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RESUMO 

 

O controle de doenças de plantas continua sendo o grande objetivo da fitopatologia. 

Atualmente, tanto os institutos de pesquisas, como os meios acadêmico e empresarial têm 

direcionado esforços para o desenvolvimento de processos e produtos tecnológicos naturais 

para o controle de fitopatógenos e com isso reduzir o uso de produtos químicos. Os 

extratos, frações, óleo volátil e substâncias de Piper aduncum, configuram-se como uma 

alternativa tecnológica, ecológica e viável para o controle de fungos fitopatogênicos. Neste 

trabalho foi avaliado o potencial de controle dos fitopatogenos Colletotrichum 

gloesporioides, Fusarium oxysporum f.sp. cubense,  sp., Sclerotium rolfsii e Alternaria sp., 

por meio de extratos, frações e óleo volátil de Piper aduncum. O extrato etanólico foi 

obtido, por meio da maceração a frio de folhas secas com etanol; o óleo volátil, obtido pelo 

método de hidrodestilação de folhas secas; as frações hexânica, clorofórmica, 

hidroalcoólica e n-butanólica, por meio do fracionamento do extrato etanólico pelo processo 

de partição por solventes e biomonitorados pelo método da bioautografia. As análises in 

vitro foram realizadas utilizando-se os métodos pour plate. Como controle negativo foram 

utilizados Tween 80 a 2,5 %, água esterilizada e DMSO e positivo, o fungicida funguran 

350 PM. O óleo volátil inibiu o crescimento micelial de C. cassicola e S.rolfsii na 

concentração de 100 mg.mL-1  e a germinação de esporos dos fungos F.oxysporum f.sp. 

cubense e Alternaria sp em todas as concentrações avaliadas. A fração hidroalcóolica de P. 

aduncum inibiu a germinação de esporos dos fungos C. cassicola,      F. oxysporum f.sp. 

cubense,  Alternaria sp. e C. gloesporioides em todas as concentrações avaliadas. 

 

 

Palavras Chave: controle, fitopatógenos, compostos bioativos, pimenta-de-macaco. 
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1. INTRODUÇÃO  

As doenças de plantas ainda são grande obstáculo à produção agrícola tanto em 

plantios comercias, como em pequenas plantações, podendo dizimar toda uma plantação e 

conseqüentemente a produção, gerando perdas significativas. Como é o caso das doenças 

causadas pelos fungos Colletotrichum gloeosporioides, espécie polífaga, agente causal de 

doenças em uma enorme gama de plantas cultivadas; Colletotrichum guaranicola, agente 

causal da antracnose do guaranazeiro, principal doença da cultura; Fusarium oxysporum 

f.sp. cubense, patógeno responsável pela doença mal-do-Panamá da bananeira, podendo 

levar a perdas de até 100 % e Alternaria solani, agente etiológico, da pinta preta do 

tomateiro, doença de grande incidência em áreas de produção de hortaliças do Estado. 

Embora, segundo Lyon et al. (1995), a resistência genética seja o método mais 

efetivo para o controle de doenças, é certo que nem todas as espécies (variedades e/ou 

cultivares) sejam resistentes aos patógenos que as infectam, além do que nem todos os 

materiais resistentes se adaptam em todas as regiões. Para reduzir os prejuízos, métodos 

físicos, químicos e biológicos vêm sendo empregados, visando o controle de doenças 

(SITTON & PATTERSON, 1992; WILSON & WISNIEWKI, 1994). 

Por apresentar resultados mais imediatos, o controle químico foi e ainda continua 

sendo um dos mais utilizados por parte dos produtores, sendo recomendado por profissionais 

e técnicos de órgãos de extensão rural do país. Entretanto, o uso contínuo de agrotóxicos pode 

acarretar o surgimento de patógenos resistentes (Ghini & Kimati, 2000), além de causar 

intoxicação humana e animal, bem como desequilíbrio ambiental. 

Atualmente, o meio acadêmico-científico tem direcionado esforços para o 

desenvolvimento de processos e produtos tecnológicos naturais para o controle de 

fitopatógenos e com isso reduzir o uso de produtos químicos. Neste sentido, Wilson et al. 

