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RESUMO 

 

ALVES, M. F. Estudo fitoquímico, genético e atividade antifúngica do óleo 

essencial de Myrcia lundiana Kiaerk. São Cristóvão: UFS. 110f. (Tese). 

 

Os objetivos deste trabalho foi caracterizar quimicamente, avaliar a diversidade genética 

e a atividade antifúngica de plantas de Myrcia lundiana coletadas no Parque Nacional 

da Serra de Itabaiana, munícipio de Areia Branca/SE. Os óleos essenciais de 23 plantas 

de M. lundiana foram obtidos por hidrodestilação e analisados por CG/MS-DIC. Vinte e 

quatro compostos foram identificados nas plantas de M. lundiana. Grande diversidade 

química foi observada entre as plantas de M. lundiana estudadas. Os compostos 

encontrados em maior quantidade foram ácido nerólico, neral, geranial, isopulegol, iso 

isopulegol, 1,8-cineol e β-pineno, que definiram a formação de três grupos de acordo 

com a composição química e análise de agrupamento. Avaliou-se a diversidade genética 

através do marcador molecular ISSR, entre 28 plantas de uma população nativa do 

Estado de Sergipe. Trinta e cinco primers foram testados, e 20 deles foram polimórficos, 

resultando em 135 bandas polimórficas e informativas. As plantas foram divididas em 

três grupos através da análise de agrupamento pela média aritmética não ponderada e 

análise de estrutura. Na matriz de similaridade de Jaccard houve variação de 0,15 a 

0,87. As plantas MLU-014 e MLU-015 apresentaram baixa diversidade genética com 

índice de similaridade de 0,87. Por outro lado, os pares de plantas MLU-007 e MLU-

019, apresentaram alta diversidade, com índice de similaridade de 0,15. A diversidade 

genética das plantas M. lundiana é intermediária, e sua expansão é necessária. As 

plantas MLU-026 e MLU-028 são as mais adequadas para a conservação desta espécie. 

Avaliou-se ainda as atividades antifúngica de formulações à base de óleo essencial 

de M. lundiana e seus compostos majoritários sobre os fungos 

fitopatogênicos Lasiodiplodia theobromae, Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e 

Colletotrichum musae. Para o fungo F. pallidoroseum, os quimiotipos MLU-005 e 

MLU-019) proporcionaram 100% de inibição do crescimento micelial a partir da 

concentração 1,1 mL/L (Concentração Inibitória Mínima – CIM). Para o quimiotipo 

(MLU-022) observou-se CIM de 0,2 mL/L, proporcionando melhor concentração 

fungicida mínima (CFM) de 0,3 mL/L. Para F. solani, os óleos essenciais dos 

quimiotipos (MLU-005 e MLU-019) apresentaram CIM nas concentrações de 7,0 e 5,0 
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mL/L. O óleo essencial do quimiotipo (MLU-022) apresentou CIM de 0,5 mL/L, com 

CFM de 0,6 mL/L. Observou-se CIM diferenciado para os três quimiotipos estudados 

para o fungo C. musae,, variando de 0,4 mL/L para o quimiotipo MLU-005, 0,5 mL/L 

para o quimiotipo MLU-022 e 0,7 mL/L para o quimiotipo MLU-019, apresentando 

melhor CFM para o quimiotipo MLU-005 de 0,5 mL/L. Os óleos essenciais de três 

quimiotipos de M. lundiana: MLU-005, MLU-019 e MLU-022 e os compostos 

majoritários 1,8-cineol, isopulegol e citral (neral + geranial) exibiram atividade 

antifúngica sobre os fungos testados. Os óleos essenciais de quimiotipos de M. lundiana 

e seus compostos majoritários apresentaram potencial para o controle dos fitopatógenos, 

podendo ser considerados como uma alternativa aos fungicidas, uma vez que em 

concentrações mais baixas apresentaram efeito inibitório e fungicida frente a estes 

organismos. 

Palavras-chave:  Myrcia lundiana, planta aromática, óleo essencial, ISSR, 

fitopatógenos. 
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ABSTRACT 

 

ALVES, M. F. Phytochemical, genetic and antifungal activity of Myrcia lundiana 

Kiaerk essential oil. São Cristóvão: UFS. 110p.  (Thesis). 

 

The objectives of this study were to characterize chemically the essential oils, to 

evaluate the genetic diversity and the antifungal activity of Myrcia lundiana plants 

collected in Serra de Itabaiana National Park, Areia Branca Municipality / SE. The 

essential oils of 23 plants of M. lundiana were obtained by hydrodistillation and 

analyzed by GC/MS-FID. Twenty-four compounds were identified in M. lundiana 

plants. Great chemical diversity was observed among the M. lundiana plants studied. 

Great chemical diversity was observed among the M. lundiana plants studied. The 

compounds found in greater quantity were nerolic, neral, geranial, isopulegol, iso 

isopulegol, 1,8-cineol and β-pinene, which defined the formation of three groups 

according to the chemical composition and cluster analysis. Genetic diversity was 

evaluated through the molecular marker ISSR, among 28 plants of a native population 

of the State of Sergipe. Thirty-five primers were tested, and 20 of them were 

polymorphic, resulting in 135 polymorphic and informative bands. The plants were 

divided into three groups by cluster analysis, the unweighted arithmetic mean and 

structure analysis. In the matrix of similarity of Jaccard there was variation of 0.15 to 

0.87. Plants MLU-014 and MLU-015 presented low genetic diversity with similarity 

index of 0.87. On the other hand, pairs of plants MLU-007 and MLU-019, presented 

high diversity, with a similarity index of 0.15. The genetic diversity of M. lundiana 

plants is intermediate, and its expansion is necessary. The MLU-026 and MLU-028 

plants are the most suitable for the conservation of this species. The antifungal activities 

of formulations based on essential oil of M. lundiana and their major compounds on 

phytopathogenic fungi Lasiodiplodia theobromae, Fusarium pallidoroseum, Fusarium 

solani and Colletotrichum musae were also evaluated. For the fungus F. pallidoroseum, 

the plants MLU-005 and MLU-019 provided 100% inhibition of mycelial growth from 

the concentration 1.1 mL/L (Minimum Inhibitory Concentration (MIC). For the plant 

MLU-022, MIC of 0.2 mL/L was observed, providing a better minimum fungicidal 

concentration (MFC) of 0.3 mL/L. For F. solani, the essential oils of the plants MLU-

005 and MLU-019 presented MICs at the concentrations of 7.0 and 5.0 mL/L. The 
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essential oil of plant MLU-022 had MIC of 0.5 mL/L, with MFC of 0.6 mL/L. 

Differentiated MIC was observed for the three studied chemotypes for fungus C. musae, 

ranging from 0.4 mL/L for chemotype MLU-005, 0.5 mL/L for chemootype MLU-022 

and 0.7 mL/L for the MLU-019 chemotype, presenting better MFC for the MLU-005 

chemotype of 0.5 mL/L. The essential oils of three M. lundiana chemotypes: MLU-005, 

MLU-019 and MLU-022 and the 1,8-cineol, isopulegol and citral (general + geranial) 

major compounds exhibited antifungal activity on the fungi tested. The essential oils of 

M. lundiana chemotypes and their major compounds have potential for the control of 

phytopathogens, and can be considered as an alternative to fungicides, since in lower 

concentrations they presented an inhibitory and fungicidal effect against these 

organisms. 

Keywords: Myrcia lundiana, aromatic plant, essential oil, ISSR, phytopathogens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

Devido a megadiversidade existente no Brasil, muitas espécies florestais ainda 

não foram amplamente estudadas para comprovar seu potencial econômico. Nessas 

espécies é possível encontrar compostos naturais que vem sendo estudados devido as 

suas aplicações, química, molecular e fitopatológica. Dentre as espécies florestais 

aromáticas existentes no Brasil, destaca-se a Myrcia lundiana Kiaersk. É uma espécie 

originária das zonas tropicais e subtropicais do hemisfério sul, também conhecida como 

canela-de-tabuleiro ou limãozinho.  

A espécie M. lundiana possui uma variação de compostos presentes no óleo 

essencial, tais como: 1,8 cineol, citral, isopulegol e ácido nerólico. O estudo dessa 

diversidade química e genética pode ser útil no estabelecimento de estratégias de 

conservação e melhoramento genético, além de auxiliar no estudo de outras 

potencialidades aromáticas, farmacológicas e fitopatológicas. Tal diversidade pode ser 

atribuída não só aos fatores genéticos, como também aos fatores ambientais bióticos e 

abióticos. Etapas de pós-colheita, como secagem e método de extração, podem também 

influenciar a composição química dos óleos essenciais e consequentemente suas 

propriedades biológicas. 

Os óleos essenciais são de grande importância no mercado mundial, pois 

possibilita o desenvolvimento de novos produtos, sendo vastas as possibilidades de 

pesquisas com perspectivas em diferentes setores. Vários estudos vêm comprovando sua 

ação contra fungos fitopatogênicos, causando efeitos diversos sobre o metabolismo dos 

mesmos (BIZZO et al., 2009). Devido à demanda cada dia maior pela produção de 

alimentos e ao mesmo tempo a necessidade de alcançar a sustentabilidade ambiental, 

tornou-se vital a prospecção de novos compostos bioativos que sejam úteis no 

desenvolvimento de produtos alternativos que possam substituir os produtos sintéticos 

atualmente utilizados no controle de fitopatógenos.   

Diante disso, os óleos essenciais, através de suas substâncias bioativas, 

apresentam-se como uma fonte alternativa para o controle de fitomoléstias (Thormar, 

2012), atuando como fungicidas naturais (CHAO e YOUNG, 2000; MARQUES et al., 

2004; DINIZ et al., 2008; SILVA et al., 2010). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar quimicamente, geneticamente e avaliar a atividade antifúngica de 

Myrcia lundiana coletadas no município de Areia Branca, Estado de Sergipe.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a diversidade química dos óleos essenciais de plantas de Myrcia lundiana 

coletadas no Estado de Sergipe; 

- Identificar e caracterizar os grupos químicos formados a partir da análise de 

agrupamento e estabelecer as principais correlações entre os constituintes químicos; 

- Avaliar a diversidade genética de plantas de Myrcia lundiana coletadas no Estado de 

Sergipe; 

- Avaliar a atividade antifúngica de quimiotipos de Myrcia lundiana e dos seus 

compostos majoritários 1,8 cineol, citral, e isopulegol sobre os fungos Lasiodiplodia 

theobromae, Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e Colletotrichum musae in 

vitro. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Origem e botânica de Myrcia lundiana Kiaersk. 

Em Sergipe há relatos da existência de 10 gêneros e 60 espécies nativas, sendo a 

Mata Atlântica o centro de diversidade da espécie (SIQUEIRA et al.,1994; 

MARTINELLI e MORALES, 2013). A espécie Myrcia lundiana Kiaersk, popularmente 

conhecida por canela-de-tabuleiro e limãozinho é uma espécie da família Myrtaceae 

encontrada nas zonas tropicais e subtropicais do hemisfério sul (GOVAERTS et al., 

2008). 

Algumas espécies de Myrcia têm sido utilizadas na medicina popular como 

adstringentes, diuréticos, no tratamento do Diabetes mellitus, estancar hemorragias e no 

tratamento de hipertensão e úlceras (Cerqueira et al., 2009), além da atividade 

antinocicepetiva e anti-inflamatória do óleo essencial de Myrcia pubiflora (ANDRADE 

et al., 2012). Relatos na literatura indicam atividade larvicida contra o mosquito Aedes 

aegypti para as espécies M. lundiana e M. guianensis (FONTES et al., 2011). 

 M. lundiana é um arbusto de até 6 metros de altura, com ramos jovens e 

inflorescências avermelhado-pubescentes, tronco com casca laminada desfoliante em 

placas rígidas, deixando um aspecto liso, avermelhado. Possui épocas de floração de 

dezembro a junho; frutificação de abril a setembro. Sua estrutura não é observada com 

frequência em outras espécies (SOUZA et al., 2007) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Planta de Myrcia lundiana (A), detalhes do fruto (B) e da inflorescência (C).  
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3.2. Diversidade química dos óleos essenciais de plantas aromáticas 

Os óleos essenciais são produtos vegetais constituídos por uma mistura de 

substâncias químicas complexas, voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas. 

A grande maioria é constituída de derivados de fenilpropanóides e/ou de terpenóides, 

sendo que esses últimos preponderam. Fisicamente, são líquidos voláteis de aparência 

oleosa à temperatura ambiente, geralmente com aroma agradável e intenso, podendo ser 

incolores ou ligeiramente amarelos (PIERRE, 2004). São também denominados de 

óleos etéreos por serem solúveis em solventes orgânicos apolares, como éter. Sua 

principal característica é a volatilidade, enquanto que os óleos fixos são misturas de 

substâncias lipídicas (SIMÕES e SPITZER, 2007). A partir da rota do ácido 

mevalônico os terpenos são biossintetizados, formados por unidades isoprênicas e 

classificados pelo número de unidades pentacarbonadas em monoterpenos, 

sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos e politerpenóides.   

O mevalonato é formado da condensação de uma unidade de acetoacetil-CoA 

com uma molécula de acetil-CoA. Após a condensação aldólica, ocorre uma hidrólise 

originando a 3-hidróxi-3-metilglutaril-CoA que é reduzida a mevalonato numa reação 

irreversível. O mevalonato é então convertido em isopentenil-pirofosfato ou isopreno 

ativo, a unidade básica na formação dos terpenos e esteróides. A polimerização do 

mevalonato vai originar moléculas de cadeias carbonadas crescentes de cinco em 

cinco átomos de carbono. A molécula de isopentenil-pirofosfato e seu isômero 

dimetilalil-pirofosfato formam trans-geranil-pirofosfato, a partir do qual formam-se os 

demais terpenos (SANTOS, 2010). Novas ligações cabeça cauda entre trans-geranil-

pirofosfato e isopentenil pirofosfato resultarão em sesqui (C15) e diterpenos (C20). 

Na figura 2 está representado o esquema da biossíntese dos mono e sesquiterpenos, a 

partir do mevalonato. 
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Figura 2. Esquema da biossíntese dos monoterpenos e sesquiterpenos. 

