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INTRODUÇÃO

Humulus lupulus (lúpulo) é a espécie de
planta utilizada para conservar o aroma
e sabor da cerveja. Devido a produção
de cervejas artesanais, a cultura do
lúpulo vem crescendo nos últimos anos,
na região da Serra Gaúcha, porém o
clima úmido propicia o desenvolvimento
de doenças fúngicas. O fungo Boeremia
exigua (Phoma) é responsável pela
doença Podridão-de-Ascochyta (seca de
ponteiros), que afeta as folhas e caule
da planta, tendo como principal sintoma
manchas circulares marrom-escuras
com anéis cêntricos. Os agrotóxicos são
a principal forma de controle de doenças
de plantas, entretanto são prejudiciais
para o ser humano e meio ambiente.
Formas alternativas de controle de
doenças de plantas são necessárias,
como o uso de óleos essenciais (OE).

Meio de cultura BDA (BatataDextrose-Ágar) autoclavado e
fundente a 50ºC, nas
concentrações de 0,0; 0,025;
0,05; 0,10 e 0,15 µL ml-1

Óleo essencial emulsionado
com Tween 20 (1:1)

20 mL

Incubação em B.O.D., a 25° C,
fotoperíodo de 12 h por 7 dias .

Fig. 1- Flores de H. lupulus

Cultura de
fitopatógeno

Medições do diâmetro da
colônia realizadas no 3º e 7º

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fig 2. Mancha de sintoma
de Phoma em Tabacco

Fig 3. Folhas de
C. canphora

OBJETIVO

Este trabalho objetivou avaliar os efeitos do OE de
Cinnamomum camphora (Ho-Sho) sobre o crescimento
micelial de Boeremia exigua.

No OE foram identificados
quatro compostos, sendo linalol
o composto majoritário. Os
resultados obtidos para o
crescimento micelial indicam
que a partir da concentração
0,05 µL ml-1 o OE de Ho-sho é
capaz de inibir o crescimento
do fungo Phoma, quando
comparado ao controle.
Grafico 1. Resultados da avaliação do teste de crescimento micelilal de
Boeremia Exigua com óleo essencial de Cinamomum canphora.
'

MATERIAIS E MÉTODOS
Folhas de Ho-sho foram coletadas na
Universidade de Caxias do Sul e secas
em estufa.

Determinação da composição química realizada
através dos espectros de massas, obtidos por CGEM e os compostos identificados por comparação
dos tempos de hidrocarbonetos (série homóloga
de C8-C26) que foram coinjetados com a amostra.
Os índices de retenção e os espectros de massas
foram comparados com dados da espectroteca
Wiley e Nist e da literatura.

Extração do óleo
essencial por arraste a
vapor em aparelho de
Clevenger por 1 hora.

Medida das placas (mm)

90

Tabela 1.
Composição qu[ímica do óleo
essencial de Cinamomum canphora

Compounds

Concentrations (%)
RT
(min)

Monoterpene
Hydrocarbons
Oxygenated
Monoterpenes
1,8-cineole
linalool oxide
camphor
linalool
terpinen-4-ol
neral
a-terpineol
geranial
citronellol
nerol
geraniol

-

18.51
30.61
33.99
35.58
37.85
41.33
41.89
43.41
44.56
45.91
47.69

Sesquiterpene
Hidrocarbons

80
70

C. canphora

1,53
1,28
89,9
-

Oxygenated
Sesquiterpenes

60
50

Dia 3
Dia 7

40
30
20
10
0
0

0,025

0,05

0,1

0,15

Concentração de OE (µL ml-1)

caryophyllene
oxide
globulol
viridiflorol
spathulenol
Other

1,2
-

* RT: Retention time obtained by chromatogram

CONCLUSÃO

Esses resultados preliminares sugerem que o OE de HoSho pode ser utilizado no controle alternativo da
Podridão-de-Ascochyta em lúpulo. Serão realizados mais
estudos para encontrar a concentração fungicida do OE,
acompanhando o crescimento do fungo por mais tempo.
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