(1997) e Kurita et al. (1981), registram a eficiência de extratos, obtidos de uma gama 

enorme de espécies botânicas, em promover a inibição do crescimento de vários fungos 

fitopatogênicos. 

Por ter característica de invasora, estando presente em beiras de estradas, encostas e 

capoeiras, a P. aduncum, é uma espécie de fácil aquisição, sendo encontrada também como 

nos campos de produção da região de Manaus. Desta forma, configura-se como uma 
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alternativa tecnológica, ecológica e economicamente viável para o controle de fungos 

fitopatogênicos, cujos processos de obtenção dos compostos com atividade antagônica é de 

simples e fácil execução, apresentando as vantagens de aumentar a produtividade da 

cultura, por proporcionar a sanidade da mesma, como também de reduzir gastos com 

controle, além de não causar desequilíbrio ambiental e eliminar e/ou reduzir os riscos de 

intoxicação humana e animal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

      2.1. Fusarium oxysporum f.sp. cubense (E.F.Smith) Sn. & Hansen 

Em termos mundiais, a banana é uma das frutas mais comercializadas 

internacionalmente, apresentando, inclusive, uma produção anual em torno de 56 milhões 

de toneladas, sendo o Brasil o terceiro maior produtor mundial com cerca de 550 mil 

hectares plantados (MALBURG, 2004). 

Como toda cultura, a bananeira encontra-se sujeita aos efeitos negativos provocados 

por agentes causadores de doença, dentre esses o fungo Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense, agente causal do mal do Panamá. A doença foi inicialmente observada em 

Piracicaba (São Paulo) em 1930 e, em apenas 3 a 4 anos, dizimou cerca de um milhão de 

pés de banana Maçã (CORDEIRO & KIMATI, 2005). 

O patógeno se estabelece nos tecidos hospedeiros através do sistema radicular, 

principalmente através das raízes secundárias, alcançando, posteriormente, o xilema. Neste 

local, ocorre abundante esporulação, cujos conídios são transportados pelo fluxo 

transpiratório (CORDEIRO & KIMATI, 2005). 

2.2. Corynespora cassiicola 

A mancha-de-corinespora ou mancha-alvo é uma doença da parte aérea do 

tomateiro, muito importante na região Norte e no Estado do Maranhão, mas que até 

poucotempo era praticamente ausente nas outras regiões produtoras do País(LOPES et al., 

2005). 

Inicialmente são observadas manchas pequenas e aquosas na superfície da folha. 

Estas aumentam de tamanho, se tornam circulares e de coloração marrom clara. As 

manchas são circundadas por um halo clorótico e se diferenciam daquelas causadas por 

Alternaria solani devido à ausência de anéis concêntricos (JONES et al., 1991). 

A doença é mais problemática sob temperaturasvariando de 20ºC a 32ºC. Além 

disso, para que ocorram epidemias severas da doença são necessários longos períodos de 

alta umidade relativa (entre 16 e 44 horas). O patógeno sobrevive em restos culturais, em 

sementes contaminadas e infectando diversas plantas hospedeiras (BLAZQUEZ,1991; 

CUTRIM; SOARES, 2003).A disseminação a longa distância é feita pela semente e a curta 

distância principalmente pelo vento (BLAZQUEZ, 1991). 
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Não se sabe da existência de cultivares comerciais de tomate resistentes à mancha-

alvo, apesar de que fontes de resistência já tenham sido identificadas em outros países. O 

controle da doença pode ser feito com a maioria dos fungicidas utilizados para o controle 

da pinta-preta com registro no Ministério da Agricultura. A destruição de lavouras velhas, 

restos de cultura e rotação de culturas são outras medidas que podem auxiliar no controle 

da doença (BLAZQUEZ, 1991; LOPES et al., 2005). 

     2.3. Sclerotium rolfsii Sacc. 

É uma doença comum em tomateiro mas não chega a ser preocupante em nossas 

condições. Plantas afetadas murcham ou ficam enfezadas em conseqüência de necrose na 

região do colo, quase sempre circunscrevendo o caule. Em condições de alta umidade, 

verifica-se crescimento micelial branco que se desenvolve junto ao tecido doente, formando 

numerosos escleródios pequenos, arredondados de cor branca no início e depois pardo-

escura (www.agroalerta.com.br/Tomateiro.htm).  