 

Existe uma grande variabilidade de compostos encontrados no óleo essencial 

entre e dentro das espécies. Plantas de uma mesma espécie, idênticas fenotipicamente 

podem apresentar perfil químico distinto e são definidas como quimiotipos. Também, 

existem espécies distintas que podem apresentar um perfil químico semelhante em 

relação ao metabólito secundário de interesse (VIEIRA e COSTA, 2006). Vários fatores 

podem causar variações na composição de óleos essenciais, tais como, efeitos 

ambientais (umidade, temperatura, luminosidade), características genéticas, origem do 

material, práticas agrícolas, maturidade e tratamentos pós-colheita incluindo parâmetros 

de processamento tais como temperatura, tempo, pressão, e método de extração 

(VIEIRA e COSTA, 2006; GOBBO-NETO e LOPES, 2007; VERMA et al., 2010). 
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Atualmente, diversos estudos envolvendo a caracterização da diversidade 

química de plantas medicinais e aromáticas têm sido conduzidos. Estes estudos visam 

conhecer a variabilidade intrínseca ou a variabilidade entre o germoplasma de uma 

mesma espécie, baseada na presença ou concentração de substâncias específicas 

(VALLS, 2007). Os óleos essenciais são empregados para vários fins, como na indústria 

farmacêutica devido as suas propriedades assépticas, sedativas e analgésicas; na 

indústria de cosméticos como bases para sabonetes, cremes, perfumes e, na indústria de 

alimentos como incrementadores de aroma e sabor. Em função da crescente valorização 

desses metabólitos secundários, algumas pesquisas são direcionadas no sentido de 

maximizar a quantidade de óleo essencial produzido, por várias espécies de plantas, sem 

perder a sua qualidade, ou seja, mantendo a concentração ideal de seus constituintes 

químicos de interesse (GONÇALVES, 2000).  

Alves et al. (2016) avaliando a diversidade química de Myrcia lundiana, 

observaram que a espécie possui ampla variedade de compostos nos óleos essenciais 

entre as plantas estudadas. Os óleos essenciais de M. lundiana abordados neste trabalho 

caracterizam-se por diferentes quimiotipos, os quais foram definidos através do (s) seu 

(s) componente (s) majoritários como: quimiotipo 1,8 cineol (planta MLU-005), 

quimiotipo isopulegol (planta MLU-019) e quimiotipo citral (planta MLU-022).  

O isopulegol (Figura 2-A) é um monoterpeno álcool de uso terapêutico (SILVA, 

2007). É um intermediário muito importante na produção industrial do mentol, sendo 

amplamente utilizado na obtenção de produtos farmacêuticos, agrotóxicos, cosméticos, 

cremes dentais, e goma de mascar (LENARDÃO et al., 2007). 

O 1,8-cineol (Figura 2-B) é um terpeno constituinte de diversos óleos essenciais 

de plantas utilizadas na medicina popular, como antiinflamatório, antitumoral, 

gastroprotetora, sendo ainda utilizado como bactericida e fungicida (ALITONOU et al., 

2004; SILVA, 2007). 

O citral (Figura 2-C) é uma mistura de dois monoterpenos aldeídos acíclicos 

isoméricos: geranial (trans-citral, citral A) e neral (cis-citral, citral B). Possui aroma 

característico de limão, sendo amplamente empregado nas indústrias de perfumaria, 

alimentos e cosméticos, aromatização de sorvetes, bebidas, refrigerantes, confeitos, 

composição de perfumes, entre outros produtos (HEYDORN et al., 2003; BRITO et 

al., 2011). 



7 

 

Figura 3. Estruturas químicas dos principais monoterpenos presentes nos quimiotipos 

de Myrcia lundiana: (A) isopulegol; (B): 1,8-cineol; (C): Citral.  

 

3.3. Fungos fitopatogênicos  

O crescimento populacional diminuiu as áreas apropriadas ao cultivo agrícola e 

aumentou a demanda por alimentos. As previsões de crescimento populacional revelam 

que no ano de 2050 a população mundial chegue aos nove bilhões de habitantes 

(CARRER et al., 2010). Assim, produzir alimento que supra as necessidades desse 

quantitativo é um desafio. Diante de todos os fatores que reduzem a produção de 

alimentos, as doenças fúngicas são de grande impacto na agricultura. 

O controle alternativo de fungos fitopatogênicos tem sido discutido amplamente 

no contexto atual. Muitos produtos naturais, entre os quais os extratos e os óleos 

essenciais de plantas medicinais, condimentares e aromáticas, apresentam potencial para 

o manejo de doenças de plantas (SILVA et al., 2010). O desenvolvimento de novas 

alternativas seguras e biodegradáveis como os fungicidas naturais têm crescido devido à 

demanda de consumidores por produtos isentos de produtos químicos sintéticos. O 

estudo do potencial fungicida de óleos essenciais e seus compostos majoritários puros é 
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uma importante fonte de novos candidatos potenciais antifúngicos. Dentre as espécies 

de fungos fitopatogênicos de interesse na agricultura, destacam-se Lasiodiplodia 

theobromae, Colletotrichum musae, Fusarium solani e Fusarium palidoroseum. 

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon e Maubl. (syn. Botryodiplodia 

theobromae Pat.) é um fungo cosmopolita, polífago e oportunista, responsável por 

doenças importantes em várias culturas como mangueira (Mangifera indica L.), 

coqueiro (Cocos nucifera L.), cajueiro (Anacardium occidentale L.), dentre outras 

(FREIRE e CARDOSO, 2003). Atualmente verifica-se a crescente expansão das 

doenças causadas por L. theobromae em frutíferas tropicais, proporcionando 

inestimáveis perdas, tanto no sistema produtivo como em pós-colheita, representando 

uma ameaça à fruticultura no Nordeste (CARDOSO et al., 2002; FREIRE et al., 2011). 

Fungicidas sintéticos, incluindo difeconazol, clorotalonil, propiconazol, procloraz, 

tiabendazol e piramentanil são recomendados para tratar doenças nos frutos da manga e 

outras culturas de interesse econômico (SMILANICK et al., 2008; COMBRINCK et al., 

2011). No entanto, o controle das doenças causadas por L. theobromae torna-se bastante 

difícil, face às características ecológicas intrínsecas do fungo e a grande variedade de 

hospedeiros. 

A espécie F. pallidoroseum existe como saprofita, podendo atuar como patógeno 

causando deterioração de plantas, podridão de raízes, frutos pós-colheita ou deterioração 

de folhas em grandes variedades de plantas, podendo também fazer parte de um 

complexo de doenças, quando está presente juntamente com outros fungos e 

fitonematóides (DIAS e TERAO, 2006). A infecção causada por esse fitopatógeno 

ocorre ainda no campo (pré-colheita) e a penetração do patógeno se dá na região do 

corte do pedúnculo. Mesmo após a transferência para câmaras frias, o patógeno 

continua a sua patogênese, podendo degradar totalmente o fruto ou causar lesões que 

afetam sua comercialização (TERAO et al., 2009). Além disso, o controle da doença é 

difícil devido à grande agressividade do patógeno.  Na região nordeste esse fungo atua 

mais agressivamente, pois devido aos programas de irrigação, os frutos são produzidos 

o ano todo. O clima quente e úmido nessa região favorece à sobrevivência e 

fortalecimento desse fungo.  As doenças pós-colheita de melão podem ser controladas 

por fungicidas sintéticos, tais como o imazalil iprodiona e azoxistrobina (TERAO et al., 

2003; TERAO et al., 2006; LOKESH et al., 2008).   
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O F. solani é cosmopolita, podendo ser encontrado em substratos diversos, 

sendo considerado patógeno de muitas espécies de plantas cultivadas (LESLIE e 

SUMMERELL, 2006). O F. solani tem vários registros de ocorrência em muitas 

culturas encontradas no Brasil, sendo conhecido por apresentar resistência sobre 

inúmeros fungicidas e, portanto, grandes quantidades de óleo essencial são requeridas 

em seus estudos (ARANGO et al., 2011). Métodos drásticos de controle, como a 

esterilização do solo, têm o uso limitado a pequenas áreas. Porém, em áreas extensivas, 

a melhor medida de controle ecologicamente sustentável é a rotação de culturas. No 

entanto, para fungos com habilidade de competição saprofítica, ou que formam 

estruturas de resistência (TOLÊDO SOUZA et al., 2009) esse método torna-se ineficaz. 

Sendo a prática da utilização de fungicidas alternativos com base em produtos naturais a 

forma mais eficiente para o controle de fungo fitopatogênico. 

A podridão dos frutos causada por C. musae é a doença mais importante da 

banana, sendo presente em frutos verdes e maduros, tornando o produto pouco 

apresentável e inadequado à comercialização (CRUZ et al., 2013). Seu controle é 

realizadocom o uso de tratamentos químicos e práticas culturais, para reduzir a 

quantidade de inóculo no campo. Devido a alta toxicidade dos fungicidas sintéticos no 

ambiente, a pesquisa sobre fungicidas alternativos torna-se prioridade mundialmente. 

 

3.4. Diversidade genética de plantas aromáticas 

Informações a respeito da diversidade são usadas para aumentar a eficiência dos 

trabalhos de melhoramento de espécies cultivadas (GELETA et al., 2005). Diversos 

métodos para estimar distância genética, como descritores fenotípicos e marcadores 

moleculares, têm sido sugeridos em estudos de diversidade das espécies de pimentas e 

pimentões, por exemplo (TOQUICA et al., 2003; SUDRÉ et al., 2005). 

A manutenção da diversidade genética é importante para a sobrevivência das 

espécies, pois permite a elas responder às variações ambientais funcionando como um 

instrumento de adaptação que permite a sobrevivência por muito tempo (SHENGL et 

al., 2005). A redução desta variabilidade torna as populações mais vulneráveis à 

extinção, no caso de perturbação de habitat, podendo reduzir a habilidade de uma 

espécie em responder a estas transformações (PROVAN et al., 2008; SWARTS et al., 

2009; MUÑOZ et al., 2010). 
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Para preservar a diversidade genética de uma espécie, é preciso conhecer a sua 

distribuição populacional, dentre outras características. Por isso, o conhecimento da 

estrutura genética de espécies é entendido como ponto de partida para a realização de 

programas de conservação (MAMURIS, et al., 2001).  

Embora nem sempre populações com pequeno tamanho e distribuição 

geográfica restrita apresentem menor variabilidade. A manutenção de um nível 

constante de variabilidade genética é considerada importante para a preservação da 

espécie (Neel e Cummings, 2003) e para sua sobrevivência com longo prazo 

(TANSLEY e BROWN, 2000). 

 

3.5. Marcadores moleculares 

A identificação do DNA como sendo o material genético das células, 

possibilitou estudos mais aplicados ao seu funcionamento. Muitos resultados foram 

obtidos com a técnica de duplicação de DNA in vitro, em especial a técnica de PCR 

(Polimerase Chain Reaction), que permitiu a duplicação do DNA em uma reação em 

cadeia (RAMALHO, 2008). Esta técnica possibilitou o desenvolvimento e aplicação de 

marcadores moleculares, para estudos específicos de sequências desejadas, clonagem de 

genes, construção de árvores filogenéticas, genes condicionantes de características de 

interesse e mapeamento genômico (OLIVEIRA, 2010).  

Marcadores moleculares de DNA têm sido utilizados para marcação de genes de 

resistência a doenças, insetos e pragas, avaliação e caracterização de germoplasma, 

melhoramento de genitores, introgressão gênica e seleção assistida por marcadores. 

Também são amplamente empregados no desenvolvimento de mapas genéticos, 

determinação de grupos heteróticos e associação com regiões genômicas que afetam 

heterose, reconstituição de pedigrees. Apresentam-se como ferramentas muito úteis em 

testes de pureza genética, seleção de resistência a patógenos exóticos ainda inexistentes 

em determinada região, associação com caracteres quantitativos, estudos de interação 

genótipo-ambiente, processos legais, entre outros (MILACH, 1998). 

Os marcadores moleculares ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) apresentam 

um método baseado nos microssatélites, no entanto não necessitam do conhecimento 

prévio do genoma. São marcadores moleculares dominantes, ou seja, não diferenciam os 

indivíduos heterozigotos dos homozigotos, no entanto, tem a vantagem de analisar locos 

múltiplos em uma única reação. Estes primers podem estar ancorados na extremidade 5’ 
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ou 3’ por 1 ou 4 bases degeneradas, sendo baseados na amplificação da molécula de 

DNA pela técnica de PCR.  Os alelos polimórficos ocorrem sempre que em um genoma 

ocorra deleção ou inserção em uma sequência, que modifica a distância entre as 

repetições. Também, ocorre devido a diferenças no comprimento do microssatélite, 

principalmente nos primers ancorados na posição 5’ (GOULÃO e OLIVEIRA, 2001).  

Apresentam um produto de amplificação de 200 a 2000 pares de bases e 

necessitam de temperaturas elevadas para anelamento (COSTA et al., 2010). Os 

marcadores moleculares ISSR são recomendados para análises de espécies relacionadas 

evolutivamente, obtendo-se resultados confiáveis, devido sua abundância e dispersão no 

genoma, sendo marcadores de alta reprodutibilidade, locos polimórficos em quantidades 

satisfatórias e por apresentarem rapidez em seus resultados com custos razoavelmente 

menores em comparação aos outros marcadores (RODRIGUES, 2010). Esses 

marcadores de DNA podem contribuir em programas de melhoramento vegetal para 

seleção de genótipos a serem utilizados futuramente como genitores de novas cultivares, 

pois apresentam-se entre os mais utilizados atualmente para várias espécies de plantas. 

Também são aplicados em estudos de diversidade genética, “fingerprinting” e seleção 

assistida (COSTA et al., 2010). 
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RESUMO 

 

Myrcia lundiana Kiaersk (Myrtaceae) é um arbusto medicinal e aromático ou pequena 

árvore de até 6 m de altura, sem estudos de diversidade química e seu uso no controle de 

patógenos de plantas. Os objetivos deste estudo foram caracterizar a diversidade 

química do óleo essencial das folhas de plantas M. lundiana coletados no estado de 

Sergipe e avaliar o potencial antifúngico de uma planta representante de cada grupo 

químico contra Lasiodiplodia theobromae. Óleos essenciais de 23 plantas foram obtidos 

por hidrodestilação e analisados por GC/MS-FID. Vinte e quatro compostos foram 

identificados no óleo essencial de plantas M. lundiana. Observou diversidade química 

entre plantas, que foram distribuídos em grupos químicos. Três grupos foram formados 

pela análise de agrupamento. Grupo I, composto por 10 plantas, foi caracterizado por 

apresentar ácido nerólico (24,44-43,97%) e 1,8-cineol (10,53-33,75%) como os 

principais compostos. Grupo II, que consiste em 4 plantas, apresentou neral (9,74-

24,25%) e geranial (13,71-32,64%) como os principais compostos; grupo III, composto 

por 9 plantas, apresentou isopulegol (24,23-41,06%) e iso-isopulegol (11,42-5,26%) 

como os principais compostos. Os óleos essenciais dos grupos I, II e III proporcionaram 

inibição do crescimento micelial de L. theobromae em todas as concentrações testadas, 

atingindo 100,0% de inibição do crescimento micelial na concentração de 0,5 mL/L 

(grupo II), após 96 h de incubação. 

