AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE FUNGICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Eucalyptus staigeriana, SOBRE O
CRESCIMENTO MICELIAL DE Alternaria alternata CAUSADOR DA REQUEIMA DAS FOLHAS EM VIDEIRAS.
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INTRODUÇÃO
A requeima foliar da videira (Fig. 1) é causada pelo fungo
Alternaria alternata., a doença provoca a queda prematura de
folhas e prejudica a maturação dos frutos, acarretando em
baixos teores de açúcares, elevada acidez e fraca coloração,
tornando os cachos inadequados para a comercialização
(SÔNEGO et al., 2005). O manejo desta doença requer a
aplicação de fungicidas diversas vezes durante os diferentes
estágios fenológicos, que por sua vez, tem levado ao uso
contínuo e abusivo de produtos químicos, o que acaba gerando
seleção de patógenos resistentes à esses produtos (MEINERZ et
al., 2008), ou ainda causar sérios desequilíbrios no
agroecossitema e sérios problemas para a saúde humana
(BETTIOL & GHINI, 2003). Assim, é necessária a busca por
controles alternativos de baixo impacto ambiental. As pesquisas
desenvolvidas com Óleos Essenciais (OEs) apresentaram
controle de doenças, tanto por sua ação fungitóxica, que inibe o
crescimento micelial e a germinação de esporos, quanto pela
presença de compostos eliciadores (MEDICE et al, 2007).
Vários estudos têm comprovado o efeito de compostos isolados
extraídos de OEs de plantas, que atuam como fungicidas
naturais inibindo a atividade fúngica (CHAO & YOUNG,
2000). O Eucalyptus staigeriana (Fig. 2) pode ser encontrado
na região da Serra Gaúcha e seu OE possui, dentre outras
atividades biológicas, a ação fungicida.
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OBJETIVO
OBJETIVO
Este trabalho objetivou avaliar os efeitos do OE de Eucalyptus staigeriana sobre o
crescimento micelial de A. alternata

OBJETIVO
MATERIAIS
E MÉTODOS
Folhas de E. staigeriana foram coletadas e o OE foi extraído de folhas secas por
arraste a vapor por 1 h e analisado por CG/EM para identificação química. A.
alternata foi isolado de folhas de videiras cultivadas em Bento Gonçalves - RS.
CRESCIMENTO MICELIAL

20 mL

EO emulsificado
com Tween 20
(1:1)

A incubação foi feita a
25ºC com fotoperíodo
de 12h durante 14 dias.

Ao centro de
cada placa
inoculou-se um
disco de 5 mm
(Ø) da colônia
de A. alternata

Meio BDA
autoclavado e
fundente
(40ºC)
As medições do
diâmetro das colônias
foram realizadas no 3º,
5º, 7º, 10º e 14º dias
após a inoculação.

Diferentes concentrações de
OE : 0,0; 0,025; 0,05; 0,10 e
0,15 µL ml-1µL ml-1.

CONTRA PROVA
Transferência dos
discos de 5 mm (Ø)
das placas onde
não houve
crescimento
micelial

20
mL

Meio BDA
autoclavado e
fundente
(40ºC)

Fig. 3 – Efeito do OE de E. staigeriana sobre o crescimento micelial de A. alternata, , ao 14º dia de ensaio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A incubação foi feita a
25ºC com fotoperíodo
de 12h durante 5 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVO

Através da análise por CG/EM foi possível identificar 23 compostos do OE de E.
staigeriana (Tabela 1), sendo o neral (11,18%), o geranial (18,16%), 1,8-cineol
(18,85%) e o limoneno (14,32%) os compostos majoritários. O OE apresentou inibição
significativa em relação ao controle na concentração 0,05 µL ml-1 até o 3º dia e a partir
da concentração de 0,10 µL ml-1 não foi observado crescimento (Tabela 2, Fig. 3). No
14º dia realizou-se a contra prova, transferindo os discos de 5mm (Ø) das placas onde
houve inibição do crescimento micelial para placas contendo somente BDA. Ao final
do 5º dia, não foi verificado o crescimento micelial, demonstrando que o OE teve ação
fungicida a partir da concentração de 0,10 µL ml-1.

O OE de E. staigeriana possui efeito fungicida a partir da concentração de 0.10
µL ml-1
sobre o crescimento micelial de A. alternata. Esses resultados
preliminares sugerem que o OE de E. staigeriana pode ser utilizado no controle
alternativo sobre A. alternata isoladoOBJETIVO
de videiras.
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