O patógeno pode atacar também frutos em contato com o solo contaminado, 

provocando podridão. O fungo pode permanecer viável no solo, em forma de escleródio, 

por até cinco anos. Entretanto, pode permanecer por muito mais tempo, infectando outras 

espécies de plantas. As medidas de controle de outras doenças propiciam bom controle de 

podridão de Sclerotium, mas, em caso de controle químico, os fungicidas à base de 

iprodione, PCNB e procimidone são os mais recomendados 

(www.agroalerta.com.br/Tomateiro.htm). 

Em locais e épocas favoráveis à doença, adotar menor densidade de plantio e plantar 

preferencialmente cultivares de porte ereto. Evitar excesso de água no solo, principalmente 

durante a floração e frutificação, e planejar a data de plantio de modo a evitar chuvas na 

fase de frutificação e maturação dos frutos. A área de plantio deve ser descompactada 

(sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br).  

 

    2.4. Colletotrichum gloesporioides (Penz.) Sacc. 

O Colletotrichum gloesporioides é um fungo que ataca varias culturas dentre elas 

temos o café, a banana, tomate entre outros. 

  Entre os diversos patógenos que atacam o cafeeiro ultimamente têm-se destacado 

diferentes espécies do gênero Colletotrichum, estando presentes em praticamente todas as 

plantas de cafeeiro em diferentes graus. Em condições favoráveis, podem causar danos e 

http://www.agroalerta.com.br/Tomateiro.htm
http://www.agroalerta.com.br/Tomateiro.htm
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perdas na produtividade. Os agentes etiológicos têm sido referidos no Brasil como 

Colletotrichum gloeosporioides e Colletotrichum coffeanum (PARADELA FILHO e 

PARADELA, 2001). 

 O mamão é um dos principais produtos da fruticultura capixaba. O estado do 

Espírito Santo destaca-se pelo volume de exportação e por ser atualmente o único estado da 

federação com certificação para exportar para o exigente mercado norte-americano. O 

manejo inadequado dos frutos causa lesões que propiciam o aparecimento de doenças, 

tornando-o facilmente perecível, o que leva à perda de seu valor comercial.  

A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides, é considerada a 

principal doença pós-colheita do mamão. Os frutos podem ser infectados em qualquer 

estádio do desenvolvimento, porém a doença se manifesta com mais freqüência e 

severidade nos frutos maduros (VENTURA et al., 2002; ZAMBOLIM et al., 2002). O 

agente causal provoca uma lesão circular, deprimida, com margem marrom-clara e centro 

de coloração alaranjada, característica da massa de esporos do fungo (ZAMBOLIM et al., 

2002).  

2.5 Alternaria sp. 

A Alternaria é um fungo que ataca diversas culturas. Em plantas adultas, os 

sintomas se manifestam em toda a parte aérea, podendo confundir-se com outras doenças, 

manifestando-se com maior intensidade sobre as folhas e frutos, acarretando grandes 

prejuízos de natureza qualitativa e quantitativa (MELLO 1995, OLIVEIRA 1997). 

2.6 Piper aduncum 

Planta nativa da América Tropical, Piper aduncum L. pertence ao grande grupo das 

Angiospermae, família Piperaceae, comumente conhecida por pimenta-de-macaco, 

pimenta longa,jaborandi falso, aperta João, cheiros, entre outros. Lorenzi (2000) 

descrevem-na como espécie subarbustiva, muito ramificada, caules articulados, 

comumente encontrada em vários tipos de formações florestais de todo o país. 

O gênero Piper possui mais de 700 espécies, das quais 170 crescem em campos do 

Brasil, encontrando-se distribuído em toda a região tropical e subtropical do mundo 

(SENGUPTA,1987). 

A espécie P. aduncum é muito utilizada na medicina caseira para o tratamento de 

erisipela, micoses, desobstrução do fígado, picada de cobra, etc. 
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Smith & Kassim (1972) identificaram o dilapiol como constituinte majoritário para 

P. aduncum em dois quimiotipos de P. aduncum da Malásia e Ilhas Fiji. Resultados 

comprovados por Rali et al. (2007) em análise foliar da planta em Papua – Nova Guiné, 

sendo o mesmo também comprovado por Maia et al. (1998) para P. aduncum e Oliveira 

(2005) para a mesma espécie coletada na região de Manaus. 