 

Palavras chave: Myrcia lundiana, óleo essencial, constituintes químicos, fitopágenos. 
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1. Introdução 

Myrcia lundiana Kiaersk é uma espécie da família Myrtaceae, encontrada em 

áreas tropicais e subtropicais do hemisfério sul (Govaerts et al., 2008). Extratos aquosos 

obtidos a partir de folhas de espécies do género Myrcia têm sido usados na medicina 

popular como adstringentes e diuréticos, no tratamento de diabetes mellitus, para parar o 

sangramento e para tratar a hipertensão e úlceras (Russo et al., 1990). 

Embora haja pouca informação sobre as espécies M. lundiana, grande potencial 

foi encontrado para o uso de seu óleo essencial para controlar patógenos de plantas na 

agricultura, tornando-a economicamente importante. Em 2013, um produto fungicida 

obtido a partir de óleo essencial M. lundiana para eliminar o fungo Lasiodiplodia 

theobromae foi depositado como patente (Blank et al., 2013). O fungo L. theobromae se 

destaca na agricultura devido a perdas em espécies de frutas tropicais, tanto no sistema 

de cultivo e pós-colheita (Freire et al., 2011). A importância da alimentação dentro de 

uma realidade sócio-ambiental, em conjunto com o interesse dos consumidores por 

produtos de boa qualidade têm levado à busca de alternativas para controlar estes 

patógenos. 

Os óleos essenciais consistem de uma mistura de um número variável de 

substâncias orgânicas, que podem chegar a centenas de substâncias, em várias 

concentrações, variando desde quantidades muito pequenas a grandes compostos 

(Lavabre, 2001). Vários fatores podem causar variações na composição de óleos 

essenciais, tais como, características genéticas ambientais, fonte de materiais, práticas 

agrícolas, maturidade, tratamento e extração métodos pós-colheita (Verma et al., 2010). 

Estudos têm demonstrado a presença de diversidade química no óleo essencial 

de espécies aromáticas, tais como Ocimum basilicum (Costa et al., 2015), Lippia alba 

(Blank et al., 2015), Varronia curassavica (Nizio et al., 2015), Lippia sidoides (Santos 

et al., 2015), Chrysopogon zizanioides (Celestino et al., 2015), Pogostemon sp 

(Patchouli) (Blank et al, 2011), Myrciaria cauliflora (Duarte et al., 2012), Eugenia 

dysenterica (Duarte et al., 2010). Embora haja ocorrência de M. lundiana no Estado de 

Sergipe, não há informações sobre a diversidade química do óleo essencial desta 

espécie. Devido ao potencial de M. lundiana como matéria-prima para a obtenção e 

comercialização de bioprodutos para agricultura, é importante conhecer a diversidade 

química de seu óleo essencial. As informações obtidas neste estudo poderão ser úteis 
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para estabelecer estratégias de conservação e de reprodução de M. lundiana, e para 

permitir a descoberta de outros compostos bioativos potencialmente úteis para os seres 

humanos. Os objetivos deste estudo foram avaliar a essencial diversidade química do 

óleo essencial de plantas M. lundiana no município de Areia Branca/SE, Nordeste do 

Brasil, e avaliar a atividade antifúngica do óleo essencial sobre o fungo L. theobromae. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Material vegetal 

Vinte e três plantas de M. lundiana foram coletados no Parque Nacional de 

Itabaiana (Tabela 1). O Parque está localizado nos municípios de Areia Branca, 

Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga d'Ajuda e Campo do Brito, no estado de Sergipe, 

nordeste do Brasil: 10º41'06"S, 37º25'31"W, estando a uma altitude de 659 metros. Sua 

área abrange 7.966 hectares e 87,25 km de perímetro, compreendendo as áreas de Serras 

Cajueiro, Comprida e Itabaiana. Está localizado em uma zona de transição entre a 

caatinga e a mata atlântica, em que o quadro climático predominante na bacia onde está 

inserida é de semiárido, com precipitação anual variando entre 1100 e 1300 mm em 

estações bem definidas, e umidade relativa média mensal de 84,6%. O clima é composto 

de um período de quatro a cinco meses de seca, sendo um clima semiárido, com 

temperaturas entre 34,5 °C e 35 °C, mais quente que a capital Aracaju (IBAMA, 2006). 

 

2.2 Extração e análise da composição química dos óleos essenciais 

As folhas recém-coletadas de todas as plantas foram secas em estufa com 

circulação forçada de ar, a 40° C por cinco dias. O óleo essencial foi extraído por 

hidrodestilação em aparelho Clevenger modificado. Amostras de 50g de folhas secas, 

em triplicata, foram destiladas por 140 minutos (Ehlert et al., 2006). Os óleos 

essenciais foram coletados e estocados em frascos âmbar, à -20°C até análise da 

composição química.  

A análise da composição química dos óleos essenciais foi realizada 

utilizando um CG/EM/DIC (GCMSQP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, 

Japão) equipado com um amostrador com injeção automática AOC-20i (Shimadzu). As 

separações foram realizadas em uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek 

(5%-difenil-95%-dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 µm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
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de espessura de filme, em um fluxo constantede Hélio 5.0 com taxa de 1,0 mL min
-1

. 

A temperatura de injeção foi de 280 °C, 1,0 μL (10mg mL
-1

) de amostra foi 

injetado, com uma razão de split de 1:30.  A programação de temperatura do forno 

iniciou-se a partir de 50 °C (isoterma durante 1,5 min), com um aumento de 4 °C min
-

1
, até 200 °C, em seguida, a 10 °C min

-1 
até 300 °C, permanecendo por 5 min. Para o 

CG/EM as moléculas foram ionizadas por elétrons com energia de 70 eV. Os 

fragmentos analisados por um sistema quadrupolar programado para filtrar 

fragmentos/íons com m/z na ordem de 40 a 500Da e detectados por um multiplicador de 

elétrons. O processamento de dados foi realizado com software CGMS Postrun 

Analysis (Labsolutions-Shimadzu). O processo de ionização para o CG/DIC foi 

realizado pela chama proveniente dos gases hidrogênio 5.0 (30 mL min
-1

) e ar 

sintético (300 mL min
-1

). As espécies coletadas, e a corrente elétrica gerada foi 

amplificada e processada. O processamento de dados foi realizado utilizando o software 

CG Postrun Analysis (Labsolutions- Shimadzu). 

 A identificação dos constituintes foi realizada com base na comparação dos 

índices de retenção da literatura (Adams, 2007). Para o índice de retenção foi utilizado 

a equação de Van den Dool e Kratz (1963) em relação a uma série homóloga de n-

alcanos (nC9-nC31). Também foram utilizadas três bibliotecas do equipamento 

WILEY8, NIST107 e NIST21 que permite a comparação dos dados dos espectros com 

aqueles constantes das bibliotecas utilizando um índice de similaridade de 80%. 

 

2.3 Atividade antifúngica 

Cultura pura do fungo Lasiodiplodia theobroame foi obtida da micoteca do 

Laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal de Sergipe. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições. Os 

óleos essenciais utilizados no ensaio de atividade antifúngica foram obtidos a partir de 

plantas representativas de cada grupo químico formado pela análise de agrupamentos. A 

planta MLU-005 representou o grupo I; MLU-019 representou o grupo II e a MLU-

022 representou o grupo III. Para cada amostra foram testadas as concentrações de 

0,1; 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 (µL.ml-1) de óleo essencial. Os óleos essenciais foram 

solubilizados em 1% de DMSO (Dimetilsulfóxido) e homogeneizados em meio de 
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cultura ADB esterilizado (Batata Ágar Dextrose, HIMEDIA). Em seguida, as soluções 

foram vertidas em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro e cada placa foi inoculada, no 

centro, com um disco de 7 mm de diâmetro, contendo micélios da cultura do fungo. 

As placas foram vedadas, identificadas e incubadas em câmara B.O.D 

(Demanda Boquímica de Oxigênio) à temperatura de 22 ± 3 ºC e fotoperíodo de 12 

horas. As avaliações foram realizadas por medições do diâmetro micelial (média de 

duas medidas diametralmente opostas), utilizando-se um paquímetro, 96 horas após a 

incubação. Foram usadas como controles, placas de Petri sem óleo essencial 

contendo meio ADB acrescido do solvente DMSO e placas de Petri contendo apenas 

o meio de cultura ADB. Como controle positivo foi utilizado o Viper 700 (0,07% p/v), 

um fungicida de largo espectro.  Ao final das avaliações, calculou-se a porcentagem de 

inibição do crescimento do fungo (PIC) dos tratamentos em relação à testemunha, 

utilizando-se a fórmula: 

PIC = (diâmetro da testemunha – diâmetro do tratamento) / diâmetro da 

testemunha) x 100. 

 

2.4 Análises estatísticas 

A partir dos dados das análises dos constituintes químicos dos óleos 

essenciais, duas análises multivariadas foram realizadas, análise de agrupamento e 

análise de componentes principais (ACP) usando o software Statistica. Posteriormente, 

uma matriz de dissimilaridade foi construída com base na constituição química dos 

óleos essenciais de cada planta com base em suas distâncias euclideanas. A matriz de 

dissimilaridade foi simplificada com dendrogramas usando o método de agrupamento 

de Ward. Foi realizada análise de correlação entre todos os constituintes químicos do 

óleo essencial das plantas amostradas. 

As médias dos teores dos constituintes químicos e as médias da 

porcentagem de inibição do crescimento micelial com os respectivos erros padrão das 

médias foram obtidos com o software Graph Pad Prism®. 

 

3. Resultados 

De acordo com as análises químicas, vinte e quatro compostos foram 

identificados no óleo essencial das plantas de M. lundiana amostradas (Tabela 2). Os 

compostos encontrados em maiores quantidades entre as plantas foram α-pineno, β-
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pineno, 1,8-cineol, linalol, isopulegol, iso-isopulegol, neral, geranial e ácido nerólico, os 

quais definiram a formação de três grupos de acordo com a análise de agrupamento 

(Figura 1). 

Considerando as similaridades dos constituintes químicos dos óleos essenciais 

das 23 plantas de M. lundiana, os grupos foram caracterizados como: Grupo I: MLU-

001, MLU-002, MLU-005, MLU-007, MLU-010, MLU-012, MLU-013, MLU-014, 

MLU-018 e MLU-021, com ácido nerólico (21,97-43,97%) e 1,8-cineol (10,53-

33,75%), como compostos majoritários; Grupo II: MLU-008, MLU-015, MLU-022 e 

MLU-023, com 1,8 cineol (11,50-16,43%), neral (22,45-24,25 e geranial (13,71-32,64), 

como compostos majoritários; Grupo III: MLU-003, MLU-004, MLU-006, MLU-009, 

MLU-011, MLU-016, MLU-017, MLU-019 e MLU-020, com 1,8-cienol (12,27-

21,53%), isopulegol (24,23-41,06%) e/ou iso-isopulegol (0,00-18,27%), como 

compostos majoritários (Figuras 1 e 2). 

Os compostos 1,8-cineol e óxido cariofileno foram identificados em 100 e 95% 

das plantas amostradas, respectivamente, com níveis variando de 11,50% (MLU-008) a 

33,75% (MLU-018) e 0,36% (MLU-022) a 7,77% (MLU-014) (Tabela 2).  

De acordo com a análise de componente principal (Figura 3), o componente 

principal primário representou 29,68% da variância total e foi relacionado 

positivamente com os compostos  α-pineno (r= 0,19), β-pineno (r= -0,66), p-cimeno (r= 

0,67), 1,8-cineol (r= 0,22), linalol (r= 0,23), terpinen-4-ol (r= -0,30), α-terpineol (r= -

0,44), neral (r= 0,09), methil nerolato (r=0,14), E-cariofileno (r= 0,18), α-trans-

bergamotreno (r= 0,09), β- salineno (r=  0,43), α-salineno (r= 0,47), óxido de cariofileno 

(r= 0,07), Z-α-Trans-bergamotol (r= 0,22) e negativamente para neo isopulegol (r= -

0,93), isopulegol (r= -0,90), neo iso isopulegol (r= -0,94), iso isopulegol (r= -0,05), 

citronelol (r= -0,89), geranial (r= -0,75), metil<8-hidroxi-neo> (r= - 0,73) e ácido 

nerólico (r= -0,81). 

O componente principal secundário representou 16,52% da variância total e foi 

relacionado positivamente com os compostos, β-pineno (r= 0,42), p-cimeno (r= 0,12), 

1,8-cineol (r= 0,46), linalol (r= 0,29), neo isopulegol (r= 0,25), isopulegol (r= 0,16), iso 

isopulegol (r= 0,12), neo iso isopulegol (r= 0,25), citronelol (r= 0,19), terpinen-4-ol (r= 

0,64), α-terpineol (r= 0,69), geranial (r= 0,27), metil<8-hidroxi-neo> (r= 0,02), ácido 

nerólico (r= 0,30), E-cariofileno (r= 0,10), β- salineno (r=  0,21), α-salineno (r= 0,05), 

óxido de cariofileno (r= 0,28) e negativamente para α-pineno (r= -0,62), neral (r= -
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0,85), methil nerolato (r= -0,93), α-trans-bergamotreno (r= -0,37) e Z-α-Trans-

bergamotol (r= -0,04). 

Observou-se correlação positiva entre alguns compostos do óleo essencial das 

plantas estudadas (Tabela 3). O composto α-pineno apresentou correlação positiva com 

neral (r= 0,62) e methil nerolato (r= 0,54), o composto β-pineno apresentou correlação 

positiva com p-cimeno (r= 0,85), α-terpineol (r= 0,51), geranial (r= 0,69) e methil<8-

hidroxi-neo> (r= 0,62). Para o composto p-cimeno houve correlação positiva com 

geranial (r= 0,59), o composto 1,8-cineol apresentou correlação positiva com terpinen-

4-ol (r= 0,56) e α-terpineol (r= 0,66). Forte correlação do neo isopulegol com isopulegol 

(r= 0,90), neo iso-isopulegol (r= 0,99) e citronellol (r= 0,89). O composto isopulegol 

apresentou correlação positiva com neo iso isopulegol (r= 0,91) e citronellol (r= 0,88). 

O composto neo iso isopulegol apresentou correlação positiva com citronellol (r= 0.87), 

citronelol apresentou correlação positiva com methil nerolato (r= 0,81), para o neral a 

correlação positiva ocorreu com methil<8-hidroxi-neo> (r= 0,73) e ácido nerólico (r= 

0,68). O composto methil nerolato apresentou correlação positiva com ácido nerólico 

(r= 0,51), α-trans-bergamoteno (r=0,57), methil<8-hidroxi-neo> apresentou correlação 

positiva com α-salineno (r= 0,50), o ácido nerólico apresentou correlação positiva com 

α-trans-bergamoteno (r=0,50) e o β-salineno apresentou forte correlação positiva com α-

salineno (0,93). 

