

Manaus (TSI) 
Folhas 74,4±3,9 A 

 Galhos 81,8±5,7 a 

 
Maués (TSA) 

Folhas 77,1±7,7 A 

 

Galhos 82,2±6,6 a 

 
Seco 

Manaus (TSI) 
Folhas 47,5±2,2 B 

 Galhos 49,2±1,6 b 

 
Maués (TSA) 

Folhas 47,7±8,2 B 

  Galhos 47,7±6,7 b 
 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas para folhas e minúsculas para galhos não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (n=10). 
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aos metabólitos produzidos de forma majoritária quando a planta está sob adequadas 

condições de cultivo.  

Estudos envolvendo o óleo essencial de pau-rosa reportam o linalol como o principal 

componente deste óleo (82% a 90%) nas folhas e na parte lenhosa da planta. Também foi 

verificado a presença dos óxidos de linalol nas amostras de ambos os plantios utilizados no 

presente trabalho também descritos por Araújo et al., 1971; Maia et al., 2007; Alcântara et al., 

2010; Fidelis et al., 2013. Entretanto, alguns componentes minoritários não foram detectados 

em todos os plantios provavelmente devido a baixa concentração dos mesmos nos diferentes 

indivíduos estudados em cada plantio, ocasionando a não detecção na faixa de sensibilidade 

dos equipamentos utilizados. Porém, outros componentes presentes em maior concentração 

foram detectados em um dos plantios e não em outro, bem como nos diferentes tecidos 

vegetais. De certa forma, esses resultados retificam as nossas hipóteses que as diferenças 

quantitativas não devem ser preponderantes entre os galhos e as folhas, uma vez que já existe 

uma pré-disposição genética para produzir os óleos essenciais. 

Essa diferença observada na concentração do componente principal e referente à 

presença ou ausência de alguns componentes nos óleos essenciais, pode ser atribuída à 

diversos fatores físicos, químicos, fisiológicos e genéticos, dentre eles o mais discutido na 

literatura é o processo de secagem. A necessidade de redução imediata do teor de água logo 

após a colheita torna este processo uma etapa indispensável, pois permite a inibição da 

atividade enzimática principalmente as celulases, e o desenvolvimento de microrganismos 

contribuindo para o armazenamento e transporte (Costa et al., 2005). No entanto, em diversas 

pesquisas publicadas relata-se os efeitos das temperaturas de secagem na perda de compostos 

voláteis. Temperaturas acima de 40°C com o tempo de secagem acima de 48h não são 

recomendadas para o processamento do material (Melo et al.,2004). No caso dessa pesquisa, a 

temperatura utilizada está bem abaixo do relatado pela literatura, porém o tempo de secagem 

utilizado foi maior, de 7 dias, e isso pode ter influenciado na composição química e teor de 

linalol. Adicionalmente, o fato de a parte lenhosa armazenar maiores concentrações desta 

molécula pode está relacionada às características anatômicas da madeira e da estrutura celular 

de onde os voláteis possam estar armazenados, reduzindo assim a superfície de contato destas 

estruturas armazenadoras com o ar de secagem (Ratti, 2001). Desta forma as folhas por 

possuírem células menos espessas que a do lenho são mais susceptíveis ao processo de 

secagem, podendo favorecer a volatilização de parte do óleo durante este processo, refletindo 

na diferença de concentração do linalol entre as partes da planta.  
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Outros fatores como a genética dos indivíduos ou alterações ocorridas em decorrência 

do ambiente em que as plantas vivem, como por exemplo, a temperatura, a irradiância, o 

fotoperíodo, o regime de ventos, o déficit hídrico e a presença ou ausência de nutrientes no 

solo, também são capazes de influenciar a composição química de óleos voláteis (Taveira et 

al., 2003; Loziene e Venskutonis, 2005; Curado et al., 2006; Laribi et al., 2009). As fases 

fenológicas e a presença de quimiotipos dentro da mesma espécie também podem alterar a 

composição química dos óleos voláteis de plantas aromáticas (Bylaitè et al., 2000; Thompson 

et al., 2003; Kaloustian et al., 2005; Msaada et al., 2007).  

A sazonalidade e até mesmo o número de horas que as plantas recebem de luz solar 

podem influenciar a sua fitoquímica uma vez que alguns compostos que podem ser 

acumuladas em determinado período como resposta às mudanças micro-climaticas e 

ambientais (Koenen, 2001).  

A maior concentração de linalol nos óleos essenciais obtidos durante o período 

chuvoso (Tabela 3) pode ser explicado pelo fato de as plantas florescerem durante esse 

período de maior fertilidade. Nessa época as plantas podem produzir quantidades substanciais 

de óleos essenciais, a fim de atrair mais polinizadores (Pichersky et al, 2002). Mas estudos 

apontam que o pau-rosa pode apresentar irregularidades fenológicas de acordo com a sua 

localização geográfica (Ohashi e Rosa, 2004). Independentemente ao verificar que os maiores 

valores absolutos para os conteúdos de linalol foram encontrados nos galhos e folhas do 

plantio (TSA), pode-se inferir que a boa condução do plantio associada a adequadas 

precipitações podem repercutir positivamente na produção de linalol. 

A variação sazonal influenciou diretamente a composição química do óleo essencial 

de pau-rosa dos dois plantios estudados, 18 componentes foram detectados no período 

chuvoso enquanto que 28 componentes foram detectados no período seco. Esse resultado 

sugere que de fato, o déficit hídrico como fator estressante pode estar relacionado ao aspecto 

qualitativo, na medida em que mais compostos secundários diferentes foram produzidos.  Em 

Aniba canellila essa diferença foi observada em indivíduos coletados nos dois períodos 

sazonais do ano na região Amazônica, principalmente, no componente majoritário 1-nitro-2-

feniletano predominando em 95% no período de chuva (Taveira et al., 2003).  

As variações químicas nos componentes minoritários e na concentração do seu 

componente principal (linalol) podem ser justificadas uma vez que nesse sentido, as árvores 

de pau-rosa são provenientes de diferentes plantios, equidistantes e sujeitos a diferenças das 

condições nutricionais do solo, pluviosidade e radiação de cada região. 
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3.2 Atividade antifúngica dos óleos essenciais pelo teste de difusão em ágar. 

 A atividade antifúngica do óleo essencial do pau-rosa dos dois plantios florestais 

coletados no período chuvoso e seco foi observada contra todos os cinco fungos testados, 

porém os halos de inibição com diâmetros distintos só foi possível ser medido em três dos 

cinco fungos (Tabela 4). O fungo C. guaranicola apresentou maior sensibilidade aos efeitos 

dos óleos essenciais de pau-rosa, apresentando halos de inibição com diâmetro que variaram 

de 15,2 a 22,2 mm, seguido dos fungos C. gloeosporioides (11,2 a 16,5 mm) e Colletotrichum 

sp. (9,8 a 14,4 mm). Os fungos Corynespora cassicola e Alternaria sp. também apresentaram 

halos de inibição porém, com deformações no círculo de inibição que forma o halo, 

impossibilitando a medição do mesmo com precisão. Adicionalmente, quando comparados ao 

antifúngico usado (controle positivo = T4), C. guaranicola apresentou sensibilidade 

semelhante, com halos próximos aos apresentados pelo dithane NT.  

 No que diz respeito à atividade antifúngica dos óleos essenciais extraídos das plantas 

dos diferentes plantios (TSI e TSA), não foi observada diferença estatística entre o plantio 

bem conduzido do plantio mal conduzido, bem como dos óleos essenciais obtidos das folhas e 

dos galhos das plantas. Entretanto, quando comparado à atividade antifúngica dos óleos 

essenciais obtidos nos dois períodos sazonais, foi observada diferença significativa onde os 

óleos extraídos no período chuvoso nos dois plantios apresentaram maiores atividades 

antifúngicas contra o fungo C. guaranicola, quando comparado ao óleo essencial obtido no 

período seco (Tabela 4). Está diferença de atividade pode está diretamente ligada a 

concentração de linalol, uma vez que, embora haja um aumento de moléculas no óleo 

essencial durante o período seco, a atividade antifúngica foi menor, ao passo que durante o 

período chuvoso a concentração do linalol é até duas vezes maior que a concentração no 

período seco (Tabela 3) com redução no número de moléculas, porém exibindo alta atividade 

antifúngica, superior ao controle linalol e igual ao antifúngico dithane NT.  

 Em relação ao principal componente do óleo essencial de pau-rosa, o linalol também 

apresentou atividade contra todos os cinco fungos, com destaque para a inibição do fungo 

C.guaranicola que exibiu valores inferiores ao do óleo essencial coletado no período chuvoso, 

para os outros fungos não houve diferença significativa entre os óleos coletados entre o 

período chuvoso e seco, e o linalol sintético (Tabela 4). Esses dados corroboram com os 

resultados para a atividade antifúngica do óleo essencial do pau-rosa contra 17 espécies de 

fungos descritos por Simic et al., 2004. Adicionalmente, 100% de inibição do crescimento 

micelial do fungo C. gloeosporioides foi observada na presença óleo de pau-rosa, 

comprovando sua eficiência contra este fitopatógeno (Souza et al., 2012). 
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Tabela 4. Atividade antifúngica do óleo essencial de pau-rosa extraídos de folhas e galhos, em diferentes períodos de precipitação e testados contra 

diferentes fungos fitopatogênicos. 

