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INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Sul é o principal estado viticultor do país, 
por é m a antracnose (Elsino ë  ampelina) causa s érios 
prejuízos nos vinhedos. Nas videiras, o fungo causa perdas 
quantitativas e qualitativas, pois infecta caules, folhas, 
ramos e bagas (Fig. 1), ocasionando perdas que podem 
chegar a 100%. O uso de agroqu í micos no combate à 
doen ç a representa diversos riscos ambientais e a sa úde 
humana e o controle alternativo com óleo essencial (OE) de 
Eucalyptus staigeriana (Fig. 2) pode reduzi-los.

Fig. 1. Sintomas de antracnose em videiras Fig. 2. E. staigeriana

OBJETIVO
O presente estudo objetivou avaliar os efeitos do OE de E. 
staigeriana sobre o crescimento micelial (CM) e a 
germinação de conídios (GC) de E. ampelina in vitro.

MATERIAIS E MÉTODOS
Obtenção da suspensão de conídios

Meio de cultura 
BDA +

sulfato de 
estreptomicina

Fragmento de 1 
cm2  com micélio  
com 14 dias de 

crescimento

Incubação em câmara 
de crescimento, a 25° 
C, fotoperíodo de 12 h 

por 14 dias. 

Remoção e 
maceração de 

fragmento (4 × 4 
cm) da colônia

40 mL água da chuva 
(filtrada e esterilizada).
Incubação em shaker 
orbital a 200 rpm a 

temperatura de 
22–25°C), por 7 dias 

no escuro.

Suspensão de 
conídios 
(1 x 106 

conidios/mL)

Teste de crescimento micelial (CM)

Óleo essencial de 
E. staigeriana +  
Tween 20 (1:1)

Meio de cultura 
BDA 

Concentrações: 0,00; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50; 1,0 e 1,5 µL/mL

Suspensão de conídios 
(1 x 106 conidios/mL)

Incubação em 
câmara de 

crescimento, a 
25° C, 

fotoperíodo de 
12 h por 14 dias. 

Avaliação do 
crescimento 

micelial através 
do Programa 

ImageJ 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teste de germinação de conídios (GC)

Óleo essencial de 
E. staigeriana +  
Tween 20 (1:1)

Meio de cultura 
CBD

Suspensão de 
conídios 
(1 x 106 

conidios/mL)

Incubação em 
câmara de 

crescimento, a 
25° C por 24 h. 

500 uL Avaliação por 
observação de 100 

conídios por 
repetição em 

microscópio óptico 
(40x) para determinar 

a quantidade de 
conídios germinados.

50 uL

Concentrações:0,00; 0,25; 0,50; 1,0 e 1,5 µL/mL

O efeito do EO de E. staigeriana sobre o CM de E. ampelina 
resultou em inibição total a partir da concentração de 0,15 µL 
mL-1. Na concentra ç ã o de 0,10 µ L mL-1, n ã o foi observado 
crescimento micelial até o 7º dia e no 14º dia houve CM, porém, 
significativamente diferente do controle (Fig. 3).

Fig. 3. Efeito do OE de E. 
staigeriana sobre o CM de E. 
ampelina. Os valores s ã o a 
m é dia de 10 repeti ç õ es por 
tratamento ± DP. As letras 
indicam a compara ç ã o entre 
diferentes concentrações do OE 
avaliado nos diferentes dias. 
M é dias seguidas pela mesma 
letra não diferem de acordo com 
o teste T3 de Dunnett (p ≤ 0,05).

CONCLUSÃO
Os resultados preliminares obtidos no presente estudo sugerem 
que o OE de E. staigeriana pode ser utilizado no controle 
alternativo de E. ampelina em videiras.

Fig. 4. Efeito do OE de E. 
staigeriana sobre a GC de E. 
ampelina. Os valores são a média 
de 10 repetições por tratamento ± 
DP. As letras indicam a 
compara ç ã o entre diferentes 
concentra ç õ es do OE. M édias 
seguidas pela mesma letra n ão 
diferem de acordo com o teste T3 
de Dunnett (p ≤ 0,05).

A GC de E. ampelina foi completamente inibida a partir da 
concentração de 1 µL mL-1. Os tratamentos 0,25 e 0,50 µL mL-1 
apresentaram redução de mais de 80% na germinação quando 
comparados ao controle (Fig. 4).
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