Os óleos essenciais dos grupos I, II, e III proporcionaram o máximo de inibição 

do crescimento micelial de L. theobromae em todas as concentrações testadas, 

alcançando o PIC de 100,0%, após 96 horas de incubação. O óleo essencial do grupo II 

exibiu CFM na concentração 0,05% µL.ml-1 (Tabela 4). O fungicida de amplo espectro 

utilizado como controle positivo, Viper 700 (0,07% p/v), causou 100% de inibição do 

crescimento micelial. 

 

4. Discussão 

As plantas de M. lundiana coletadas apresentarem um perfil diferente quanto aos 

constituintes do óleo essencial. O ambiente onde as plantas foram encontradas são os 

mesmos para todas as 23 plantas amostradas, por isso, nessa população M. lundiana, 

podemos inferir que os fatores genéticos foram responsáveis pela diversidade química, 

uma vez que fatores ambientais foram os mesmos para todas as plantas. Os fatores 

ambientais podem afetar a disponibilidade de nutrientes para as plantas em diferentes 
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locais dentro da mesma população e, consequentemente, influenciar o conteúdo e a 

qualidade de metabólitos secundários dentro de uma comunidade ou população (Broz et 

al., 2010; Duarte et al., 2012). É comum observar-se uma grande diversidade na 

composição química dos óleos essenciais de uma única espécie. Esta variação pode ser 

causada por fatores genética e / ou ambientais (Duarte et al., 2010; Blank et al., 2011; 

Hosni et al., 2011; Branco, et al., 2015; Celestino et al., 2015; Costa, et al., 2015; Santos 

et al., 2015). 

As informações referentes às correlações entre os compostos químicos podem 

ser úteis na conservação de recursos genéticos e em programas de melhoramento. 

Devido à alta correlação observada entre os compostos, ao selecionar uma planta com 

alto teor do primeiro composto, há grande possibilidade de que aquele apresente alto 

teor do segundo (Nizio et al., 2015).  

O acesso MLU-022 tem potencial para conservação e melhoramento, uma vez 

que apresentaram níveis elevados de α-pineno, β-pineno, 1,8-cineol, neral, ácido 

geranial e nerolic, que são compostos importantes com vários tipos de atividades 

biológicas. 

A inibição do crescimento micelial proporcionada pelos óleos essenciais 

representantes dos três grupos, pode ser devido à presença dos compostos majoritários 

1,8-cineol, ácido nerólico, neral, geranial, isopulegol e iso isopulegol. No entanto, a 

presença de outros compostos, em concentrações mais baixas podem aumentar o efeito 

antifúngico do óleo essencial, bem como reduzir a sua toxicidade, o que favorece a 

sobrevivência dos fungos (Nizio et al., 2015). Os óleos essenciais dos grupos I, II, e III 

atuaram da mesma forma que o fungicida comercial, Viper 700 (0,07% p/v), podendo 

ser úteis no controle e/ou eliminação do L. theobromae, como comprovado através da 

patente depositada a partir do óleo essencial de Myrcia lundiana para eliminar o fungo 

Lasiodiplodia theobromae (Blank et al., 2013). Atualmente, a aplicação de produtos 

naturais está ganhando força no controle de doenças de plantas (Akila et al. 2011), 

principalmente porque as preparações são biodegradáveis e menos prejudicial para os 

seres humanos e animais (Jayaraj et al., 2008; Devaiah et al., 2009).  

Para confirmar se o potencial antifúngico dos óleos essenciais dos grupos 

químicos estudados é devido à presença dos compostos majoritários, estudos adicionais 

deverão ser feitos para isolar ácido nerólico e testar a sua atividade antifúngica.  
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Os resultados da caracterização da diversidade química dos acessos revelaram 

uma ampla variedade de compostos nos óleos essenciais, provavelmente devido às 

diferenças genéticas entre as plantas estudadas.  

Os compostos encontrados em maiores quantidades foram 1,8-cineol, ácido 

nerólico, neral, geranial, isopulegol e iso isopulegol, os quais definiram a formação dos 

três grupos de acordo com a composição química e análise de agrupamento. Constatou-

se a importância da variabilidade química apresentada pelas plantas de M. lundiana, 

pois poderá abrir caminhos para a prospecção e estudo de compostos com outras 

potencialidades medicinais, farmacológicas e fitopatológicas. 
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Tabela 1. Identificação de plantas M. lundiana coletadas em Areia Branca, Sergipe, 

Brazil. 

Planta Informação georreferenciada 

MLUN001 11°44’17,9”S; 37°52’0,80”W 

MLUN002 10°44’57,0”S; 37°20’24,6”W 

MLUN003 10°44’58,0”S; 37°20’26,2”W 

MLUN004 10°44’58,0”S; 37°20’25,0”W 

MLUN005 10°44’57,7”S; 37°20’24,6”W 

MLUN006 10°44’57,5”S; 37°20’26,0”W 

MLUN007 10°44’57,5”S; 37°20’26,1”W 

MLUN008 10°44’56,2”S; 37°20’26,3”W 

MLUN009 10°44’58,1”S; 37°20’26,1”W 

MLUN010 10°45’00,0”S; 37°20’26,0”W 

MLUN011 10°44’57,7”S; 37°20’24,3”W 

MLUN012 10°44’56,2”S; 37°20’26,5”W 

MLUN013 10°45’8,30”S; 37°20’27,5”W 

MLUN014 10°44’57,5”S; 37°20’26,5”W 

MLUN015 10°44’54,5”S; 37°20’27,9”W 

MLUN016 10°44’56,5”S; 37°20’24,0”W 

MLUN017 10°44’16,6”S; 37°52’00,5”W 

MLUN018 10°44’58,2”S; 37°20’26,1”W 

MLUN019 10°44’56,8”S; 37°20’24,0”W 

MLUN020 10°44’57,5”S; 37°20’26,0”W 

MLUN021 10°44’57,6”S; 37°20’26,1”W 

MLUN022 10°45’8,10”S; 37°20’17,5”W 

MLUN023 10°45’8,10”S; 37°20’18,5”W 
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Tabela 2.  Compostos químicos dos óleos essenciais de plantas M. lundiana em Sergipe, Brasil. 

Compostos 

IRRo IRRI Plantas (MLU) 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 

α-pineno 933 932 3,18 2,26 3,51 1,33 5,64 3,15 3,34 1,57 2,74 5,22 3,14 4,15 3,97 3,20 4,31 2,51 2,75 2,61 0,92 0,65 5,15 5,00 5,24 

β-pineno 974 974 4,80 5,51 6,51 2,50 11,39 7,28 7,05 3,12 4,83 8,28 6,11 6,91 7,67 8,23 7,44 5,88 6,04 3,44 0,67 0,58 9,25 9,93 9,62 

p-cymeno 1020 1020 1,40 0,47 1,38 0,33 1,54 0,94 1,15 1,26 1,16 1,95 1,26 1,07 1,08 0,65 1,04 0,55 0,76 1,34 0,94 0,66 1,15 1,86 - 

1,8-cineol 1026 1026 22,17 14,81 14,32 13,82 25,93 15,32 12,36 11,50 16,36 17,39 13,45 11,73 11,77 10,53 11,76 21,53 13,65 33,75 14,46 12,27 21,04 11,89 16,43 

linalol 1095 1095 9,57 7,63 1,88 3,94 1,46 1,91 0,81 1,41 1,83 1,96 1,46 1,12 1,13 3,12 1,11 3,21 0,72 2,25 2,54 2,36 7,93 1,33 1,45 

neo isopulegol 1142 1143 0,17 0,26 13,47 - 0,26 - 0,16 - - 0,14 - 0,42 0,29 - - - - - - - 0,15 - 0,26 

isopulegol 1145 1145 - - 31,82 33,90 - 31,55 - - 32,65 - 27,15 - - - 2,36 24,23 38,83 - 41,06 40,55 - - - 

citronelal 1148 1148 - - - - - - - - - 6,65 - - - - - 4,04 - - - - - - - 

iso-isopulegol 1156 1155 - - - 11,87 - 13,32 - - 13,51 - - - - - 5,32 11,42 - - 15,26 - - - - 

neo iso-isopulegol 1174 1174 - - 1,19 1,24 - 1,30 - - 1,47 - 1,20 - - - - 1,16 1,53 - 2,11 1,79 - - - 

terpinen-4-ol 1174 1174 4,31 2,27 2,82 2,23 4,42 2,74 3,22 1,65 3,90 4,13 3,62 2,53 2,56 1,63 1,92 1,63 2,03 3,61 2,07 2,48 3,14 1,66 2,44 

α -terpineol 1186 1186 6,27 4,40 7,49 4,83 7,13 4,65 5,45 3,22 5,86 6,37 5,15 5,65 4,68 3,29 0,82 4,21 3,65 7,12 3,15 2,57 8,25 3,16 4,96 

citronelol 1222 1223 - - 1,41 5,15 - 2,28 - - 2,31 - 3,40 - - - 1,21 2,41 2,36 - 3,17 3,15 - - - 

neral 1235 1235 0,31 0,48 - - 0,23 - 0,65 21,70 - 0,23 - 1,72 1,83 0,94 2,45 - - 0,20 - - 0,14 24,25 9,74 

geranial 1249 1249 0,37 0,73 - - 0,34 - 1,17 26,49 - 0,23 - 2,45 2,66 1,37 32,64 - - 0,25 - - 0,22 31,34 13,71 

methyl nerolato 1280 1280 1,27 2,52 0,13 0,24 2,61 0,10 1,51 - 0,16 2,27 0,31 1,29 1,27 0,70 1,66 0,16 0,36 - 0,20 0,21 3,33 - 1,12 

methyl<8-hydroxy-neo> 1339 1339 - - 0,93 2,10 - 1,00 - - 0,34 - 1,13 - - - - 0,71 1,19 - 1,24 2,04 - - - 

ácido nerólico 1346 1347* 33,66 42,59 - - 24,44 0,31 43,97 22,45 - 35,63 22,99 31,35 32,39 38,68 16,42 - 20,99 21,20 20,09 - 26,44 - 21,79 

E-cariofileno 1422 1417 1,06 5,59 1,58 1,72 1,11 1,34 3,00 - 0,55 0,78 2,58 3,49 3,76 3,12 1,32 1,41 1,69 6,84 2,53 2,54 0,94 - 0,34 

trans--bergamoteno 1436 1436 0,34 - - - - - - - 0,13 - - - - 1,25 4,58 0,68 0,27 1,09 0,31 0,44 - - - 

-selineno 1490 1489 0,76 3,71 3,70 1,44 1,53 2,30 3,03 1,24 0,70 0,84 1,28 5,36 5,06 2,16 0,52 - 1,54 - - - 2,35 0,34 0,56 

β -selineno 1498 1498 0,70 3,43 2,69 1,22 1,13 1,43 2,62 0,25 0,41 0,67 1,08 4,23 3,77 1,43 0,37 0,92 - - - - 1,95 2,16 0,23 

óxido cariofileno 1585 1582 1,52 1,34 2,78 1,23 4,56 4,49 3,49 3,41 3,51 3,19 3,60 7,00 6,71 7,77 - 7,28 1,20 4,49 3,13 3,94 0,94 0,36 4,65 

Z--trans-bergamol 1713 1713 1,27 - - - - - - 0,48 - 1,35 - - - 3,32 - 0,50 0,12 2,17 0,42 0,44 - - 2,33 

TI   93,03 98,00 97,61 89,09 93,75 95,41 92,98 99,27 92,42 97,28 98,91 90,47 90,60 91,39 97,25 94,44 99,68 90,36 94,18 96,76 92,37 93,28 94,87 

EO%   1,26 1,07 1,20 1,13 1,00 0,93 1,07 1,00 1,00 1,07 1,20 1,07 0,93 1,13 1,27 1,07 1,20 1,13 1,20 1,07 1,07 1,20 1,13 

IRRo: índice de retenção relativo observado; IRRl: índice de retenção relativo da literatura (Adams, 2007): total identificados; EO%: teor do óleo essencial (%). 

* Watanabe et al., 2005. 
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Tabela 3. Coeficientes de correlação para os compostos químicos dos óleos essenciais de plantas de Myrcia ovata, em Sergipe, Brasil. 
Compostos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 

C1  
-0,27 0,15 -0,11 -0,08 -0,31 -0,26 -0,08 -0,11 -0,30 -0,13 -0,12 -0,28 0,62 -0,05 0,54 0,01 -0,05 -0,21 -0,01 -0,13 0,19 -0,30 -0,05 

C2   
0,85 0,27 0,00 -0,46 -0,44 -0,03 0,09 -0,48 0,49 0,51 -0,46 -0,35 0,69 -0,17 0,62 0,47 -0,01 0,11 0,32 0,17 0,20 0,12 

C3    
0,11 -0,11 -0,53 -0,49 0,00 0,06 -0,55 0,27 0,37 -0,53 -0,04 0,59 0,05 0,45 0,40 -0,18 0,03 0,33 0,30 0,19 0,10 

C4     
0,30 -0,19 -0,18 0,03 -0,06 -0,17 0,56 0,66 -0,20 -0,27 0,17 -0,32 0,21 0,16 0,15 -0,05 -0,34 -0,35 0,04 0,25 

C5      
-0,18 -0,19 -0,07 -0,07 -0,17 0,19 0,34 -0,12 -0,22 0,42 -0,27 0,28 0,36 0,02 -0,11 0,00 0,05 -0,31 0,08 

C6       
0,90 0,23 0,21 0,99 -0,14 -0,28 0,89 -0,34 -0,58 -0,37 -0,64 -0,72 -0,18 -0,15 -0,25 -0,32 -0,08 -0,32 

C7        
0,30 -0,19 0,91 -0,18 -0,35 0,88 -0,31 -0,50 -0,26 -0,51 -0,68 -0,11 0,01 -0,39 -0,44 -0,08 -0,29 

C8         
-0,07 0,26 0,04 0,01 0,37 -0,13 -0,21 -0,15 -0,25 -0,27 -0,02 -0,10 -0,17 -0,16 0,21 -0,13 

C9          
0,16 0,03 0,02 0,01 -0,10 -0,15 -0,11 -0,16 -0,16 -0,07 -0,10 0,31 0,26 -0,06 -0,14 

C10           
-0,14 -0,28 0,87 -0,33  -0,58 -0,38 -0,64 -0,70 -0,17 -0,16 -0,29 -0,36 -0,04 -0,30 

C11            
0,76 -0,17 -0,42 0,37 -0,46 0,27 0,34 -0,07 -0,22 -0,02 -0,06 -0,05 -0,01 

C12             
-0,30 -0,31 0,44 -0,55 0,21 0,46 -0,13 -0,51 0,19 0,17 0,11 0,05 

C13              
-0,32 -0,52 -0,27 -0,52 -0,70 -0,09 -0,02 -0,31 -0,35 -0,14 -0,33 

C14               
-0,25 0,81 -0,19 -0,23 -0,39 -0,08 -0,18 -0,03 -0,19 0,06 

C15                
-0,10 0,73 0,68 0,11 0,06 0,33 0,34 -0,17 -0,11 

C16                 
0,20 -0,29 -0,10 0,49 -0,24 -0,11 -0,35 -0,02 

C17                  
0,51 0,37 0,57 0,18 0,17 -0,19 0,02 

C18                   
0,32 -0,12 0,49 0,50 0,24 0,31 

C19                    
0,50 0,23 0,22 0,09 0,07 

C20                     
-0,25 -0,27 -0,21 0,13 

C21                      
0,93 0,27 -0,32 

C22                       
0,11 -0,36 

C23                        
0,38 

C24                        
 

Compostos: (C1) -pineno, (C2) -pineno, (C3) p-cymeno, (C4) 1,8-cineol, (C5) linalol, (C6) neo isopulegol, (C7) isopulegol, (C8) citronelal, (C9) iso-isopulegol, (C10) neo iso-isopulegol, (C11) -terpinen-4-ol, 

(C12) -terpineol, (C13) citronelol, (C14) neral, (C15) geranial, (C16) methyl nerolato, (C17) methyl<8-hidroxi-neo>, (C18) ácido nerólico, (C19) (E)-cariofileno, (C20)-trans-bergamoteno, (C21)-selineno, 

(C22) -selineno, (C23) óxido cariofileno e (C24) Z--trans-bergamoteno. 
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Tabela 4. Porcentagem de inibição do crescimento micelial (média ± SEM) de 

Lasiodiplodia theobromae em função da concentração (v/v) de óleos essenciais de Myrcia 

lundiana, após 96 horas de incubação. 

