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1 Resumo Geral 

A agricultura no Brasil, apesar dos avanços tecnológicos, os problemas 

fitossanitários acometem as lavouras, comprometendo todo o processo 

produtivo, além do potencial de risco à saúde humana e contaminação do 

ambiente, com o uso dos fungicidas sintéticos. O uso de extratos de plantas com 

potencial fungicida é uma das estratégias de controle de patogenos, por serem 

em geral menos persistentes no meio ambiente e são seguros para mamíferos 

e outros organismos não-alvo. Assim, o objetivo foi investigar o potencial do 

extrato etanólico de Piper umbellatum L. no crescimento micelial dos fungos 

Rhizoctonia solani e Macrophomina phaseolina o que contempla a linha de 

pesquisa em Produção Agropecuária Sustentável. As folhas de P. umbellatum 

família Piperaceae foram coletadas de 10 matrizes, na horta de Plantas 

Medicinais e Aromáticas da Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, 

MS, Brasil e, as amostras foram depositadas no Herbário da Instituição. O extrato 

etanólico bruto foi obtido das folhas frescas e foi submetido à prospecção 

fitoquímica e doseamento de compostos fenólicos e flavonoides. Os isolados 

fitopatogênicos foram provenientes da coleção de Microrganismos 

Fitopatogênicos do Laboratório de Fitopatologia. Para avaliação das habilidades 

fungicida e ou fungistática, os fungos fitopatogênicos foram crescidos 

previamente em meio de cultura BDA (batata dextrose ágar), foi realizado o teste 

de crescimento micelial, em meio de cultura BDA nas concentrações de 800, 

1200, 1600, 2000 e 2400 µg 100 mL-1.  Foram vertidos 10 mL de meio das 

diferentes concentrações em placas de Petri, com quatro repetições para cada 

concentração. A avaliação do crescimento micelial para todos os patógenos, foi 

realizada por medidas diárias do diâmetro das colônias, obtida pela média de 

duas medidas diametralmente opostas, ocorrendo até que a testemunha 

alcançasse os bordos da placa. As concentrações testadas não inibiram o 

crescimento micelial dos fungos, no entanto observou-se que houve interferência 

no desenvolvimento da colônia de R. solani, pois não foi observada a formação 

de micro escleródios, estruturas estas formadas na testemunha e devido à 

presença de metabólitos secundários no extrato que podem apresentar atividade 

antifúngica, é recomendável a continuação do estudo fitoquímico de P. 

umbellatum, para isolamento e identificação de substâncias responsáveis pela 
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atividade e determinar suas frações ativas, visando o controle de agentes 

fitopatogênicos. 

 

Palavras-Chave: Plantas fungicidas; Piperaceae; Extratos vegetais; Rhizoctonia 

solani; Macrophomina phaseolina.  
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2 General Summary 

Use of Piper umbellatum L. ethanolic extract as an alternative method in the 

control of phytopathogenic fungi 

Agriculture in Brazil occupies a prominent position in the supply of products 

of plant origin. Despite technological advances, phytosanitary problems affect 

crops, compromising the entire production process, in addition to the potential 

risk to human health and environmental contamination. This research developed 

follows the line of Sustainable Agricultural Production. The objective was to 

investigate the potential of ethanolic extract of Piper umbellatum L. on the 

mycelial growth of the fungi Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina. 

