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RESUMO

O pessegueiro (Prunus persicae) é uma planta originária da China e atualmente
cultivada em várias partes do mundo, tendo iniciado sua produção no Brasil nos anos 70. As
maiores preocupações que causam prejuízos à cultura do pêssego são as perdas por podridões
no pré e pós-colheita, sendo que a doença mais importante dessa cultura é a podridão parda,
causada pelo fungo Monilinia fructicola.
O controle químico é o método mais adotado para a prevenção da podridão parda, e é
realizado com pulverizações de fungicidas desde a floração até a pré-colheita, sendo que os
princípios ativos mais utilizados são organoclorados. Apesar da eficiência desses produtos, o
uso dos mesmos pode acarretar uma série de problemas, como a intoxicação de seres
humanos, o desequilíbrio ambiental, a contaminação de lençóis freáticos, o aumento da
resistência dos patógenos aos produtos, o impacto na biodiversidade e a alteração na
qualidade do produto final. Não se conhece nenhum produto eficiente para o controle da
doença no pós-colheita e armazenagem, tornando as perdas no pós-colheita um problema
ainda sem solução.
Neste contexto, o desenvolvimento de métodos de controle de doenças alternativos aos
agroquímicos tornou-se necessário e imprescindível. O uso de produtos de origem natural
também tem se apresentado como uma alternativa promissora para a substituição e/ou redução
de aplicação de pesticidas sintéticos.
Em testes de germinação in vitro por contato direto com o patógeno, alguns produtos
apresentaram boa atividade contra M. fructicola, entre eles eugenol, presente em grande
quantidade no óleo de cravo (Eugenia caryophyllata Thunb, Syzygium aromaticum), e seu
isômero isoeugenol. Esse primeiro foi modificado quimicamente, a fim de se tentar avaliar se
a hidroxila fenólica presente em sua estrutura era responsável pela atividade. Um de seus
derivados, o eugenato de sódio, apresentou boa atividade, indicando que o íon fenolato é
responsável pela atividade do produto. Isso abre uma nova perspectiva para o controle da
doença no pré-colheita. O citral apresentou boa atividade em testes por volatilização in vitro e
in vivo, apontando-o como um produto promissor para o controle de M. fructicola no póscolheita.
Este trabalho trouxe alternativas promissoras para o controle da podridão parda, tanto
no pré como no pós-colheita, podendo essas substituir os produtos tóxicos utilizados
atualmente. Porém, ainda são necessários mais testes para que os mesmos possam ser
aplicados efetivamente, como bioensaios que avaliem a atividade dos compostos em isolados
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fitopatogênicos de diferentes origens, testes de inibição no crescimento micelial, análise a
campo das metodologias desenvolvidas em laboratório tentando viabilizar maior tempo de
permanência no campo dos compostos, o desenvolvimento de mecanismos de liberação
controlada a fim de otimizar os resultados obtidos em laboratório com os compostos a serem
empregados no controle da podridão parda no pós-colheita, e

análises por microscopia

eletrônica de transmissão dos fungos tratados com os produtos visando acumular informações
a respeito do mecanismo de ação dos compostos por comparação com grupo controle.

Palavras-chave: podridão-parda; metodologias alternativas de controle; Monilinia fructicola.
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ABSTRACT

The peach-tree (Prunus persicae) is a plant original from China, and currently
cultivated all over the world. The production of peach in Brazil have started at 70’s. The
biggest concerns about injuries to the culture of peach are the losses caused by diseases in pre
and postharvest, and the most important pathology in this culture is the brown rot, caused by
the fungi Monilinia fructicola.
The chemical control is the most common method applied for prevention of brown rot.
Fungicide applications are made from flowering to harvest, and the active ingredients most
used are organochlorines. Although these compounds are very efficient in most cases, they
can cause many problems, like the intoxication of human beings, environmental imbalance,
contamination of groundwater, increased resistance of the pathogens to the products, impact
in biodiversity and alteration in the quality of the final product. There is no known effective
product for the control of this disease in postharvest and storage, so these losses are an
unsolved problem.
In this context, the development of new alternative methodologies of control became
necessary and indispensable. The use of natural products represents a promising alternative
for replacement and/or reduction of synthetic pesticides applied in peach farms.
In germination bioassays in vitro by direct contact with the pathogen, some products
showed good activities against M. fructicola. One of them was eugenol, the major compound
of carnation essential oil ((Eugenia caryophyllata Thunb, Syzygium aromaticum)), and its
isomer isoeugenol. The first one has been chemically modified, with the purpose of evaluate
if the phenolic hydroxyl group present in this structure is the responsible for the activity. One
of the derivatives, the sodium eugenate, showed good activity. Citral presented very good
activity in volatilization assays, in vitro and in vivo, what makes it a promising product for the
control of M. fructicola in postharvest.
This work brought new promising alternatives for control of brown rot, in both pre and
postharvest, and these methodologies may substitute the toxic products used currently.
However, more assays are still needed, like bioassays that evaluate the activity of these
compounds in pathogens of different sources, mycelium growth inhibition assays, application
of these products in field, the development of controlled liberation mechanisms in
volatilization methodologies, optimizing of the results obtained in laboratory with compounds
to be employed in postharvest control of brown rot, and transmission electron microscopy
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analysis of the fungi in contact with products in an attempt to understand the mechanism of
action of these compounds.

Key-words: Brown-rot; alternative methodologies of control; Monilinia fructicola.
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1. INTRODUÇÃO

A busca por uma vida mais saudável e em sintonia com a preservação do ambiente, fez
com que não somente a qualidade dos alimentos, mas também a garantia de que eles sejam
produzidos em conformidade com requisitos de sustentabilidade ambiental, segurança
alimentar e viabilidade econômica, se tornassem prioridade do mercado consumidor. Esta
demanda por alimentos mais saudáveis e seguros trouxe desafios novos para a agricultura
moderna no controle de doenças, e em especial para as de consumo direto como é o caso das
frutíferas (ANDRIGUETO; KOSOSKI, 2002).
Na tentativa de diminuir danos na produção de alimentos devido a doenças causadas
por fungos e bactérias, o setor agrícola utiliza uma grande diversidade de pesticidas sintéticos,
alguns deles altamente tóxicos para o ser humano e para o meio ambiente. O uso desses
produtos pode acarretar uma série de problemas, como por exemplo, a intoxicação de seres
humanos (tanto consumidores quanto trabalhadores que realizam a aplicação dos produtos), o
desequilíbrio ambiental, a contaminação de lençóis freáticos, o aumento da resistência dos
patógenos aos princípios ativos utilizados, o impacto na biodiversidade e a alteração na
qualidade do produto final (AMARO, 2003; MAY-DE MIO; LUO; MICHAILIDES, 2011).
Neste contexto, o desenvolvimento de métodos de controle de doenças alternativos aos
agroquímicos tornou-se necessário e imprescindível. O Manejo Integrado de Pragas (MIP)
consiste na combinação de diversos métodos de controle, como o biológico, o cultural e o
químico, a fim de se reduzir populações de pragas a níveis toleráveis, geralmente
determinados pelo nível de dano econômico, tentando reduzir ao máximo a utilização de
pesticidas (FAO, 1966; PARRA, 2002).
Pouco tempo depois da definição do MIP pela Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), a Academia Nacional de Ciências (NAS) dos Estados
Unidos apresentou o conceito de Manejo Integrado de Doenças (MID), voltado para o
controle de patógenos, que utiliza todas as técnicas disponíveis dentro de um programa
unificado de modo a manter a população de organismos nocivos abaixo do Limiar de Dano
Econômico (LDE) e a minimizar os efeitos colaterais que causem dano ao ambiente. O MID
satisfaz as exigências técnicas e ecológicas de sustentabilidade da agricultura, e utiliza
metodologias semelhantes ao MIP, com o objetivo de eliminar, reduzir ou atrasar o
aparecimento do inóculo, diminuir a taxa de desenvolvimento da doença e encurtar o período
de exposição da cultura ao patógeno. Porém, como somente após algum tempo da infecção do
patógeno se observam os sintomas das doenças, o MID acaba se tornando eficiente apenas
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como preventivo, não tendo muito efeito em casos após o aparecimento dos sintomas
(BERGER, 1977; METCALF; LUCKMANN, 1969).
O controle biológico, tanto para o MIP como para o MID, é uma alternativa
promissora, que já faz parte de algumas técnicas modernas de controle de pragas. Trata-se de
um fenômeno natural que consiste na regulação do número de plantas e animais por inimigos
naturais, os quais se constituem nos agentes de mortalidade biótica. Pode ser empregado
isoladamente ou como parte de uma estratégia de MIP e/ou MID. No Brasil há vários
exemplos de sucesso de programas de controle biológico de pragas, como a utilização de
vespas parasitóides do gênero Trichogramma, no controle de lepidopteros-praga de várias
culturas, como cana-de-açúcar (broca e cigarrinha), trigo (pulgões), soja (lagarta e percevejo),
citros (larva minadora) e mandioca (cochonilha). Outro exemplo é a utilização do vírus
Baculovirus anticarsia para o controle da lagarta da soja, programa que teve início na década
de 70 e foi consolidado nas décadas seguintes. Em 2000, o bioinseticida foi aplicado em área
aproximada de 1 milhão de hectares, sendo considerado o maior programa de controle
biológico mundial. O desenvolvimento destes programas de controle biológico de pragas e
doenças no Brasil demonstra a viabilidade da utilização e a mudança de mentalidade da
sociedade pela produção de alimentos mais saudáveis e de maneira sustentável. O controle
biológico certamente favorece a preservação da natureza e a saúde humana (NAVA, 2007).
O uso de produtos de origem natural também tem se apresentado como uma
alternativa promissora para a substituição e/ou redução de aplicação de fungicidas sintéticos, e
pode ser incorporado ao manejo integrado de pragas e doenças. Sua eficiência na inibição do
desenvolvimento de fitopatógenos in vitro e in vivo tem sido demonstrada através de
resultados de vários trabalhos (CORATO, 2010; GIULIANI et al., 2009; HAN et al., 2013;
LESJAK et al., 2013; MA et al., 2013; MUSSO et al., 2012; OLIVEIRA, A. S. S. E. A.,
2013;

PLOOY, 2009;

REGNIER; COMBRINCK, 2010;

SOUZA JÚNIOR; SALES;

MARTINS, 2009; SUKATTA et al., 2008; TESEVIC et al., 2009; TRIPATHI; SHUKLA,
2009).

1.1-

A CULTURA DO PÊSSEGO

O pessegueiro (Prunus persicae) é uma planta originária da China e atualmente
cultivada em várias partes do mundo. O aumento do consumo de frutos in natura e sua
utilidade para industrialização e comercialização sob forma de sucos e enlatados, fez com que
sua cultura se desenvolvesse e crescesse em todo o mundo (RASEIRA, 2003).
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No Brasil, a cultura do pessegueiro iniciou-se nos anos 70, e desde então vem se
expandindo. Os estados do Sul e Sudeste são os principais produtores de pêssego do país, por
proporcionarem as condições naturais favoráveis ao cultivo e a exploração comercial do fruto,
sobretudo o clima temperado. Em 2014, o Brasil produziu 220.739 toneladas de pêssego, o
que representa 1,1% da produção nacional de frutos. O Rio Grande do Sul é o principal
produtor, com cerca de 46% da produção nacional, ocupando uma área plantada superior a 10
mil hectares (IBGE 2014). Toda a produção nacional de pêssego é destinada ao mercado
interno, sendo cerca de 60% para o consumo in natura e 40% para a industrialização. O
abastecimento nacional provém de cinco pólos nacionais de produção: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O período de oferta inicia-se em setembro,
com a produção paulista, e conclui-se em fevereiro, com a produção gaúcha (RASEIRA,
2003).

1.2-

PODRIDÃO PARDA NO PESSEGUEIRO

A incidência de doenças representa, além das perdas, um custo adicional à produção
devido à necessidade de pulverizações de pesticidas para controle das mesmas. Além disso,
elas dificultam a utilização de sistemas de produção como produção integrada e produção
orgânica. As maiores preocupações que causam prejuízos à cultura do pêssego são as perdas
por podridões no pré e pós-colheita, que ocorrem em função das condições de alta umidade,
temperatura amena e/ou alta incidência de ventos, principalmente na primavera, que
favorecem a disseminação de patógenos. A

doença mais importante dessa cultura é a

podridão parda, causada pelo fungo Monilinia fructicola, que em algumas safras, estima-se
que seja responsável por mais de 25% das perdas só na pós-colheita (Figura 1) (RASEIRA,
2003).

Figura 1. Podridão parda em pêssego.
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O controle químico é o método mais adotado para a prevenção da podridão parda, e é
realizado com pulverizações de fungicidas desde a floração até a pré-colheita (MAY-DE
MIO, 2004a; MOREIRA, 1999), sendo os princípios ativos iprodiona, triforina, procimidona
e captana, todos organoclorados conforme a Figura 2, os mais recomendados para o controle
da doença (MAY-DE MIO, 2004b; SANTOS, 2003). Os mecanismos de ação desses
fungicidas variam. A iprodiona inibe a síntese de DNA e RNA na etapa de divisão celular dos
fungos enquanto a triforina inibe a biossíntese do ergosterol (BAUTISTA-BANOS, 2014;
SHERALD; SISLER, 1975). Promicidona e captana ainda não possuem mecanismo de ação
completamente esclarecido, porém algumas hipóteses indicam que ocorre o bloqueio de certas
redutases (NADPH + citocromo C) na membrana mitocondrial e/ou a peroxidação de lipídios,
desnaturando as membranas internas da mitocôndria (SOUZA, P. E.; DUTRA, 2003;
TAKANO et al., 2005).
Apesar da eficiência desses produtos, o uso repetido de pesticidas sintéticos pode levar
ao desenvolvimento de resistência do patógeno. Além do mais, esses fungicidas apresentam
elevada toxidez e podem causar contaminação ambiental. Portanto, é necessária a adoção de
outros métodos de controle, com diferentes mecanismos de ação, para o manejo da doença.
Outro fator, é que não se conhece nenhum produto que possa ser utilizado para o controle da
doença no pós-colheita e armazenagem, sendo utilizado apenas o resfriamento para a
conservação dos frutos, acarretando em um alto gasto de energia elétrica. Mesmo assim,
muitos frutos são perdidos durante o transporte e armazenamento, por falta de um agente
protetor contra o patógeno.
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Figura 2. Estrutura de alguns fungicidas empregados para o controle do fitopatógeno
Monilinia fructicola.

