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Os óleos essenciais são alternativas promissoras para o manejo das doenças de 
plantas devido sua reconhecida atividade antimicrobiana. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o efeito fungitóxico de óleos essenciais de Piper aduncum, P. 
hispidinervum, P. hispidum, P. marginatum e P. callosum no controle alternativo a 
Colletotrichum theobromicola agente causal da antracnose da cebolinha (Allium 
fistulosum). Discos de 0,7 cm de diâmetro do fungo C. theobromicola foram 
depositados individualmente no centro das placas de Petri contendo meio de cultura 
BDA e óleos essenciais nas respectivas concentrações 0%, 0,03%, 0,1%, 0,2%, 
0,5% e 1%. Após 30 dias de incubação, avaliou-se a esporulação fúngica sob o 
efeito das diferentes concentrações dos óleos essenciais. Os experimentos foram 
conduzidos em delineamento inteiramente casualizados em esquema fatorial (5 x 6), 
com óleos essenciais de cinco espécies vegetais e seis concentrações e cinco 
repetições. Os dados foram submetidos à análise de regressão linear ao nível de 5% 
de significância. Foi constatado que os óleos essenciais de todas as espécies 
estudadas apresentaram atividade antifúngica em relação à C. theobromicola. No 
entanto, apenas nas espécies P. marginatum e P. callosum na concentração 1% 
houve total inibição do patógeno. Quanto à esporulação, na concentração 1% de 
óleo essencial das espécies P. callosum, P. marginatum, P. hispidinervum e P. 
aduncam houve total inibição. Enquanto o óleo essencial de P. hispidum estimulou a 
produção de esporos de C. theobromicola. Os resultados obtidos nesse estudo 
comprovam que os óleos essenciais de Piper spp. são uma alternativa promissora 
para o controle da antracnose em cebolinha. 
 
Palavras-chave: Controle alternativo, Piperaceae, C. theobromicola.  


	 Período de realização:
	 Local:
	 Coordenação Geral do Congresso:
	 Realização:
	 Patrocínio e Apoio:
	 Site oﬁcial:
	Moléculas bioativas de origem microbiana apresentam estrutura química e ação biológica diversificadas. Entre as bactérias produtoras destas moléculas, o gênero Streptomyces sp. se destaca na produção de moléculas de aplicação farmacêutica, principalme...
	Fabiana Tavares Abrunheiro1, Raphael Douglas Macieira dos Santos1, Karla Dalila Pereira de Souza1, *Andreia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: dheia_alencar@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br.
	Karla Dalila Pereira de Souza1, Danielle Almeida de Oliveira1, Raphael Douglas Macieira dos Santos1, *Andreia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: dheia_alencar@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br
	*Joselma Pedrosa da Silva1, Bruna Rufino dos Santos1, Andréia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: biojoselmalogia@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br
	Atividade antimicrobiana de fungos endofíticos de Croton lechleri Mull. Arg contra Enterococcus faecalis para produção de medicação intracanal radicular