The leaves of P. umbellatum family Piperaceae were collected from 10 matrices, 

in the Medicinal and Aromatic Garden of the Anhanguera-Uniderp University, 

Campo Grande, MS, Brazil, and the samples were deposited in the Herbarium of 

the Institution. The crude ethanolic extract was obtained from fresh leaves and 

was subjected to phytochemical prospecting and dosing of phenolic compounds 

and flavonoids. The phytopathogenic isolates were from the Phytopathogenic 

Microorganisms collection of the Phytopathology Laboratory. To evaluate 

fungicidal and or fungistatic abilities, phytopathogenic fungi were previously 

grown in BDA culture medium (potato dextrose agar), mycelial growth test was 

performed in BDA culture medium at concentrations of 800, 1200, 1600, 2000 

and 2400 µg 100 mL -1. 10 ml of medium of the different concentrations were 

poured into Petri dishes, with four replicates for each concentration. The 

evaluation of mycelial growth for all pathogens was performed by daily 

measurements of the diameter of the colonies, obtained by averaging two 

diametrically opposite measurements, occurring until the control reached the 

edges of the plate. The concentrations tested did not inhibit the mycelial growth 

of the fungi, however, it was observed that there was interference in the 

development of R. solani colony, since the formation of micro sclerodes, 

structures formed in the control and due to the presence of secondary 

metabolites. In the extract that may present antifungal activity, the continuation 

of the phytochemical study of P. umbellatum is recommended, for isolation and 

identification of substances responsible for the activity and to determine their 

active fractions, aiming at the control of phytopathogenic agents. 
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3 Introdução Geral 

O método de controle de doenças de plantas, usual, é o químico, via 

agrotóxicos registrados para diferentes culturas, a curto prazo, com o uso 

racional, apresenta efeito positivo, pois reduz o inóculo e altera a dinâmica das 

populações de patógenos, no entanto, a longo prazo além do surgimento de 

fitopatógenos resistentes às substâncias químicas, em decorrência do uso de 

produtos de ação multisitio, ou seja amplo espectro, bem como uso de dosagens 

não recomendadas, podem causar outros efeitos nocivos como degradação de 

recursos naturais, contaminação do solo, água, flora, fauna, desequilíbrio 

biológico e ecológico e para a saúde humana. 

Os fitopatógenos que provocam doenças radiculares coevoluíram com 

as plantas por milhões de anos, estão altamente adaptados ao ambiente 

subterrâneo e são de difícil controle e prejudicam a eficiência das culturas por 

interferir na translocação e assimilação de nutrientes (MICHEREFF et al., 2005).  

Logo, os diferentes tipos de práticas agrícolas no controle de 

fitopatógenos pode levar a impactos ambientais, por outro lado a contaminação 

com produtos fitossanitários vêm alterando o cenário agrícola, resultando na 

presença de segmentos de mercado que visam à aquisição de produtos 

alternativos, estimulando a implementação do manejo e o uso de substâncias 

bioativas (FERREIRA et al., 2014). O desenvolvimento de sistemas de cultivo 

mais sustentáveis e na busca de suprir as necessidades dos consumidores no 

desejo da redução do uso de agrotóxicos, diversas alternativas vêm sendo 

estudadas e indicadas para o controle de doenças de plantas (FIGUEREDO et 

al., 2006). 

Dentre estas, a utilização de extratos e compostos derivados de plantas, 

apresentam-se como uma fonte alternativa promissora para reduzir o uso de 

fungicidas sintéticos (ZACARONI et al., 2009). Associado a este cenário, está a 

mega biodiversidade brasileira, com cinco biomas terrestres, Amazônia, 

Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, com grande abundância 

de plantas nativas. Com destaque o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, 

com um número representativo de espécies com potencial fungicida, em especial 

as representantes do gênero Piper (GOTTILIEB et al., 1981). 

O gênero Piper possui mais de 700 espécies, sendo um dos maiores 

representantes da família Piperaceae e algumas espécies são usadas na 
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medicina tradicional brasileira e o amplo potencial medicinal levou ao isolamneto 

de inumeros compostos apontados como fungicidas e representados 

proferencialemnte pelas amidas, flavonóides, derivados do ácido benzóico 

prenilado, lignanas, fenilpropanóides, butenolidos e ciclopentendionas (XU et al., 

2011). 

