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Uma das principais doenças da videira no Brasil é a antracnose, também conhecida 

pelo nome de varíola ou olho de passarinho. É causada pelo fungo Elsinoe ampelina (Sphaceloma 

ampelinum) na fase anamórfica ou assexuada. Em condições favoráveis, esta doença causa 

danos severos à produção, já que ataca todas as partes verdes da planta (ramos, folhas e frutos). 

O controle desta doença é feito com agrotóxicos, o que pode causar riscos ao ambiente e à saúde 

humana. Devido a esses problemas, os agricultores têm buscado produtos naturais para o 

controle da antracnose e de outras doenças de plantas, visando à produção de alimentos em 

sistemas sustentáveis. Dentre essas medidas, o desenvolvimento de produtos elaborados a partir 

de extratos vegetais constitui-se em uma alternativa importante, principalmente para uso na 

fruticultura e na olericultura. O presente trabalho teve como objetivo buscar informações 

atualizadas que subsidiassem a realização de avaliações do potencial de desenvolvimento de 

produtos bioativos de plantas para o controle da antracnose da videira. A pesquisa sistemática foi 

efetuada nas bases de dados de Pesquisa Agropecuária; Ainfo Consulta; National Agricultural 

Library; Acta Horticulturae e Web of Knowledge, por meio das palavras-chave “natural products”; 

“bioative compounds”; “metal compounds” e “bioative substances”, relacionadas aos nomes do 

agente causal ou da doença. Os resultados indicaram a existência de poucos trabalhos científicos 

que buscam avaliar o potencial fungitóxico de princípios bioativos de plantas a Elsinoe ampelina 

em videira. Esta informação corrobora a necessidade de desenvolvimentos de trabalhos nesta 

linha de pesquisa a fim de garantir produtos alternativos eficientes aos agricultores.  
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