1.3-

CONTROLE ALTERNATIVO DE FITOPATÓGENOS

A substituição dos pesticidas sintéticos por produtos de menor toxidade é
imprescindível para melhorar a qualidade dos alimentos que chegam até os consumidores e
diminuir danos ambientais. Uma alternativa é a utilização de produtos de origem natural,
principalmente produzidos por plantas, que sejam efetivos no controle de algumas pragas,
sem causarem danos ao meio ambiente e à saúde humana. Um exemplo destes produtos são os
óleos essenciais, que geralmente desempenham um importante papel na proteção das plantas
contra diversas pragas, além de atraírem insetos que favorecem a dispersão de pólen e
sementes, ou repelirem outros insetos indesejáveis (BAKKALI et al., 2008).
Os óleos essenciais são metabólitos secundários, que podem ser sintetizados por toda a
planta e são armazenados em células secretoras, cavidades, canais, células da epiderme ou
tricomas glandulares. Diversos estudos utilizam óleos essenciais no controle de diferentes
tipos de praga (GIULIANI et al., 2009;
OLIVEIRA, A. S. S. E. A., 2013;

HAN et al., 2013;

PLOOY, 2009;

LESJAK et al., 2013;

REGNIER; COMBRINCK, 2010;

TESEVIC et al., 2009).
Óleos essenciais e seus compostos vêm sendo testados para o controle de Monilinia
sp., tendo apresentado resultados promissores. Alguns trabalhos feitos com óleos essenciais
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e/ou seus compostos majoritários que apresentaram boa atividade estão presentes na Tabela 1
(AMIRI et al., 2008; LAZAR-BAKER et al., 2011; LOPEZ-REYES et al., 2013; SVIRCEV
et al., 2007; ZOHREH et al., 2012).

Tabela 1. Óleos essenciais que demonstraram boa atividade fungicida contra isolados de
Monilinia sp.
Autor(es) / Ano
AMIRI et al.,
2008

Óleo essencial
Eugenia carophylata

Metodologia
Crescimento micelial in
vitro

Espécie
M. fructigena

Backhousia citriodora
Cinnamomum zeylanicum
Origanum vulgare

Crescimento micelial e

Thymus vulgaris

germinação de esporos

Eugenia caryophyllata

in vitro

LAZAR-BAKER
et al., 2011

M. fructicola

Valeriana officinalis
Melaleuca alternifolia
ZOHREH et al.,
2012

Thymus vulgaris

Crescimento micelial e

Cinnamomum zeylanicum

germinação de esporos

Carum copticum

in vitro

Origanum vulgare

Esporulação e

Satureja Montana

crescimento micelial in

Thymus vulgaris

vivo

LOPEZ-REYES
et al., 2013

M. fructicola

M. laxa

A composição química destes óleos varia conforme a família e a região da planta em
que o óleo é armazenado (sementes, folhas, flores, caule, raiz ou casca) e geralmente é
bastante complexa, podendo conter, em média, entre 20 e 60 compostos, em diferentes
concentrações. Os compostos mais comuns pertencem à classe dos terpenos, seguidos por
compostos aromáticos e alifáticos, todos caracterizados por uma massa molecular baixa
(BAKKALI et al., 2008).
Os terpenóides são uma grande e diversificada classe de produtos naturais constituídos
de unidades de isopreno (C5) (Figura 3a). Sua estrutura é representada por (C5)n, e são
classificados como hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos
(C20), sesterterpenos (C25), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40). O isopreno (Figura 3b) já
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foi caracterizado como um produto de decomposição de vários hidrocarbonetos cíclicos
naturais, portanto sugere-se que ele seja uma unidade fundamental da estrutura desses
compostos, que também podem ser chamados de “isoprenóides”, porém ele não está
envolvido na formação dos terpenos. As unidades bioativas de isopreno foram identificadas
como sendo difosfato de dimetilalila (DMAPP) e difosfato de isopentenila (IPP), e podem ser
derivadas de duas rotas biosintéticas: pela via dos intermediários de ácido mevalônico
(MVA), que é um produto do metabolismo do acetato; ou 1-desóxi-D-xilulose 5-fosfato
(DXP) (Figura 3) (DEWICK, 2009).

(a)

(b)
1-desóxi-D-xilulose

Ácido Mevalônico

5-fosfato (DXP)

Difosfato de

Difosfato de

dimetilalila

isopentenila

(DMAPP)

(IPP)
(c)

Figura 3. (a) Unidade de isopreno, (b) isopreno, (c) precursores do isopreno.

Em alguns casos torna-se viável a utilização desses compostos naturais majoritários
como novos fungicidas, inclusive por eles já serem comerciais, dispensando processo de
extração e consequente utilização de recursos naturais. Além disso, pode-se trabalhar com
uma matriz muito mais simples, facilitando o estudo de mecanismos de ação. Segundo uma
revisão publicada em 2008 por Bakkali e colaboradores, essas vantagens têm despertado o
interesse da academia, gerando uma grande quantidade de trabalhos voltados para esta área
(BAKKALI et al., 2008). Apesar desta potencialidade, não se pode descartar o efeito de
sinergia presente em alguns óleos, que em compostos majoritários separados não possuem o
mesmo efeito que a matriz complexa (NGUEFACK et al, 2012). O fato é que a utilização de
compostos naturais de baixa toxidade para o ser humano acaba tornando os produtos muito
mais atrativos no que diz respeito ao consumidor, desde que estes produtos sejam
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economicamente viáveis. Algumas atividades biológicas de produtos naturais serão
destacadas a seguir.
Testes in vitro realizados por Arias e colaboradores, 2011, demonstraram que
carvacrol, eugenol, geraniol, linalol e terpinen-4-ol possuem atividade fungitóxica contra
diversas espécies de Candida spp, tornando-os alternativas promissoras para o tratamento
tópico de candidíase oral e estomatite dentária relacionada a espécies de Candida (MARCOSARIAS et al., 2011).
Estudos eletrofisiológicos in vitro realizados por Granger e colaboradores,
2005, indicam que altas concentrações (>1,5 mmol.L-1) de (+)- e (-)-borneol possuem boa
atividade anestésica, sendo muito mais eficazes que o dizaepam, fármaco utilizado
como ansiolítico, anticonvulsivante, relaxante muscular e sedativo,

possuindo atividade

equivalente ao etomidato, medicamento utilizado em indução de anestesia geral (GRANGER;
CAMPBELL; JOHNSTON, 2005).
O eugenol (Figura 4a) é um composto aromático natural classificado como um fenol
aril propanoide, também conhecido como ácido eugênico ou cariofílico, denominado
popularmente como essência de cravo; está presente em óleos essenciais de várias plantas,
destacando-se: Eugenia caryophyllus, o “cravo-da-índia”; Dicipelium cariophyllata, “o
craveiro do Maranhão” ou “cravinho”, Ocimum gratissimum, a “alfavaca-cravo”; e o Croton
zenhtneri, a “canela-de-cunha”. Possui uma alta atividade farmacológica, antisséptica e
antimicrobiana, propriedades que despertam interesse de vários pesquisadores (BIN-NAN et
al., 1994; CRAVEIRO; MATOS; ALENCAR, 1976; ESCOBAR, 2002).
Cheng e colaboradores, 2008, avaliaram a atividade fungicida do eugenol, e as
relações estrutura-atividade, avaliando também três compostos com estruturas químicas
similares. Estes compostos foram acetato de eugenila (Figura 4b), isoeugenol (Figura 4c), e
eugenato de metila (Figura 4d). Os compostos foram avaliados contra Lenzites betulina e
Laetiporus sulphureus, fungos causadores de podridão branca e parda em madeira,
respectivamente. Percebeu-se que o eugenol e o isoeugenol apresentaram atividade mais forte,
entre os quatro compostos testados, inibindo totalmente o crescimento de L. betulina na
concentração de 0,73 mmol.L-1. Para o fungo L. sulphureus, no entanto, o eugenol apresentou
índice antifúngico igual a 90,3 %, enquanto o isoeugenol apresentou 100 % de inibição. Os
valores de IC50 contra L. sulphureus para o eugenol e seus compostos semelhantes testados
foram determinados como: isoeugenol (0,21 mmol.L-1) > eugenol (0,47 mmol.L-1) > acetato
de eugenila (> 0,56 mmol.L-1) = eugenato de metila (> 2,08 mmol.L-1). Por outro lado, a
ordem dos valores de IC50 contra L. betulina foi determinada como sendo: eugenol (0,27
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mmol.L-1) > isoeugenol (0,30 mmol.L-1) > acetato de eugenila (> 0,56 mmol.L-1) = eugenato
de metila (> 2,08 mmol.L-1) (CHENG et al., 2008). Estes resultados indicaram que a
lipofilicidade pode desempenhar, em parte, um papel crucial na determinação da toxidade de
fenilpropenos. Outro fator importante é a presença da hidroxila fenólica, que pode estar ligada
à atividade do eugenol e do isoeugenol. A posição da ligação dupla fora do anel aromático
também pode estar colaborando para a diferença na eficiência entre o eugenol e isoeugenol, já
que no caso do isoeugenol pode-se observar um sistema conjugado de elétrons π que se
estende para fora do anel aromático.
(

(

b)

(

c)
d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4. Estrutura química do (a) eugenol, (b) acetato de eugenila, (c) isoeugenol e (d)
eugenato de metila.

Em outro trabalho, realizado por Yen e Chang, 2008, avaliou-se a atividade individual
e combinada do eugenol e do cinamaldeído (Figura 5), contra os mesmos patógenos, L.
betulina e L. sulphureus. Os valores de IC50 do cinamaldeído foram 0,65 e 0,23 mmol.L-1
contra L. betulina e L. sulphureus, respectivamente, enquanto o eugenol apresentou os valores
de 0,37 e 0,25 mmol.L-1, respectivamente. Quanto aos valores de IC90, o cinamaldeído
apresentou 0,72 mmol.L-1 contra L. betulina e 0,53 mmol.L-1 contra L. sulphureus, enquanto o
eugenol demonstrou valores de IC50 ligeiramente menores, sendo esses 0,64 e 0,52 mmol.L-1
contra L. betulina e L. sulphureus, respectivamente. Baseando-se nesses valores, foi feita a
combinação dos dois compostos a fim de avaliar se a capacidade inibitória aumentaria de
maneira relevante. Considera-se que existe sinergia quando a concentração efetiva da
combinação for significativamente menor do que as concentrações efetivas dos compostos
atuando isoladamente (TALLARIDA, 2001). Como resultado, o percentual de inibição do
cinamaldeído na concentração de 0,17 mmol.L-1 contra L. sulphureus foi de 41%, enquanto o
eugenol apresentou 24% de inibição nessa mesma concentração; combinando os dois
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compostos, em proporção molar 1:1, o percentual inibitório aumentou drasticamente para
90%, indicando efeito sinergístico. Os valores de IC50 e IC90 para a combinação dos
compostos contra L. sulphureus foram 0,18 e 0,37 mmol.L-1 respectivamente, valores
significativamente inferiores aos dos compostos isolados, confirmando a sinergia entre os dois
compostos. Contra L. betulina, observou-se apenas efeito aditivo na combinação dos
compostos, apresentado IC50 de 0,38 mmol.L-1 e IC90 de 0,63 mmol.L-1. O mecanismo de
como cinamaldeído e eugenol melhoram sinergicamente as propriedades fungicidas um do
outro permanece desconhecido. Supõe-se que os compostos possuem a capacidade de inibir o
crescimento dos fungos bloqueando a síntese da parede celular, ou alterando sua estrutura,
resultando na disfunção da mesma e aumento da permeabilidade, permitindo a entrada das
moléculas na célula fúngica e causando sua morte, porém ainda são necessários mais estudos
para elucidar completamente seu mecanismo (YEN; CHANG, 2008).

Figura 5. Estrutura do Cinamaldeído.

Wang e colaboradores, 2010, avaliaram a atividade fungicida do eugenol contra
Botrytis cinerea, fungo causador do mofo cinzento em frutas, vegetais e culturas de campo, e
tentaram compreender seu mecanismo de ação examinando sua interação com a membrana
celular do fungo. Foram feitos testes in vitro avaliando a atividade do eugenol durante a
germinação de conídios e no crescimento micelial. Pirimetanila foi utilizada como controle
positivo (Figura 6). Como resultado, obteve-se o valor de EC50 para o eugenol de 0,29 mol.L-1
no teste de crescimento micelial. Porém, no teste de germinação, o eugenol não teve efeito
algum, sendo que nessa fase de crescimento, os fungos geralmente são mais sensíveis à
inibição por muitos compostos, o que sugere que o eugenol interfere nos processos que
ocorrem após a germinação dos esporos de B. cinerea. Isso também ocorre com outros
fungicidas, tais como carbendazim e n-fenil carbamatos, que têm pouco ou nenhum efeito
sobre a germinação de esporos, porém inibem fortemente o crescimento micelial (SHERALD;
RAGSDALE; SISLER, 1973; SUZUKI et al., 1984). Nos estudos de interação do composto
com a membrana celular, concluiu-se a partir de observações microscópicas na região do
ultravioleta que o eugenol não tem efeito sobre a permeabilidade da membrana de conídios de
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B. cinerea, porém na fase de micélio, existe influência do eugenol na permeabilidade da
membrana, causando vazamento de material celular e consequente morte da célula (WANG et
al., 2010).

Figura 6. Estrutura da pirimetanila.

Em 2009, Magalhães e Morais sintetizaram e avaliaram a atividade antifúngica de
derivados do eugenol, além do próprio eugenol. Os derivados do eugenol estudados foram
obtidos por reações de acetilação e benzoilação, e suas atividades fungicidas foram avaliadas
contra isolados de Candida spp. e Microsporum canis. O gênero Candida é responsável por
cerca de 80% das infecções fúngicas no ambiente hospitalar, sendo que a mortalidade geral de
doenças causadas por esse patógeno é da ordem de 40 a 60%, enquanto Microsporum canis é
o fungo causador de dermatomicoses em animais domésticos e em humanos. Os compostos
que apresentaram melhor atividade contra Microsporum canis foram o acetato de eugenila
(Figura 4b), benzoato de eugenila (Figura 7a) e benzoato de timonila (Figura 7b), enquanto
que para Candida spp., o benzoato de eugenila foi o que apresentou o melhor valor de CMI,
que foi de 0,65 mol.L-1. Devido aos bons resultados obtidos nos testes in vitro, esses
compostos podem se tornar importantes compostos antifúngicos após serem avaliados in vivo
(MAGALHÃES; MORAIS, 2009).