       
Plantios 

C. gloeosporioides Colletotrichum sp. C. guaranicola Corynespora cassiicola Alternaria sp. 

Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) 

 

 

Chuvoso 

Maués 

(TSA) 

Folhas 16,5 ± 2,0 Bb 13,0 ± 3,6 Bb 21,7 ± 2,6 Aa ** ** 

Galhos 15,3 ± 4,1 Bab 14,4 ± 2,3 Bb 22,2 ± 3,4 Aa ** ** 

Manaus 

(TSI) 

Folhas 14,3 ± 2,0 Bb 12,1 ± 1,4 Bb 21,3 ± 1,7Aa ** ** 

Galhos 16,6 ± 3,7 Bab 12,6 ± 0,9 Bb 19,8 ± 1,6 Aba ** ** 

 

 

Seco 

Maués 

(TSA) 

Folhas 12,7 ± 1,5 Bb
 

10,0 ± 2,8 Bb 16,7 ± 2,0Aba ** ** 

Galhos 11,8 ± 3,2 Bab 11,1 ± 1,8 Bb 17,1 ± 2,7Ba ** ** 

Manaus 

(TSI) 

Folhas 11,2 ± 1,6
 
Bb 9,8 ± 1,1 Bb 16,4 ± 1,3 Ba ** ** 

Galhos 12,3 ± 2,8 Bab 9,7 ± 0,8 Bb 15,2 ± 1,2 Ba ** ** 

Linalol 14,6 ± 2,1 Ba 11,2 ± 3,2 Ba 15,1±1,2 Ba ** ** 

Dithane NT* 22,7 ± 2,2 Aa 21,4 ± 2,6 Aa 22,8 ± 1,9 Aa 18,4 ± 3,0 a 15,2 ± 2,5 b 

Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem significativamente pelo teste de tukey a 5% de 

probabilidade (n=10). 

** Apresentou atividade, mais não foi possível medir o halo de inibição. 
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Ambos identificaram o linalol como composto majoritário dos óleos essenciais e, 

atribuíram à alta concentração deste composto a atividade antifúngica do óleo essencial desta 

espécie. 

 De modo geral, os componentes majoritários presentes nos óleos essenciais são os 

responsáveis por boa parte das atividades biológicas apresentadas. Por exemplo, os óleos 

essenciais das espécies de Origanum possuem o monoterpeno aromático carvacrol como 

principal componente, sendo a sua atividade antifúngica atribuída a este composto (Kordali et 

al., 2008; Stupar et al., 2014). O óleo essencial de Pulicaria mauritanica Coss, que apresentou 

atividade antifúngica contra fungos fitopatogênicos teve sua atividade atribuída ao composto 

carvotanacetona que compõe até 83,7% do óleo essencial desta espécie (Znini et al., 2013). Já 

o óleo essencial de Rosmarinus officinalis apresentou atividade antifúngica e teve sua 

atividade atribuída aos compostos 1,8-cineol e a cânfora majoritários nos óleos (Stupar et al., 

2014). O linalol é o principal componente do óleo essencial do pau-rosa e diversos estudos de 

atividade biológica têm comprovado sua eficiência como agente citotóxico contra células 

cancerígenas, anti-mutagênico e antibacteriano (Queiroga et al., 2007; Soeur et al., 2011; Park 

et al., 2012). Esta molécula foi testada contra leveduras e fungos filamentosos em conjuntos 

com outros principais componentes do óleo essencial de Thymus villosus subsp. e apresentou 

menor atividade dentre todos os componentes testados e menor atividade quando comparado 

ao óleo integro, indicando possível ação sinérgica destas moléculas no óleo essencial (Pinto et 

al, 2013). Portanto, o fato de o linalol puro apresentar atividade antifúngica inferior ao óleo 

essencial integro, pode indicar uma possível ação sinérgica do linalol com outras moléculas 

do óleo essencial do pau-rosa contra os fungos avaliados. 

Considerando que este estudo demonstra que o óleo essencial do pau-rosa do período 

chuvoso é composto por até 82,2% de linalol, sugere-se que a maior parte das atividades 

antifúngicas do óleo coletado nesse período está atribuída a esse composto. Isso explicaria a 

queda de atividade observada do óleo essencial das mesmas plantas, dos mesmos plantios 

coletados no período seco, visto que a concentração de linalol nos óleos das plantas coletadas 

nesse período foi reduzida para até 49,2% (Tabela 3). 

Em conjunto com o linalol, o α-terpineol também foi encontrado nos óleos essenciais 

extraídos dos galhos dos dois plantios e este composto também possui comprovada atividade 

antimicrobiana e, embora presente em percentagens bem inferiores a do linalol, efeitos 

antimicrobianos também podem ser atribuídos a este composto, porém até o momento sua 

atividade só foi testada contra bactérias de interesse médico, mais o fato de outra molécula 

com atividade antimicrobiana comprovada está presente no óleo essencial de pau-rosa, pode 
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abrir margem para que outras moléculas com atividade antimicrobiana, porém, ainda não 

avaliadas possam está presentes no óleo essencial (Griffin et al., 1999; Park et al., 2012). 

Sugerindo assim, uma possível ação sinérgica com o linalol, visto que o linalol puro 

apresentou atividades inferiores as dos óleos essenciais in natura. 

3.3 Concentração mínima inibitória (CMI) e concentração mínima fungicida (CMF) 

Os óleos essenciais provenientes de galhos e folhas dos plantios (TSI e TSA), 

coletados no período seco e chuvoso exibiram menores valores de CMI e CMF para o fungo 

C. guaranicola 0,6 mg.mL
-1

 no período chuvoso, havendo aumento para 1,25 mg.mL
-1

 no 

período seco, o segundo fungo mais sensível foi o C. gloeosporioides exibindo valores de 

CMI e CMF de 1,25 mg.mL
-1

 no período chuvoso e 2,50 mg.mL
-1

 no período seco (Tabela 5), 

essa diferença de atividade do óleo essencial das mesmas plantas coletados em períodos 

diferentes se deve provavelmente a redução da concentração do composto linalol entre os dois 

períodos sazonais (Tabela 3).  

Comparando os resultados obtidos dos óleos essenciais aos do antifúngico Dithane 

NT, o antfúngico ainda apresenta-se mais efetivo na inibição do crescimento dos fungos 

fitopatogênicos. Entretanto, valores próximos aos do antifúngico foram alcançados no teste 

com o fungo C.guaranicola, onde os óleos coletados no período chuvoso de ambos plantios, 

apresentou CMI e CMF de 0,6 mg.mL
-1

 valor duas vezes superior ao encontrado para o 

tratamento com Dithane NT que foi de 0,3 mg.mL
-1

  (Tabela 5).   

 Em adição, para os cinco fungos testados, os mesmos valores foram encontrados tanto 

para CMI quanto para CMF, corroborando com os resultados obtidos em pesquisa 

desenvolvida por Simic et al., 2004, envolvendo o óleo do pau-rosa onde houve atividade 

antifúngica contra 17 espécies de fungos, dentre fungos patogênicos de humanos, animal e 

plantas, onde 81,3% do óleo essencial era composto de linalol, além de α-terpineol, os óxidos 

de linalol, β-copaeno, α-selineno, e β-selineo também presentes nos óleos essenciais usados 

nesse estudo. Portanto, o óleo essencial de pau-rosa geralmente possui atividades inibitórias e 

fungicidas provavelmente devido à composição química. 

No que diz respeito ao ensaio com linalol, também foi observado maiores inibições no 

crescimento de C.guaranicola. Contudo, os valores de CMI e CMF ainda foram maiores que 

os apresentados pelos óleos essenciais, indicando perda da propriedade antifúngica quando o 

componente majoritário (linalol) é testado isoladamente (Tabela 4).  Estes resultados estão de 

acordo com os exibidos por Pinto, et al.,(2013) que mostrou que o linalol puro foi responsável 

por parte da atividade antifúngica do óleo de Thymus villosus subsp., reforçando a afirmação 
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de que o linalol isolado não é tão ativo quando comparado com os óleos essenciais íntegros de 

pau-rosa. 

Os monoterpenos do tipo hidrocarbonetos possuem menor atividade antifúngica e 

antibacteriana quando comparados a monoterpenos oxigenados (Knobloch et al., 1986; 

Griffin et al.,1999). Por exemplo, os monoterpenos cavacrol e timol, principais componentes 

do óleo essencial de Origanum acutidens, caracterizadas por possuir um grupo hidroxila em  
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                           Tabela 5. Concentrações mínimas inibitórias (CMI) e mínimas fungicidas (CMF) de óleos essenciais de pau-rosa (mg/mL). 

 
Fungos C. gloeosporioides  Colletotrichum sp. C. guaranicola 

Corynespora 

cassiicola 
  Alternaria sp. 

   Plantio CMI CMF CMI CMF CMI CMF CMI CMF CMI CMF 

 

 

Chuvoso 

Maués 

(TSA) 

Folhas 1,25 1,25 2,50 2,50 0,62 0,62 2,50 2,50 2,50 2,50 

Galhos 1,25 1,25 2,50 2,50 0,62 0,62 2,50 2,50 2,50 2,50 

Manaus 

(TSI) 

Folhas 1,25 1,25 2,50 2,50 0,62 0,62 2,50 2,50 2,50 2,50 

Galhos 1,25 1,25 2,50 2,50 0,62 0,62 2,50 2,50 2,50 2,50 

 

 

Seco 

Maués 

(TSA) 

Folhas 2,50 2,50 5,0 5,0 1,25 1,25 - - - - 

Galhos 2,50 2,50 5,0 5,0 1,25 1,25 - - - - 

Manaus 

(TSI) 

Folhas 2,50 2,50 5,0 5,0 1,25 1,25 - - - - 

Galhos 2,50 2,50 5,0 5,0 1,25 1,25 - - - - 

 Linalol 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 1,25 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Dithane NT* 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

                          *Antifúngico  
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sua estrutura química, são mais ativos como antifúngicos do que o constituinte p-cimeno, com 

ausência do grupo hidroxila (Kodarli et al., 2008).  