A avaliação da atividade biológica de moléculas oriundas do fracionamento dos 

metabólicos secundários de P. adumcum traz informações quanto ao uso de tais compostos 

no controle alternativo de doenças de plantas, apresentando resultados promissores para 

algumas culturas. Neste sentido, Bastos & Albuquerque (2004) relatam a inibição do 

crescimento in vitro de conídios de Colletotrichum musae agente causal da antracnose da 

bananeira em concentrações de 100 e 150 µg/ml; Nor Azah et al. (2000) demonstraram a 

ação antagônica do extrato de folhas de pimenta-de-macaco contra as bactérias 

Staphylococcus sp, Pseudomonas sp. e o fungo Candida sp.; Oliveira (2005) analisando o 

antagonismo de várias frações de P. aduncum às bactérias Bacillus cereus, Micrococcus 

roseus e Staphylococcus aureus, constatou na fração clorofórmica os melhores resultados.  

A ação antagônica de compostos químicos da planta também tem sido avaliada 

contra agentes causais de doenças tropicais e nesse sentido, Santos et al. (1999), relatam o 

efeito significativo, in vitro, de 2’, 6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone (DMC), purificado do 

extrato diclorometano de inflorescências de P. aduncun, contra amastigotes e promastigotes 

intracelulares de Leishmania amazonensis. Na mesma linha de pesquisa, Fidalgo et al. (2004), 

demonstraram que a concentração mínima inibitória (MIC) do óleo essencial de P. aduncun 

contra promastigotes de L. amazonensis, foi de 50,8 L/mL. Ambos os trabalhos revelam a 

possibilidade de extratos e do óleo ser utilizados no tratamento da doença. 

A ecologia química, ramo da ciência em crescimento, no qual as relações planta 

inseto e planta examinadas em termos do efeito de substâncias sobre as funções biológicas, 

estabelece que essas substâncias são freqüentemente metabólitos secundários, que constituem 

verdadeiros sinais químicos nestas interações. Entre esses metabólitos, encontram-se os 

terpenos, especialmente os monoterpenos e seus análogos, que são componentes abundantes 

de óleos essenciais de muitas plantas superiores (PRATES & SANTOS, 2002).
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar o potencial de controle dos fungos fitopatogênicos: Colletotricum 

gloesporioides, Fusarium oxysporum f.sp. cubense,  sp., Sclerotium rolfsi e Alternaria sp., 

por meio de extratos, frações e óleo volátil de Piper aduncum.  

Objetivos Específicos 

Avaliar a eficiência de diferentes concentrações de extrato etanólico, óleo volátil e 

frações de Piper aduncum, no controle de Colletotrihcum gloesporioides, Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense, Sclerotium rolfsii e Alternaria sp. 

Determinar a menor concentração inibitória de extrato etanólico, óleo volátil e 

frações de Piper aduncum sobre os fungos avaliados.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local de desenvolvimento da pesquisa 

 Os trabalhos in vitro foram desenvolvidos nos laboratório de Microbiologia e 

Fitopatologia da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e Química de Produtos 

Naturais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. 

4.2. Local de coleta de folhas de Piper aduncum 

As folhas de P. aduncum (Figura 1) foram coletadas no Km 08 da Rodovia BR 174 

e na área do Campus Universitário da UFAM. 

 

Figura 1 – Ramos com folhas e inflorescências de Piper aduncum. 

4.3. Fungos a serem avaliados 

Foram avaliados os fungos Colletotrichum gloeosporioides, Corynespora sp., 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense, Alternaria solani e Sclerotium rolfsi oriundos da 

coleção do laboratório de fitopatologia do INPA. 

4.4. Controles negativo e positivo  

 Como controles negativos foram utilizados DMSO; Tween 80 a 2,5% e água 

esterilizada. O fungicida funguran 350 PM na concentração de 0,25 mg / 10 mL de água foi 

utilizado como controle positivo. 

4.5. Obtenção de extratos etanólico de Piper aduncum 

O extrato etanólico de Piper aduncum foi obtido por meio de maceração a frio com 

etanol hidratado, a partir de folhas secas em estufa à temperatura de 40 oC por três dias e 

posterior filtração.  