(a)

(b)

Figura 7. Estrutura química dos derivados de eugenol (a) benzoato de eugenila e (b)
benzoato de timonila.
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Morcia, Malnati e Terzi, 2012, realizaram um trabalho em que avaliou-se a atividade
antifúngica in vitro de 4 compostos naturais, entre eles o eugenol, contra Fusarium
subglutinans,

F. cerealis,

F. verticillioides, F. proliferatum,

F. oxysporum, F.

sporotrichioides, Aspergillus tubingensis, A. carbonarius, Alternaria alternata e Penicillium
sp. Fungos do gênero Fusarium podem infectar plantas e animais, incluindo os humanos,
causando as doenças conhecidas como fusarioses; o gênero Aspergillus possui muitas
espécies responsáveis pela decomposição de alimentos, e algumas delas podem infectar
humanos causando doenças que podem levar à morte, como a aspergilose pulmonar; o gênero
Alternaria possui espécies conhecidas como importantes patógenos de diversas plantas,
sendo alergênios para seres humanos, podendo causar reações de hipersensibilidade que
podem evoluir para asma; Penicillium é um gênero de fungos comumente conhecido como
bolor de pão, e é responsável pelos bolores que se instalam em alimentos para consumo
humano. Todos os compostos testados apresentaram boa atividade inibitória, com destaque
para o eugenol que apresentou o menor valor de EC50 e EC90 entre os compostos testados,
sendo 0,99 mmol.L-1 e 3,00 mmol.L-1 respectivamente (MORCIA; MALNANTI; TERZI,
2012).
O citral é uma mistura diaestereoisomérica de dois monoterpenos acíclicos,
classificados como aldeídos: geranial (E-citral, citral A) (Figura 8a) e neral (Z-citral, citral B)
(Figura 8b) (SILVA et al., 2008). Pode ser encontrado em óleos essenciais de diversas
plantas, como capim cidreira, capim limão, melissa e verbena (DUDAI et al., 2005).

(a)

(b)

Figura 8. Isômeros do citral (a) geranial (E-citral, citral A), (b) neral (Z-citral, citral B).

Wuryatmo, Klieber e Scott publicaram um trabalho em 2003, em que avaliaram a ação
fungicida do citral, e de seus constituintes geranial e neral individualmente, e dos compostos
derivados do citronelal (Figura 9a), citronelol (Figura 9b) e ácido citronélico (Figura 9c), na
fase de vapor, contra esporos de Penicillium digitatum, Penicillium italicum e Geotrichum
candidum, fungo causador de podridões em diversos alimentos, além de poder causar doenças
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em seres humanos. Como resultado, a atividade do citral na concentração de 0,88 µmol.L-1 foi
evidenciada, porém, na concentração de 0,35 µmol.L-1, a inibição completa no crescimento
foi alcançada apenas para P. italicum, enquanto P. digitatum e G. candidum apresentaram
inibição de 94 e 98%, respectivamente. O efeito inibitório dos constituintes do citral foi
similar em todas as concentrações testadas para P. digitatum e G. candidum, enquanto que
para P. italicum, o neral teve um efeito menor do que geranial e citral. Na concentração de
0,88 µmol.L-1, a eficácia dos isômeros constiuintes do citral foi similar contra os três fungos,
no entanto, em 0,35 µmol.L-1, a atividade contra P. digitatum e G. candidum era menor do
que o efeito em P. italicum. Entre os compostos derivados do citral, o citronelol apresentou os
melhores resultados, porém foi menos efetivo do que o citral para todos os fungos. A eficácia
do citral contra G. candidumis é um resultado de grande interesse, pois o único fungicida
sintético eficaz contra esse patógeno, responsável pela podridão ácida de citrus é a guazatina,
que já teve seu uso proibido em todo o mundo. Ainda é necessário determinar o método mais
adequado de fumigação e concentração por número de frutos no armazenamento para
controlar a doença (WURYATMO; KLIEBER; SCOTT, 2003).

(a)

(b)

(c)

Figura 9. Estrutura dos derivados do citral (a) citronelal, (b) citronelol, (c) ácido citronélico.

Silva e colaboradores, 2008, avaliaram a atividade in vitro, avaliando o
crescimento micelial, do óleo de capim-limão e do citral contra diferentes espécies de
Candida: Candida albicans, C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis e C. parapsilosis. Como
resultado, o citral e o óleo essencial demonstraram inibição similar no crescimento dos
isolados, e maior que a Ninastina (Figura 10), usado como controle positivo, inclusive na
menor quantidade testada, 2 µL. Na maior quantidade, a inibição variou entre 20 e 40 mm,
sendo esse último valor três vezes superior ao da Ninastina. Isso demonstra que o citral tem
grande potencialidade para ser utilizado em medicamentos contra candidíase. Ainda são
necessários estudos in vivo para avaliar se não existe nenhum efeito negativo em animais e ao
meio ambiente (SILVA et al., 2008).
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Figura 10. Estrutura química da Ninastina.

Em um trabalho similar, Ferreira e colaboradores, 2009, avaliaram a atividade
antifúngica do citral em leveduras do gênero Candida, isoladas de pacientes hospitalizados. O
miconazol (Figura 11), na concentração de 40,82 mmol.L-1 foi utilizado como controle
positivo. Os resultados obtidos demonstraram a atividade antifúngica do citral em 100% das
leveduras selecionadas a partir das concentrações de 0,88 mol.L-1 para C. albicans e C.
glabrata, e 1,46 mol.L-1 para C. tropicalis e C. parapsilosis. Na menor concentração avaliada
(0,59 mol.L-1), 76% das cepas de C. albicans e 20% das cepas de C. tropicalis foram
sensíveis. Contudo, para C. parapsilosis e C. glabrata não ocorreu formação de halos de
inibição nesta concentração. Em relação à maior concentração de citral utilizada (3,52 mol.L1

), as médias dos halos de inibição das cepas de cada espécie estudada ficaram abaixo da

média do controle positivo (FERREIRA et al., 2009).
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Figura 11. Estrutura do miconazol.

Shukla et al, 2009 avaliaram a eficácia do óleo essencial de Lippia alba, conhecida
popularmente como erva cidreira, e de alguns terpenos presentes em sua composição, contra
Aspergillus flavus, e sua influência na produção de aflatoxina B1 (Figura 12a). A análise via
CG-EM do óleo essencial revelou 45 componentes diferentes, representando 91,05% do total
de compostos presentes, sendo o constituinte mais abundante o citral (36,41%), e que o
isômero geranial correspondeu a 22,21%, e o neral a 14,20%. Nos testes in vitro, que
avaliavam o crescimento micelial do patógeno, os valores de CMI do óleo essencial, do
geranial e do neral foram 7,40, 6,04 e 9,27 mol.L-1, respectivamente, contra A. flavus. Todos
os três valores foram significativos e menores do que o controle positivo, que foi a Bavistina,
fungicida que contém cabendazina como ingrediente ativo (Figura 12b), na concentração de
26,16 mmol.L-1, sendo o geranial o que possui o menor valor. Quanto à produção de
aflatoxina B1, o óleo essencial e o geranial apresentaram total inibição da produção, na
concentração mínima de 4,69 e 3,52 mol.L-1 respectivamente (SHUKLA et al., 2009).
(
(

a)
b)

(a)

(b)

Figura 12. Estrutura da (a) aflatoxina B1 e da (b) carbendazina.
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Guimarães e colaboradores, 2011, realizaram estudos avaliando a atividade
fungitóxica do óleo de capim limão e seus constituintes majoritários, citral e mirceno (Figura
13). Os teores de citral e de mirceno foram determinados por métodos cromatográficos
acoplados a espectrômetro de massas, por meio da adição de padrão, e os valores encontrados
foram de 65,45 e 12,05% (m/m de óleo essencial), respectivamente. A determinação da
atividade fungitóxica foi realizada aplicando o teste de fumigação in vitro onde se avaliou o
efeito dos vapores do óleo essencial de capim-limão, do citral e do mirceno sobre o
crescimento micelial dos fitopatógenos Alternaria alternata, Colletotrichum gloesporioides,
Fusarium oxysporum cubense e Bipolaris sp. Como resultado, o citral apresentou os menores
valores de CMI e IC50 para todos os fitopatógenos em relação ao óleo essencial, enquanto o
mirceno não apresentou atividade alguma sobre a inibição do crescimento micelial dos
microrganismos estudados. Isso torna evidente a fungitoxicidade do citral, e sua importância
na atividade do óleo essencial (GUIMARÃES et al., 2011).

Figura 13. Estrutura do mirceno.

Lima e colaboradores, 2012, realizaram um trabalho com o objetivo de determinar a se
o citral possui atividade fungicida contra Candida albicans, e tentar indicar seu provável
modo de ação. Foram realizados estudos sobre a ação do citral na parede celular, e sobre a
interação entre citral e ergosterol, e citral e colesterol, ambas pelo método de microdiluição
em caldo. O valor de CMI encontrado para o citral foi de 3,02 mol.L-1. Quanto ao mecanismo
de ação, esse não teve relação com a parede celular ou o ergosterol. No entanto, a presença de
colesterol aumentou a CMI do citral para 6,04 mol.L-1, indicando que há interação entre citral
e colesterol. Porém, mais estudos são necessários para descrever seus efeitos completamente
(LIMA et al., 2012).
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2.

2.1-

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Desenvolver metodologias alternativas que possibilitem o controle de
Monilinia fructicola, fungo causador da podridão parda em frutos de pessegueiros (Prunus
persicae) no pré e no pós-colheita.

2.2-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar, por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas e
pelo cálculo dos índices de Kovats, os compostos presentes em alguns óleos essenciais que já
apresentaram efeito contra os fitopatógenos de interesse em estudos prévios realizados em
nosso grupo.
- Avaliar o efeito dos componentes majoritários de cada óleo essencial por contato
direto dos compostos com os fungos e por volatilização dos compostos na presença dos
fungos, e comparar com os dos óleos essenciais.
- Modificar quimicamente a estrutura dos compostos majoritários que mostrarem
alguma eficiência contra o fungo, alterando propriedades como solubilidade, lipofilicidade e
polaridade, a fim de investigar como essas propriedades influenciam nas atividades dos
compostos.
- Integrar os conhecimentos acumulados visando o desenvolvimento de metodologias
que permitam o controle biorracional dos fitopatógenos em estudo no pré e no pós-colheita.
- Contribuir para o desenvolvimento de pesticida de baixa toxicidade ao ser humano e
ao meio ambiente visando a substituição de pesticidas com maior toxidez usados atualmente.
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3. METODOLOGIA

3.1- SELEÇÃO E OBTENÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

Foram selecionados os óleos essenciais de Cymbioigin martinii (palma rosa), Eugenia
caryophyllata (cravo da Índia), Thymus vulgaris (tomilho comum), Cymbopogon citratus
(capim-limão) e Cinnamomum sp (canela) para serem testados contra Monilinia fructicola.
Em seguida, os óleos foram obtidos comercialmente da empresa Chamel Indústria e Comércio
de Produtos Naturais®, localizada em Campo Largo - PR.

3.1.1- Extração do eugenol e isoeugenol do óleo de canela

O óleo de canela passou por uma etapa de extração com hidróxido de sódio.
Adicionou-se a um funil de separação o óleo de canela (2 mL) e éter etílico (20 mL). A
mistura foi tratada com uma solução hidróxido de sódio (0,5 mol.L-1) (2 x 10 mL) a fim de se
extrair os compostos ácidos presentes para a fase aquosa. Adicionou-se então, à fase aquosa
coletada, uma solução de ácido sulfúrico (0,5 mol.L-1) (2 x 10 mL). A solução foi secada sob
sulfato de sódio anidro, filtrada e o solvente eliminado sob pressão reduzida.

3.2-

TESTES

PRELIMINARES

IN

VITRO

COM

OS

ÓLEOS

ESSENCIAIS

SELECIONADOS

3.2.1- Obtenção dos isolados fitopatogênicos

Os isolados fitopatogênicos 940, P964, P176, P15, 316-2 de Monilinia fructicola
utilizados no estudo pertencem à coleção do Laboratório de Epidemiologia e Manejo
Integrado de Doenças (LEMID) da Universidade Federal do Paraná

3.2.2- Efeito dos óleos essenciais selecionados sobre germinação do patógeno in vitro

No Laboratório de Epidemiologia e Manejo Integrado de Doenças (LEMID) do
Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo, na Universidade Federal do Paraná (UFPR)
foram realizadas as avaliações da eficiência dos óleos e da mistura de eugenol e isoeugenol
sobre a germinação do patógeno. Os testes de germinação in vitro foram realizados em placas
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de Petri, em meio Ágar-Água (HIMEDIA®, Eximlab Equipamentos Laboratoriais Ltda,
Curitiba - PR), a fim de se determinar a atividade dos óleos selecionados.
A concentração dos óleos foi preparada em dobro em função da posterior adição das
suspensões de patógeno. Portanto, preparou-se a concentração de 1,0% (v/v), a fim de se obter
a concentração de 0,5% (v/v) no final. Utilizou-se Tween 20 (1 µL) como surfactante, e então
transferiu-se a mistura para água destilada e esterilizada. O meio Ágar-Água foi preparado e
esterilizado, e então foi vertido para as placas de Petri a serem utilizadas nos testes. Por
último, preparou-se uma suspensão de conídios de M. fructicola, retirando-se um disco de
micélio da colônia com o auxílio de um furador esterilizado, e transferindo esse disco para
água destilada e esterilizada contendo tween 20 (1 µL). Agitou-se vigorosamente a mistura, e
observou-se em microscópio com o auxílio de um hemacitômetro, a fim de se determinar se a
suspensão encontrava-se na concentração de 104 conídio.mL-1.
Transferiu-se a solução contendo o composto (250 µL), e a suspensão de
conídios (250 µL) para um frasco de ependorf, obtendo-se assim a concentração final de 0,5%
v/v dos óleos, e agitou-se vigorosamente. Por fim, transferiu-se o conteúdo dos frascos de
Eppendorf para as placas de Petri da seguinte maneira: com uma micropipeta, foram
transferidos para a placa contendo o meio, espalhando-se 4 gotas, de 25 µL cada, e as placas
foram tampadas e transferidas para estufa climatizada à temperatura de 25 ºC, e fotoperíodo
de 12 h. O delineamento experimental foi totalmente casualisado (DIC), sendo realizados 6
tratamentos (5 óleos essenciais na concentração 0,5 %, mais o controle), e 12 repetições de
cada (3 placas X 4 gotas), totalizando 72 unidades experimentais. A Figura 14 ilustra como
foi realizado o experimento.

Figura 14. Esquema dos testes biológicos.

38

Após 24h, os experimentos foram paralisados com solução de lactofenol, e a avaliação
foi feita observando-se o conteúdo das placas no microscópio, analisando a germinação dos
conídios, em comparação com o controle (água). Foi feita a contagem dos conídios
germinados e não germinados. Foram realizadas três repetições do experimento, nas mesmas
condições, porém com isolados diferentes a fim de se obter resultados para isolados de
diversas origens. Os isolados utilizados nos três experimentos foram 940, P176, 316-2,
respectivamente.