Concentração do óleo 

(µL.mL-1) 
Grupo I Grupo II Grupo III 

0,1 76,1 ± 0,6 87,2 ± 1,0 65,2 ± 0,4 

0,5 87,2 ± 1,0 100,0 ± 0,0 75,4 ± 0,2 

1,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

5,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

CIM 0,5 0,1 0,5 

CFM 1,0 0,5 1,0 

Grupo I (MLUN005), grupo II (MLUN022) e grupo III (MLUN019). SEM = erro padrão, 

CIM = concentração inibitória mínima, CFM = concentração fungicida mínima. 
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Figura 1 - Dendrograma bidimensional representando a diversidade entre 23 acessos de Myrcia 

lundiana para a composição química dos óleos essenciais. 
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Figura. 2 - Médias dos compostos químicos dos óleos essenciais de plantas M. lundiana, grupo I a III. 

(C2) β-pineno, (C4) 1,8-cineol, (C7) isopulegol, (C9) iso-isopulegol, (C14), neral, (C15), o geranial, o 

(C18) de ácido nerólico. 
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Figura. 3 - Distribuição dos compostos químicos do óleo essencial de 23 acessos de M. lundiana 

em relação aos componentes principais por meio da análise de componentes principais (ACP). 

(C1) α-pineno, (C2) β-pineno, (C3) p-cymeno, (C4) 1,8-cineol, (C5) linalol, (C6) neo isopulegol, 

(C7) isopulegol, (C8) citronelal, (C9) iso-isopulegol, (C10) neo iso-isopulegol, (C11) -terpinen-

4-ol, (C12) α -terpineol, (C13) citronelol, (C14) neral, (C15) geranial, (C16) methyl nerolato, 

(C17) methyl<8-hidroxi-neo>, (C18) ácido nerolico, (C19) (E)-cariofileno, (C20) trans-α-

bergamoteno, (C21), α-salineno, (C22) β -salineno, (C23) óxido cariofileno e (C24) Z- α -trans-

bergamoteno. 
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RESUMO 

 

A Myrcia lundiana Kiaersk é uma árvore da família das Myrtaceae, encontrada em 

áreas tropicais e subtropicais do hemisfério sul que produz óleo essencial. O objetivo 

deste estudo foi caracterizar a diversidade genética de uma população nativa de M. 

lundiana de uma população nativa do “Parque Nacional de Itabaiana” por meio de 

marcadores moleculares (ISSR). Trinta e cinco primers foram testados, sendo 20 

polimórficos, resultando em 135 bandas polimórficas e informativas. Os resultados da 

análise de agrupamento, obtidos utilizando o método do grupo de pares não ponderado 

com média aritmética, agruparam as plantas em três grupos: Grupo I - MLU001, 

MLU002, MLU003, MLU004, MLU005, MLU006, MLU018, MLU019, MLU020, 

MLU021, MLU022; MLU008, MLU011, MLU012, MLU014, MLU015, MLU017, 

MLU026 e MLU028; Grupo II - MLU007, MLU009, MLU010, MLU013 e MLU016; e 

Grupo III - MLU023, MLU024, MLU025 e MLU027.  Os coeficientes de similaridade 

de Jaccard para as comparações entre pares de plantas variaram entre 0,15 e 0,87. 

MLU014 e MLU015 apresentaram baixa diversidade genética, com índice de 

similaridade de 0,87. Inversamente, MLU007 e MLU019 apresentaram alta diversidade, 

com índice de similaridade de 0,15. De acordo com a análise da estrutura, foram 

formados três grupos distintos. A diversidade genética de plantas de M. lundiana foi 

intermediária, sendo necessária expansão de sua diversidade genética. MLU026 e 

MLU028 são os mais adequados para seleção em programas de melhoramento, pois 

representam claramente toda a diversidade presente nessas plantas. Além disso, esses 

resultados fornecem informações importantes sobre a variabilidade genética existente, 

destacando a importância do “Parque Nacional de Itabaiana” para a conservação desta 

espécie. 

 

Palavras-chave: Myrcia lundiana; Conservação; Diversidade; ISSR 
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1. Introdução 

 

Myrcia lundiana Kiaersk, popularmente conhecida como "canela-de-tabuleiro", 

é uma espécie medicinal da família Myrtaceae, encontrada em áreas tropicais e 

subtropicais do hemisfério sul (Govaerts et al., 2008). Na medicina popular, espécies do 

género Myrcia têm sido utilizadas como adstringentes, diuréticos, e para o tratamento de 

diabetes mellitus, hipertensão, doenças gástricas, e diarreia (Russo et al., 1990). Embora 

haja pouca informação sobre a atividade biológica de M. lundiana, um estudo recente 

mostrou o potencial antifúngico de seu óleo essencial sobre o Lasiodiploidia 

theobromae (Alves et al., 2016).  

A busca por novas moléculas e substâncias bioativas obtidas a partir de fontes 

naturais têm alertado para a necessidade de estudos visando uma melhor conservação e 

manutenção da diversidade genética de espécies de plantas potencialmente úteis. A 

abertura de estradas, a construção de usinas hidrelétricas, atividades extrativistas, entre 

outras atividades antrópicas, têm causado grande impacto sobre a diversidade de muitas 

espécies da fauna e flora. Assim, torna-se necessário gerir os recursos genéticos, a fim 

de preservar a diversidade genética dentro das espécies. No entanto, sem informações 

sobre a distribuição desta variabilidade entre e dentro das populações, decisões 

importantes em matéria de gestão e conservação destes recursos não pode ser tomada 

(Lima et al., 2015). O conhecimento e a organização da variabilidade genética de 

qualquer espécie de planta é um passo importante para a exploração, a definição de 

estratégias de conservação genética, e para programas de melhoramento (Setotaw et al., 

2010). Devido à importância de várias espécies medicinais, tanto para uso popular ou 

para a indústria farmacêutica, vários estudos sobre a diversidade genética em 

populações nativas têm sido realizados, como em Senna reticulata (Lima et al., 2015), 

Pilocarpus pennatifolius (Bandeira et al., 2010), Pothomorphe umbellata (Valle et al., 

2013) e Annona crassiflora (Telles et al., 2003). 

O estudo da diversidade genética em espécies de plantas é geralmente realizado 

utilizando marcadores moleculares. Entre eles, deve-se destacar as repetições de 

sequência simples (ISSR). Estes marcadores são dominantes e permitem a análise de 

múltiplos loci numa única reacção devido à sua abundância e dispersão dentro do 

genoma. Além disso, exibem alta reprodutibilidade e podem alcançar resultados de 

forma oportuna e econômica quando comparados com outros marcadores (Rodrigues, 
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2010). Os marcadores ISSR são eficientes em revelar a diversidade genética entre 

plantas medicinais e agrícolas, como acessos de Varronia curassavica e variedades 

locais de mandioca (Brito et al., 2016; Tiago et al., 2016). 

Embora existam informações sobre a diversidade química do óleo essencial de 

M. lundiana de uma população nativa de Sergipe (Alves et al., 2016), não há relatos na 

literatura sobre estudos genéticos envolvendo desta espécie. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi analisar a diversidade genética de uma população nativa de M. lundiana do 

estado de Sergipe, utilizando marcadores moleculares ISSR. 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Material Vegetal 

Foram coletadas folhas jovens de 28 plantas M. lundiana de uma população 

nativa do município do “Parque Nacional de Itabaiana”, Areia Branca, Sergipe, Brasil 

(Tabela 1). Após a coleta, as folhas foram acondicionadas em gaze estéril e 

armazenadas em gelo para evitar a oxidação. O material foi congelado a -80 ° C até a 

liofilização em um LioTop (Liobras, São Carlos, SP, Brasil). Após a liofilização, as 

amostras foram armazenadas em dessecador contendo gel de sílica até a extração do 

DNA. 

 

2.2. Extração do DNA e amplificação PCR-ISSR  

A extração do DNA seguiu os procedimentos descritos por Doyle e Doyle 

(1990), (1990) modificado por Alzate-Marin et al. (2005) para a obtenção de DNA com 

as características requeridas nos seguintes passos. O DNA foi diluído e 

subsequentemente padronizado e quantificado utilizando o NanoDrop 2000c (Thermo 

Fisher Scientific, Wilmington, DE, EUA). Os primers ISSR utilizados neste estudo 

foram das marcas Eurofins MWG Operon (Tecnologias Operon, Louisville, KY, EUA), 

IDT (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, EUA) e Invitrogen (Thermo Fisher 

Scientific, Carlsbad, CA, EUA). Trinta e cinco primers foram testados para 

amplificação por PCR. A PCR foi realizada num volume total de 20 μL, contendo 1,0 

μL de DNA genômico (10 ng/μL), 0,2 μL de Taq polimerase de Thermus aquaticus 

recombinante, expressa em Escherichia coli (Sigma-Aldrich) (0,05 unidades / μL) e 2 

μL de tampão 10X (Tris-HCl 100 mM, pH 8,3, KCl 500 mM, MgCl2 15 mM e gelatina 
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0,01%) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), 0,4 μL de dNTP (2,5 mM), 1,0 µL de 

primer (25,0 pmol) e 15,4 μL de água ultrapura autoclavada. 

A amplificação por PCR foi realizada num termociclador ProFlex PCR (Thermo 

Fisher Scientific, Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) programado com o 

seguinte protocolo: 5 min a 94 ° C; 45 ciclos de 40 s a 94 ° C; 30 s variando entre 50,4 e 

53 ° C, de acordo com a temperatura de anelamento utilizada para cada primer (Tabela 

2); 1 min a 72 ° C; e uma extensão final durante 7 min a 72 ° C. Os produtos de 

amplificação foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados com 

brometo de etídio, visualizados sob luz ultravioleta e fotodocumentado. Os pesos 

moleculares foram estimados utilizando uma escala de DNA de 1 kb Ludwig para cada 

primer. 

 

2.3. Análise dos dados 

Os fragmentos de DNA amplificado foram analisados quanto à presença (1) ou 

ausência (0) de bandas de tamanho igual, e foi construída uma matriz binária. Com base 

nessa matriz binária, foi calculado o coeficiente de similaridade de Jaccard entre cada 

par de indivíduos (Jaccard, 1908). Foram utilizados coeficientes de similaridade para 

construir um dendrograma pelo método do grupo de pares não ponderado com média 

aritmética (UPGMA). Estas análises foram realizadas utilizando o software NTSYSpc 

2.0 (Rohlf, 2001).  

O índice de Shannon (I) e o índice marcador (MI) foram calculados utilizando o 

software GENALEX 6.5 (Peakal e Smouse, 2012). A ESTRUTURA v.2.3.3 foi 

utilizada para analisar a estrutura genética usando um método de agrupamento 

Bayesiano (Hubisz et al., 2009). Utilizou-se o modelo de "adição" com freqüências de 

alelos correlacionadas e simulações foram realizadas com uma queima de 100.000 

gerações e valores de K variando de 2 a 6 grupos. O número de grupos (K) foi 

determinado utilizando STRUCTURE HARVESTER (Earl e vonHoldt, 2012). 

 

3. Resultados 

Um alto nível de polimorfismo foi encontrado nos marcadores ISSR entre as 28 

plantas de M. lundiana de uma população nativa do “Parque Nacional de Itabaiana”, no 

estado de Sergipe. As localizações das bandas podem ser visualizadas nas imagens 

geradas pela fotodocumentação dos géis de agarose (Figura 1). Dos 35 primers testados, 
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20 foram polimórficos, uma vez que apresentaram bons padrões de amplificação, com 

144 bandas amplificadas observadas, sendo 135 polimórficas. Isto corresponde a 

93,75% de polimorfismo, variando de 3 (UBC826) a 17 (UBC815), e um número médio 

de 7,20 bandas por primer (Tabela 2). 

O coeficiente de similaridade usado para calcular a similaridade genética entre 

as 28 plantas de M. lundiana avaliadas a partir dos marcadores ISSR variaram entre 

0,15 e 0,87 com média de 0,49. Baixa diversidade genética foi observada entre 

MLU014 e MLU015, com índice de similaridade de 0,87, representando as plantas 

geneticamente mais semelhantes entre todos os pares avaliados. Por outro lado, 

MLU007 e MLU019 exibiram a maior diversidade, com um índice de similaridade de 

0,15. Houve 23 combinações de genótipos com diversidade genética intermediária (0,60 

a 0,78), e outras combinações com alta diversidade genética, uma vez que seus valores 

de similaridade no grupo foram abaixo de 0,6 (0,24 a 0,59; Tabela 3). 

Por meio da análise de agrupamento, três grupos foram formados de acordo com 

as distâncias genéticas de plantas (Figura 2). Grupo I: (67,86% das plantas) MLU001, 

MLU002, MLU003, MLU004, MLU005, MLU006, MLU018, MLU019, MLU020, 

MLU021, MLU022; MLU008, MLU011, MLU012, MLU014, MLU015, MLU017, 

MLU026 e MLU028, com índices de similaridade de Jaccard 0,4 e 0,87; Grupo II 

(17,86% de plantas) apresentaram índices de similaridade entre 0,6 e 0,78, e foi 

formado pelas calças MLU007, MLU009, MLU010, MLU013 e MLU016; e Grupo III 

(14,29% de plantas) mostrou índices de similaridade entre 0,4 e 0,78, e foi formado 

pelas plantas MLU023, MLU024, MLU025 e MLU027. 