 

4.6. Obtenção das frações hexânica, clorofórmica, hidroalcoólica e n-butanólica de 

Piper aduncum 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.labjor.unicamp.br/comciencia/img/perfume/rp_rodrigo/pimenta-de-macaco.JPG&imgrefurl=http://www.comciencia.br/comciencia/%3Fsection%3D8%26edicao%3D28%26id%3D321&usg=__wBoWAVIX03zGXVYEuafHUBMoeOI=&h=225&w=300&sz=21&hl=pt-BR&start=3&tbnid=3r8FsuYniVe1fM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dpimenta%2Bde%2Bmacaco%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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O extrato etanólico foi fracionado por meio do processo de partição por solventes 

empregando consecutivamente hexano, clorofórmio e n-butanol, de forma biomonitorada 

pelo método da bioautografia (Figura 2).  

 

m = 38,87 g  (43%)

SOL.  HIDROALCÓOLICA

FR. HEXÂNICA FR. HIDROALCÓOLICA

FR. HIDROALCÓOLICA

m = 35,69 g (9%) m = 11,75 g (18%)

m = 37,19 g (25%)

FR. CLOROFÓRMICA

FR. BUTANÓLICA FR. HIDROALCÓOLICA

Adição de H2O

Partição com clorofórmio

Adição de H2O

Partição com butanol

Concentração

Redissolução em MeOH/H2O

Partição com hexano

 

Figura 2 – Fracionamento e partição do etanólico de Piper aduncum. 

4.7. Obtenção das concentrações frações hexânica, clorofórmica, hidroalcoólica e n-

butanólica de Piper aduncum 

  As diferentes concentrações foram obtidas das respectivas soluções-mães de cada 

fração, conforme apresentado na figura 3 e tabelas 1 e 2.  

 

 

Figura 3 – Solução-mãe das frações. 
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Tabela 1 - Médias utilizadas para preparação das concentrações mãe das frações hexânica, 

clorofórmica, hidroalcoólica e n-butanólica de Piper aduncum. 

 

Frações Quantidade (mg) Solvente 
Quantidade de 

solvente (mL) 

Hexanica 0,0106 DMSO 10,6 

Clorofórmica 0,0103 DMSO 10,3 

Hidroalcoólica 0,0106 H2O destilada 10,6 

N-butanólica 0,0108 DMSO 10,8 

 

Tabela 2 – Volumes utilizados para obtenção das concentrações das frações hexânica, 

cloroformica, hodroalcoolica e n-butanolica. 

                                                              Concentrações µg/ml 

Solução mãe µL 100 30 10 3,0 

Volume da Solução-mãe  

Volume do solvente 

100 

900 

30 

970 

10 

990 

3,0 

997 

 

4.8 Obtenção do óleo volátil de Piper aduncum 

O óleo volátil foi obtido, por meio da secagem de folhas de P. aduncum em estufa 

na temperatura a 72ºC até atingir peso constante. Em seguida foi realizada a sua moagem, 

sendo o óleo essencial extraído pelo processo de hidrodestilação utilizando um extrator 

Clevenger modificado, por 4 horas. O óleo obtido foi separado do hidrolato por extração 

com diclorometano em funil de separação (Figura 4). 

                     

Figura 4 - Processo de hidrodestilação a vapor (A) e separação de fases do óleo (B). 

A B 
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4.9 Análise pour plate do óleo volátil e frações clorofórmica, hexânica, n-butanólica e 

hidroalcóolica na germinação de esporos e crescimento micelial dos fungos 

Uma alíquota de 1,0 mL da suspensão de 4x105  conídios/mL de cada espécie fúngica foi 

incorporada individualmente em erlenmeyers contendo 20 mL de meio BDA fundente. Após 

homogeneização, cada amostra foi vertida em placa de Petri e, após sua solidificação, foram 

colocados de forma eqüidistante discos de papel de filtro 4 mm de diâmetro, previamente 

embebidos em alíquotas 20 L de diferentes concentrações  (mg.mL-1) do óleo e frações 

clorofórmica, hexânica, n-butanólica e hidroalcoólica. A incubação, feita em estufa à 

temperatura de 25o C em fotoperíodo de 12/12 horas. Para o controle negativo do extrato 

etanólico e frações foram utilizados Tween 80 a 2,5 % e água esterilizada, para o óleo 

utilizou-se o DMSO, sendo o fungicida funguran 350 PM        (0,25 mg/10 mL de água) 

usado como controle positivo. A avaliação foi realizada pela observação da formação e 

medição do halo de inibição do crescimento fúngico nas placas. 