3.3- IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS PRESENTES NOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE
CAPIM-LIMÃO (Cymbopogon citratus) E CANELA (Cinnamomum sp) POR
CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS
(CG-EM)

A identificação dos componentes dos óleos essenciais foi realizada no Laboratório de
Ecologia Química e Síntese de Produtos Naturais do Departamento de Química da UFPR,
através de análise cromatográfica acoplada à espectrometria de massas. Foi utilizado
espectrômetro Shimadzu GCMS-QP2010Plus, acoplado a um cromatógrafo em fase gasosa
GC-2010 equipado com coluna capilar Rtx-5MS (30m x 0,25 mm x 0,25 µm). A rampa
cromatográfica foi de 60°C a 250°C, a 3°C.min-1. Injetor em modo “split” a 250°C, interface
e fonte de íons a 300°C. A janela de análise de massas foi selecionada entre 40 e 350 u.m.a. A
pressão da coluna foi 59 kPa, e o fluxo de gás 24,4 mL.min-1, com velocidade linear: 36,8
cm.s-1. O gás de arraste utilizado foi hélio, o volume injetado foi de 1 uL e o solvente
utilizado para dissolver as amostras foi o hexano (solução a 1 mg/mL-1). Foi feita comparação
com a biblioteca do equipamento, com os índices de Kovats e com dados de literatura.

3.4- EFEITO DOS COMPOSTOS SELECIONADOS SOBRE GERMINAÇÃO DO
PATÓGENO IN VITRO

3.4.1- Testes por contato

A metodologia dos ensaios biológicos realizados foi a mesma descrita no item 3.2.2.
Com o objetivo de se encontrar a concentração necessária para reduzir a germinação de
conídios em 50% (IC50) e em 90% (IC90), foram testadas as concentrações constantes na
Tabela 4, que vão de 6,09 mol.L-1 a 3,941 mol.L-1.
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Para cada teste, adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado
(DIC), sendo realizados 17 tratamentos (4 compostos X 4 concentrações, mais o controle), e
12 repetições de cada (3 placas X 4 gotas), totalizando 204 unidades experimentais em cada
teste, em cada uma das 3 repetições do experimento.

3.4.2- Testes por volatilização

A fim de se verificar o efeito dos óleos por volatilização, realizou-se o tratamento
utilizando os compostos puros adquiridos comercialmente (eugenol, isoeugenol, geraniol e a
mistura de aldeídos naturais conhecida como citral) em diferentes quantidades (1,0; 2,5; 5,0 e
7,5 µL). Os compostos foram aplicados na tampa de placas de Petri contendo a suspensão dos
fungos na mesma concentração (104 conídio.mL-1) e o contato se deu apenas pela
volatilização dos compostos. As placas utilizadas possuíam um volume de 25 mL.
Adotou-se o novamente o DIC, sendo realizados 17 tratamentos (4 compostos X 4
quantidades, mais o controle), e 12 repetições de cada (3 placas X 4 gotas), totalizando 204
unidades experimentais em cada uma das 3 repetições do experimento.

3.5- EFEITO DOS COMPOSTOS SELECIONADOS SOBRE ESPORULAÇÃO DO
PATÓGENO IN VIVO POR VOLATILIZAÇÃO

Foram realizadas duas repetições do experimento, sendo utilizados frutos da cultivar
Charme na primeira, e da cultivar Chimarrita na segunda, provindos do produtor Luis
Cosmos, de Campo Largo, PR, durante a safra 2013/14.
Os frutos foram inicialmente desinfetados com álcool 70º GL por 1 minuto,
hipoclorito de sódio 1% por 1 minuto, e em seguida passaram por tripla lavagem em água
destilada e esterilizada. Em seguida, foram dispostos isoladamente em potes plásticos de 750
mL contendo um pedaço de papel filtro úmido. Por fim, foram feitos pequenos ferimentos nos
frutos, onde aplicou-se a suspensão de esporos de M. fructicola (10 µL, na concentração de
105 conídio.mL-1). Os compostos puros (eugenol, isoeugenol, geraniol e citral) foram
aplicados em pedaços de papel filtro de 1 cm² dispostos na base dos potes plásticos, contendo
os frutos. Tampou-se os potes e estes foram armazenados por 4 dias, à temperatura de 25ºC e
fotoperíodo 12h. As avaliações foram realizadas a cada 24 horas, iniciando-se a partir do 1º
dia após a implantação dos experimentos, avaliando-se a incidência de manchas e
esporulações visualmente.
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Nos experimentos foi adotado o DIC, sendo realizados 13 tratamentos (4 compostos X
3 dosagens, mais o controle) e 10 repetições de cada, totalizando 130 unidades experimentais
(frutos) em cada experimento.

3.6- MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO EUGENOL

Produtos comerciais de pureza analítica foram empregados nos procedimentos, e
purificados previamente quando necessário. Todas as reações foram monitoradas via
cromatografia em camada delgada (CCD), através de comparações com padrões das
substâncias de partida.
Nas análises por CCD para o monitoramento de reações e avaliação da pureza de
reagentes e produtos, foram empregadas cromatofolhas de alumínio AL TLC, recortadas nas
dimensões de 1,5 cm por 5,0 cm, revestidas com sílica gel 60 F254, contendo indicador
fluorescente (Merck). A revelação das cromatoplacas se deu em câmera com radiação
ultravioleta e/ou utilizando-se vanilina e em seguida aquecimento com soprador térmico.
Na purificação dos compostos sintetizados empregaram-se técnicas cromatográficas
em coluna seca a vácuo “dry flash” e “flash”. Os adsorventes empregados foram sílica gel H
(Merck) com granulometria de 40-63 µm e sílica gel 60 G 230-400 mesh (Merck),
respectivamente.
As técnicas empregadas no desenvolvimento dos trabalhos experimentais foram
baseadas na literatura especializada e adaptadas, quando necessário, para obtenção de
melhores resultados. As reações foram efetuadas em meio anidro e sob atmosfera de argônio.
As análises de espectrometria de massas foram realizadas em um espectrômetro
Shimadzu® GCMS-QP2010Plus, acoplado a um cromatógrafo em fase gasosa GC-2010
equipado com coluna capilar Rtx-5MS (30m x 0,25mm x 0,25 µm). A rampa cromatográfica
foi de 50°C a 280°C, a 20°C.min-1. Injetor em modo split a 250°C, interface e fonte de íons a
300°C. A janela de análise de massas foi selecionada entre 40 e 350 u.m.a. A pressão da
coluna foi 59 kPa, e o fluxo de gás 24,4 mL.min-1, com velocidade linear: 36,8 cm.s-1. O gás
de arraste utilizado foi hélio, o volume injetado foi de 1 uL e o solvente utilizado para
dissolver as amostras foi hexano (solução a 1 mg/mL-1). Os produtos foram analisados após o
fim das reações, e purificados quando necessário.
As análises de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono foram
efetuadas em um equipamento AVANCE 200 BRUKER® utilizando-se clorofórmio
deuterado como solvente e tetrametilsilano como referência.
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Os espectros no infravermelho foram obtidos em um espectrômetro BOMEM MB100,
em pastilha de brometo de potássio (KBr) na região do infravermelho médio.
A remoção da água sob pressão reduzida foi realizada em um liofilizador da marca
Jouan®, modelo LP3, 60 Hz, operando a 0,1 mbar e -45 °C.

3.6.1- Acetilação do eugenol

A um balão de fundo redondo, adicionou-se anidrido acético (12 g, 11,1 mL, 120
mmol), piridina (4 g, 4,1 mL, 50 mmol) e eugenol (6 g, 5,7 mL, 30 mmol). A mistura foi
mantida sob agitação e atmosfera inerte, à temperatura ambiente por 24 h. Após isso,
adicionou-se água destilada gelada (20 mL) e solução de ácido clorídrico 5% (v/v) (20 mL).
Transferiu-se a mistura para um funil de separação. O produto da reação foi extraído com
clorofórmio (3 x 20 mL), e lavado com água (5 x 20 mL). Como ainda restava piridina no
produto, foi utilizada uma solução saturada de sulfato de cobre penta hidratado (2 x 20 mL)
para eliminar o restante da piridina. O pouco de eugenol que restava na reação foi
rapidamente eliminado através da lavagem da fase orgânica com solução de hidróxido de
sódio (0,5 mol.L-1) (2 x 20 mL). A fase orgânica foi então lavada com solução de cloreto de
amônio 0,5 mol.L-1 (2 x 10 mL), secada com sulfato de sódio anidro, filtrada e o solvente foi
evaporado sob pressão reduzida. O produto obtido foi purificado em coluna cromatográfica a
vácuo, utilizando como fase móvel, um gradiente dos solventes hexano e acetona. O conteúdo
dos frascos contendo o produto purificado foram unidos, secados com sulfato de sódio anidro
e o solvente foi evaporado à pressão reduzida. Obteve-se 4,9 g de um líquido amarelado, o
que corresponde a um rendimento de 79 %.

Dados espectrais:
RMN de 1H (200 MHz - CDCl3)  (ppm): 2,29 (s, 3H); 3,37 (d, J = 6,7 Hz, 2H); 3,81
(s, 3H); 5,08 (dd, J = 10,5, 2,7 Hz, 1H); 5,10 (dd, J = 17,6 Hz, 2,7 Hz, 1H), 5,95 (ddt, J = 17,6
Hz, 10,5 Hz, 2,7 Hz, 1H), 6,73 (dd, J = 7,7 Hz, 2,4 Hz, 1H), 6,76 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,90 (d,
H= 7,7 Hz, 1H)
RMN de 13C (50 MHz – CDCl3/TMS)  (ppm): 20,64, 40,07, 55,82, 112,76, 116,12,
120,67, 122,51, 137,05, 138,04, 138,99, 150,88, 169,16.
FTIR (cm-1): 3076 m, 3062 m, 3005 m, 2876 m, 2939 m 1768 F, 1637 m, 1604 m,
1510 m, 1452 f, 1465 m, 1431 f, 1369 m, 1269 m, 1149 m, 1122 m, 910 m, 852 m, 823 m.
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3.6.2- Benzoilação do eugenol

Adicionou-se a um balão, anidrido benzóico (6,75 g, 30 mmol), piridina (1,18 g, 1,30
mL, 15 mmol) e eugenol (1,46 g, 1,40 mL, 9 mmol). A mistura foi mantida sob atmosfera
inerte e agitação magnética durante 24 h, à temperatura ambiente. Ao fim da reação,
adicionou-se água destilada gelada (30 mL) e solução de ácido clorídrico 5% (v/v) (30 mL).
Transferiu-se a mistura para um funil de separação, extraiu-se o produto da reação com
clorofórmio (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram combinadas, e lavadas com solução
saturada de sulfato de sódio penta hidratado (2 x 50 mL), e em seguida foi feita uma nova
lavagem com água (5 x 50 mL). O produto da reação foi secado com sulfato de sódio anidro e
o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. A purificação foi feita em coluna flash, e a
fase móvel utilizada foi hexano e acetona, na proporção 12:1 respectivamente. O conteúdo
dos frascos contendo o produto foram unidos e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida.
O produto foi ainda submetido à recristalização com hexano, e por fim o solvente foi
novamente evaporado sob pressão reduzida. Obteve-se 2,28 g de um sólido branco cristalino,
o que corresponde a um rendimento de 94 %.

Dados espectrais
RMN de 1H (200 MHz - CDCl3)  (ppm): 3,40 (d, J = 6,6 Hz, 2H), 3,79 (s, 3H), 5,09
(dd, J = 10,4 Hz, 2,7 Hz, 1H), 5,11 (dd, J = 17,0 Hz, 2,7 Hz, 1H), 5,98 (ddt, J = 17,0 Hz, 10,4
Hz, 6,6 Hz, 1H), 6,79 (dd, J = 2,6 Hz, 0,5 Hz, 1H), 6,80 (dd, J = 7,4 Hz, 2,6 Hz, 1H), 7,06
(dd, J = 7,4 Hz, 0,5 Hz, 1H), 7,46 (dd, J = 8,6 Hz, 7,0 Hz, 2H), 7,61 (dt, J = 7,0 Hz, 1,3 Hz,
1H), 8,21 (dd, 8,6 Hz, 1,3 Hz, 2H).
RMN 13C (50 MHz – CDCl3/TMS)  (ppm): 40,11, 55,92, 113,00, 116,15, 120,77,
122,70, 128,47, 129,60, 130,33, 133,39, 137,12, 138,30, 139,08, 151,14, 164,88.
FTIR (cm-1): 3074 m, 3008 m , 2962 m, 2935 m, 1735 F, 1640 m, 1637 m, 1508 m,
1466 m, 1450 m, 1431 f, 1419 m, 1354 m, 1265 F, 1149 m, 1122 m.

3.6.3- O-Alquilação do eugenol

3.6.3.1- Preparação do brometo de n-hexila

A um balão, adicionou-se solução de ácido bromídrico 45% (16,7 g, 11,2 mL, 90
mmol) seguido da adição gota a gota de ácido sulfúrico concentrado (5,1 g, 2,8 mL, 52
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mmol). Adicionou-se então 1-hexanol (8,1 g, 10,0 mL, 80 mmol) e mais ácido sulfúrico
concentrado (3,7g, 2 mL, 37 mmol), também gota a gota. O meio reacional foi mantido sob
refluxo por 3 h. Após esfriar, o produto foi transferido para um funil de separação, extraído
com hexano (3 x 30 mL), as fases orgânicas foram combinadas e lavada com água destilada (2
x 20 mL) e solução de bicarbonato de sódio 5% (2 x 30 mL). A mistura foi transferida para
um erlenmeyer, secada com sulfato de sódio anidro e filtrada. O solvente foi eliminado à
pressão reduzida. Obteve-se 12,0 g de um líquido incolor, o que corresponde a um rendimento
de 90 %.

Dados espectrais:
RMN de 1H (200 MHz - CDCl3)  (ppm): 0,89 (t, J = 6,8 Hz, 3H), 1,40 (m, 6H), 1,85
(m, 2H), 3,41 (t, J = 6,9 Hz, 2H).
RMN de 13C (50 MHz – CDCl3/TMS)  (ppm): 13,98, 22,54, 27,90, 30,98, 32,81,
33,89.

3.6.3.2. Preparação do eugenato de hexila

Sob agitação e atmosfera inerte, adicionou-se a um balão de fundo redondo de 100
mL, eugenol (8,2g, 7,74 mL, 50 mmol), acetona (75 mL), carbonato de potássio (20,63 g, 150
mmol) e brometo de hexila (10,21 mL, 65 mmol). A mistura foi mantida sob refluxo por 4 h.
O material formado foi transferido para um funil de separação, onde adicionou-se éter etílico
gelado (30 mL). O eugenol ainda presente foi extraído com uma solução de hidróxido de
sódio (2,5 %, m/v) (3 x 30 mL), e a fase orgânica foi lavada com água destilada (3 x 50 mL).
Lavou-se a fase orgânica com solução de ácido sulfúrico (0,1 mol.L-1) (2 x 30 mL), com
solução saturada de bicarbonato de sódio (2 x 30 mL) e com água destilada (5 x 50 mL). Após
secagem com sulfato de sódio anidro, filtrou-se e eliminou-se o solvente à pressão reduzida.
Obteve-se 6,81 g de um líquido amarelado, o que corresponde a um rendimento de 55 %.