A partir desses resultados, demonstra-se que nos óleos essenciais de pau-rosa usados 

neste estudo existe um número considerável de moléculas constituídas de hidroxila em sua 

estrutura, sendo a principal delas o linalol. Assim, o fato de não se observar diferença na 

atividade antifúngica entre os óleos obtidos dos dois plantios (levando em consideração que 

os plantios geralmente produzem os mesmos compostos), reforça a potencial importância do 

linalol na atividade antifúngica, visto que ele está presente em todos os óleos em percentagens 

superiores em relação aos outros constituintes, os quais, na grande maioria, não estão 

presentes simultaneamente em todas as amostras de óleos essenciais avaliados. No entanto, o 

linalol isolado mostrou atividade inferior quando comparado ao óleo essencial de pau-rosa in 

natura, apresentando valores CMI e CMF superiores aos dos óleos essenciais, indicando que 

a ação antifúngica do óleo essencial do pau-rosa não se deve somente ao linalol, mais a um 

possível efeito sinérgico de seus componentes.  

As diferenças sazonais tiveram influência direta nas atividades antifúngicas, ficando 

claro que o melhor período para coleta de óleos essenciais com princípios ativos antifúngicos 

é o período de chuvas, visto que o mesmo está diretamente relacionado ao aumento da 

concentração do composto linalol nas plantas. Diversos estudos tem demostrado que os 

princípios ativos de óleos essenciais são diretamente influenciados pelas mudanças 

ambientais, sendo acumulados nos tecidos vegetais em períodos de maior disponibilidade de 

recursos, como por exemplo, durante a floração atraindo polinizadores, ou como forma de 

proteção contra herbívoros (Kamatou et al.,2008). 

 Quanto ao mecanismo de ação dos constituintes dos óleos essenciais, tem sido 

comprovado que esses são responsáveis por alterações na morfologia e agregados de hifas, 

resultando no enfraquecimento e lise dessas estruturas, além de modificações nas paredes e 

membranas celulares em suas diferentes camadas, levando a permeabilização, afetando, 

assim, o metabolismo celular (Pinto et al.,2008; Bakkali et al 2008). Essa atividade 

antifúngica pode esta ligada a uma das características mais importantes dos óleos essenciais, a 

sua hidrofobicidade, resultando no aumento da permeabilidade celular e consequentemente 

perda de fluídos e constituintes celulares. A ação mais elucidada diz respeito aos componentes 

carvacrol e timol dos óleos essenciais de orégano e tomilho, onde a sua ação resultou na 

desorganização da parede celular de bactérias Gram negativas com o consequente aumento da 

permeabilidade da membrana celular e perda na produção de ATP (Lambert et al.,2001; 

Nguefack et al.,2004). Assim, é esperado que as alterações no equilíbrio intracelular seja 
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afetada devido à ação do óleo essencial sobre as membranas celulares, afetando a produção de 

ATP na cadeia respiratória. 

 Pesquisas envolvendo patógenos de plantas ainda são escassas, principalmente, 

utilizando óleos essenciais provenientes de plantas de origem amazônica e microrganismos 

fitopatogênicos de importância agrícola, que apresentam especificidades fisiológicas para o 

seu cultivo e manutenção em laboratório. Recentemente pesquisas usando óleos essenciais de 

Piper isolados da Amazônia têm revelado atividades citotóxicas, antioxidante e antifúngica 

contra fungos da espécie Cladosporium cladosporioides e Cladosporium sphareospermum 

também apontados com fungos fitopatogênicos (Silva et al.,2014). Ainda no ano de 2014 

pesquisas com o óleo Pulicaria mauritanica contra 21 espécies de fungos isolados de plantas 

medicinais revelou sensibilidade para todos os fungos (Stevic et al.,2014). Esses resultados 

corroboram com os resultados apresentados nesse estudo, comprovando a sensibilidade de 

fungos patógenos de plantas aos óleos essenciais e seu potencial como fungicida natural. 

 Portanto, estudos a respeito dos efeitos do óleo essencial do pau-rosa contra outros 

fungos de importância agrícola, à ação biológica do linalol contra microrganismos 

fitopatogênicos e essa pode ser expandida para fungos de humanos e de animais. 

Adicionalmente, estes estudos são relevantes para o aperfeiçoamento de métodos e para o 

desenvolvimento de novos agentes antifúngicos com a finalidade de controlar graves doenças 

em plantas. 

4. Conclusão do capítulo 

 O óleo essencial de pau-rosa tanto de galhos e folhas, de períodos secos e chuvosos, 

mostrou considerável atividade antifúngica contra cinco importantes espécies de fungos 

fitopatogênicos, podendo ser sugerido como uma alternativa à produção de fungicidas.  

Assim, estudos são necessários para ampliar o número de espécies fúngicas, para determinar o 

custo, aplicabilidade, segurança e fitotoxicidade destes compostos, considerando as plantas 

cultivadas e as formas possíveis de aplicação. 
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Resumo 

Atividade antifúngica do óleo essencial de galhos e folhas de Aniba canellila e Aniba 

parviflora coletados de plantios florestais durante os períodos chuvoso e seco foi avaliada 

contra fungos fitopatogênicos de importância agrícola. Os óleos essenciais obtidos a partir da 

hidrodestilação foram analisados por CG-EM e identificados 64 compostos químicos dos 

óleos essenciais coletados no período chuvoso e 31 compostos dos óleos coletados durante o 

período seco, dos quais o linalol foi o composto mais representativo compondo até 40% do 

óleo essencial de A. parviflora, e o 1-nitro-2-feniletano compondo até 90% do óleo essencial 

A. canellila. Os óleos essenciais das folhas e galhos de A.parviflora e A.canellila 

apresentaram maior efetividade antifúngica contra Colletotrichum guaranicola, na ordem de 

10,5 e 16,0mm de inibição do óleo coletado no período chuvoso onde o óleo essencial de 

A.canelilla foi mais ativo que o óleo essencial de A.parviflora, apresentando CMI e CMF de 

0,15 mg.mL
-1

 e 0,6 mg.mL
-1

 respectivamente, sendo mais efetivo que os controles Linalol e 

antifúngico comercial usando o método de microdiluição. Durante o período seco os óleos 

apresentaram halos de 10,9 e 11,3mm respectivamente, não apresentando diferença entre os 

óleos essenciais das duas espécies coletados nesse período, com CMI e CMF de 1,2 e 0,6 

mg.mL
-1

 respectivamente. Entretanto, também inibiram o crescimento de C.gloeosporioides e 

Colletotrichum sp. respectivamente.  O óleo essencial de A.canellila também foi capaz de 

inibir Alternaria sp., contudo, não foi possível medir o halo de inibição. O linalol também 

apresentou atividade contra todos os cinco fungos testados. Os resultados obtidos sugerem 

que os óleos essenciais podem ser usados como base para o desenvolvimento de novos 

fungicidas.  
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1.Introdução 

 Plantas do gênero Aniba compreendem cerca de 41 espécies cuja maioria  encontra-se 

na Amazônia. Algumas espécies são exploradas para a preparação de produtos medicinais, 

porém, as plantas desse gênero são mais conhecidas pela constituição dos seus óleos 

essenciais para a indústria de perfumaria, com destaque para a espécie Aniba rosaeodora 

Ducke que possui o linalol como principal constituinte do seu óleo essencial, muito utilizado 

na composição de buquês de perfumes famosos. Outras espécies, como Aniba canellila 

(H.B.K) Mez e Aniba parviflora (Meissn) Mez também possuem grande potencial para a 

indústria de perfumes, porém, são menos estudadas e/ou de ocorrência muito rara, o que 

restringem sua utilização (Marques, 2001). 

 A. canelilla é uma árvore nativa da Amazônia brasileira com maior ocorrência nos 

estados do Pará e Amazonas, e é popularmente conhecida pelo nome vulgar de casca-preciosa 

ou preciosa. Esta espécie fornece além do óleo, uma madeira muito cobiçada e resistente para 

ser usada na construção civil e de móveis, além de ser amplamente usada na medicina 

popular, o chá da casca e das folhas é usado para o tratamento de diversos sintomas como 

alivio de dores, resfriados, tosses e estimulante do sistema nervoso (Mors et al.,2000). O 

principal componente do seu óleo essencial, tanto do tronco quanto das folhas, é o 1-nitro-2-

feniletano, uma molécula rara em produtos naturais, derivada da fenilalanina. O óleo 

apresenta rendimento de 0,7-1,0 % e consiste geralmente de eugenol (1%), metil eugenol 

(15%) e 1-nitro-2-feniletano (80%) (Oger et. al., 1994; Lima et al., 2004). O interesse no óleo 

desta planta é principalmente devido ao seu aroma especial de canela, ao seu uso 

etnobotânico, e às suas diversas ações biológicas. 

  A. parviflora é uma árvore de médio porte, encontrada nos arredores de igarapés da 

floresta amazônica ocidental. Frequentemente confundida com o pau-rosa pela semelhança 

das folhas, flores e frutos, esta espécie apresenta aroma diferenciado tanto no tronco como nas 

folhas. Sua casca é comercializada no mercado Ver-o-Peso, em Belém-PA, com o nome de 

macacaporanga ou louro rosa. Estudos com esta espécie são escassos e se resume à 

identificação dos componentes químicos do seu óleo essencial. Em pesquisas científicas tem-

se relatado a presença de 6-(4′-hidroxi-trans-estiril)-2-pirona e o linalol como componentes 

majoritários do óleo essencial de A.parviflora (Bittencourt et al., 1971; Rezende et al., 1971; 

Tranchida et al., 2008).  
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 Os óleos essenciais são compostos voláteis naturais, complexos, caracterizados por 

possuir um odor forte, produzidos por plantas aromáticas como metabólitos secundários, 

sendo normalmente extraídos dos tecidos das plantas pela técnica de arraste a vapor ou hidro-

destilação. Em geral, são encontrados cerca de 20-60 moléculas distintas constituindo os óleos 

essenciais as quais podem ser classificadas em dois grupos de diferente origem biosintética.  