Para avaliação da inibição do crescimento micelial, um volume de 1,0 mL da 

suspensão micelial de cada espécie fúngica foi incorporada em meio BDA fundente, 

seguindo-se os demais procedimentos descritos para a avaliação da germinação de esporos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O resultado da avaliação dos controles são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Controles positivo e negativo do crescimento micelial dos fungos. 

Fungo 

 

Controle negativo 

 

Controle positivo 

  DMSO Tween 80 25 % Água destilada 

Fungicida 

0,25mg/10ml 

Corynespora cassicola - - - + 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense - - - + 

Alternaria sp. - - - - 

Colletotrihcum gloesporioides - - - - 

Sclerotium rolfsii - - - - 

(+) Formação de halo; (-); Sem formação de halo 

 

Tabela 4 – Controles positivo e negativo da germinação de esporos fúngicos. 

Fungo 

 

Controle negativo 

 

Controle positivo 

  DMSO Tween 80 25 % Água destilada 

Fungicida 

0,25mg/10ml 

Corynespora cassicola - - - + 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense - - - + 

Alternaria sp. - - - - 

Colletotrichum gloesporioides - - - - 

(+) Formação de halo; (-); Sem formação de halo. 

 

Os resultados obtidos da avaliação da eficiência de diferentes concentrações de 

extrato etanólico, óleo volátil e frações de P. aduncum são apresentados nas                

Tabelas 5, 6, 7 e 8. 

 

Tabela 5 – Efeito antagônico do óleo volátil de Piper aduncum no crescimento micelial dos 

        fungos. 

Fungos                                                                                                  Concentrações (mg.mL-1)  

  

 100 30 10 3 

Corynespora cassicola + - - - 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense - - - - 

Alternaria sp. - - - - 

Colletotrichum gloesporioides - - - - 

Sclerotium rolfsii + - - - 

(+) Formação de halo; (-) Sem formação de halo 
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Tabela 6 - Efeito antagônico do óleo volátil de Piper aduncum na germinação de esporos 

        fúngicos. 

Fungos                                                                                                  Concentrações (mg.mL-1)  

  

 100 30 10 3 

Corynespora cassicola - - - - 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense + + + + 

Alternaria sp. + + + + 

Colletotrichum gloesporioides - - - - 

Sclerotium rolfsii - - - - 

(+) Formação de halo;  (-) Sem formação de halo 

 

Tabela 7 – Ação antagônica das frações hexânica, clorofórmica, hidroalcóolica e n- 

       butanólica na germinação de esporos. 

(+) Formação de halo; (-) Sem formação de halo; HEX – Fração hexanica; CHCl3 – Fração clorofórmica; 

NBT – fração n-butanólica e HD – fração hidroalcoólica.  

 

Tabela 8 – Ação antagônica das frações hexânica, clorofórmica, hidroalcóolica e                 

             n-butanólica no crescimento micelial dos fungos. 

 Concentrações (mg.mL-1) 

FUNGOS HEX CHCl3 NBT HID 

 100 30 10 3 100 30 10 3 100 30 10 3 100 30 10 3 

Corynespora cassicola - - - - + - - - - - - - - - - - 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alternaria sp. + - - - - - - - - - - - - - - - 

Colletotrichum gloespoiriiodes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sclerotium rolfsii - - - - - - - - - - - - - - - - 

(+) Formação de halo; (-) Sem formação de halo; HEX – fração hexânica; CHCl3 – fração clorofórmica;   

NBT – fração n-butanólica e HID – fração hidroalcoólica. 
 