Dados espectrais:
RMN de 1H (200 MHz - CDCl3)  (ppm): 0,89 (t, J = 6,8 Hz, 3H), 1,39 (m, 4H), 1,72
(m, 2H), 3,32 (m, 7,0 Hz, 2H), 3,33 (d, J = 6,1 Hz, 2H), 3,98 (t, J = 7,0 Hz, 2H), 5,05 (dd, J =
10,7 Hz, 2,6 Hz, 1H); 5,07 (dd, J = 17,7 Hz, 2,6 Hz, 1H), 5,95 (ddt, J = 17,7 Hz, 10,7 Hz, 2,6
Hz, 1H), 6,68 (dd, J = 7,0 Hz, 2,0 Hz, 1H), 6,70 (d, J = 204 Hz, 1H), 6,82 (d, H= 7,0 Hz, 1H).
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RMN de 13C (50 MHz – CDCl3/TMS)  (ppm):
FTIR (cm-1): 3076 m, 3059 m, 3039 m, 3001 f, 2954 m, 1637 f, 1606 m, 1589 m, 1514
m, 1465 m, 1419 f, 1379 m, 1336 f, 1261 m, 1232 m, 1190 m, 1157 m.

3.6.4- Preparação do eugenato de sódio

Em um béquer, adicionou-se eugenol (1,0 g, 0,9 mL, 6 mmol), e 30 mL de água. A
mistura foi mantida sob agitação magnética. Adicionou-se a uma bureta de 50 mL, uma
solução padronizada de hidróxido de sódio (0,1126 mol.L-1), e esta foi gotejada sobre a
mistura de eugenol e água. A reação foi monitorada, observando-se a quantidade de eugenol
que ia sendo consumida e convertida em um produto solúvel em água, e medindo-se o pH
constantemente. Utilizou-se 49,5 mL da solução de hidróxido de sódio, e o produto obtido foi
transferido para um funil de separação. Foi feita uma extração com éter etílico (3 x 20 mL), a
fim de se extrair o eugenol ainda presente na mistura. A fase aquosa foi levada ao rota
evaporador, a fim de se eliminar traços de solvente. O produto foi então levado ao congelador,
onde permaneceu por 24h, e em seguida removeu-se a água em um equipamento liofilizador.
Obteve-se 0,85 g de um sólido branco (90 % de rendimento).

3.7- EFEITO DOS COMPOSTOS SINTETIZADOS SOBRE GERMINAÇÃO DOS
PATÓGENOS IN VITRO

A metodologia dos ensaios biológicos realizados foi a mesma descrita no item 3.2.2. As
concentrações testadas foram: 0,10%, 0,08%, 0,06%, 0,04% e 0,02%. Foi feito apenas um
experimento, onde adotou-se o DIC, sendo realizados 21 tratamentos (4 compostos X 5
concentrações, mais o controle), e 12 repetições de cada (3 placas X 4 gotas), totalizando 252
unidades experimentais.

3.8- ANÁLISE DOS DADOS

3.8.1- Testes in vitro

A estimativa pontual e o valor do erro padrão da IC50 e da IC90 para os testes in vitro
foram obtidas através da aplicação do Método Delta. Utilizou-se o software R para realização
dos cálculos (TEAM, 2014).
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3.8.2- Testes in vivo

Primeiramente os dados foram testados graficamente para analisar se seguiam os
pressupostos de normalidade e homogeneidade. Dados normais e homogênios foram
submetidos ao teste Paramétrico Anova, e aos que não seguiam estes pressupostos ao teste
não paramétrico Kruskal-Wallis. Utilizou-se o software R para realização dos cálculos
(TEAM, 2014).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- EFEITO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS SELECIONADOS SOBRE GERMINAÇÃO DO
PATÓGENO

Os óleos essenciais de Cymbioigin martinii (palma rosa), Eugenia caryophyllata
(cravo da Índia), Thymus vulgaris (tomilho comum), Cymbopogon citratus (capim-limão) e
Cinnamomum sp (canela) demonstraram eficiência na inibição de germinação dos fungos
Colletotrichum gloeosporioides e Colletotrichum musae isolados de goiaba e banana,
respectivamente (ROZWALKA et al., 2010) e Pseudocercospora vitis e Sphaceloma
ampelinum isolados de videira (MOREIRA; ROSWALKA; MAY-DE-MIO, 2011), trabalhos
realizados pelo grupo. Esses resultados motivaram o início desse trabalho, a fim de se
verificar se esses óleos teriam atividade também contra Monilinia fructicola.
Nos testes de germinação de esporos, todos os óleos testados apresentaram inibição
total na germinação de esporos de M. Fructicola, na concentração de 0,5%. Selecionou-se o
óleo de canela e de capim-limão para serem analisados por CG-EM, a fim de se determinar
seus compostos majoritários, devido à facilidade na aquisição dos mesmos, e resultados
presentes na literatura (ROSWALKA et al, 2010; MOREIRA, 2011).

4.2- ANÁLISE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS SELECIONADOS POR CG-EM

Em um primeiro momento foi feita a análise dos óleos para verificar a composição e
identificar os principais constituintes. A Figura 15 mostra o cromatograma dos óleos de capim
limão (Figura 15a) e de canela (Figura 15b).
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(a)

(b)

Figura 15. Cromatogramas dos óleos de (a) canela e (b) capim-limão.

Apesar da técnica de CG-EM ser uma poderosa ferramenta de identificação de
compostos, muitas vezes as bibliotecas utilizadas podem não ser completas ou eficientes o
suficiente para caracterizar alguns compostos, sendo que o índice de retenção pode auxiliar
neste propósito, evitando-se assim uma identificação equivocada. O índice de retenção de um
componente é um número, obtido por interpolação, relacionando o tempo de retenção do
componente em estudo com o tempo de retenção de dois padrões (geralmente
hidrocarbonetos) eluídos antes e após o pico do composto de interesse. Enquanto os tempos
de retenção variam de acordo com o cromatógrafo (com relação ao comprimento da coluna,
espessura, diâmetro, velocidade do gás transportador e pressão, por exemplo), os índices de
retenção obtidos são independentes desses parâmetros e permitem comparar os valores
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medidos por diferentes laboratórios sob várias condições. Dentre os índices de retenção
encontrados na literatura pode-se citar o índice de Kovats, bastante utilizado na identificação
de componentes de óleos essenciais (VIEGAS; BASSOLI, 2007). Tabelas de índices de
retenção são utilizadas para identificar componentes, comparando os índices de retenção
obtidos experimentalmente com valores já conhecidos.
A partir dos cromatogramas dos óleos foram calculados os índices de Kovats de todas
as substâncias visando a determinação estrutural das mesmas combinando esses resultados
com os de literatura (ADAMS, 2001). O método utiliza a relação linear entre os valores de
log(t’r) e o número de átomos de carbono numa molécula. A sua aplicabilidade é restrita a
compostos orgânicos. Para cromatografia com temperatura programada, o índice de Kovats é
dado pela Equação 1:

Equação 1. Equação utilizada para o cálculo do índice de Kovats.

.
Onde: I = índice de retenção de Kovats, n = número de átomos de carbono do n-alcano
com menor cadeia, N = número de átomos de carbono n-alcano com maior cadeia, tr = o
tempo de retenção. Foram identificados os compostos que se apresentavam em mais de 1% na
mistura. A Tabela 2 mostra os índices calculados, os principais componentes e suas
porcentagens no óleo de canela, e a Tabela 3 mostra os mesmos dados para o óleo de capimlimão (ADAMS, 2001).

Tabela 2. Principais compostos presentes no óleo de canela.
Nº do pico no

Tempo de

Kovats

Kovats

cromatograma

retenção

calculado

tabelado

1

6,285

933

939

α-pineno

1,58

2

8,455

1006

1003

α-felandreno

1,79

3

9,163

1024

1025

p-cimeno

1,25

4

9,341

1029

1031

delta-3-careno

1,20

5

12,059

1100

1097

Linalol

3,83

Composto

%
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Nº do pico no

Tempo de

Kovats

Kovats

cromatograma

retenção

Calculado

tabelado

6

19,626

1272

7

20,450

8

Composto

%

1270

(E)-Cinamaldeído

1,33

1290

n.e.

n.i.

1,31

23,643

1362

1359

Eugenol

69,84

9

26,267

1412

1409

(Z)-Cariofileno

5,10

10

27,272

1424

n.e.

n.i.

1,74

11

30,754

1529

1523

12

40,033

1770

1760

Acetato de

3,95

eugenila
Benzoato de

2,70

benzila
Total

95,62

n.e.: não encontrado n.i.: não identificado

Tabela 3. Principais compostos presentes no óleo de capim limão.
Nº do pico no

Tempo de

Kovats

Kovats

cromatograma

retenção

Calculado

tabelado

1

7,937

990

2

15,647

3

Composto

%

991

Mirceno

6,44

1183

n.e.

n.i.

1,31

18,321

1243

1238

Neral

33,90

4

18,861

1255

1253

Geraniol

4,23

5

19,672

1273

1267

Geranial

47,58

Total

93,46

n.e.: não encontrado n.i.: não identificado

Os espectros de massas dos principais componentes dos óleos foram comparados com
dados de literatura. A Figura 16 mostra a comparação do espectro do composto majoritário do
óleo essencial de canela (Figura 16a) com a biblioteca do software (Figura 16b). Percebe-se
que o pico principal m/z de 164 u.m.a. é o [M]+· e que o m/z 165 u.m.a. é o pico [M+1]+ , o
que corresponde a uma substância de fórmula molecular C10H12O2. O pico com m/z 149
u.m.a. é referente à perda do radical metila. O pico com m/z 133 u.m.a. corresponde à perda
do radical metoxila. Os picos de m/z 77 e 65 u.m.a. correspondem aos íons [C6H5]+· e
[C5H5]+· repectivamente, característicos de compostos aromáticos, bem como o é o pico com
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m/z 91 u. m. a., referente à formação do íon tropílio [C7H7]+ (PAVIA, 2009). Esses dados de
fragmentação de massas e o valor do índice de retenção calculado permitiram identificar o
componente majoritário do óleo essencial de canela como sendo o eugenol, cuja estrutura está
ilustrada na Figura 18a (PAVIA, 2009, ADAMS).
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Figura 16. Comparação dos espectros de massas do (a) composto majoritário do óleo de
canela e (b) biblioteca do software.

A Figura 17 mostra o espectro de um composto presente em grande quantidade no
óleo de capim-limão (pico 3 no cromatograma da Figura 15b). O pico de baixa intensidade em
m/z 152 u.m.a. é o [M]+ , o que corresponde a uma substância de fórmula molecular C10H16O.
O pico m/z 137 u.m.a. corresponde à perca de um radical metila. O pico m/z 67 u.m.a.
corresponde ao íon [C5H9]+ . O pico m/z 109 u.m.a corresponde à perda do radical [C3H7]..
Com essas informações, foi possível identificar esse composto como sendo o citral (Figura
18d). Porém, o espectro de outro composto presente no óleo (pico 5 no cromatograma da
Figura 15b) possui o padrão de fragmentação bem semelhante. Como o citral é uma mistura
de dois isômeros, o neral e o geranial (Figura 18d), imaginou-se que esses dois picos
representavam os dois isômeros. Com o cálculo do índice de Kovats foi possível determinar
que o pico 3 do cromatograma correspondia ao neral, e o pico 5 ao geranial (PAVIA, 2009;
ADAMS, 2009). Os valores do Índice de Kovats estão expressos na Tabela 3.
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Figura 17. Comparação dos espectros de massas do (a) composto majoritário do óleo de
canela e (b) biblioteca do software.
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Análises semelhantes foram realizadas para todos os componentes dos dois óleos
essenciais o que o permitiu a identificação de seus constituintes tendo sido verificado que o
componente majoritário para o óleo de canela é o eugenol (69,84%), e o majoritário do óleo
de capim limão é o citral (81,48%), uma mistura dos aldeídos geranial (47,58%) e neral
(33,90%), cujas estruturas estão ilustradas na Figura 18.
Foi feita então a seleção dos compostos a serem testados, levando em consideração a
quantidade deles presente nos óleos, a disponibilidade dos produtos para compra e o preço dos
mesmos. Os compostos selecionados foram o eugenol (Figura 18a), por ser o majoritário do
óleo de canela (69,84%); a mistura dos isômeros (E) e (Z) do isoeugenol (Figura 18b), para se
observar se a mudança na posição da dupla ligação, que torna a cadeia alquenílica conjugada
com o anel aromático, faria diferença na atividade dos produtos; o geraniol (Figura 18c), por
estar em quantidade relevante no óleo de capim-limão (4,23%) e ser acessível; e o citral,
majoritário do óleo de capim-limão, sendo esse a mistura dos dois isômeros (neral e geranial)
(Figura 18d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 18. Estrutura química dos compostos selecionados. (a) Eugenol. (b) (E)-Isoeugenol e
(Z)-Isoeugenol, respectivamente. (c) Geraniol. (d) (E)-Citral (neral) e (Z)-Citral (geranial),
respectivamente.

52

(a)

(b)
b)

(c)
c)

(d)

(

(

(

d)

Figura 19. Cromatogramas dos compostos adquiridos. (a) Eugenol; (b) Isoeugenol; (c)
Geraniol e (d) Citral.
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Os compostos foram então adquiridos da empresa Sigma Aldrich ®, e analisados por
CG-EM. Os cromatogramas e espectros de massas estão presentes na Figura 19.

4.3- EFEITO DOS COMPOSTOS SELECIONADOS SOBRE A GERMINAÇÃO DO
PATÓGENO IN VITRO

4.3.1- Testes por contato

Os resultados dos testes realizados conforme o item 3.4.1 estão expressos na

Tabela 4, e mostram a média dos resultados em cada experimento realizado (Exp.).

Tabela 4. Média dos resultados obtidos para os testes de germinação in vivo.
Composto
Controle

Eugenol

Isoeugenol

Concentração

Germinação (%)

(mmol.L-1 x 10-3)

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

-

99,2

99,5

95,7

6,090

0

0

2,6

4,872

0

0

6,7

3,654

0

0

11,0

2,436

0

0

8,6

1,218

5,5

9,3

11,7

0,609

33,7

34,2

11,8

0,487

35,6

45,8

16,8

0,365

42,7

54,9

12,8

6,090

0

0

2,2

4,872

0

0

3,2

3,654

0

0

7,3

2,436

0

0

19,5

1,218

9,5

8,2

14,3

0,609

17,6

17,5

14,7

0,487

17,3

19,2

10,8

0,365

29,7

55,4

4,8
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Composto

Concentração
(mmol.L-1 x 10-3)

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

-

99,2

99,5

95,7

Controle

Geraniol

Germinação (%)

6,483

0

0

7,2

5,187

0

0

15,8

3,890

0

0

16,1

2,593

0

0

13,7

1,297

16,1

49,0

11,9

0,648

50,1

48,9

10,3

0,519

55,8

53,8

8,1

0,389

59,0

60,2

17,2

6,569

0

52,9

1,9

5,255

0

45,9

10,2

3,941

0

51,5

12,7

2,628

3,8

100

13,2

1,318

7,7

100

14,7

0,657

52,5

100

12,6

0,525

50,0

100

11,4

0,394

52,1

100

9,0

Citral

Após as coletas desses dados, foi feita a análise estatística, a fim de se calcular os
valores de IC50 e IC90. Porém, devido a grande diferença observada entre os experimentos e
produtos, não foi possível ajustar um único modelo que compreendesse toda a informação
presente no conjunto de dados. Também não foi possível o ajuste de um modelo para cada
experimento ou para cada produto. Portanto, foram ajustados modelos individuais, ou seja,
um modelo para “combinação” de experimento e produto. Apenas para o experimento 3 não
foi possível realizar o ajuste de um modelo. Nenhum dos modelos propostos obteve
convergência, mesmo considerando diferentes transformações na variável resposta com o
intuito de reduzir a variabilidade. Todos os ajustes foram feitos com uma modificação da
extensão da reparametrização do modelo Michaelis-Menten, representado na Equação 2.
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Equação 2. Modelo Michaelis-Menten.

