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O bolor verde é a principal doença de frutos cítricos pós-colheita. Produtos e processos 
alternativos para controle de doenças vêm sendo cada vez mais requeridos. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a atividade antifúngica de óleos essenciais sobre P. digitatum em 
laranjas, isoladamente ou em combinação com tratamento térmico. Para isso, laranjas foram 
inoculadas com 10 uL de suspensão de conídios (105 ufc mL-1), em dois períodos de 
incubação (4 h antes ou 24 h após os tratamentos). Os tratamentos com óleos essenciais 
por aspersão foram: testemunha (água), canela, capim-limão e palmarosa, a 0,5 e 1,0 g L-1, 
acrescidos de Tween20. Outro teste foi realizado com óleo de canela a 0,0; 0,12; 0,25; 0,5 e 
1,0 g L-1 e com a mistura de canela 0,12 g L-1 + capim-limão 0,12 g L-1. O armazenamento 
foi a 25°C/80%UR por até 6 dias. Avaliou-se a severidade da podridão diariamente. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 10 repetições. Efetuou-se 
também um teste em laranjas inoculadas 4 h antes dos tratamentos: testemunha; canela 
0,12 g L-1; termoterapia (60°C/20 s); termoterapia + óleo de canela e imazalil. O 
delineamento contou com 6 repetições de 6 frutos. Armazenaram-se os frutos a 
10°C/95%UR por 6 dias mais 3 dias em condição ambiente. O óleo de canela foi o mais 
eficiente como curativo e o capim-limão como protetivo dos frutos. Os tratamentos com 
termoterapia + óleo de canela e com fungicida imazalil apresentaram, significativamente, os 
melhores resultados no controle do bolor verde em laranjas. 
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