 

 

 

 Concentrações (mg.mL-1) 

FUNGOS HEX CHCl3 NBT HID 

 100 30 10 3 100 30 10 3 100 30 10 3 100 30 10 3 

Corynespora cassicola - - - - - - - - - - - - + + + + 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense - - - - + + - - - - - - + + + + 

Alternaria sp. + + - - + - - - + - - - + + + + 

Colletotrichum gloesporioides - - - - - - - - - - - - + + + + 
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 Os resultados da avaliação in vitro indicam o potencial antifúngico do óleo volátil, e 

frações de Piper aduncum, devendo serem avaliadas em maiores concentrações e, 

posteriormente em campo para verificar o efeito dos mesmos no controle in vivo dos 

respectivos patossistemas. 

O estudo da indução de resistência pela ação de agentes bióticos, vem sendo 

investigado por inúmeros pesquisadores, por ser um dos mecanismos de controle de doenças. 

A atividade antimicrobiana de indutores bióticos e/ou abióticos, como os agentes químicos, 

físicos e biológicos podem se constituir de forma isolada ou em conjunto em um método 

altamente promissor no controle efetivo de fitopatógenos sem o uso ou com reduzido emprego 

de defensivos químicos, necessitando de mais investigações envolvendo diferentes áreas do 

conhecimento, visando elucidar a dinâmica dos mecanismos de indução de defesa.  

Pesquisas visando o desenvolvimento de processos ecologicamente corretos para o 

controle de pragas das plantas cultivadas é uma realidade, entretanto informações como: o 

fracionamento cromatográfico e a caracterização de frações elicitoras, dosagens e intervalos 

de aplicação mais eficientes e que não provoquem fitotoxidez, bem como o controle de 

qualidade, especificações quanto ao princípio ativo, seu efeito e os cuidado antes, durante e 

após o manuseio, são essenciais para sua produção, garantindo assim, o uso adequado, com 

menores riscos de intoxicação humana ou animal e desequilíbrio ambiental. 

A obtenção do extrato o extrato etanólico, o óleo volátil e as frações clorofórmica e 

hexânica da planta, são produzidos a baixo custo, usando equipamentos simples e de fácil 

manuseio, aumentando assim, o valor agregado do produto em relação aos defensivos 

químicos e mão-de-obra, utilizados no controle convencional. 
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6. CONCLUSÃO 

 O óleo volátil inibiu o crescimento micelial dos fungos Corynespora cassicola e       

Sclerotium rolfsi na concentração de 100 mg.mL-1 e a germinação de esporos dos fungos 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense e Alternaria sp em todas as concentrações avaliadas. 

 A fração hidroalcóolica de Piper aduncum inibiu a germinação de esporos dos 

fungos Corynespora cassicola, Fusarium oxysporum f.sp. cubense,  Alternaria sp.   e 

Colletotricum gloesporiodes em todas as concentrações avaliadas. 

 A fração clorofórmica inibiu a germinação de Fusarium oxysporum f.sp. cubense nas 

concentrações de 100 e 30 mg.mL-1 e de Alternaria sp. na concentração de 100 mg.mL-1. 

 A fração hexânica promoveu a inibição da germinação de esporos somente de 

Alternaria sp nas concentrações de 100 e 30 mg.mL-1. 

A fração n-butanólica na concentração de 100 mg.mL-1 inibiu a germinação de esporos de 

Alternaria sp. 

 As frações hexânica e clorofórmica inibiram o crescimento micelial de               

Corynespora cassicola e Alternaria sp.na concentração de 100 mg.mL-1. 
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9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição Ago 

2008 

Set Out Nov Dez Jan 

2009 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão de literatura x x x x x x x x x x x x 

2 Coleta de folhas de Piper 

aduncum 

x            

3 Obtenção dos extratos etanólico 

e aquoso  

x x           

4 Obtenção de frações de Piper 

aduncum 

  x x         

5 Obtenção do óleo volátil de Piper 

aduncum 

   x         

6 Cultivo das espécies fúngicas    x x        

7 Controle positivo e negativo dos 

fungos fitopatogênicos 

    x        

8 Testes biológicos com extratos de 

Piper aduncum 

          x x 

9 Testes biológicos com frações de 

Piper aduncum 

          x x 

10 Testes biológicos com óleo volátil 

de Piper aduncum 

       x x x x x 

11 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 

obrigatória) 

           x 

12 Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 

(atividade obrigatória) 

           x 
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