Para determinar os padrões de diferenciação genética populacional, análise 

Bayesiana foi levada a cabo pelo software Structure e, de acordo com o método ΔK, o 

número mais provável de grupos foi K = 3 (Figura 3). A visualização gráfica da 

estrutura da populacional permitiu a identificação de duas plantas, MLU026 e MLU028, 

que continham uma mistura do material genético dos três grupos. 

 

4. Discussão 

Verificou-se que a população nativa de M. lundiana possui diversidade genética 

intermediária com base nos valores dos parâmetros de diversidade avaliados e pela 

divisão das 28 plantas em três grupos. Os resultados de diversidade genética obtidos 

neste estudo foram semelhantes aos relatados em um estudo sobre a diversidade química 
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de uma população de M. lundiana por Alves et al. (2016), que detectou alta diversidade 

química, e divisão em três grupos químicos.  

O índice de Shannon (I) apresentou um valor médio baixo (0,46), que foi inferior 

a 0,5. Esse índice de diversidade genética pode variar de 0 a 1, com menor diversidade 

genética representada por valores mais próximos de zero (Silva et al., 2011). 

Heterozigosidade, ou o índice de Nei, que mede a variabilidade genética que estima a 

variação entre indivíduos relacionados, foi considerado baixo, com um valor médio de 

0,30. 

O gráfico de barras obtido pela análise Bayesiana usando o software Estructure 

mostrou a formação de três grupos definidos pelas cores azul, vermelho e verde. 

MLU026 e MLU028 apresentaram parte de cada grupo, o que indica que estas plantas 

estão provavelmente localizadas dentro de um ponto de transição e / ou uma região de 

intenso intercâmbio de material genético. Tais plantas devem ser priorizadas para 

preservação, uma vez que podem ser úteis em futuros estudos visando o melhoramento 

genético da espécie. 

Pouca informação está disponível sobre a história da área de estudo. Entretanto, 

corredores de vegetação na paisagem estudada são de grande importância. O nível 

intermediário de diversidade genética observado no presente estudo pode ser explicado 

pelo tipo de polinização de M. lundiana (entomofilia), pela dispersão dos diásporos 

(zoocoria), pela proximidade das plantas e pelo fato de serem interligados por 

corredores de vegetação. 

Devido à importância de muitas espécies de plantas medicinais para uso popular, 

ou mesmo para uso na indústria farmacêutica, muitos estudos sobre a diversidade 

genética de populações nativas foram realizados. Em estudos com Senna reticulata e 

Pothomorphe umbellata, observou-se alta diversidade genética em populações nativas 

(Valle et al., 2013; Lima et al., 2015). Bandeira et al. (2010) observaram baixa 

diversidade genética entre populações nativas de Jaborandi. 

Poucos estudos usando marcadores ISSR foram relatados em plantas da família 

Myrtaceae. Ao estudar a estrutura genética espacial em escala fina de M. splendens em 

ambientes com fragmentos e em suas conexões, Brandão et al. (2011) observaram altos 

níveis de diversidade genética dentro das populações. Oliveira et al. (2014), ao estudar a 

distância genética entre plantas do gênero Psidium utilizando marcadores ISSR, 

observou alta variabilidade entre genótipos de goiaba, o que permite o cruzamento de 
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genótipos superiores com alta divergência. Mani et al. (2011), ao avaliar as distâncias 

genéticas em diferentes espécies de Psidium spp., obteve um total de 234 bandas 

polimórficas em 31 marcadores ISSR. Silva et al. (2011) avaliaram a variabilidade de 

plantas do gênero Manihot, e obtiveram um total de 154 bandas polimórficas usando 20 

primers. 

O uso de técnicas modernas, como as que envolvem marcadores moleculares, é 

extremamente importante em programas de melhoramento genético. Isto é devido à 

precisão das informações presentes no genoma, uma vez que não é afetada pelo 

ambiente. 

De acordo com Celestino et al. (2015), as ferramentas moleculares são cruciais 

para a caracterização da diversidade genética em plantas aromáticas e medicinais, isto é, 

embora as características agronômicas e químicas distingam os genótipos dos grupos, a 

composição de óleos essenciais pode ser alterada por fatores ambientais.  

A diversidade genética de plantas de M. lundiana de uma população nativa do 

“Parque Nacional de Itabaiana”, no estado de Sergipe, Brasil, é intermediária. As 

plantas MLU026 e MLU028 foram as mais adequadas para seleção em programas de 

melhoramento desta espécie, uma vez que possuem toda a diversidade genética presente 

nessas plantas. Os resultados encontrados neste estudo são importantes para a 

conservação desta espécie e destacam a necessidade de aumentar o número de 

marcadores moleculares, bem como o número de amostras para o estudo da diversidade 

genética no “Parque Nacional de Itabaiana”. 
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Tabela 1. Identificação de uma população nativa de 28 plantas de Myrcia lundiana do 

"Parque Nacional de Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil 

Planta Informação georreferenciada 

MLU001 11°44’17,9”S; 37°52’0,80”W 

MLU002 10°44’57,0”S; 37°20’24,6”W 

MLU003 10°44’58,0”S; 37°20’26,2”W 

MLU004 10°44’58,0”S; 37°20’25,0”W 

MLU005 10°44’57,7”S; 37°20’24,6”W 

MLU006 10°44’57,5”S; 37°20’26,0”W 

MLU007 10°44’57,5”S; 37°20’26,1”W 

MLU008 10°44’56,2”S; 37°20’26,3”W 

MLU009 10°44’58,1”S; 37°20’26,1”W 

MLU010 10°45’00,0”S; 37°20’26,0”W 

MLU011 10°44’57,7”S; 37°20’24,3”W 

MLU012 10°44’56,2”S; 37°20’26,5”W 

MLU013 10°45’8,30”S; 37°20’27,5”W 

MLU014 10°44’57,5”S; 37°20’26,5”W 

MLU015 10°44’54,5”S; 37°20’27,9”W 

MLU016 10°44’56,5”S; 37°20’24,0”W 

MLU017 10°44’16,6”S; 37°52’00,5”W 

MLU018 10°44’58,2”S; 37°20’26,1”W 

MLU019 10°44’56,8”S; 37°20’24,0”W 

MLU020 10°44’57,5”S; 37°20’26,0”W 

MLU021 10°44’57,6”S; 37°20’26,1”W 

MLU022 10°45’8,10”S; 37°20’17,5”W 

MLU023 10°45’8,10”S; 37°20’18,5”W 

MLU024 10°45’00,0”S; 37°20’26,0”W 

MLU025 10°44’57,7”S; 37°20’24,3”W 

MLU026 10°45’00,0”S; 37°20’26,0”W 

MLU027 10°44’57,7”S; 37°20’24,3”W 

MLU028 10°45’00,0”S; 37°20’26,0”W 
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Tabela 2. Temperatura de anelamento, sequência e os produtos amplificados utilizado para a análise de diversidade genética em M. lundiana 

a partir de uma população nativa do "Parque Nacional de Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil. 

Nome do primer Sequência (5’-3’) 
Lenght 

(bp) 

T° de 

anelamento 
Total de bandas 

Bandas 

polimórficas 
Polimorfismo (%) 

ISSR1 CAC ACA CAC ACA GG 500-2000 51,5°C 9 9 100,0 

ISSR3 CTC TCT CTC TCT CTC TTG 750-2000 51,5°C 8 8 100,0 

ISSR5 CTC TCT CTC TCT CTC TGC 1000-1500 51,5°C 6 6 100,0 

ISSR7 CAC ACA CAC ACA GT 1500-2000 51,5°C 4 4 100,0 

ISSR8 GAG AGA GAG AGA GG 1500-2000 52,8°C 9 9 100,0 

ISSR9 GTG TGT GTG TGT GG 1500-2000 55,0°C 9 9 100,0 

ISSR10 GAG AGA GAG AGA CC 500-1500 52,0°C 5 5 100,0 

ISSR11 GTG TGT GTG TGT CCC 750-2000 52,0°C 8 8 100,0 

UBC810 GAG AGA GAG AGA GAG AT 500-1000 50,4°C 8 8 100,0 

UBC811 GAG AGA GAG AGA GAG AC 500-1000 53,0°C 4 4 100,0 

UBC815 CTC TTC TCT CTC TCT CTG 500-2000 52,8°C 17 16 94,12 

UBC817 CAC ACA CAC ACA CAC AA 750-2000 50,4°C 11 9 81,82 

UBC823 TCT CTC TCT CTC TCT CC 750-1500 50,4°C 5 5 100,0 

UBC826 ACA CAC ACA CAC ACA CC 750-1500 52,8°C 3 3 100,0 

UBC834 AGA GAG AGA GAG AGY T 750-2000 52,8°C 6 0 00,00 

UBC835 AGA GAG AGA GAG AGA GYC 1500-2000 55,0°C 4 4 100,0 

UBC855 ACA CAC ACA CAC ACY T 500-2000 53,0°C 5 5 100,0 

UBC856 ACA CAC ACA CAC ACA CYA 500-1500 50,4°C 8 8 100,0 

UBC857 ACA CAC ACA CAC ACY G 750-2000 53,0°C 9 9 100,0 

UBC858 TGT GTG TGT GTG TGT GRT 500-2000 53,0°C 6 6 100,0 
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Tabela 3. Matriz gerada com base no coeficiente de similaridade de Jaccard a partir de uma população nativa de 28 plantas de Myrcia 

lundiana do "Parque Nacional de Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil 
Plants MLU001 MLU002 MLU003 MLU004 MLU005 MLU006 MLU007 MLU008 MLU009 MLU010 MLU011 MLU012 MLU013 MLU014 MLU015 MLU016 MLU017 MLU018 MLU019 MLU020 MLU021 MLU022 MLU023 MLU024 MLU025 MLU026 MLU027 MLU028 

MLU001 -                            

MLU002 0,78 -                           

MLU003 0,69 0,69 -                          

MLU004 0,68 0,81 0,71 -                         

MLU005 0,70 0,80 0,74 0,84 -                        

MLU006 0,65 0,72 0,59 0,66 0,72 -                       

MLU007 0,26 0,30 0,24 0,33 0,26 0,34 -                      

MLU008 0,61 0,59 0,56 0,65 0,61 0,54 0,36 -                     

MLU009 0,24 0,27 0,26 0,31 0,28 0,34 0,66 0,38 -                    

MLU010 0,23 0,26 0,29 0,34 0,34 0,34 0,67 0,36 0,78 -                   

MLU011 0,55 0,61 0,51 0,59 0,66 0,69 0,35 0,60 0,37 0,38 -                  

MLU012 0,47 0,54 0,54 0,53 0,59 0,65 0,33 0,57 0,39 0,37 0,70 -                 

MLU013 0,34 0,40 0,29 0,38 0,36 0,43 0,71 0,34 0,57 0,59 0,48 0,38 -                

MLU014 0,50 0,57 0,50 0,56 0,54 0,62 0,47 0,69 0,42 0,41 0,72 0,72 0,51 -               

MLU015 0,52 0,60 0,51 0,58 0,60 0,69 0,47 0,65 0,44 0,43 0,76 0,81 0,49 0,87 -              

MLU016 0,25 0,28 0,33 0,28 0,32 0,35 0,60 0,33 0,68 0,62 0,40 0,43 0,66 0,43 0,48 -             

MLU017 0,55 0,52 0,61 0,53 0,51 0,58 0,40 0,59 0,38 0,38 0,63 0,66 0,46 0,77 0,79 0,44 -            

MLU018 0,78 0,68 0,76 0,70 0,68 0,66 0,26 0,57 0,25 0,25 0,53 0,49 0,34 0,47 0,49 0,29 0,58 -           

MLU019 0,60 0,65 0,58 0,69 0,69 0,57 0,15 0,52 0,18 0,17 0,48 0,45 0,26 0,42 0,44 0,19 0,41 0,71 -          

MLU020 0,70 0,71 0,76 0,72 0,72 0,60 0,22 0,54 0,24 0,23 0,54 0,49 0,32 0,50 0,49 0,29 0,62 0,86 0,70 -         

MLU021 0,68 0,74 0,67 0,82 0,83 0,67 0,27 0,62 0,28 0,27 0,58 0,54 0,35 0,52 0,54 0,31 0,50 0,78 0,80 0,80 -        

MLU022 0,71 0,82 0,65 0,79 0,74 0,68 0,32 0,59 0,26 0,26 0,55 0,54 0,40 0,57 0,57 0,28 0,52 0,81 0,73 0,78 0,82 -       

MLU023 0,46 0,40 0,54 0,50 0,45 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,25 0,23 0,29 0,24 0,25 0,30 0,33 0,53 0,38 0,54 0,50 0,45 -      

MLU024 0,50 0,45 0,53 0,49 0,43 0,35 0,37 0,44 0,41 0,37 0,29 0,25 0,34 0,31 0,30 0,33 0,38 0,56 0,40 0,59 0,50 0,50 0,81 -     

MLU025 0,32 0,36 0,34 0,39 0,35 0,42 0,42 0,33 0,51 0,47 0,31 0,30 0,38 0,33 0,32 0,40 0,29 0,41 0,34 0,41 0,43 0,42 0,58 0,60 -    

MLU026 0,49 0,46 0,55 0,48 0,44 0,48 0,30 0,55 0,36 0,34 0,54 0,56 0,28 0,56 0,58 0,30 0,71 0,59 0,42 0,60 0,50 0,50 0,45 0,45 0,42 -   

MLU027 0,32 0,26 0,34 0,26 0,28 0,32 0,44 0,30 0,51 0,47 0,33 0,40 0,40 0,33 0,40 0,45 0,46 0,38 0,21 0,40 0,32 0,29 0,48 0,52 0,47 0,51 -  

MLU028 0,64 0,62 0,63 0,55 0,59 0,52 0,24 0,54 0,28 0,26 0,55 0,54 0,35 0,49 0,54 0,33 0,61 0,69 0,55 0,74 0,66 0,60 0,43 0,45 0,30 0,63 0,51 - 
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Figura 1. Géis de agarose mostrando os perfis eletroforéticos de ISSR amplificada 

utilizando iniciadores UBC856 (A), UBC823 (B) e UBC835(C) a partir de uma 

população nativa de 28 plantas de Myrcia lundiana do "Parque Nacional de Itabaiana", 

no estado de Sergipe, Brasil. 
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Figura 2: Dendrograma gerado pela análise UPGMA dos índices de similaridade de 

Jaccard a partir de uma população nativa de 28 plantas de Myrcia lundiana do "Parque 