Celoto et al. (2008), destacaram que algumas plantas, devido ao seu 

potencial fungicida, podem ser utilizadas diretamente pelo produtor ou servir de 

matéria-prima para síntese de novos fungicidas. E a inserção de extratos 

vegetais com propriedades antifúngicas associada ao manejo adequado das 

diferentes culturas, ao qual este método pode ser introduzido, torna-se uma 

proposta viável de controle de doenças de plantas (ANDRADE et al., 2017). 

Desta forma, nesta dissertação objetivou-se avaliar o potencial fungicida 

e ou fungitóxico do extrato etanólico de Piper umbellatum (Piperaceae) no 

crescimento micelial de Rhizoctonia solani e Macrophomina phaseolina.   
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4 Revisão de Literatura 

Os fungos constituem o maior e o mais diverso grupo de organismos 

fitopatogênicos (MORANDI et al., 2009). Aqueles que habitam o solo podem 

sobreviver por vários anos nesse ambiente por meio de estruturas de resistência, 

causando sérias doenças e, dependendo do patógeno, ocasionar severas lesões 

nos órgãos de reserva como as sementes e frutos , no sistema vascular (xilema) 

influenciando o fluxo de água e nutrientes, no caule, nas raízes, tombam 

plântulas ou plantas bem desenvolvidas e, ainda, dependendo da intensidade da 

doença, levam as plantas à morte. Como consequência a essas doenças ocorre 

a queda de produção e, por vezes, inviabilizando o pleno aproveitamento de 

vastas áreas agrícolas (BUENO e FISCHER, 2006; AMBRÓSIO et al., 2009). 

Dentre os principais patógenos habitantes de solo destacam-se a M. 

phaseolina e R. solani. Dependendo do patossistema observam-se os seguintes 

sintomas:   

a) podridão seca e mole;  

b) tombamento de pré e pós-emergência de plântula;  

c) podridão de raízes ou radicelas, que ficam enegrecidas; lesões 

escuras ou avermelhadas, com reentrância no caule, situadas imediatamente 

abaixo ou acima da superfície do solo, tudo isso acarretando sintomas reflexo na 

parte aérea das plantas (folhas amareladas e murchas);  

d) escurecimento ou avermelhamento do sistema vascular, refletindo 

sintomas também na parte aérea das plantas (o desenvolvimento do fungo 

dentro do xilema impede o fluxo de água até as folhas, levando as mesmas a 

amarelar e murchar) (BUENO e FISCHER, 2006). 

A infecção causada por M. phaseolina apresenta sintomas que variam 

de acordo com a idade da planta no momento da infecção, durante a emergência 

causa lesões de coloração marrom-escura, na região do colo e, tende a ser mais 

severa se houver baixa umidade do solo e alta temperatura. As plantas que 

sobrevivem à infecção inicial vão apresentar sintomas de amarelecimento na 

época de formação de vagens, similar à maturação normal (ALMEIDA et al., 

2014). 

Almeida et al. (2014), relatam que o amarelecimento da planta infectada 

é progressivo, levando à murcha, as folhas permanecem aderidas, mas ficam 

caídas, ao longo das hastes, posteriormente tornando-se secas e de coloração 
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marrom-escura. As raízes apresentam a epiderme solta, ou facilmente 

destacável, deixando à mostra pontuações negras, que são os microescleródios.  

A podridão-radicular (PRR) de R. solani, é uma das doenças radiculares 

mais comuns em Fabáceas no Brasil, incluem a redução do estande e do vigor 

das plântulas e consequente perda na produtividade da cultura (RODRIGUES et 

al., 2012). 

Para Rocha et al. (2016), o patógeno pode afetar as sementes, as quais 

apodrecem no solo antes ou durante a germinação e, quando a infecção ocorre 

no estágio de plântula, resulta em morte de boa parte do sistema radicular e/ou 

tombamento e as vagens em contato com o solo também podem ser infectadas 

e apresentar lesões. 