O grupo principal é constituído de terpenos e terpenóides, e o outro de moléculas aromáticas e 

alifáticas, todos caracterizados por possuir baixo peso molecular (Maffei, 2010). Nos óleos 

essenciais são encontradas de duas a três moléculas principais, em concentrações 

relativamente elevadas, chamadas de moléculas majoritárias (20-70%), em comparação com 

outras moléculas presentes em quantidades menores ou vestigiais (minoritárias). Os terpenos 

são mais frequentes nos óleos voláteis e se dividem em monoterpenos, sesquiterpenos, 

diterpenos e triterpenos, conforme o número de unidades de isopreno (C5) em sua estrutura. 

Os monoterpenos são formados pelo agrupamento de duas unidades de isoprenos (C10) e são 

os mais representativos constituindo cerca de 90% dos óleos essenciais permitindo gerar uma 

grande variedade de estruturas (Betts, 2001; Pichersky et al.,2006; Maffei,2010).  

No aspecto relacionado ao processo de defesa das plantas é conhecido que os 

organismos fitopatogênicos, tais como fungos, nematóides, bactérias e vírus causam uma 

quantidade significativa de doenças  nos vegetais (Montesinos, 2003). Fungos fitopatogênicos 

são responsáveis por perdas consideráveis em culturas economicamente importantes, além de 

causam sérios problemas em alguns processos de manejo florestal (Fletcher et. al, 2006; 

Osorio et al., 2009). Atualmente, o controle de fungos fitopatogênicos se dá pelo uso de 

produtos químicos, principalmente, fungicidas sintéticos, que, possuem sérias restrições, pois 

podem causar problemas à saúde e poluir o ambiente. Além disso, a resistência de fungos 

fitopatogênicos à fungicidas disponíveis no mercado leva a um controle ineficiente das 

doenças em diferentes cultivos (Aguin et al, 2006). 

Assim, espécies pertencentes à família Lauraceae além de apresentarem um grande 

potencial para serem usadas pelas indústrias de perfumes e cosméticos, podem ser 

fornecedoras de novas substâncias antifúngicas, potencializando as reações de defesa das 

plantas contra doenças, seguindo a natureza química de muitos outros óleos essenciais e 

outras substâncias do metabolismo secundário das plantas (Dudareva et al.,2004). 

Quanto ao efeito da variação sazonal sobre a produção de óleos essenciais, sabe-se que 

as condições climáticas e de disponibilidade de água no solo pode alterar o metabolismo 

secundário vegetal e, consequentemente, alterar a composição dos óleos essenciais ao longo 
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das estações do ano (Kamatou et al., 2008). Dessa forma, as estações seca e chuvosa da 

Região Amazônica podem ter influência direta na composição e atividades biológicas do 

óleos essenciais. 

Desta maneira, a busca por biofungicidas tem aumentado cada vez mais, e os óleos 

essenciais de inúmeras espécies vegetais têm se mostrado eficientes alternativas no controle 

de fungos fitopatogênicos (Bettiol e Morandi, 2009). Apesar de serem mais conhecidos como 

fragrâncias, diante da constituição química diversificada desses óleos essenciais, é importante 

desenvolver melhor compreensão do seu modo de ação biológica para novas aplicações na 

indústria de base biotecnológica. Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar a composição 

química do óleo essencial de duas espécies de Aniba obtidos a partir de extratos de galhos e 

folhas durante os períodos seco e chuvoso na Amazônia central. Além disso, determinar a 

eficácia dos seus óleos essenciais contra fungos fitopatogênicos. 

2. Material e métodos  

2.1. Material vegetal 

Árvores do plantio de Aniba canelilla, localizadas na reserva florestal Adolfo Ducke 

na cidade de Manaus-AM e do plantio de Aniba parviflora localizado na cidade de 

Santarém/PA, foram marcadas aleatoriamente (10 árvores por plantio), para a poda dos galhos 

e coleta das folhas nos dois períodos sazonais do ano, no mês de setembro/2011 que 

compreende a metade do “período seco” (de julho a outubro) e no mês de fevereiro/2012 que 

compreende a metade do “período chuvoso” (de dezembro a maio).  Após a poda, as folhas 

foram coletadas e acondicionadas em sacos de papel e, posteriormente, conduzidas ao 

laboratório de engenharia química da Universidade do Estado do Amazonas e submetidas a 

extração do óleo essencial. 

2.2. Extrações e preparo do óleo essencial  

 Os galhos e folhas foram secos a temperatura durante 7 dias e em seguida triturado 

usando moinho de facas. O material proveniente das folhas e galhos de cada árvore (300 g) foi 

submetido à hidrodestilação utilizando equipamento tipo Clevenger. Para as folhas, o tempo 

de extração foi de 3 h e para os galhos de 6 h. Os óleos foram secos pela adição de sulfato de 

sódio anidro e acondicionados em frascos âmbar selados hermeticamente e preservados a 8°C, 

para posterior analise cromatográfica no laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do 

Instituto nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.  
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2.3. Identificação dos constituintes voláteis por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (CG/EM) 

A análise dos constituintes voláteis foi realizada utilizando um cromatógrafo a gás 

acoplado a um detector de massas da marca Shimadzu, modelo GCMS-QP2010 series Ultra, 

utilizando software de tratamento de dados GCMS-QP2010 solution Ver. 2.6., coluna capilar 

5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) nas seguintes condições de corrida: split de 1:40, 

temperatura do injetor de 220°C, coluna de 60°C com taxa de aquecimento de 3°C∙min
-1

 até 

240°C e detector à 250°C, sendo utilizado o hélio como gás de arraste, numa vazão de 1 

mL∙min
-1

. O detector seletivo de massas operou a 70 eV, m/z = 30 a 500 u.m.a.  

A identificação foi realizada por meio do cálculo dos índices de retenção dos analítos, 

utilizando-se a coinjeção de uma mistura de padrões de hidrocarbonetos (C8 a C22), 

comparação com a biblioteca eletrônica do equipamento (NIST-05) e com dados da literatura 

(Adams, 2007). 

2.4. Cepas de fungos 

Os fungos fitopatogênicos Colletotrichum guaranicola, Colletotrichum 

gloeosporoides, Colletotrichum sp., Corynespora cassicola, Alternaria sp. foram obtidos a 

partir da coleção de culturas do Laboratório de Fitopatologia do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia-INPA. Cada espécie de fungo foi reativada em meio de cultura ágar-

batata-dextrose (BDA), sendo uma matriz preservada para posteriores experimentos.  

2.5. Testes antifúngicos  

2.5.1. Padronização dos inóculos fúngicos  

Para a padronização dos inóculos, os fungos foram cultivados em meio BDA a 

temperatura controlada de ±27°C por um período de 7 a 8 dias. Em seguida suspensões de 

esporos e conídios foram obtidos dispersando 4 mL de uma solução salina a 0,9% com adição 

de tween 80 a 1% sobre a placa com o fungo, e feita  uma raspagem por toda superfície do 

fungo usando uma alça de platina. A suspensão foi recolhida e transferida para um tubo 

contendo 3 mL da mesma solução salina e agitada com auxílio de um agitador vortex durante 

5 minutos, em seguida deixada  em repouso até que os fragmentos de hifas sedimentassem no 

fundo do tubo. A partir de uma alíquota do sobrenadante foi realizada a padronização do 
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número de esporos ou conídios para 0,5x10
6 

UFC/mL com o auxílio de uma câmara de 

neubauer (NCCLS, 2000, 2002). 

 2.5.2. Teste de difusão em meio sólido 

Os óleos essenciais e seu principal componente (linalol) foram preparados para os 

testes antifúngicos na concentração inicial de 20 mg.mL
-1

 em uma solução de Tween 80 a 

0,5%.  

A técnica de difusão em meio sólido utilizando a cavidade em placa (Engelmeier e 

Hadacek, 2006), foi utilizada para determinar a atividade antifúngica dos óleos essenciais. 

Uma quantidade de 100 µL da suspensão fúngica foi uniformemente distribuída em placas de 

Petri estéreis de 95 mm de diâmetro com meio BDA. Após a absorção do inóculo pelo BDA, 

foram feitas cavidades, onde foram adicionados 50 µL de cada tratamento a ser testado, o 

tratamento 1 (T1), consistiu da concentração inicial de 20 mg.mL
-1

 dos óleos essenciais, o 

tratamento 2 (T2) consistiu no padrão linalol. O controle negativo tratamento 3 (T3), consistiu 

na adição às cavidades de 50 µL da solução de Tween 80 a 0,5% e o controle positivo 

tratamento 4 (T4) foi adicionado 50µL do antifúngico agrícola Dithane NT a 20 mg.mL
-1

 (que 

tem como ingrediente ativo o mancozebe). Na sequência, o sistema foi incubado a 27°C ±1 

durante 7 dias. Após o período de incubação, as zonas de inibição do crescimento foram 

medidas com o auxílio de um paquímetro digital (Digimess instrumentos de precisão) 

(Engelmeier e Hadacek, 2006). 

 2.5.3. Determinação da concentração mínima inibitória (CMI) e concentração mínima 

fungicida (CMF) 

Os valores de CMI e CMF foram determinados para as cepas fúngicas sensíveis ao 

óleo essencial no ensaio de difusão em meio sólido. Os inóculos fúngicos e os óleos 

essenciais foram padronizados conforme o teste anterior, 0,5 x 10
6 

UFC.mL
-1

 e 20 mg.mL
-1

, 

respectivamente. Os valores de CMI dos óleos essenciais foram determinados com base no 

método de diluição em microplaca (Engelmeier e Hadacek, 2006). Microplacas de 96 poços 

foram preparadas adicionando em cada poço 100 µL de caldo Dextrose/Batata duplamente 

concentrado, 100 µL das emulsões de óleo essencial (20 mg.mL
-1

) em diluição seriada e 10µL 

do inóculo correspondente ao fungo avaliado. Como controles negativos foram utilizados o 

padrão linalol, o antifúngico (Dithane NT) e, como controle positivo o meio de cultura com o 

inóculo fúngico sem a adição de óleos essenciais e antifúngicos. 