Onde: θI: Intercepto; Q: Constante, representa a fração de θ I para a qual θQ é o valor
correspondente na abscissa; θQ: Ver descrição de Q; θC: Controla a forma da função 0 < θC <1:
Função côncava; θC=1: Modelo Michaelis-Menten numa parametrização diferente; θC > 1:
Função sigmóide, ou seja, possui ponto de inflexão. Em todos os modelos considerou-se Q =
0,5.
A estimativa pontual da IC50 e da IC90 foi obtida através da aplicação do Método
Delta. Essa, se resume na solução de uma equação, isto é, tem-se a equação do modelo, temse as estimativas dos parâmetros, tem-se o valor desejado da resposta, o que falta é o valor do
x. Resolvendo a equação resultante obtém-se a estimativa pontual da IC50 e da IC90. Com o
Método Delta, além de obter a estimativa pontual também obteve-se as estimativas de erro
padrão.
Os valores de IC50, bem como os valores de erro padrão para cada substância estão
dispostos na Tabela 5.

Tabela 5. Estimativa de IC50 e IC90 para os testes por contato in vitro.
IC50 (%)

IC50 (%)

IC90 (%)

IC90 (%)

Estimativa

Erro padrão

Estimativa

Erro padrão

1

0,00556

0,00027

0,01983

0,00186

2

0,00701

0,00018

0,02060

0,00149

3

-

-

0,02054

0,00525

1

0,00318

0,00028

0,01439

0,00093

2

0,00617

0,00013

0,01057

0,00047

3

-

-

-

-

1

0,00867

0,00031

0,02799

0,00291

2

0,00977

0,00088

0,04817

0,01075

3

-

-

-

-

Produto Exp.

Eugenol

Isoeugenol

Geraniol
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IC50 (%)

IC50 (%)

IC90 (%)

IC90 (%)

Estimativa

Erro padrão

Estimativa

Erro padrão

1

0,00781

0,00044

0,02682

0,00427

2

0,00841

0,00051

0,23288

0,05743

3

-

-

-

-

Produto Exp.

Citral

O isoeugenol apresentou os menores valores estimados de IC50, variando entre
0,00318 e 0,00617%, e de IC90, variando entre 0,01057 e 0,01439%. Porém, o eugenol
apresentou valores bem próximos, tendo a IC50 variando entre os 0,00566 e 0,00701%, e a
IC90 entre 0,01983 e 0,02060%. Esses valores são ainda menores do que alguns trabalhos
encontrados na literatura (JEONG et al., 2014; MAGALHÃES; MORAIS, 2009; MORCIA
et al., 2012; TEJASWINI et al., 2014). Isso os torna os melhores candidatos para o controle
da doença no pré-colheita. Porém, devido a sua alta volatilidade, foram planejadas algumas
modificações em suas estruturas, que estão descritas adiante, no item 4.5.
Geraniol e citral apresentaram valores maiores de IC50 e IC90, em relação ao
isoeugenol. Porém, mesmo sendo menos eficientes, esses apresentaram boa atividade, em
comparação com alguns trabalhos presentes na literatura (FERREIRA et al., 2009; SADDIQ;
KHAYYAT, 2010; SHUKLA et al., 2009).
Houve variação nos resultados de um experimento para outro, devido ao fato de que
em cada experimento foi utilizado um isolado de M. fructicola diferente, a fim de se tentar
avaliar a eficiência dos produtos em isolados de diversas origens.
A Figura 20 mostra algumas imagens feitas em microscopia ótica de uma pequena
área da placa dos testes realizados, com aumento de 10 vezes, na concentração de 1,218
mmol.L-1 x 10-3. As áreas circuladas em vermelho mostram conídios germinados de M.
fructicola, e as áreas circuladas em azul mostram conídios não germinados. Pode-se perceber
que, em relação ao controle feito com água (Figura 20a e Figura 20b), que apresentou a maior
parte dos conídios germinados, o teste realizado com eugenol (Figura 20c) apresentou baixa
germinação, o isoeugenol (Figura 20d) apresentou germinação zero, o geraniol (Figura 20e) e
o citral (Figura 20f) apresentaram germinação menor que o controle, porém maior do que o
eugenol e isoeugenol.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 20. Imagens feitas por microscopia ótica, com aumento de 10x, dos tratamentos
realizados na concentração de 0,02%. (a) Controle água, (b) controle água + tween 20, (c)
eugenol, (d) isoeugenol, (e) geraniol e (f) citral.

Os resultados obtidos demonstram a boa atividade fungicida do isoeugenol e do
eugenol na germinação de M. fructicola, assim como alguns trabalhos presentes na literatura
citados anteriormente. Porém, o citral e o geraniol que demonstraram atividade inferior na
germinação do patógeno, talvez possam apresentar atividade durante a fase de crescimento
micelial, como ocorreu no trabalho realizado por Saddiqa e Khayyat com o citral e com o
epóxi-citral, e também conforme o que o trabalho de Wang e colaboradores demonstrou para
o eugenol, que apresentou atividade apenas na fase de crescimento micelial, e foi inativo na
fase de germinação (SADDIQ & KHAYYAT, 2010; WANG et al., 2010).
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4.3.2- Testes por volatilização

Tendo em vista que parte dos problemas encontrados com o fungo em questão ocorre
no pós-colheita, vislumbrou-se uma possibilidade de uso desses produtos naturais como
inibidores da instalação e crescimento desse fungo nos frutos durante o processo de
estocagem e ou transporte. Assim sendo foram efetuados testes onde os frutos permaneciam
em contato com vapores dos produtos naturais. Os resultados dos três experimentos (Exp.)
descritos no item 3.4.2 estão dispostos na Tabela 6

Tabela 6. Média dos resultados dos testes de germinação por volatilização in vitro.
Composto
Controle

Eugenol

Isoeugenol

Geraniol

Quantidade aplicada

Germinação (%)

(µL)

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

-

97,7

99,1

89,5

7,5

2,16

0

10,0

5,0

13,3

0

24,5

2,5

22,2

0

42,5

1,0

50,8

38,17

51,3

7,5

0

0

4,3

5,0

4,0

0

14,7

2,5

27,16

0

26,1

1,0

27,75

7,75

33,2

7,5

0

0

1,8

5,0

0

0

2,5

2,5

2,8

0

11,0

1,0

3,5

33,8

17,2

7,5

0

0

0,5

5,0

0

0

1,2

2,5

0

0

3,2

1,0

0

0

2,6

Citral

Pode-se perceber que mesmo na menor quantidade testada, todos os compostos
inibiram a germinação em pelo menos 50%. O eugenol foi o que apresentou maior índice de
germinação na quantidade de 1 µL, com 50,8 % dos conídios germinados no primeiro
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experimento, 38,7 % no segundo e 51,3 % no terceiro. Porém, como o controle teve quase
100% dos conídios germinados, pode-se dizer que sua atividade foi relativamente boa.
Conforme a quantidade aplicada foi aumentando, a atividade também aumentou, sendo que a
inibição foi total com 7,5 µL. O isoeugenol apresentou atividade significativamente maior que
o eugenol, e o geraniol apresentou melhor atividade que o isoeugenol. Para o citral, a inibição
na germinação foi total em todas as quantidades testadas, resultado que o projeta como forte
candidato a ser empregado na estocagem e transporte dos frutos.
Foram realizados os cálculos de IC50 e IC90, utilizando o mesmo método que foi usado
para os testes por contato, e os valores obtidos estão dispostos na Tabela 7.

Tabela 7. Valores estimados de IC50 e IC90 para os testes por volatilização in vitro.
IC50 (µL)

IC50 (µL)

IC90 (µL)

IC90 (µL)

Estimativa

Erro padrão

Estimativa

Erro padrão

1

1,02769

0,04655

5,00013

0,39232

2

-

-

-

-

3

1,31491

0,17049

13,99362

3,47789

1

0,43251

0,15873

4,37781

1,32754

2

-

-

-

-

3

0,44649

0,10057

7,45309

1,58241

1

0,03217

0,03802

0,33183

0,15188

2

-

-

-

-

3

0,19368

0,05251

2,00947

0,17192

1

0,00137

0,01836

0,00333

0,00038

2

-

-

-

-

3

0,00131

0,00254

0,160002

0,11626

Produto Exp.

Eugenol

Isoeugenol

Geraniol

Citral

Houve variação nos valores entre os testes, porém isso se deve ao fato de que foram
utilizados isolados diferentes para cada experimento. Os valores de IC50 e IC90 do citral foram
os menores entre todos os compostos. Isso pode estar relacionado ao seu ponto de ebulição
(PE) ser o menor entre os compostos testados, 225ºC (Tabela 8), o que faz com que sua taxa
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de volatilização seja maior que os outros compostos, aumentando sua concentração no
ambiente, inibindo a germinação do fungo mais rapidamente. Com base nos dados obtidos,
estima-se que aplicando 0,16 µL de citral sob a tampa de uma placa de petri de 25 mL, inibese a germinação de M. fructicola em 90%. Considerando-se uma caixa de volume de 20 L,
seriam necessários 6,40 µL de citral. Porém, esses resultados são válidos para testes in vitro.
Geralmente nos testes in vivo, precisa-se de uma quantidade maior de composto para inibir o
desenvolvimento da doença.
O geraniol também apresentou bons resultados nos testes por volatilização, variando o
valor de IC90 entre 0,3 e 2,0 µL entre os dois testes feitos. Seu PE é 229ºC, bem próximo ao
do citral (225ºC) (Tabela 8), talvez esse seja um motivo para que o composto também possua
boa atividade por volatilização, o que o torna também um bom candidato para o controle da
doença no pós-colheita.
Eugenol e isoeugenol apresentaram valores maiores de IC50 e IC90. Mais uma vez, o
efeito do PE pode estar relacionado a atividade, tendo em vista que esses compostos possuem
PE ligeiramente maior que citral e geraniol.

Tabela 8. Pontos de ebulição dos compostos testados.
Composto

Ponto de ebulição (ºC)

Eugenol

254

Isoeugenol

266

Geraniol

229

Citral

225

Portanto, os resultados obtidos para citral e geraniol são promissores na tentativa de se
desenvolver uma metodologia de controle para M. fructicola no pós-colheita, porém é
necessário que se avalie os resultados dos testes in vivo. Também é importante determinar se
há ou não fitotoxidade dos compostos nos frutos (LIMA et al., 2012; GUIMARÃES et al.,
2011).
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4.4- EFEITO DOS COMPOSTOS SELECIONADOS SOBRE ESPORULAÇÃO DO
PATÓGENO IN VIVO POR VOLATILIZAÇÃO

Os resultados dos testes descritos no item 3.5 estão presentes na
Tabela 9, e mostram o percentual de frutos que apresentaram sintoma da doença, em
avaliações diárias feitas após 24, 48 e 72h do início do experimento.

Tabela 9. Resultados dos testes in vivo por volatilização.
% de frutos infectados

Quantidade
Composto

Controle

Eugenol

Isoeugenol

Geraniol

Citral

aplicada

Exp. 1

Exp. 2

(µL)

24h

48h

72h

24h

48h

72h

-

0

100

100

0

80

100

80

0

50

50

0

43

100

60

0

100

100

0

57

100

40

0

100

100

0

85

100

80

0

100

100

0

100

100

60

0

100

100

0

71

100

40

0

100

100

0

100

100

80

0

20

80

0

28

86

60

0

100

100

0

86

100

40

0

100

100

0

86

86

80

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

As análises estatísticas revelaram, de início, que os dados não seguiam aos
pressupostos de normalidade e homogeneidade. Portanto, foi aplicado o teste paramétrico de
Kruskal-Wallis, verificando-se que os dados não são significativamente diferentes.
Eugenol e isoeugenol não apresentaram boa atividade inibitória em nenhum dos dois
experimentos realizados. O geraniol apresentou boa atividade apenas na maior quantidade
testada (80 µL), mantendo resultados parecidos nos dois testes: aproximadamente 20% de
infestação após 48h, e 80% após 72h. Nenhum desses produtos apresentou fitotoxidade aos
frutos.
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O citral foi eficiente em todas as dosagens testadas, nos dois experimentos realizados.
Porém, ocorreu queima nos frutos, inviabilizando-os para consumo. Isso provavelmente
ocorreu devido ao fato de que o composto foi aplicado na parte de baixo dos potes, bem
próximo aos frutos, o que fez com que o mesmo volatilizasse e entrasse em contato com os
frutos numa concentração muito alta. É necessário que se faça um teste em que se aplique o
composto na parte de cima do pote, para que esse ao volatilizar, o faça de maneira a ocupar o
recipiente inteiro, chegando ao fruto em uma concentração menor. Apesar disso, a queima dos
frutos os deixa ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento da doença, o que torna esse
resultado bastante promissor para o controle da doença no pós-colheita.