Nacional de Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil. 
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Figura 3. Resultados do STRUCTURE a partir de uma população nativa de 28 plantas 

de Myrcia lundiana do "Parque Nacional de Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil, 

com K = 3. Cada barra vertical representa uma adesão, com a cor indicando associação 

do grupo. 
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CAPÍTULO III: QUIMIOTIPOS DE Myrcia lundiana KIAERSK E SEUS 

COMPOSTOS MAJORITÁRIOS APRESENTAM ATIVIDADES 

DIFERENCIADAS SOBRE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS 
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RESUMO 

No presente trabalho avaliou-se a atividade antifúngica de óleos essenciais de 

quimiotipos de Myrcia lundiana dos seus compostos majoritários sobre os fungos 

Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e Colletotrichum musae. Os óleos essenciais 

foram obtidos hidrodestilação e analisados por CGEM/DIC. Para avaliação da atividade 

antifúngica foram testados os óleos essenciais e os compostos majoritários nas 

concentrações: 0,1 mL/L até encontrar o efeito fungicida. Os principais compostos 

presentes no óleo essencial foram 1,8-cineol, isopulegol e citral. Os quimiotipos (MLU-

005 e MLU-019) proporcionaram 100% de inibição do crescimento micelial para o 

fungo F. pallidoroseum a partir da concentração 1,1 mL/L (Concentração Inibitória 

Mínima – CIM), para o quimiotipo (MLU-022) melhor concentração fungicida mínima 

(CFM) de 0,3 mL/L. Para F. solani, os óleos essenciais dos quimiotipos (MLU-005 e 

MLU-019) apresentaram CIM nas concentrações de 7,0 e 5,0 mL/L. O óleo essencial do 

quimiotipo (MLU-022) apresentou CFM de 0,6 mL/L. Observou-se CIM diferenciado 

para os três quimiotipos estudados para o fungo C. musae, variando de 0,4 mL/L para o 

quimiotipo (MLU-005), 0,5 mL/L para o quimiotipo (MLU-022) e 0,7 mL/L para o 

quimiotipo (MLU-019), apresentando melhor CFM para o quimiotipo MLU-005 de 0,5 

mL/L. Os compostos majoritários testados separadamente, apresentaram melhores 

valores de CIM frente aos seus quimiotipos, exceto, para o composto 1,8-cineol, que 

apresentou menor inibição do crescimento micelial para os três fungos testados, 

sugerindo que o perfil químico ou a presença de  algum outro composto presente no 

óleo essencial pode estar atuando na inibição do crescimento dos três fungos estudados. 

O composto isopulegol, proporcionou menor CFM para o fungo C. musae (0,4517 

mL/L), em relação aos fungos F. pallidoroseum e do F. solani onde apresentou CFM de 

0,4927 mL/L. O composto citral proporcionou um menor CFM sobre o fungo C. musae 

(0,1668 mL/L), em relação aos demais fungos testados. Os óleos essenciais de 

quimiotipos de M. lundiana e seus compostos majoritários apresentaram potencial para 

o controle dos fitopatógenos estudados, podendo ser considerados como uma alternativa 

para a agricultura, uma vez que em concentrações mais baixas apresentaram efeito 

inibitório e fungicida frente a estes organismos. 

 

Palavras chave: Myrcia lundiana, óleo essencial, controle alternativo, Fusarium 

pallidoroseum, Fusarium solani e Colletotrichum musae. 
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1.Introdução 

O crescimento populacional diminuiu as áreas apropriadas ao cultivo agrícola e 

aumentou a demanda por alimentos. As previsões de crescimento populacional revelam 

que no ano de 2050 a população mundial chegue aos nove bilhões de habitantes (Carrer 

et al., 2010). Tornando um desafio a produção de alimentos que supra as necessidades 

desse quantitativo é um desafio. Diante de todos os fatores que reduzem a produção de 

alimentos, as doenças fúngicas são de grande impacto na agricultura, pois seu caráter 

destrutivo afeta toda a produção. 

Dentre os fitopatógenos de interesse na agricultura destacam-se os fungos 

Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e Colletotrichum musae. A espécie F. 

pallidoroseum existe como saprófita, podendo atuar como patógeno causando 

deterioração de plantas, podridão de raízes, frutos pós-colheita ou deterioração de 

folhas em grandes variedades de plantas, e fazer parte de um complexo de doenças, 

quando está presente juntamente com outros fungos e fitonematóides (Terao et al., 

2009). Já O fungo F. solani causador de doenças em diversas culturas como batata, 

mandioca e inhame (podridão de tubérculos), ervilha (apodrecimento do caule), soja 

(síndrome da morte súbita) e feijão (podridão radicular seca) (Cruz et al., 2015; 

Sameza et al., 2016). Outro fitopatógeno importante na agricultura é o C. musae, 

agente causador da antracnose em bananeira, o qual prejudica a comercialização e o 

consumo in natura, podendo ocasionar danos de até 40% da produção (Pessoa et al., 

2007; Rozwalka et al., 2010).  

O controle atual desses fungos tem sido feito com a utilização massiva de 

fungicidas, algumas vezes sem registro para a cultura, em virtude de haver poucos 

produtos registrados para tal cultura, acarretando a contaminação química dos 

produtos, com o risco de serem rejeitados pelos importadores, bem como causando o 

aparecimento de raças resistentes a estes fitopatógenos. Portanto, a redução ou 

eliminação de agrotóxicos no controle das doenças é hoje um imperativo econômico e 

não mais uma opção (Terao et al., 2009). 

Nesse contexto, para manter a sustentabilidade e a viabilidade econômica da 

cultura, é fundamental que se invista em estratégicas de controle alternativo, utilizando 

de maneira integrada tecnologias “limpas”, buscando reduzir, ou mesmo eliminar riscos 

de contaminação química, garantindo a qualidade do produto, preservando a saúde da 

população, assegurando assim a sua competitividade (Terao et al., 2009). 
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Dentre as plantas com grande potencial antifúngico encontra-se a espécie Myrcia 

lundiana, pertencente à família Myrtaceae. É um arbusto, que produz óleo essencial 

com altos teores de 1,8-cineol, isopulegol, neral, geranial e ácido nerólico (Alves et al., 

2016). Já foi comprovada a atividade do óleo essencial desta espécie sobre o fungo 

Lasiodiplodia theobromae. Porém há poucos estudos a respeito da ação do óleo 

essencial desta planta sobre outros fungos fitopatógenos que causam prejuízos na 

agricultura. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade do óleo 

essencial de quimiotipos de M. lundiana e dos seus compostos majoritários 1,8-cineol, 

citral e isopulegol sobre os fungos fitopatogênicos F. pallidoroseum, F. solani e C. 

musae. 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Material vegetal e método de extração  

Os óleos essenciais dos quimiotipos MLU-005, MLU-019 e MLU-022 foram 

caracterizados por Alves et al. 2016. As folhas foram coletadas no município de Areia 

Branca, Estado de Sergipe, no Nordeste do Brasil. As plantas foram desfolhadas 

manualmente e secas em estufa com circulação forçada de ar a 40 ºC por cinco dias. O 

óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho Clevenger modificado, 

utilizando 50 g de folha seca por 140 minutos (Ehlert et al., 2006). Os óleos essenciais 

foram coletados e armazenados em frascos âmbar, à -20 ºC até análise da composição 

química. Os compostos 1,8-cineol, isopulegol e citral foram adquiridos comercialmente 

da empresa Sigma-Aldrich.  

 

2.2. Análises cromatográficas 

A análise da composição química dos óleos essenciais foi realizada utilizando 

um CG/EM/DIC (GCMSQP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) equipado 

com um amostrador com injeção automática AOC-20i (Shimadzu). As separações 

foram realizadas em uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek (5%-

difenil-95%dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 m de 

espessura de filme, em um fluxo constante de Hélio 5.0 com taxa de 1,0 mL min-1. A 

temperatura de injeção foi de 280 °C, 1,0 μL (10 mg mL-1) de amostra foi injetado, 

com uma razão de split de 1:30. A programação de temperatura do forno iniciou-se a 

partir de 50 °C (isoterma durante 1,5 min), com um aumento de 4 °C min-1, até 200 °C, 
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em seguida, a 10 °C min-1 até 300 °C, permanecendo por 5 min. Para o CG/EM as 

moléculas foram ionizadas por impacto de elétrons com energia de 70 eV. Os 

fragmentos analisados por um sistema quadrupolar programado para filtrar 

fragmentos/íons com m/z na ordem de 40 a 500 Da e detectados por um multiplicador 

de elétrons. O processamento de dados foi realizado com software CGMS Postrun 

Analysis (Labsolutions-Shimadzu). O processo de ionização para o CG/DIC foi 

realizado pela chama proveniente dos gases hidrogênio 5.0 (30 mL min-1) e ar sintético 

(300 mL min-1). As espécies coletadas, e a corrente elétrica gerada foi amplificada e 

processada. O processamento de dados foi realizado utilizando o software CG Postrun 

Analysis (Labsolutions- Shimadzu).  

 A identificação dos constituintes foi realizada com base na comparação dos 

índices de retenção da literatura (Adams, 2007). Para o índice de retenção foi utilizando 

a equação de Van den Dool e Kratz (1963) em relação a uma série homóloga de n-

alcanos (nC9- nC33). Também foram utilizadas três bibliotecas do equipamento 

WILEY8, NIST107 e NIST21 que permite a comparação dos dados dos espectros com 

aqueles constantes das bibliotecas utilizando um índice de similaridade de 90%. 

 

2.3. Atividade antifúngica 

Foram utilizadas culturas puras dos fungos Fusarium pallidoroseum, Fusarium 

solani e Colletotrichum musae, fornecidos pelo Laboratório de Fitopatologia da 

Universidade Federal de Sergipe. A atividade antifúngica dos óleos essenciais foi 

avaliada contra o fungo em ensaio por contato com base na inibição do crescimento 

micelial (Chang et al., 2008). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 

com três repetições. Os óleos essenciais e os compostos majoritários foram 

homogeneizados em DMSO (Dimetilsulfóxido) a 1% e misturados ao meio de cultura 

ABD (Agar Batata Dextrose, HIMEDIA). Foram testadas concentrações a partir de 0,1 

mL/L de óleo essencial até encontrar o efeito fungicida para cada quimiotipo. Os 

compostos majoritários de cada quimiotipo foram testados de acordo com suas 

proporções dentro do óleo essencial, até encontrar o efeito fungicida.  

As soluções foram vertidas em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro e cada 

placa foi inoculada, no centro, com um disco de 7 mm de diâmetro da cultura do fungo 

e incubadas em câmara B.O.D à temperatura de 22 ± 3 ºC com fotoperíodo de 12 horas. 

A avaliação foi realizada por medições do diâmetro micelial (média de duas medidas 
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diametralmente opostas), utilizando-se um paquímetro, 96 horas após a incubação. 

Foram usadas como controle, placas de Petri contendo apenas ABD. Ao final das 

avaliações, calculou-se a porcentagem de inibição do crescimento do fungo (PIC) dos 

tratamentos em relação ao controle utilizando-se a fórmula: PIC = [(diâmetro do 

controle – diâmetro do tratamento) / diâmetro do controle )] x 100.  

Para avaliar o perfil fungistático e fungicida dos óleos essenciais e compostos 

majoritários, realizou-se a transferência dos discos miceliais, dos tratamentos que não 

apresentaram crescimento visível, para novas placas de Petri contendo somente o meio 

de cultura ABD, realizou-se a avaliação até as 96 h.  A Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) foi considerada a menor concentração na qual não houve crescimento do fungo 

após a transferência. A Concentração Fungicida Mínima (CFM) foi considerada a 

menor concentração em que não foi observado o crescimento micelial, após a 

transferência. 

 

2.4. Análises estatísticas 

As médias da porcentagem de inibição do crescimento micelial com os 

respectivos desvios padrão das médias foram obtidos com o programa Graph Pad 

Prism® (média ±DPM). 

 

3. Resultados e discussão 

A análise química do óleo essencial de três quimiotipos de M. lundiana foi 

caracterizada pela presença de terpenos (Tabela 1). O quimiotipo MLU-005 apresentou 

1,8-cineol (25,93%), ácido nerólico (24,44%), β-pineno (11,39%) e α-terpineol (7,13%) 

como compostos majoritários, para o quimiotipo MLU-019 seus compostos majoritários 

foram isopulegol (41,06%), ácido nerólico (20,09%), neo-isopulegol (15,26%) e 1,8-

cineol (14,46%). O quimiotipo MLU-022 apresentou o citral (neral + geranial) (55,59% 

= 24,25% (neral) + 31,34% (geranial)), o 1,8-cineol (11,89%), β-pineno (9,93%) e α-

pineno (5,00%). 

Todos os quimiotipos do óleo essencial de M. lundiana apresentaram atividade 

antifúngica sobre os fungos F. pallidoroseum, F. solani e C. musae, destacando-se os 

quimiotipos representados pelos compostos majoritários isopulegol e citral (Tabela 2 e 

3).  Os fungos Fusarium pallidoroseum e Fusarium solani apresentaram crescimento 

micelial semelhante para os óleos essenciais MLU-005 e MLU-019 até as primeiras 48 
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horas, o mesmo acontecendo para os compostos majoritários isopulegol e citral (Figuras 

1 e 2). O fungo Colletotrichum musae apresentou crescimento total em seu controle em 

48 horas de avaliação, divergindo dos demais fungos testados (Figura 3). 

O óleo essencial do quimiotipo MLU-005 com alto teor de 1,8-cineol (25,93%) 

na sua composição química, proporcionou 100% de inibição do crescimento micelial a 

partir da concentração 1,1 mL/L (Concentração Inibitória Mínima – CIM) para o fungo 

F. pallidoroseum e 7,0 mL/L para o fungo F. solani. Observou-se melhor atividade do 

óleo essencial MLU-005 para o fungo C. musae, com CIM de 0,2 mL/L, 

proporcionando melhor concentração fungicida mínima (CFM) de 0,3 mL/L (Tabela 2). 

O óleo essencial MLU-005 apresentou atividade antifúngica pronunciada, já o 1,8-

cineol, um de seus compostos majoritários apresentou atividade antifúngica moderada 

(Tabelas 2 e 3).  