Os ensaios foram realizados em triplicatas, e as microplacas foram incubadas à 27°C ± 

1°C durante 72h. As leituras para determinação da CMI dos óleos essencias foram realizadas 
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visualmente observando o crescimento micelial nos poços da microplaca. Para confirmar a 

viabilidade micelial foram adicionados 10 µL do corante 2,3,5-trifenilcloreto de tetrazólio 

(TTC) a 1% nas placas 24 h após a inoculação (Castro e Lima, 2010). O TTC revela a 

atividade das enzimas desidrogenases envolvidas no processo de respiração celular 

microbiana, produzindo nos poços contendo células vivas uma coloração vermelha, 

permitindo distinguir os poços com fungos ativos, coloridos de vermelho, dos poços com 

fungos não ativos, sem coloração. Dessa forma, considerou-se como CMI, a menor 

concentração do óleo capaz de produzir inibição visível sobre o crescimento dos fungos 

fitopatogênicos utilizados nos ensaios microbiológicos.  

Após a determinação da CMI, a concentração correspondente à inibitória e a 

concentração anterior à inibitória, bem como os controles positivos e negativos, foram 

subcultivados em placas de Petri contendo meio BDA desprovido de qualquer antifúngico. 

Após 5 dias de incubação a 28°C as leituras das CMFs foram realizadas com base no 

crescimento dos controles, sendo considerada a CMF a menor concentração do óleo que 

impediu o crescimento visível do subcultivo (Engelmeier e Hadacek, 2006; Castro e Lima, 

2010 ). 

2.6. Delineamento experimental e análises estatísticas  

 O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com oito tratamentos e 10 

repetições, obedecendo esquema fatorial 2 X 2 X 2, dois períodos sazonais, dois plantios, dois 

tipos de material vegetal. Os dados experimentais obtidos foram submetidos à análise de 

variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o 

software Statistica 7.0. 

3. Resultados e discussão 

3.1. Composição química dos óleos 

Análises de CG/EM do óleo essencial obtido a partir das folhas e galhos de A. 

canelilla e A. parviflora nos períodos chuvoso e seco permitiram detectar 31 diferentes 

constituintes do óleo essencial de A. canelilla, sendo 14 constituintes do óleo das folhas e 9 

constituintes dos galhos, e 23 constituintes das folhas e  25 dos galhos, respectivamente. A 

análise do perfil cromatográfico das amostras mostrou pouca variação cromatográfica quando 

comparado os dois períodos sazonais (Figuras 1A,B,C,D). Para A. parviflora foram 

detectados 64 constituintes sendo 32 constituintes das folhas e 53 constituintes dos galhos no 

período chuvoso, 47 constituintes das folhas e 49 dos galhos no período seco, e a análise do 
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perfil cromatográfico das amostras também mostrou grande semelhança cromatográfica 

quando comparado os dois períodos sazonais (Figuras 1E,F,G,H). Estes constituintes foram 

identificados por meio da comparação dos seus espectros de massa com espectros da  

  Figura 1. Perfil cromatográfico das amostras de óleos essenciais de A.parviflora.e 

A.canelilla; A e B - óleo das folhas e galhos de A.parviflora período chuvoso; C e D – óleo 

das folhas e galhos de A.parviflora período seco; E e F - folhas e galhos de A.canelilla 

período chuvoso; G e H folhas e galhos de A.canelilla período seco.  
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e com da espectroteca eletrônica e, seus índices de retenção obtidos por comparação como os 

tempos de retenção de hidrocarbonetos lineares, não sendo possível identificar 2 dos 

constituintes de A. canelilla  e 4 dos constituintes de A. parviflora (Tabela 1 e Tabela 2).  

No óleo essencial de A. canelilla os componentes aromáticos voláteis foram os mais 

predominantes compondo até 94,9% do óleo das folhas, devido à alta concentração da 

molécula 1-nitro-2-feniletano nos óleos essenciais destas plantas, compondo até 90,3% do 

óleo essencial (Figura 2A). Hidrocarbonetos monoterpênicos e sesquiterpênicos, e 

monoterpenos e sesquiterpênicos oxigenados são outros grupos de moléculas encontrados nos 

óleos das folhas e dos galhos. Contudo, algumas moléculas encontradasnos óleos essenciais 

das folhas de plantas coletadas no período chuvoso, não foram encontradas nos galhos como o 

benzaldeído, β-pineno, α-copaeno, cariofileno, β-cariofileno e β-selineno. Nos galhos, o 

eugenol foi identificado e está ausente nas folhas (Tabela 1). 

 No que diz respeito aos dois períodos de coleta, as moléculas mirceno, p-Ocimeno, β-

felandreno, óxido de linalol (cis), sesquisabineno, biciclogermacreno, α-farneseno, δ-

cadineno, α-colacareno, espatulenol, globulol e guaiol, foram identificadas nos óleos de A. 

canellila coletados no período seco e não nos óleos coletados no período chuvoso. Porém, o 

composto majoritário a molécula de 1-nitro-2-feniletano continuou sendo a principal molécula 

no óleo dos dois períodos coletados compondo até 90% da área dos cromatogramas do óleo 

essencial. Ao contrário do descrito em pesquisa anterior que constatou um decréscimo da 

concentração desta molécula no óleo essencial desta espécie, coletado no período de seca na 

região do Estado do Pará (Taveira et al., 2003). Indicando que, nos óleos essenciais estudados 

nesta pesquisa, a variação sazonal teve pouca influência na concentração do composto 

majoritário o 1-nitro-2-feniletano, ao passo que, teve grande influência na síntese de outras 

moléculas minoritárias que compõem os óleos coletados no período seco, ao todo são 12 

moléculas ausentes nos óleos coletados no período de chuvas. Portanto, a composição 

química dos óleos essenciais analisados parece mostrar variação qualitativa devido à 

influência de condições ambientais locais de solo e do período sazonal de coleta.  

De modo geral, os óleos provenientes das folhas apresentaram um número maior de 

constituintes comparado aos óleos dos galhos e, a maioria dos constituintes identificados está 

de acordo com o que tem sido descrito na literatura, onde é identificado a molécula de 1-nitro-

2-feniletano como principal componentes do óleo essencial desta espécie (Lima et al., 2004, 

Manhães et al., 2012). Outros compostos aromáticos voláteis também foram identificados nos 

óleos estudados, como o etilbenzeno, benzaldeído, fenilacetaldeído e eugenol (Figura 3), estes 
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Tabela 1. Composição química do óleo essencial de folhas e galhos de A.canelilla nos períodos seco e chuvoso. 

   
A.canelilla (Chuvoso) A.canelilla (Seco) 

 

N
o
 Componente IR 

Folhas 

(%) 

Galhos 

(%) 

Folhas 

(%) 

Galhos 

(%) 
Identificação 

1 Butanoato de etila 800 3,1±5,2 3,6±7,2 - - a,b 

2 Etilbenzeno 823 0,4±4,1 0,2±4,8 - - a,b,c 

3 α-Pineno 934 0,6±3,3 0,8±6,4 1,8±2,3 0,9±7,2 a,b,c 

5 Benzaldeído 962 0,5±6,1 - 0,9±1,2 0,8±6,1 a,b 

6 β-Pineno 980 0,6±7,4 - 0,6±0,8 0,5±3,1 a,b,c 

7 Mirceno 988 - - 0,7±2,3 0,7±4,4 a,b 

9 p-Ocimeno 1025 - - 0,6±3,0 0,6±3,5 a,b,c 

10 β-Felandreno 1030 - - 0,6±4,1 0,6±2,3 a,b,c 

11 benzenoacetaldeído 1045 0,4±3,3 0,8±5,4 0,8±1,2 0,9±2,1 a,b,c 

12 Óxido de linalol (cis) 1074 - - 0,7±1,8 0,5±7,4 a,b 

13 Linalol 1103 0,4±2,9 0,8±4,3 0,8±2,2 0,8±2,3 a,b 

14 α-Terpineol 1190 0,6±4,3 0,7±6,7 0,6±3,1 0,7±3,2 a,b,c 

15 1-nitro-2-feliletano 1317 87,3±2,1 90,3±2,4 80,2±4,3 81,5±4,1 a,b,c 

16 Eugenol 1361 - 1,2±3,1 1,3±2,1 0,9±2,1 a,b 

17 α-Copaeno 1375 0,6±8,2 - 0,7±2,9 0,9±1,2 a,b 

18 Cariofileno 1421 0,5±5,5 - 0,6±1,1 0,6±1,3 a,b 

19 Sesquisabineno 1459 - - 1,2±4,2 0,9±1,2 a,b,c 

20 β-Selineno 1490 0,6±6,2 - 0,8±1,1 0,7±3,1 a,b,c 

21 BicIclogermacreno 1497 - - 0,7±1,3 0,8±1,1 a,b,c 

22 α-Bisaboleno 1504 0,4±2,1 0,7±3,4 - - a,b,c 

23 α-Farneseno 1512 - - 0,8±2,8 1,1±6,2 a,b,c 

24 δ-Cadineno 1525 - - 0,7±3,3 0,9±9,2 a,b,c 

25 α-Colacareno 1544 - - 0,8±2,7 0,5±1,1 a,b,c 

26 Espatulenol 1580 - - 0,7±1,2 0,7±3,1 a,b 

27 Globulol 1588 - - 1,8±3,1 1,2±1,1 a,b,c 

28 Guaiol 1602 - - 1,8±5,1 0,9±1,2 a,b,c 

29 ni 1628 0,3±2,1 - - - a,b,c 

30 ni 1637 - - - 0,8±3,4 a,b,c 

31 Benzil benzoato 1770 - - 1,1±3,2 0,7±2,3 a,b,c 

 
Hidrocarbonetos monoterpênicos 2,3 1,5 4,4 4,2 

 

 
Monoterpenos oxigenados 1,1 1,2 2,1 2,0 

 

 
Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 4,2 0,7 6,5 6,6 

 

 
Sesquiterpenos oxigenados 0,9 0,7 4,3 2,8 

 

 
Outros (Componentes aromáticos) 91,7 94,9 83,3 84,1 

 

 
ni 0,3 - - 0,8 

 

 
Total% 100 100 100 100 

 
a 

A Identificação foi realizada pelo IR (Índice de retenção) determinado em uma coluna capilar HP-5MS utilizando uma 

série homóloga de n-hidrocarbonetos (índice Kovats). 
b 

A Identificação foi realizada pela comparação dos espectros de GC-MS e IR com aqueles da biblioteca NIST e aqueles 

descritos por Adams (2007). 
c 

A identificação foi realizada pela comparação com o IR descritos por Babushok et al., (2011) e os disponibilizados no 

banco de dados online "The pherobase". 

ni - não identificado 
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Figura 2. Cromatogramas do óleo essencial de A.canelilla, e 

A.parviflora. A-destaque pico majoritário e espectro de massa do 1-

nitro-2-feniletano da A.canelilla; B - Pico majoritário em destaque e 

espectro de massa do linalol de A.parviflora. 