4.5 - MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO EUGENOL E ISOEUGENOL

Tanto o eugenol quanto o isoeugenol apresentaram bons resultados nos testes de
germinação por contato in vitro. Porém, apesar do isoeugenol apresentar uma ligeira melhor
atividade, o eugenol é mais barato e isso deve ser levado em consideração no momento da
tomada de decisão sobre qual composto empregar em campo. Com a finalidade de se avaliar a
influência do grupamento hidroxila fenólico na atividade dessas substâncias, algumas reações
de derivatização foram planejadas. Em um primeiro momento essas reações foram efetuadas
com o eugenol visando determinar as melhores condições de reação e de purificação. De
posse desses derivados será possível observar se as atividades do eugenol podem ser
potencializadas, e se a hidroxila fenólica possui participação no mecanismo de ação do
composto, como apontam alguns trabalhos presentes na literatura (GUTIÉRREZFERNÁNDEZ et al., 2013; LUCERA et al., 2012; OLIVEIRA, I. et al., 2007;
SKANDAMIS; TSIGARIDA; NYCHAS, 2002; DORMAN; DEANS, 2000). O Esquema 1
ilustra, para o eugenol, as modificações planejadas.
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Esquema 1. Reações de derivatização do eugenol

Pensou-se em um primeiro momento, em efetuar reações de acilação, uma vez que os
derivados acilados podem apresentar maior facilidade de penetração no interior das células
por serem menos polares que o eugenol. Uma vez estando no interior das células, eles podem
gerar “in situ” os compostos fenólicos de origem, ao reagirem com enzimas como as lipases,
bastante comuns aos organismos vivos. Isso pode ser particularmente interessante no caso das
hidroxilas fenólicas serem importantes para a ação das substâncias. No caso da acetilação, os
produtos formados “in situ” seriam o eugenol e o ácido acético, que possui atividade
fungicida relatada na literatura (ANDRIASIAN, 1952;

CHERVIN, 2012;

CONKOVA;

PARA; KOCISOVA, 1993). O mesmo vale para a outra acilação realizada, que foi a reação
de benzoilação, formando o benzoato de eugenila, que ao reagir com lipases pode restaurar o
eugenol e formar ácido benzóico, que possui atividade fungicida ainda superior à do ácido
acético, o que poderia levar a uma potencialização do efeito do produto. A Figura 21 ilustra a
reação de hidrólise que pode ocorrer no interior das células, através da ação de lipases.
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Figura 21. Hidrólise de ésteres catalisada por lipases.

Outra modificação envolveu a reação de O-alquilação levando à obtenção de uma
substância de menor polaridade, o que pode facilitar sua penetração pelas paredes celulares do
fungo. Porém, nesse caso, não haveria restituição do eugenol, pois enzimas não clivam éteres,
apenas ésteres. Isso seria interessante para se investigar se a atividade está ligada à hidroxila
fenólica, gerada “in situ”, ou presente no material de partida eugenol, ou se está ligada à outra
parte da molécula.
Um dos problemas na viabilização dos compostos para aplicação no controle de pragas
diz respeito à baixa solubilidade dos compostos orgânicos em água, tornando necessário o uso
de surfactantes a fim de se obter uma emulsão. Desta forma, a última modificação pensada
envolveu a reação do eugenol com hidróxido de sódio, formando o sal correspondente. A
solubilidade desse sal em água certamente é maior que a solubilidade do eugenol. Outra
propriedade que deve ser alterada é o ponto de ebulição do composto que deve ser aumentado,
o que também é interessante quando se deseja um maior tempo de permanência do composto
em condições de campo. No entanto, essas modificações poderia dificultar a difusão da
substância para o interior das células do fungo e diminuir sua atividade, caso o modo de ação
seja intracelular, tendo em vista que a polaridade do composto é aumentada.
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4.5.1- Reação de acetilação do eugenol

A reação de acetilação do eugenol foi realizada conforme descrito em literatura
(CAVALCANTI, 1997), e a proposta para o mecanismo da reação está presente na Figura 22.

Figura 22. Proposta de mecanismo para a reação de acetilação do eugenol.

A eliminação da piridina, usada como base e solvente, foi conseguida após sucessivas
lavagens do produto reacional com soluções de ácido clorídrico seguido da lavagem com
solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre forma um complexo com a piridina, solúvel
em água, fazendo com que ela seja mais facilmente extraída do meio (BROWN, 2008). Após
as purificações, obteve-se um líquido amarelado com leve odor amendoado.
A Figura 23a mostra o cromatograma obtido para o produto purificado. Pode-se
observar que não existem outros produtos em quantidade significativa no material, podendo
esse ser encaminhado para os testes biológicos. Foi feita análise por espectrometria de massas
do produto, e o espectro obtido está na Figura 23b. A biblioteca do equipamento localizou um
espectro bastante semelhante ao obtido para o produto (Figura 23c), que corresponde ao
acetato de eugenila. A fragmentação de ésteres metílicos ocorre facilmente, porém
normalmente observa-se a formação de um [M]+ fraco. Para o produto, observa-se a formação
de um pico de baixa intensidade em m/z 206 u.m.a., que é o [M]+·. A fragmentação mais
importante de ésteres corresponde a perda do radical alcóxi para formar um íon acílio (m/z 43
u.m.a.). Os picos com m/z 149 u.m.a. e 133 u.m.a. correspondem à perda do radical metila e
metoxila, respectivamente, pelo radical alcóxi. O pico de m/z 77 u.m.a. corresponde ao íon
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fenila [C6H5]+ , característico de compostos aromáticos, bem como o é o pico com m/z 91,
referente à formação do íon tropílio [C7H7]+ , que ocorre em substâncias aromáticas que
apresentam cadeia alifática como substituinte (PAVIA, 2009).
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Figura 23. (a) Cromatograma do acetato de eugenila, (b) espectro de massas do produto e (c)
espectro semelhante encontrado na biblioteca do equipamento.

O produto e o material de partida foram analisados por espectroscopia na região do
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). As bandas presentes nos dois espectros
são bem semelhantes. No espectro do eugenol (
Figura 24a), está presente a banda em 3468 cm-1, de alta absorção, referente ao
estiramento da ligação O-H do grupo hidroxila, além da banda em 1269 cm-1, de média
absorção, referente ao estiramento da ligação C-O do carbono ligado a hidroxila. Essa última
está presente também no espectro do produto, porém a banda referente ao estiramento da
ligação O-H da hidroxila aparece em absorção bem menor (
Figura 24b). Provavelmente essa banda só está presente no espectro do produto devido
a presença de humidade na amostra, o que indica que não há presença do grupo hidroxila no
material. Além disso, está presente no mesmo espectro uma banda de forte absorção em 1767
cm-1 (em destaque na
Figura 24b), referente ao estiramento da ligação C=O do grupo carbonila, que é bem
característica, enquanto o eugenol não possui tal banda. Outra banda importante é em 1452
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cm-1, de baixa absorção, referente à presença de um grupo metila (PAVIA, 2009). Com essas
informações, foi possível concluir que o grupo hidroxila não está presente no produto, e que
houve formação de um grupo carbonila, indicando a formação de um produto acilado. A
presença da metila indica a formação de um grupo acetila.

(a)

(b)

Comprimento de onda (cm-1)

Figura 24. Espectros de FTIR para (a) material de partida e (b) produto.

O material de partida (eugenol) e o produto obtido também foram submetidos à análise
de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) e de
Carbono (RMN de

13

C). Os espectros adquiridos estão representados na Figura 25. Existe

semelhança em grande parte dos sinais entre os dois materiais. Entretanto, no espectro do
produto obtido (Figura 25b), existe um simpleto em 2,30 ppm, que não está presente no
espectro do eugenol (Figura 25a). Esse sinal se refere à metila do grupo acetato. Outro aspecto
importante são os sinais entre 5,00 ppm e 6,00 ppm, que se mantiveram no espectro do
produto obtido. Esses sinais se referem aos hidrogênios vinílicos da dupla ligação terminal do
grupo alquenílico do eugenol, e possuem os acoplamentos entre si bem característicos. Isso
mostra que o ácido clorídrico utilizado na etapa de extração da piridina não reagiu com essa
dupla ligação. Todos os sinais do espectro estão de acordo com a literatura (BANFI;
PATINY, 2008; CASTILLO; PATINY; WIST, 2011; STEINBECK; KRAUSE; KUHN,
2003).
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(a)

(

a)

(b)

(

b)

Figura 25. Espectros de RMN de 1H. (a) Eugenol; (b) Acetato de eugenila, com
ampliação.

No espetro de RMN de

13

C (Figura 26) pode-se perceber que o acetato de eugenila

(Figura 26b) possui dois sinais a mais em relação ao eugenol (Figura 26a): um deles em 20,64
ppm, que se refere à metila (carbono 2) do grupo acetato; e o outro em 169,16 ppm, referente
ao carbono da carbonila (carbono 1) do grupo acetato.

(a)

(b)

1

Figura 26. Espectro de 13C para (a) Eugenol e (b) Acetato de eugenila, com algumas
atribuições.

Portanto, com as informações reunidas até aqui, pode-se dizer que o produto formado
trata-se do acetato de eugenila.
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4.5.2- Reação de benzoilação do eugenol

Nas mesmas condições reacionais descritas para a acetilação, foi realizada a reação de
benzoilação do eugenol, apenas trocando o anidrido acético pelo anidrido benzóico. O
mecanismo proposto para a reação está representado na Figura 27.

Figura 27. Mecanismo da reação de benzoilação do eugenol.

A eliminação da piridina foi feita da mesma maneira que para o produto acetilado,
porém houve alteração na cor do material para um verde vivo, proveniente da formação de um
complexo com o benzoato, ou da sobra de sulfato de cobre. Porém, o material verde foi
separado através de filtrações em sílica gel 60 G 230-400 mesh, e posterior purificação por
cromatografia “flash”. Após as purificações, obteve-se um sólido branco cristalino.
A Figura 28a mostra o cromatograma obtido para o produto após a purificação,
podendo-se observar a presença de substâncias minoritárias. O espectro de massas obtido para
o material está presente na Figura 28b, e na Figura 28c está representado um espectro
semelhante encontrado na biblioteca do equipamento. É possível perceber que a fragmentação
é bem semelhante à do acetato de eugenila. Portanto, não foi possível identificar o produto
como sendo o benzoato de eugenila por EM.
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Figura 28. (a) Cromatograma e (b) espectros de massas do produto obtido da reação de
benzoilação, e (c) espectro semelhante presente na biblioteca.

Nas análises por FTIR, o produto apresentou a banda de alta absorção referente à
carbonila em 1735 cm-1 (
Figura 29b). Porém, a banda referente à metila presente no produto acetilado (1452
cm-1) não está presente nesse material, indicando a formação de um produto acilado diferente
(PAVIA, 2009).
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Comprimento de
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Figura 29. Espectro de FTIR para (a) material de partida, (b) produto e (c) acetato de
eugenila.
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Foi realizada a análise de RMN de 1H para o material obtido e para o material de
partida, e os espectros obtidos estão representados na Figura 30, bem como parte da estrutura
com os carbonos numerados. Nos espectros de RMN de 1H, grande parte dos sinais entre os
dois compostos é semelhante, porém o produto possui três sinais de hidrogênios aromáticos
entre 7,50 ppm e 8,50 ppm (Figura 30b), que não estão presentes no espectro do eugenol
(Figura 30a). Esses sinais se referem aos hidrogênios do grupo benzoato (Figura 30b). Um
duplo dupleto em 7,46 ppm, que corresponde aos hidrogênios dos carbonos equivalentes 3 e
5, e acopla em orto com os hidrogênios dos carbonos 2 e 6, com constante de 8,6 Hz, e com o
hidrogênio do carbono 4 com constante de 7,0 Hz; um duplo tripleto em 7,61 ppm, que
corresponde ao hidrogênio 4, e acopla em orto com os hidrogênios dos carbonos 3 e 5 com
constante de 7,0 Hz, e em meta com os hidrogênios dos carbonos 2 e 6 com constante de 1,3
Hz; e um duplo dupleto em 8,21 ppm, que acopla em orto com constante de 8,6 Hz com os
hidrogênios dos carbonos 3 e 5, que são equivalentes, e em meta com constante de 1,3 Hz
com o hidrogênio do carbono 4, e corresponde aos hidrogênios dos carbonos 2 e 6. Esses
sinais estão de acordo com a literatura para o benzoato, e as integrais correspondem ao
número correto de hidrogênios conforme a estrutura do benzoato de eugenila literatura
(BANFI; PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011; STEINBECK et al., 2003).

(
a)

(
b)

Figura 30. Espectros de RMN de 1H para o (a) eugenol e para o (b) benzoato de eugenila, com
parte da estrutura numerada.

Nos espectros de

13

C (Figura 31), alguns sinais do produto (Figura 31b) também são

bem semelhantes com o eugenol (Figura 31a). Os sinais que caracterizam o produto se
referem ao grupo benzoíla: 129,60 ppm, referente ao carbono 4 ; 128,47 ppm, referente aos
carbonos 3 e 6, que são equivalentes; 133,39 ppm, referente aos carbonos também

72

equivalentes entre si 2 e 4; e 130,33 ppm, referente ao carbono 1. O sinal do carbono da
carbonila está presente em 164,88 ppm.

( (a)
a)

(b)
(
b)

Figura 31. Espectros de RMN de 13C para (a) eugenol, (b) benzoato de eugenila, e parte da
estrutura numerada.

4.5.3- Reação de O-alquilação do eugenol

4.5.3.1- Preparação do brometo de n-hexila

Primeiramente foi necessário preparar o brometo de n-hexila visto que não
dispúnhamos desse reagente em nosso laboratório. Essa reação foi efetuada de acordo com
procedimento descrito em literatura (VOGEL, 1989). A
Figura 32 mostra a proposta para o mecanismo da reação.

Figura 32. Mecanismo da reação de bromação do hexanol.

Inicialmente essa reação foi efetuada em pequena escala e a tentativa de destilar o
brometo conforme ele ia sendo formado, de acordo com o que está descrito no procedimento
original, levou ao escurecimento da mistura reacional. Uma segunda tentativa foi então
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realizada e após a formação do produto, visualizada pelo aparecimento de uma fase mais
densa devido à formação do brometo de hexila, adicionou-se ao balão reacional hexano para
que se fizesse a extração do produto. Essa modificação no procedimento possibilitou a
obtenção do produto desejado em rendimento de 85%.
O produto foi então analisado por CG, a fim de se analisar o grau de pureza, e o
cromatograma está presente na Figura 33a. Pode-se perceber que há apenas um produto
presente em quantidade significativa no material. Alguns picos presentes em pequena escala
até os 6 min se referem a impurezas presentes no solvente. Portanto, o material pode ser
utilizado para a reação de alquilação do eugenol. Para haletos de alquila, conforme o grupo
alquílico aumenta em tamanho da cadeia e/ou ramificação da mesma, menor é a intensidade
do pico molecular. Uma característica importante em compostos que contém bromo, é o
aparecimento de um pico [M + 2]+· na proporção 1:1 em relação ao [M]+·, que ocorre devido
ao fato do bromo estar presente na natureza na forma de dois isótopos, cada um com uma
significante abundância natural (isótopo 78,91 u.m.a = 50,7% e isótopo 80,92 u.m.a. =
49,31%). Porém, o [M]+· do produto, em m/z 164 u.m.a. aparece em uma intensidade muito
baixa, não sendo possível visualizar o [M + 2]+·. Isso pode ter ocorrido pelo fato de que
quanto maior o grupo alquílico ligado a um halogênio, menor será a intensidade do [M] +·.
Caso a cadeia alquílica fosse maior do que a da substância em questão, o [M]+· provavelmente
não apareceria. Para o brometo de hexila, a perda do átomo de bromo gera um pico em m/z 85
u.m.a., que correspondente à formação do íon [C6H13]+··, que continua a se fragmentar para
formar o íon [C3H7]+·, em m/z 43 u.m.a. (Figura 33b) (PAVIA, 2009). A biblioteca do
equipamento encontrou um espectro bem semelhante, que corresponde ao brometo de hexila
(Figura 33c).
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Figura 33. (a) Cromatograma do brometo de hexila. (b) Espectro de massas do produto. (c)
Espectro presente na biblioteca do equipamento.
Os espectros obtidos de RMN de 1H estão dispostos na Figura 34. A multiplicidade
dos sinais é bastante semelhante, pois os hidrogênios se acoplam de maneira idêntica nos dois
compostos. Porém, no hexanol (Figura 34a) os hidrogênios se encontram mais deslocados do
que no brometo de hexila (Figura 34b), pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo que o
bromo, a densidade eletrônica acaba ficando mais concentrada próxima ao átomo de oxigênio,
desprotegendo mais os hidrogênios do carbono diretamente ligado à hidroxila.

