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Introdução:
A busca por alternativas de controle sustentável aos fitopatógenos tem crescido nos últimos

tempos. Esta preocupação tem motivado um decréscimo no uso de agroquímicos e

melhorado a qualidade de vida da comunidade em geral.

Objetivos:
O objetivo foi avaliar in vitro a inibição do

fitopatógeno Sclerotium rolfsii, causador da

Murcha-de-esclerocio em hortaliças, com

óleo essencial e hidrolato do Psidium

cattleyanum (araçá).

Materiais e Métodos:

Figura 1: araçá –

Psidium cattleyanum

Resultados e discussões: 
O rendimento do óleo essencial foi de 1% e os

compostos majoritários identificados foram

eucalyptol (38%) e caryophillene (22%).

Baseados nos resultados obtidos, pode-se

concluir que durante os 14 dias de experimento

tanto o óleo essencial quanto o hidrolato do

araçá, não apresentaram resultados

significativos de controle do fitopatógeno S. rolfsii

conforme dados das tabelas 1 e 2.
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Tabela de Resultados

Apoio: CNPq

0,01% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% controle

3° dia 62,83b 42,93
c

37,13d 8,90f 32,38e 86,08a

7° dia 79,36e 84,34
c

85,99b 75,64f 80,18d 84,64a

14° dia 90,92c 91,2b 91,20b 91,28b 86,43d 91,48a

Tabela 1: Resultados dos testes realizados com 
o Óleo essencial de araçá no 3°, 7° e 14° dias 

de avaliação. 

5% 10% 15% 20% controle

3° dia 76,67d 80,32b 76,82c 75,32e 82,97a

7° dia 86,09a 86,03a 85,58b 85,96a 85,48b

14° dia 86,09a 86,03a 85,58b 85,96a 85,48b

Tabela 2: Resultados dos testes realizados com 
o hidrolato de araçá no 3°, 7° e 14° dias de 

avaliação. 

Figura 2: Aparelho Clevenger

Conclusão:

Tanto o óleo essencial, quanto o hidrolato de

Psidium cattleyanum (araçá), não

apresentaram resultados de controle do

fitopatógeno Sclerotium rolfsii.
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