Figura 3. Moléculas aromáticas encontradas no óleo essencial de A.canelilla. 
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compostos também foram identificados no óleo essencial desta mesma espécie em dois 

estudos anteriores (Oger et. al., 1994; Lima et. al., 2004), indicando ser compostos 

característicos do óleo essencial desta espécie. É importante ressaltar que estes compostos não 

são comuns na maioria das plantas produtoras de óleos essenciais, pois possuem uma rota de 

síntese diferente dos terpenos. 

Nas células da maioria das plantas produtoras de óleos essenciais, tanto a via do 

mevalonato citosólico quanto a do metileritritol fosfato (MEP) geram compostos de cinco 

carbonos chamados de isopentenil pirofosfato (IPP) e seu isômero dimetilalil pirofosfato 

(DMAPP), estes compostos, via atividade enzimática nos plastídios dão origem a molécula de 

geranil pirofosfato (GPP) e, no citosol, dão origem à molécula de farnesil pirofosfato (FPP) 

que são os precursores dos terpenos (Dudareva et al., 2004; Kirby e Keasling, 2009). Ao 

passo que, moléculas aromáticas voláteis são sintetizadas por intermediários na via que 

conduz a partir do chiquimato a fenilalanina e, em seguida, para uma série de compostos não 

voláteis primários (tal como lignina e secundários). Dentre os compostos aromáticos voláteis 

que encontramos nos nossos estudos de óleos essenciais de A.canellila, o eugenol 

identificado, é proveniente do álcool coniferílico, um precursor da lignina, já o composto 

fenilacetaldeído também encontrado nos óleos estudados, é derivado da fenilalanina por 

descarboxilação oxidativa e a remoção do grupo amino, esta mesma via sugerida para a 

síntese do principal composto destes óleos essenciais, o 1-nitro-2-feniletano, as moléculas 

oriundas desta via são chamadas de fenilpronoides (Pichersky et al., 2006).  

Outro grupo de moléculas voláteis que contem um anel aromático oriundas da 

fenilalanina são os bezenóides. A síntese destes compostos envolve o encurtamento da cadeia 

lateral de três carbonos da fenilalanina a um carbono gerando hidroxidocinamato que também 

leva a moléculas aromáticas tais como benzaldeído e etilbenzeno (Pichersky et al., 2006). 

Estas moléculas também foram encontradas nos óleos essenciais de A.canelilla envolvidas 

nesta pesquisa. Embora ainda se tenha pouco conhecimento a respeito das enzimas e genes 

responsáveis pelas etapas metabólicas que levam a síntese de fenilpropanóides e benzenóides, 

os compostos voláteis aromáticos compondo mais de 90% do óleo essencial de A.canelilla 

indicam que, esta espécie investe mais na síntese destas moléculas o que não é comum em 

plantas produtoras de óleos essenciais deste gênero. Portanto, de acordo com as rotas 

metabólicas dos compostos aromáticos voláteis, a presença de pequenas quantidades dos 

compostos aromáticos etilbenzeno, benzaldeído, fenilacetaldeído e eugenol nos óleos 

essenciais pode indicar que estas moléculas sejam produtos finais da degradação da 
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fenilalanina. Sendo assim, a fenilalanina é provavelmente a origem biosintética do composto 

1-nitro-2-feniletano. 

Nos óleos essenciais de A. parviflora os monoterpenos oxigenados foram as moléculas 

mais abundantes nos óleos essenciais das folhas e galhos, devido a alta concentração do 

monoterpeno linalol (Figura 2B) (Tabela 2). Sesquiterpenos oxigenados foram o segundo 

grupo de moléculas mais abundantes seguido dos hidrocarbonetos monoterpênicos. Segundo 

Dudareva et al., (2006), monoterpenos são moléculas típicas das folhas de plantas aromáticas 

enquanto sesquiterpenos são típicas em flores, corroborando com os dados encontrados neste 

estudo onde os monoterpenos são as moléculas mais abundantes no óleo essencial obtidos das 

folhas e galhos finos, provavelmente devido a maior atividade metabólica das células destes 

órgãos vegetais, principalmente das folhas. Ao contrario do que foi observado no óleo 

essencial de A.canelilla, quantidade de compostos aromáticos voláteis observados no óleo de 

A.parviflora foi mínima, resumindo-se ao composto etilbenzeno demonstrando, dessa forma, 

a diferença metabólica na síntese dos compostos voláteis das duas espécies, embora elas 

pertençam ao mesmo gênero, onde os perfis químicos que compõem os óleos essenciais são 

restritos a linhagens específicas e estão envolvidos em interações ecológicas específicas da 

espécie. 
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Tabela 2. Composição química do óleo essencial de folhas e galhos de A.parviflora  nos períodos seco e chuvoso. 

   
A.parviflora  (Chuvoso) A.parviflora  (Seco) 

 

N
o 

Comopentes IR 
Folhas 

(%) 

Galhos 

(%) 

Folhas  

(%) 

Galhos 

(%) 
Identificação 

1 Butanoato de etila 800 3,7±4,5 3,6±3,3 - - a,b 

2     Etilbenzeno 823 0,5±5,7 0,3±6,2 - - a,b,c 

3 α-Turjeno 927 - - 5,4±1,2 6,5±2,8 a,b,c 

4 α-Pineno 934 1,2±6,2 1,1±7,2 0,4±2,0 0,4±3,3 a,b,c 

5 Canfeno 948 0,9±5,5 0,8±2,3 0,7±1,1 0,5±2,7 a,b,c 

6 Benzaldeído 962 - - 0,5±3,2 0,5±1,3 a,b 

7 β-Pineno 980 1,7±8,4 1,8±7,1 0,4±2,4 0,6±2,3 a,b,c 

8 Mirceno 988 1,9±3,3 1,7±4,4 2,4±2,1 2,5±3,5 a,b 

9 α-Felandreno 1005 2,7±4,3 1,6±7,7 1,8±1,1 1,9±2,1 a,b,c 

10 Careno<δ-3> 1012 - - 0,9±1,6 0,7±3,2 a,b,c 

11 α-Terpineno 1018 - - - 0,4±3,6 a,b,c 

12  p-Ocimeno 1025 2,6±8,2 2,5±6,5 1,0±2,1 1,1±3,7 a,b,c 

13 D-limoneno 1027 1,2±4,1 1,6±6,1 - - a,b 

14 β-Felandreno 1030 4,8±4,7 3,3±6,4 3,2±4,3 3,0±2,1 a,b,c 

15 Eucaliptol 1031 4,7±3,3 2,9±5,3 5,3±3,2 6,3±3,4 a,b 

16 Z-β-Ocimeno  1036 - - 1,5±2,2 5,5±5,7 a,b,c 

17 E-β-Ocimeno 1047 3,4±2,3 3,3±4,2 6,1±2,0 2,1±4,3 a,b,c 

18 γ-Terpineno 1060 - - 1,1±2,2 1,1±3,8 a,b,c 

19 Óxido de linalol cis 1074 1,4±5,3 1,7±7,4 1,3±2,7 1,1±3,1 a,b 

20  Óxido de linalol trans 1088 1,6±9,4 1,4±8,2 1,8±3,8 1,8±1,1 a,b 

21 Linalol  1103 40,3±3,4 39,0±3,5 30,2±2,1 31,5±2,1 a,b 

22 Borneol  1167 1,3±6,8 1,9±5,2 4,8±2,2 1,6±1,1 a,b,c 

23 Terpinen-4-ol  1178 1,0±5,5 1,5±6,2 3,1±2,6 1,5±1,3 a,b.c 

24 Criptona 1187 - 0,8±7,1 0,9±1,1 0,9±2,4 a,b,c 

25 α-Terpineol  1192 2,3±5,4 1,5±6,8 2,7±2,5 1,7±1,1 a,b,c 

26 Z-dihidrocarvona 1202 - 0,9±4,7 - - a,b,c 

27 Sabinol (trans) 1205 - - 0,8±1,3 0,7±2,1 a,b,c 

28 p-anisaldeído  1254 - 2,7±6,8 - 1,2±1,1 a,b,c 

29 α-Cubebeno 1349 - 0,8±2,6 0,6±2,4 0,7±2,0 a,b,c 

30 α-Copaeno 1376 1,9±7,1 0,7±3,3 1,4±1,2 1,5±2,2 a,b 

31 β-Elemeno 1393 
 

0,9±5,3 1,2±5,1 1,7±3,2 a,b,c 

32 Alloaromadendreno  1437 0,9±4,2 - - - a,b,c 

33 Cariofileno 1421 3,5±5,5 0,7±6,3 1,2±2,9 2,3±2,2 a,b 

34 Z-β-Farneseno 1442 - 0,5±5,6 0,6±3,3 0,7±4,2 a,b,c 

35 α-Humuleno 1453 2,3±3,3 1,6±4,2 2,7±1,2 2,8±2,3 a,b 

36 Sesquisabineno 1459 - - 0,9±4,5 0,9±3,1 a,b,c 

37 γ-Decalactona 1468 - 0,6±3,2 - - a,b,c 

38 Germacreno D 1484 - 0,8±4,3 0,9±1,2 0,8±2,2 a,b,c 

39 β-Selineno  1488 0,8±5,2 0,7±6,1 0,7±3,5 0,8±1,1 a,b,c 

40 Bicyclogermacreno 1498 2,7±8,7 0,8±5,1 0,5±1,1 0,7±2,3 a,b,c 

41 S,Z-α-Bisaboleno 1504 - 0,9±6,3 - 0,7±1,3 a,b,c 

42 β-Bisaboleno 1508 - 0,8±7,8 - - a,b,c 
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42 β-Bisaboleno 1508 - 0,8±7,8 - - a,b,c 