(a)

(b)

Figura 34. Espectros de RMN de 1H. (a) Hexanol. (b) Brometo de hexila.
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Porém, para se ter certeza de que o produto formado se tratava mesmo do 1bromohexano, foi adquirido o espectro de RMN de

13

C para o produto e para o material de

partida (Figura 35). Pode-se perceber que o carbono em 33,9 ppm no espectro do brometo
corresponde ao carbono ligado ao átomo de bromo (Figura 35b), e que o sinal em 62,8 ppm
no espectro do hexanol corresponde ao carbono ligado à hidroxila (Figura 35ª). Sendo assim,
pode-se dizer que o produto obtido trata-se do brometo de hexila.

(a)
a)

(b)

(

(

b)

Figura 35. Espectro de 13C. (a) Hexanol. (b) Brometo de hexila.

4.5.3.2- Preparação do eugenato de hexila

O procedimento utilizado foi adaptado daquele descrito na literatura para alquilação de
álcoois (VOGEL, 1989). A Figura 36 mostra uma proposta para o mecanismo da reação. Na
etapa de extração, adicionou-se água gelada antes da extração da base com ácido, para
diminuir a chance de o ácido reagir com a ligação dupla do composto.

Figura 36. Proposta de mecanismo para a O-alquilação do eugenol

A Figura 37a mostra o cromatograma obtido para o produto purificado. Pode-se
observar que não existem outros produtos em quantidade significativa no material, podendo
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esse ser encaminhado para os testes biológicos. Quanto ao espectro de massas (Figura 37b),
não foi possível observar o [M]+·. O pico base m/z 164 u.m.a. corresponde à formação do íon
alcóxi, também presente nos espectros do eugenol (Figura 16a), acetato de eugenila (Figura
23b) e benzoato de eugenila (Figura 28b). O restante do espectro também é bem semelhante
para esses três produtos, e a biblioteca do equipamento identificou todos como sendo o
acetato de eugenila por não possuir os espectros do benzoato de eugenila ou do eugenato de
hexila. A cadeia alquílica deveria se fragmentar através de β-clivagem indutiva, formando
carbocátions. Porém isso não ocorreu para o produto, porque provavelmente a cadeia alquílica
foi eliminada de maneira neutra.
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Figura 37. (a) Cromatograma do eugenato de hexila. (b) Espectro de massas para o eugenato
de hexila e (c) espectro semelhante encontrado na biblioteca do equipamento.

Nos espectros de FTIR obtidos para o material, é possível observar a ausência da
banda nas proximidades de 3400 cm-1, referente à presença de hidroxila. Porém, a banda de
média absorção em 1261 cm-1, referente ao estiramento da ligação C-O, está presente no
espectro do produto, enquanto que para o eugenol essa banda aparece em 1269 cm-1 (Figura
38b). A banda referente à carbonila não está presente no espectro desse produto. Portanto,
esses dados podem indicar que houve a formação de um éter.
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Comprimento de onda (cm-1)

Figura 38. Espectro de FTIR do (a) material de partida e do (b) produto.
O produto obtido foi submetido à análise de RMN de 1H, e o espectro adquirido está
disposto na Figura 39b, juntamente com o espectro do material de partida (Figura 39a). Podese perceber a similaridade dos espectros em muitos dos sinais. Porém, no espectro do produto
(Figura 39b), é possível observar alguns sinais entre 0,70 e 3,00 ppm, que se referem aos
hidrogênios da cadeia alquílica do grupo hexila que foi adicionado ao eugenol. Entretanto, o
tripleto em 3,98 ppm, com constante de acoplamento de 6,8 Hz, que se refere aos hidrogênios
do carbono alquílico ligado ao oxigênio do fenol, é a maior evidência da formação do produto
alquilado.

(a)

(

a)

(b)

(

b)

Figura 39. Espectros de RMN de 1H. (a) Eugenol. (b) Eugenato de hexila.
Foi obtido também o espectro de RMN de 13C do produto (Figura 40b). O carbono em
69,22 ppm não está presente no espectro do eugenol (Figura 40a), e se refere ao carbono da

78

cadeia alquílica ligado ao oxigênio. Os sinais de 10 a 35 ppm se referem aos outros carbonos
da cadeia alquílica. Portanto, com todas as informações reunidas, é possível caracterizar o
produto como sendo o eugenato de hexila.

(a)

(b)

Figura 40. Espectro de 13C para (a) eugenol e (b) eugenato de hexila.

4.5.4- Reação do eugenol com hidróxido de sódio

O sal derivado do eugenol foi preparado através de uma reação simples, adaptada de
um processo de extração de compostos orgânicos ácidos de um mistura, como por exemplo, a
extração do eugenol e do isoeugenol do óleo de canela já relatada no item 3.1.1. Utilizou-se
fitas de pH para o monitoramento do mesmo, conforme a base ia sendo gotejada sobre a
mistura de eugenol e água sob agitação. Ao fim do procedimento, sobrou uma pequena
quantidade de eugenol, já que o ideal era que não sobrasse hidróxido de sódio na mistura, pois
este com certeza apresentaria atividade contra o fungo, porém não é seguro para aplicação nos
frutos. Foi feita uma extração com solvente orgânico a fim de se eliminar totalmente o
eugenol, e a solução aquosa foi levada ao rotaevaporador, sob uma temperatura baixa, a fim
de se evaporar totalmente o solvente orgânico. Após esse tempo, com o produto congelado, o
mesmo foi levado ao liofilizador por 24 h, eliminando-se a água presente, e obtendo-se um
produto sólido branco ao final do processo.
Para a caracterização do material, foi necessário reagir o produto com ácido sulfúrico
(2 mol.L-1), para se restituir o eugenol, que foi extraído utilizando-se éter etílico, lavado
sucessivamente e analisado por CG-EM. O cromatograma e o espectro de massas do produto
foram comparados com o padrão eugenol, injetado no CG nas mesmas condições. Os
cromatogramas estão presentes nas Figura 41a e Figura 41b. Pode-se perceber que o tempo de
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retenção do produto (12,360 min) é bem próximo ao padrão (12,370 min). Os espectros de
massas (Figura 41c e Figura 41d) são muito semelhantes. Portanto, pode-se dizer que o
produto, ao reagir com o ácido sulfúrico, formou novamente o eugenol. Isso indica que o
produto se trata de um sal de eugenol, no caso, o eugenato de sódio.
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Figura 41. (a) Cromatograma do eugenol. (b) Cromatograma do produto. (c) Espectro de
massas do eugenol. (d) Espectro de massas do produto.

4.6- EFEITO DOS DERIVADOS DE EUGENOL SOBRE A GERMINAÇÃO DO
PATÓGENO IN VITRO

As médias dos resultados obtidos para os testes realizados conforme o item 3.7 estão
expressos na Tabela 10.
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Tabela 10. Médias dos resultados dos testes in vitro para os produtos sintetizados.
Composto

Concentração (mmol.L-1)

Germinação (%)

Controle – água

-

94,3

Controle - DMSO

-

71,0

0,100

42,0

0,080

51,3

0,060

44,0

0,040

43,7

0,020

54,3

0,100

72,0

0,080

51,7

0,060

35,0

0,040

55,5

0,020

56,7

0,100

42,7

0,080

52,0

0,060

45,7

0,040

25,3

0,020

47,0

0,100

11,3

0,080

14,1

0,060

11,9

0,040

11,5

0,020

14,0

Acetato de eugenila

Benzoato de eugenila

Eugenato de hexila

Eugenato de sódio

Apenas o eugenato de sódio é solúvel em água. Portanto, para os outros compostos
utilizou-se sulfóxido de dimetila (DMSO) para que se obtivesse uma emulsão aquosa dos
produtos. Foi necessário então realizar um controle com DMSO, além do controle normal, a
fim de se verificar se esse possuía atividade contra o patógeno. Pode-se perceber que houve
diferença na germinação do controle DMSO com relação ao controle com água, portanto
existe a influência do mesmo nos resultados obtidos para os produtos pouco solúveis em água.
Não foi possível realizar os cálculos de IC50 e IC90 para esses produtos, devido a
grande variabilidade nos resultados e a dificuldade de se aplicar um modelo estatístico que
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compreendesse todos os dados. Ao que parece, a atividade dos compostos não está
relacionada à concentração, pois não há um padrão em que quanto maior a concentração,
menor o percentual de germinação, como seria esperado.
Pode-se perceber que em relação ao eugenol, seus derivados apresentaram menor
atividade. Apenas o eugenato de sódio apresentou boa inibição na germinação dos conídios,
apesar de essa ainda ser menor do que a do eugenol. Com base nesse resultado, pode-se supor
que a atividade do eugenol está relacionada à formação do íon fenóxido em solução aquosa. O
mesmo pode estar causando danos à parede celular do conídio, extravasando material celular
e causando a morte da célula, efeito relatado em outros trabalhos (KOBAYASHI et al., 2014;
ROSSETI; ROCHA; COSTA, 2015; SHEN; SAKAMOTO; YANG, 2015). É possível que
esse seja também o mecanismo de ação do eugenol, tendo em vista que os derivados em que
não se forma o íon fenóxido em solução não apresentaram boa atividade. O fato do isoeugenol
ter apresentado ligeira melhor atividade que o eugenol pode estar relacionada a isso, pois o
isoeugenol possui uma dupla ligação conjugada com o anel aromático, o que aumenta a
estabilidade do íon fenóxido, facilitando assim sua formação (SOLOMONS; FRYHLE,
2011).
A hipótese feita para os produtos acilados (acetato e benzoato de eugenila) de que
poderia ocorrer a quebra da ligação acila no interior da célula, formando “in situ” o fenóxido
e o ácido carboxílico correspondente (item 4.5), provavelmente não foi observada. Os
produtos podem não ter conseguido penetrar na parece celular do fungo, ou ao penetrarem,
não sofreram reações com enzimas lipases. O produto alquilado também provavelmente não
conseguiu penetrar a parede celular, apesar de sua alta lipofilicidade, e caso tenha penetrado,
não formaria o fenóxido, o que pode ter feito com que sua atividade não fosse tão boa.
Apesar da baixa atividade de alguns produtos, esses ainda possuem alguma atividade
em relação ao controle. Portanto, não há como afirmar que a atividade do eugenol está
relacionada apenas à formação do fenóxido. Os valores baixos de germinação obtidos com o
eugenato de sódio projetam essa substância como uma alternativa interessante a ser testada
em campo tendo em vista a sua melhor solubilidade em água, o que dispensaria o uso de cosolventes bem como pelo fato de apresentar alto ponto de ebulição, o que deve resultar em
maior tempo de permanecência nos frutos em campo, contuibuindo para um maior efeito
residual. Adicionalmente o processo de produção dessa substância envolve menos etapas
reacionais que os demais derivados e reagentes mais baratos, devendo resultar em menor
custo.
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesse trabalho permitiram identificar compostos naturais
presentes nos óleos de capim-limão e canela com atividade fungicida promissora frente a M.
fructicola. Nos testes por contato, isoeugenol e eugenol demonstraram os melhores resultados,
tendo inibido a germinação do fungo em baixas concentrações.
Dentre os derivados de eugenol o que apresentou melhor resultado foi o eugenato de
sódio, apesar de ser uma atividade menor que a do eugenol em termos de aplicação do
produto no controle da doença no campo, este se torna muito mais viável por diversos fatores,
como sua solubilidade em água, dispensando o uso de surfactantes na formulação do produto,
e seu ponto de ebulição maior que o do eugenol, fazendo com que o mesmo não se volatilize
tão facilmente após a aplicação a campo. O trabalho precisa progredir até o ponto em que as
substâncias sejam testadas em campo, a fim de avaliar mais características das mesmas,
importantes para a aplicação, como por exemplo o tempo em que permanecerão na plantação,
e também se não há efeito fitotóxico à planta a longo prazo.
O citral apresentou boa atividade nos testes por volatilização in vitro e in vivo. Ainda
são necessários mais testes para se determinar se a fitotoxidade do mesmo persiste, ou se o
mesmo altera as características finais dos frutos (como sabor e coloração, por exemplo). A
mistura dos aldeídos que compõe o citral, são candidatas para o controle da podridão parda no
pós-colheita.
Vale a pena ressaltar que as metodologias desenvolvidas revelaram compostos que
possivelmente poderão controlar M. fructicola tanto por contato direto quanto por
volatilização, o que abre perspectivas para o controle dessa importante praga da cultura do
pêssego com compostos naturais, de baixa toxidez, tanto no pré quanto no pós-colheita.
Esse estudo trouxe uma importante contribuição para a sociedade, no âmbito de que
pode resultar em novas metodologias de controle de um patógeno, podendo substituir ou
diminuir a quantidade aplicada de produtos químicos altamente tóxicos ao ser humano e ao
meio ambiente, diminuindo assim riscos de acidentes, melhorando a qualidade do produto,
agregando valor ao mesmo, e contribuindo para a produção de alimentos mais segura e menos
agressiva ao meio ambiente.
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6. PERSPECTIVAS

Esse trabalho abre perspectivas de continuidade com as seguintes etapas a serem
estudadas:
- Estudos visando avaliar a atividade dos compostos em uma grande diversidade de
isolados fitopatogênicos de M. fructicola, de diferentes origens.
- Testes de inibição no crescimento micelial, a fim de se avaliar em qual fase do
desenvolvimento do fungo os compostos atuam melhor.
- Análise a campo das metodologias desenvolvidas em laboratório.
- Desenvolver mecanismos de liberação controlada a fim de otimizar os resultados
obtidos em laboratório com os compostos a serem empregados no controle da podridão parda
no pós-colheita.
- Análises por microscopia eletrônica de transmissão dos fungos tratados com os
produtos visando acumular informações a respeito do mecanismo de ação dos compostos por
comparação com grupo controle.
- Estudos visando transformar os resultados de laboratório em produtos comerciais
passíveis de serem aplicados no controle da podridão parda do pêssego no pré e no pós
colheita.
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