O composto 1,8-cineol foi o mais abundante no óleo essencial MLU-005 testado 

neste trabalho, por essa razão esperava-se que este composto fosse o responsável pela 

ação antifúngica do óleo essencial (Tabela 1). Entretanto, observando a tabela 3, pode-

se concluir que a eficiência do óleo essencial não está diretamente ligada à presença do 

composto 1,8-cineol. Provavelmente outro composto presente no óleo essencial ou a 

junção de alguns compostos é responsável pelo controle micelial ou então é o efeito 

sinérgico. A interação sinérgica dos seus constituintes e a existência de compostos 

minoritários com marcada atividade antifúngica, são hipóteses prováveis para justificar 

o fato da atividade antifúngica do óleo essencial MLU-005 ser superior à do seu 

composto majoritário (Koroch et al., 2007; Bossole & Juliani, 2012)  

Resultados semelhantes foram observados ao avaliar a atividade fungitóxica 

sobre a inibição micelial dos fitopatógenos Rhizoctonia solani e Sclerotium rolfsi ao 

testar o 1,8-cineol (Gonçalves et al., 2015). Por outro lado, este composto foi ativo no 

controle do S. rolfsii em ensaios in vivo (Derbalah et al., 2012). No entanto, tais autores 

não avaliaram o efeito do composto puro.  

O óleo essencial MLU-019 e seu composto majoritário, isopulegol, apresentou a 

mesma CIM (1,1 mL/L) frente ao fungo F. pallidoroseum (Tabelas 2 e 3). Com isso é 

possível afirmar que o composto isopulegol isoladamente apresenta capacidade 

fungicida para o fungo testado, o mesmo não acontecendo com os demais fungos, 

principalmente para o fungo C. musae que apresentou mais sensibilidade ao óleo 

essencial MLU-019 com CFM (0,8 mL/L) que ao seu isolado com CFM de (1,1mL/L) 
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(Tabela 2). O isopulegol, é um monoterpeno álcool, presente no óleo essencial de 

diversas espécies. Sua ação inibitória pode estar associada ao seu caráter lipofílico. O 

caráter lipofílico proporciona uma maior afinidade por fases orgânicas, como as 

membranas biológicas, sendo mais facilmente dispersável de forma completa em meios 

orgânicos. Dessa forma é possível desencadear efeitos tóxicos na estrutura e na função 

das membranas das células dos organismos, como alterações na fluidez e 

permeabilidade e interação com componentes internos da célula (Trombeta et al., 2005; 

Coelho & Santos, 2007).  

O óleo essencial MLU-022, apresentou CIM igual ao isolado citral frente ao 

fungo F. solani (0,5 mL/L) (tabela 2), o fungo F. pallidoroseum apresentou CIM mais 

baixo para o óleo essencial (0,2 mL/L), ou seja, a permeabilidade da parede celular 

desse fungo é mais sensível a mistura dos compostos do óleo essencial. Já para o fungo 

C. musae o CIM foi mais baixo para o composto isolado citral (0,2 mL/L) (Tabela 3). O 

Citral (3,7-dimetil-2,6-octadienal) é uma mistura de dois aldeídos monoterpênicos 

acíclicos isoméricos: geranial (E-citral) e neral (Z-citral) (Coelho & Santos, 2007). O 

citral é um agente antimicrobiano, com atividade antifúngica sobre Penicillium 

digitatum, causador de doenças pós-colheita em citrus, onde o citral modificou a 

morfologia mitocondrial e a função da parede celular desse fitopatógeno, causando uma 

diminuição do nível de oxigênio e da frequência respiratória, levando a um aumento da 

permeabilidade da membrana fúngica pela ação deste fitoquímico sobre a parede celular 

(Rozwalka et al., 2010; Fan et al., 2014).  

Para os fungos F. pallidoroseum e F. solani, o óleo essencial mais promissor foi 

o MLU-022, para o fungo C. musae foi o MLU-005. Já para os compostos majoritários 

o citral foi o mais promissor para os três fungos testados. Sugere-se que o mecanismo de 

ação das amostras testadas sobre os fungos fitopatogênicos atuou sobre os princípios do 

sinergismo e antagonismo (Tian et al., 2012). Observou-se que o óleo essencial ou seu 

composto majoritário puro apresentaram sensibilidade diferente em ambos os fungos 

testados, onde o C. musae foi mais sensível que o F. solani.  Estudos sobre o 

mecanismo dos óleos essenciais fúngica indicam que essa atividade também pode ser 

atribuída à presença dos compostos fenólicos e terpenóides que compõem sua estrutura 

(Khan et al., 2011). Supõe-se ainda que tal efeito sobre as paredes celulares dos fungos 

pode estar associado à oxidação de lipídeos da membrana celular induzida por alguns 

dos constituintes do óleo (Gilles et al., 2010). 
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Em uma revisão das propriedades antimicrobianas de óleos essenciais, os óleos 

essenciais destacaram devido a sua característica lipofílica, os óleos passam pela parede 

celular e membrana plasmática, podendo afetar suas estruturas (Montanari et al., 2012). 

Essa propriedade citotóxica dos óleos essenciais é muito importante na aplicação desses 

extratos vegetais na agricultura, uma vez que podem ser eficazes no controle de 

fitopatógenos. Compostos avaliados em sua forma pura, mostram ação antimicrobiana 

em diferentes estudos (Bakkali et al, 2008; Regnier et al., 2008; Dan et al., 2010; 

Hussain et al., 2010; Combrinck et al., 2011). Ressalta-se também a importância da 

hidrofobicidade dos óleos essenciais e de seus constituintes, visto que são capazes de 

interagir com a camada lipídica das membranas celulares, causando alterações em suas 

estruturas e as tornando menos seletivas, podendo ocasionar o extravasamento de ions e 

outros constituintes celulares (Kumar et al., 2008).  

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que os óleos essenciais e seus 

compostos majoritários demonstraram atividade antifúngica, com eficácia sobre os 

fungos F. pallidoroseum, F. solani e C. musae, com exceção do MLU-005, onde o seu 

óleo essencial foi mais ativo que o composto majoritário o 1,8-cineol e que sua 

atividade pode estar relacionada com diferentes combinações dos teores de seus 

compostos majoritários. Ressalta-se que o mesmo óleo essencial, com mesma 

concentração, apresenta fungitoxicidade diferente entre patógenos. Os óleos essenciais 

de Myrcia lundiana e seus compostos majoritários apresentaram grande potencial para o 

controle dos fungos avaliados, uma vez que doses pequenas reduziram 

significativamente o crescimento micelial desses patógenos, podendo ser usado como 

uma opção de controle em cultivos orgânicos ou em sistemas de manejo integrado. 

 

4. Conclusões  

 Os óleos essenciais de Myrcia lundiana apresentaram grande potencial para o 

controle dos fungos avaliados, com CIM e CFM variando de 0,2 a 8,0 mL/L para os três 

fungos testados. Seus compostos majoritários isopulegol e citral apresentaram valores 

de CIM variando 0,2 a 1,1 mL/L e CFM variando de 0,3 a 1,2 mL/L para os fungos 

avaliados. Podendo ser usado como uma opção de controle em cultivos orgânicos ou em 

sistemas de manejo integrado. 
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Tabela 1. Composição química dos óleos essenciais dos três quimiotipos de M. 

lundiana de acordo com Alves et al. (2016). 

Compostos IRRl MLU-

005 

MLU-019 MLU-022 

-pineno 932 5,64 0,92 5,00 

-pineno 974 11,39 0,67 9,93 

p-cymeno 1020 1,54 0,94 1,86 

1,8-cineol 1026 25,93 14,46 11,89 

linalol 1095 1,46 2,54 1,33 

neo isopulegol 1143 0,26 - - 

isopulegol 1145 - 41,06 - 

citronelal 1148 - - - 

iso-isopulegol 1155 - 15,26 - 

neo iso-isopulegol 1174 - 2.11 - 

terpinen-4-ol 1174 4,42 2,07 1,66 

-terpineol 1186 7,13 3,15 3,16 

citronelol 1223 - 3,17 - 

neral 1235 0,23 - 24,25 

geranial 1249 0,34 - 31,34 

metil nerolato 1280 2,61 0,20 - 

metil<8-hydroxy-neo> 1339 - 1,24 - 

Ácido nerólico 1347* 24,44 20,09 - 

E-cariofileno 1417 1,11 2,53 - 

trans--bergamoteno 1436 - 0,31 - 

-selineno 1489 1,53 - 0,34 

-selineno 1498 1,13 - 2,16 

óxido de cariofileno 1582 4,56 3,13 0,36 

Z--trans-bergamotol 1713 - 0,42 - 

IRRl: Índice de retenção relativo - literatura (Adams, 2007). * Watanabe et al. (2005). 
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Tabela 2. Porcentagem de inibição do crescimento micelial (média ± erro padrão da 

média) dos fungos fitopatogênicos Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e 

Colletotrichum musae em função de concentrações dos óleos essenciais dos três 

quimiotipos de M. lundiana, após 96 horas de incubação.  
Concentração de oleo essencial  Inibição do crescimento micelial (%) de fungos fitopatogênicos 

(mL/L) F. pallidoroseum F. solani C. musae 

Planta MLU-005 (quimiotipo 1,8-

cineol) 
   

0.1 39,55 ± 0,73 18,80 ± 0,52 61,26 ± 0,98 

0.3 --- --- 89,58 ± 0,79 

0.4 --- --- 100,0 ± 0,00* 

0.5 --- --- 100,0 ± 0,00** 

1.0 87.14 ± 0,55 43,61 ± 1,22 --- 

1,1 100,0 ± 0,00* --- --- 

1,2 100,0 ± 0,00** --- --- 

6,0 --- 83,33 ± 2,06 --- 

7,0 --- 100,0 ± 0,00* --- 

8,0 --- 100,0 ± 0,00** --- 

Planta MLU-019 (quimiotipo 

isopulegol) 
  

 

0,1 29,55 ± 1,11 18,65 ± 0,73 25,44 ± 3,25 

0,5 57,25 ± 0,74 32,67 ± 2,16 --- 

0,6 --- --- 83,33 ± 2,07 

0,7 --- --- 100,0 ± 0,00* 

0,8 --- --- 100,0 ± 0,00** 

1,0 87,26 ± 0,73 45,25 ± 2,64  --- 

1,1 100,0 ± 0,00* --- --- 

1,2 100,0 ± 0,00** --- --- 

4,0 --- 95,67 ± 2,63 --- 

5,0 --- 100,0 ± 0,00* --- 

6,0 --- 100,0 ± 0,00** --- 

Planta MLU-022 (quimiotipo citral)    

0,1 87,14 ± 0,55 16,55 ± 4,50  27,98 ± 10,87 

0,2 100,0 ± 0,00* --- --- 

0,3 100,0 ± 0,00** --- --- 

0,4 --- 83,33 ± 2,06 83,43 ±2,06  

0,5 --- 100,0 ± 0,00* 100,0 ± 0,00* 

0,6 --- 100,0 ± 0,00** 100,0 ± 0,00** 

* Atividade fungistática; ** atividade fungicida, 
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Tabela 3. Porcentagem de inibição do crescimento micelial (média ± erro padrão da 

média) dos fungos fitopatogênicos Fusarium pallidoroseum, Fusarium solani e 

Colletotrichum musae em função de concentrações dos compostos majoritários 1,8-

cineol, isopulegol e citral, após 96 horas de incubação. 
Concentração de composto 

majoritário  

Equivalência em óleo 

essencial  

Inibição do crescimento micelial (%) de fungos 

fitopatogênicos 

(mL/L) (mL/L) F, pallidoroseum F, solani C, musae 

1,8-cineol MLU-005    

0,0259 0,1 63,97 ± 2,01  27,29 ± 2,16  27,88 ± 2,14  

0,1297 0,5 66,86 ± 7,25 29,47 ± 7,37 30,04 ± 7,31 

0,2593 1,0 69,75 ± 4,02 40,36 ± 3,56 35,44 ± 5,69 

1,2965 5,0 71,36 ± 8,21 43,35 ± 2,36 40,84 ± 3,53 

2,5930 10,0 74,26 ± 3,90  52,37 ± 5,74  43,81 ± 2,34  

Isopulegol MLU-019    

0,0411 0,1 61,70 ± 0,70 62,15 ± 4,50 15,13 ± 2,41 

0,3695 0,9 --- --- 75,49 ± 1,63 

0,4106 1,0 83,52 ± 3,29  84,20 ± 1,25  100,0 ± 0,00* 

0,4517 

1,1 
100,0 ± 0,00* 100,0 ± 0,00* 

100,0 ± 

0,00** 

0,4927 

1,2 100,0 ± 0,00** 100,0 ± 

0,00** 

--- 

Citral MLU-022    

0,0556 0,1 68,80 ± 0,80 54,52 ± 3,40 81,09 ± 2,47  

0,1112 0,2 --- --- 100,0 ± 0,00* 

0,1668 

0,3 
--- --- 

100,0 ± 

0,00** 

0,2224 0,4 --- 83,52 ± 3,29  --- 

0,2780 0,5 85,52 ± 3,20 100,0 ± 0,00* --- 

0,3335 

0,6 
100,0 ± 0,00* 

100,0 ± 

0,00** 
--- 

0,3891 0,7 100,0 ± 0,00** --- --- 

* Atividade fungistática; ** atividade fungicida, 
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Figura 1 Crescimento do diâmetro micelial em função do tempo, para os óleos 

essenciais MLU-005, MLU-019, MLU-022 e seus compostos majoritários 1,8-cineol, 

isopulegol e citral durante 144 dias de avaliação para o fungo Fusarium pallidoroseum. 
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Figura 2. Crescimento do diâmetro micelial em função do tempo, para os óleos 

essenciais MLU-005, MLU-019, MLU-022 e seus compostos majoritários 1,8-cineol, 

isopulegol e citral durante 144 dias de avaliação para o fungo Fusarium solani. 
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Figura 3. Crescimento do diâmetro micelial em função do tempo, para os óleos 

essenciais MLU-005, MLU-019, MLU-022 e seus compostos majoritários 1,8-cineol, 

isopulegol e citral durante 144 dias de avaliação para o fungo Colletotrichium musae. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Os óleos essenciais das plantas nativas de M. lundiana do Estado de Sergipe, 

devido à ampla diversidade química apresentada, poderão futuramente ser utilizados na 

obtenção de bioprodutos para serem utilizados tanto na agropecuária quanto na área 

medicinal. As plantas poderão também ser conservadas em bancos de germoplasma 

para serem utilizadas em programas de melhoramento genético da espécie.  

A diversidade genética das plantas de M. lundiana do "Parque Nacional de 

Itabaiana", no estado de Sergipe, Brasil, é intermediária. Os resultados encontrados 

neste estudo são importantes para a conservação desta espécie, e aponta para a 

necessidade de aumentar o número de plantas para o estudo da diversidade genética do 

"Parque Nacional de Itabaiana". 

O óleo essencial das plantas de M, lundiana do Estado de Sergipe, apresentaram 

atividade fungicida contra L. theobromae, F. pallidoroseum, F. solani e C. musae. Os 

resultados são promissores para o desenvolvimento de formulações que viabilizem sua 

utilização na agropecuária como uma alternativa mais segura, minimizando assim, os 

impactos da utilização indiscriminada de produtos sintéticos. 
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