43 γ-Cardineno 1516 - 0,6±3,4 0,6±3,2 0,5±4,3 a,b,c 

44 δ-Cadineno 1525 - 0,9±9,2 0,5±1,2 0,6±2,2 a,b,c 

45 Elemol  1551 - 0,8±5,3 0,6±3,9 0,8±3,1 a,b,c 

46 Elemicina 1554 1,3±5,4 1,4±6,2 - - a,b,c 

47 Nerolidol (trans) 1566 1,5±5,1 3,5±5,8 1,4±3,4 1,2±2,3 a,b,c 

48 Espatulenol  1580 3,8±4,8 2,4±7,1 2,6±2,6 2,34±1,1 a,b 

49 Óxido de cariofileno 1582 4,3±6,3 3,0±5,3 - - a,b 

50 Viridiflorol  1596 - 0,9±6,8 0,4±3,1 0,6±2,8 a,b,c 

51 Guaiol  1602 - 0,9±7,3 0,7±4,6 1,0±1,1 a,b,c 

52 α-Acorenol  1629 1,2±3,1 1,8±6,5 0,6±2,4 0,7±2,0 a,b,c 

53 ni 1628 - 1,7±4,6 0,9±1,1 0,9±2,4 a,b,c 

54 γ-Eudesmol 1630 - 5,9±7,3 - - a,b,c 

55 Cubenol 1634 1,3±5,6 1,9±6,6 0,8±1,3 0,7±2,1 a,b,c 

56 ni  1637 - 0,8±3,4 - - a,b,c 

57 α-Muurolol  1644 - - 0,4±2,5 0,6±2,3 a,b,c 

58 β-Eudesmol  1649 1,6±4,3 2,5±6,4 - - a,b,c 

59 α-Eudesmol 1652 1,6±4,3 2,7±7,2 0,5±5,7 0,3±6,2 a,b,c 

60 α-Cadinol  1654 - 1,0±5,5 - - a,b,c 

61 ni 1657 - - 1,4±6,3 - a,b,c 

62 Bulnesol  1665 - 0,9±7,3 0,5±3,2 0,5±1,3 a,b,c 

63 α-epi-Bisabolol  1687 - 0,8±5,3 - - a,b,c 

64 ni 1719 - 0,8±3,1 0,9±5,5 0,8±2,4 
 

 
Hidrocarbonetos monoterpênicos 17,2 17,1 18,3 14,4 

 

 

Monoterpenos oxigenados 51,7 49,9 45,6 47,3 

 

 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 10,6 1,6 12,4 8,7 

 

 

Sesquiterpenos oxigenados 15,4 21,8 19,8 16,2 

 

 

Outros  5,1 7,7 1,4 2,6 

 

 

ni - 1,7 2,3 1,7 

       Total% 100 100 100 100   
a 
A Identificação foi realizada pelo IR (Índice de retenção) determinado em uma coluna capilar HP-5MS utilizando 

uma série homóloga de n-hidrocarbonetos (índice Kovats). 
b 

A Identificação foi realizada pela comparação dos espectros de GC-MS e IR com aqueles da biblioteca NIST e 

aqueles descritos por Adams (2007). 
c 

A identificação foi realizada pela comparação com o IR descritos por Babushok et al., (2011) e os 

disponibilizados no banco de dados online "The pherobase". 

ni - não identificado 
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3.2. Atividade antifúngica dos óleos essenciais 

A partir da técnica de difusão em ágar observou-se que na concentração de 20 mg.mL
-

1 
o óleo essencial de A. parviflora inibiu o crescimento de três dos cinco fungos avaliados com 

halos de diâmetros distintos, sendo C. guaranicola o fungo com maior sensibilidade com 

halos de 10,9 mm para o óleo de folhas coletados no período chuvoso, não apresentando 

diferença estatística significativa entre a atividade do mesmo óleo coletado no período seco, e 

para os óleos oriundo dos galhos e folhas. Para os fungos C.gloeosporioides e Colletotrichum 

sp. também não houve diferença de atividade significativa entre os óleos obtidos no período 

chuvoso e seco, tanto das folhas quanto dos galhos, porém diferença significativa foi 

observada quando comparados a atividade dos óleos com os controles antifúngico dithane NT 

e linalol sintético, exceto para o fungo Colletotrichum sp. que não apresentou diferença de 

atividade entre os óleos essenciais e o linalol sintético (Tabela 2).  

O óleo essencial de A. parviflora possui o linalol como principal molécula compondo 

até 40,3% do óleo essencial. Nesse sentido, o controle com linalol sintético foi utilizado, 

sendo constatado atividade antifúngica contra os cinco fungos avaliados (Tabela 2). Portanto, 

a atividade antifúngica exibida pelo óleo essencial de A.parviflora pode ser atribuída à 

presença do linalol. Adicionalmente, o fato de somente três dos cinco fungos serem inibidos 

pelo óleo essencial e todos pelo linalol pode ser explicado pela baixa concentração desta 

molécula no óleo essencial de A.parviflora, e ou pela presença de outras moléculas com 

atividade biológicas no óleo essencial, como por exemplo, o α-terpineol que possui 

comprovada atividade antimicrobiana (Park et al., 2012).  

O linalol e o α-terpineol são moléculas já descritas por possuírem comprovada 

atividade biológica dentre elas, atividades citotóxicas, antimutagênicas, antibacterianas são 

bastante divulgadas (Queiroga et al., 2007; Soeur et al., 2011; Park et al., 2012). Quando 

testado contra fungos filamentosos e leveduras o linalol também comprovou ter atividade 

contra certas espécies de fungos, indicando que, quando presente no óleo essencial está 

molécula pode exercer poder antifúngico (Pinto et al, 2013). O linalol também é o principal 

componente do óleo essencial de pau-rosa compondo até 80% e, este óleo quando testado 

contra o mesmo fungo C.gloeosporioides inibiu 100% do seu crescimento (Souza et al., 

2012). Esse fato reforça a idéia de que a atividade exibida pelo óleo de A.parviflora pode ser 

devido a concentração do linalol e, apesar do linalol ser principal componente deste óleo, sua 

concentração é até 50% menor quando comparado ao óleo de A.rosaeodora, podendo ser 

determinante para a diferença de atividade entre os óleos essenciais dessas duas espécies.   
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Estudos envolvendo atividade antifúngica do óleo essencial extraído de folha e galho 

de Thymus villosus, caracterizado por conter linalol, e o linalol sintético, demostrou que o 

linalol puro exercia apenas uma parte do efeito antifúngico apresentado pelo óleo in natura, 

sugerindo, desta forma, o efeito sinérgico de outros compostos do óleo essencial (Pinto et al, 

2013). Portanto, o grande número de mono e sesquiterpenos do óleo essencial de A.parviflora 

pode está contribuindo conjuntamente com o linalol na atividade antifúngica dese óleo 

essencial.  

Por outro lado, o óleo essencial das folhas e galhos de A.canelilla exibiu atividade 

antifúngica contra quatro dos cinco fungos testados C.guaranicola, C.gloeosporoides, 

Colletotrichum sp. e Alternaria sp. O fungo Alternaria sp. apresentou halos de inibição porém 

com deformações, impossibilitando sua medição. Quanto à atividade antifúngica do óleo 

essencial de A.canelilla coletado nos dois períodos sazonais, diferença estatística significativa 

foi exibida para os fungos C.gloeosporoides e C.guaranicola, onde os óleos essenciais do 

período chuvoso exibiram maiores halos de inibição. Não foi constatada diferença estatistica 

para o fungo Colletotrichum sp., nem entre os óleos essenciais extraídos das folhas e galhos 

das plantas. Quando comparados à atividade antifúngica exibida pelos controles linalol e 

Dithane NT, não houve diferença de atividade entre os óleos coletados no período chuvoso e 

os controles utilizados para os fungos C.gloeosporoides e C.guaranicola, sendo que para o 

fungo Colletotrichum sp.  não houve diferença estatística tanto para os óleos coletados no 

período chuvoso e seco (Tabela 2). O potencial antifúngico do óleo essencial de A.canellila já 

tem sido descrito, onde tanto o óleo essencial como o 1-nitro-2-feniletano são extremamente 

tóxicos a Candida albicans, C. parapisilosis, C. tropicalis e Aspergillus fumigatus (Oger et. 

al., 1994). Contudo, ainda são escassos estudos relacionados à atividade antifúngica ao passo 

que, pesquisas envolvendo o composto 1-nitro-2-feniletano isoladamente são muito comuns 

em outras áreas, e têm sido relatados efeitos vasorelaxantes, hipnóticos, anticonvulsivos e 

ansiolíticos, comprovando a alta e diversa atividade biológica desse composto (Oyemitan et 

al., 2013; Interaminense et al., 2013).  

Pesquisas envolvendo moléculas análogas aos benzaldeídos e fenilpropanóides 

(moléculas que contem um anel aromático na sua estrutura) têm sido mais divulgadas e, 

comprovam o alto potencial antifúngico desses compostos contra fungos filamentosos e 

leveduras (Cheng et al., 2008; Kim et al., 2011). Assim, considerando que o óleo essencial de 

A.canelilla é composto de até 94,9% destas moléculas, é bem provável que a atividade 

antifúngica deste óleo seja consequência da presença, principalmente, do 1-nitro-2-feniletano, 

principal componente do óleo essencial (90,3%).  
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Tabela 3. Atividade antifúngica do óleo essencial de A.parviflora e A.canelilla extraídos de folhas e galhos, em diferentes períodos de precipitação testados 

contra diferentes fungos fitopatogenicos. 

 

Plantios  

C.gloeosporioides Colletotrichum sp. C. guaranicola Corynespora cassiicola Alternaria sp. 

 

Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) Médias (mm) 

 

 

Chuvoso 

A.parviflora 
Folhas 10,4 ± 1,1 Ca 10,4 ± 1,1 Ba 10,9 ± 1,9 Ca 0 0 

Galhos 10,1 ± 1,2 Ca 10,2 ± 1,0 Ba 10,1 ± 1,6 Ca 0 0 

A.canelilla 
Folhas 14,7 ± 1,3 Ba 11,5 ± 1,8 Bb 16,1 ± 1,1 Ba 0 ** 

Galhos 14,6 ± 1,4 Ba 11,7 ± 1,7 Bb 15,1 ± 1,8 Ba 0 ** 

Seco 

A.parviflora 
Folhas 9,8 ± 2,0 Ca 9,8 ± 1,6 Ba 10,9 ± 1,0 Ca 0 0 

Galhos 9,9 ± 2,5 Ca 9,3 ± 1,9 Ba 10,0 ± 1,0 Ca 0 0 

A.canelilla 
Folhas 11,6 ± 1,3 Ca 11,7 ± 1,1 Ba 11,3 ± 1,3 Ca 0 ** 

Galhos 11,3 ± 1,1 Ca 11,8 ± 1,8 Ba 11,2 ± 1,4 Ca 0 ** 

           Linalol 14,6 ± 2,1 Bab 11,2± 3,2 Bab 15,1±1,2 Ba ** ** 

         Dithane NT* 22,7 ± 2,2 Aa 21,4 ± 2,6 Aa 22,8 ± 1,9 Aa 18,4 ± 3,0 15,2 ± 2,5 

 
 Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem significativamente pelo teste de tukey a 5% de probabilidade  

(n=10). 

  ** Apresentou atividade, mas não foi possível medir o halo de inibição. 
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3.3. Concentração mínima inibitória (CMI) e mínima fungicida (CMF) 

 Para todos os fungos testados observaram-se os mesmo valores de CMI e CMF para os 

óleos essenciais extraídos tanto das folhas quanto nos galhos extraídos nos período chuvoso e 

seco para as duas espécies de Aniba. Os óleos essenciais de A.parviflora apresentaram 

variação de atividade antifúngica relacionado ao período sazonal contra o fungo 

C.gloeosporoides, apresentando valores de CMI e CMF duas vezes maiores no período seco 

quando comparado com os óleos extraídos no período chuvoso. Já para os óleos essenciais de 

A.canelilla houve diferença significativa de atividade antifúngica relacionada à variação 

sazonal contra os fungos C.gloeosporoides, Colletotrichum sp. e C.guaranicola, para os quais 

os menores valores de CMI e CMF foram observados em relação os óleos essenciais 

coletados durante o período chuvoso (Tabela 4).  

As diferenças de atividade antifúngica relacionadas à variação sazonal podem está 

diretamente relacionadas à concentração das moléculas majoritárias nos óleos essenciais ou a 

possível presença de novos compostos com atividade antifúngica, uma vez que, o período de 

chuvas e as horas de luz solar que as plantas recebem, podem influenciar a sua fitoquímica, 

onde, alguns compostos podem ser acumulados como resposta às mudanças ambientais 

(Koenen, 2001). 

Comparando as duas espécies vegetais, o óleo essencial de A.canelilla mostrou-se 

mais efetivo contra o crescimento dos fungos C.gloeosporoides, Colletotrichum sp., 

C.guaranicola e Alternaria sp., sendo os valores de CMI e CMF para o fungo C.guaranicola 

inferiores ao controle utilizando o fungicida comercial Dithane NT, demonstrando alto 

potencial de uso desse óleo no combate ao ataque de fungos à culturas de guaraná (Tabela 4).  

Quanto ao teste com linalol puro, verificou-se que os valores de CMI e CMF para o 

fungo C.guaranicola foram semelhantes aos apresentados pelo óleo essencial de A.parviflora, 

sugerindo que esta substância esteja relacionada a atividade antifúngica do óleo (Tabela 4). 

A diferença de atividade antifúngica entre as duas espécies pode ser explicada a partir 

da composição química de seus óleos essenciais, uma vez que o óleo essencial de A.parviflora 

é composto de mono e sesquiterpenos, ao passo que o óleo de A.canellila é formado, por mais 

de 90% da sua composição de benzenóides e fenilpropanóides, em especial o 1-nitro-2-

feniletano (87,34% e 90,32% do óleo essencial), a qual apresenta atividade antifúngica 

comprovada (Oger et. al., 1994).  
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       Tabela 4. Concentrações mínimas inibitórias (CMI) e mínimas fungicidas (CMF) (mg.mL
-1

). 

 
 

   Fungos C.gloeosporioides Colletotrichum sp. C.guaranicola 
Corynespora 

cassiicola 
Alternaria sp. 

Plantios CMI CMF    CMI    CMF     CMI     CMF CMI CMF CMI CMF 

Chuvoso 

A.parviflora 
Folhas 2,5 2,5 5,0 5,0 1,25 1,25 0 0 0 0 

Galhos 2,5 2,5 5,0 5,0 1,25 1,25 0 0 0 0 

A.canelilla 
Folhas 0,62 0,62 0,62 0,62 0,15 0,15 0 0 1,25 1,25 

Galhos 0,62 0,62 0,62 0,62 0,15 0,15 0 0 1,25 1,25 

Seco 

A.parviflora 
Folhas 5,0 5,0 5,0 5,0 1,25 1,25 0 0 0 0 

Galhos 5,0 5,0 5,0 5,0 1,25 1,25 0 0 0 0 

A.canelilla 
Folhas 1,25 1,25 1,25 1,25 0,62 0,62 0 0 1,25 1,25 

Galhos 1,25 1,25 1,25 1,25 0,62 0,62 0 0 1,25 1,25 

 Linalol 2,5 2,5 2,5 2,5 1,25 1,25 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Dithane NT* 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
  

*Antifúngico 
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Estudos demonstram que moléculas análogas de ácidos benzóicos ou cinâmicos, e 

compostos fenólicos, comumente encontrados em plantas, inibem a biossíntese de 

micotoxinas e o crescimento de vários fungos, tanto filamentosos e leveduras (Kim et al., 

2011). O Cinamaldeído, um dos principais constituintes do óleo essencial de canela, 

apresentou expressiva atividade antifúngica contra uma grande variedade de fungos que 

degradam madeira (Cheng et al., 2008; Yen et al., 2008). O eugenol, por sua vez, é um 

importante componente fenólico do óleo de cravo e, também presente no óleo essencial de 

A.canellila, apresentou excelente efeito fungicida (Cheng et al., 2008; Yen et al., 2008). 

Moléculas análogas sintéticas do eugenol apresentaram atividades antifúngicas revelando 

algumas relações atividade/estrutura, principalmente relacionada com a influência de um 

substituinte de alilo no C-4, um grupo OH no C-1 e um OCH3 no C-2 ou na presença de um 

ou dois grupos NO2 em diferentes posições do benzeno (Carrasco et al., 2012). 

Portanto, considerando que a molécula de 1-nitro-2-feniletano possui um grupo NO2 

ligado ao anel benzeno (C8H9NO2) (Figura 2), e que esta molécula aparece compondo até 

90% do óleo essencial de A.canellila, sugere-se que a alta atividade antifúngica exibida por 

esse óleo esteja relacionada à presença desta molécula e seu grupamento altamente reativo. 

Em geral, os períodos de baixa e alta precipitação Amazônica afetaram a composição 

química e atividade antifúngica dos óleos essenciais de A.canelilla e A.parviflora. Essas 

diferenças podem ser atribuídas às mudanças sazonais de temperatura e umidade. A maioria 

dos óleos essenciais é relatada por possuírem atividades antifúngicas, porém o custo elevado 

de sua produção e a dificuldade para encontrar e isolar os princípios ativos muitas vezes 

impedem a sua utilização direta no controle de doenças fúngicas em plantas. Apesar desta 

limitação, a investigação química dos compostos antifúngicos presentes em óleos essenciais é 

considerada importante devido à possibilidade de sintetizar estes compostos ou seus análogos, 

que podem ser utilizados no controle de doenças fúngicas. 
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4. Conclusão do capítulo 

 Os óleos essenciais de galhos e folhas da espécie A.canelilla exibiram alta atividade 

antifúngica, provavelmente devido alta concentração do composto 1-nitro-2-feniletano 

conhecido por suas diversas atividades biológicas, ao passo que, A.parviflora mostrou 

atividade antifúngica moderada. Provavelmente, isso se deve no caso da A.parviflora, a 

presença do linalol e a presença de outros compostos, monoterpenos e sesquiterpenos. A 

composição química dos óleos essenciais das espécies mostrou variação quantitativa devido à 

influência das condições ambientais locais.  
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5. Conclusão Geral 

 Estes resultados tem importância econômica e ecológica para o uso das espécies de 

Aniba em estudos que possam abrir perspectivas no desenvolvimento de fungicidas eficazes e 

de baixo custo, podendo ser usados para confirmar a importância dessas espécies da família 

lauraceae para alavancar a indústria de base biotecnológica na Amazônia. 
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