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 saprofíticos, ou que formam estruturas de resistência, mesmo a rotação 

de culturas não é um método de controle economicamente viável (TOLÊDO-

SOUZA et al., 2009).  

Além do controle cultural, a aplicação de fungicidas é empregada para o 

controle de fitopatógenos, mas apesar da conhecida efetividade dos fungicidas 

sintéticos, estes produtos apresentam potencial efeito tóxico à saúde humana e 

ao meio ambiente. Nesse contexto, existe demanda em se pesquisar métodos 

alternativos e menos agressivos ao meio ambiente para o manejo de fungos 

produtores de estruturas de resistência (AULER et al., 2013). 

Rocha et al. (2016) relatam que o controle biológico e alternativo surgem 

como alternativas para o manejo, devido à ausência de produtos químicos 

eficientes ou cultivares comerciais resistentes e os desafios da prevenção, como 

o uso de sementes e ou mudas de alto padrão fitossanitário, o monitoramento 

em campo, a identificação e a erradicação das plantas sintomáticas.  

A utilização de extratos de plantas como alternativa de controle de 

fitopatógenos apresenta avanços na agricultura sustentável, além de constituir 

uma forma potencial ao uso de moléculas químicas sintéticas (FERREIRA et al., 

2014). 

O controle alternativo de pragas e doenças têm aumentado 

consideravelmente e revelado o potencial de óleos e extratos vegetais que 
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apresentam diversas substâncias em sua composição química com potencial 

fungicida e ou fungistático, as quais devem ser estudadas para utilização direta 

pelo produtor, bem como para servir de matéria prima para novos produtos 

(FONSECA et al., 2015). 

Diversos trabalhos desenvolvidos com extrato bruto obtido a partir de 

plantas medicinais, têm indicado o potencial das mesmas no controle de 

fitopatógenos, tanto por sua ação fungitóxica direta, inibindo o crescimento 

micelial e a germinação de esporos, quanto pela indução de fitoalexinas quando 

aplicados via pulverização sobre as plantas e ou via semente (SCHWAN-

ESTRADA et al., 2000; ARAÚJO et al., 2013; FERREIRA et al., 2014; GOMES 

et al., 2016). 

A diversidade de substâncias ativas em plantas medicinais tem motivado 

o desenvolvimento de pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais, no 

intuito de explorar suas propriedades fungitóxicas. Na literatura tem-se verificado 

o registro da eficiência de extratos vegetais, obtidos de diversas espécies 

botânicas, como é o caso da pariparoba (Piper umbellatum L.) (RODRIGUES et 

al., 2012; PAULIQUEVIS, 2014), arruda (Ruta graveolens L.), erva-santa-maria 

(Chenopodium ambrosiodes L.), hortelã pimenta (Mentha piperita L.), capim 

cidreira (Cymbopogon citratus (DC) Stapf), nim (Azadirachta indica A. Juss.) 

dentre outras, na promoção da inibição do desenvolvimento de vários 

fitopatógenos de natureza fúngica (CELOTO et al., 2008). 

Devido à presença de vários grupos de princípios ativos com ação 

antifúngica, espécies da família Piperaceae têm sido objeto de estudo, como é o 

caso das substâncias que compõem os óleos essenciais que ocorrem na maioria 

dos representantes desta família (GOTTLIEB et al., 1981). 

A família Piperaceae é classificada entre as mais primitivas famílias entre 

as angiospermas e compreende aproximadamente três mil espécies distribuídas 

em oito gêneros, dos quais se destacam os gêneros Piper, Peperomia e 

Pothormorphe. O gênero Piper possui por volta de 700 espécies distribuídas em 

todas as regiões tropicais do mundo e, no Brasil possui cerca de 266 espécies 

do gênero Piper (SILVA e BASTOS, 2007). 

P. umbellatum L. é uma das espécies pertencente à família Piperaceae 

com grande potencial a ser explorada, encontrada em todas as regiões do Brasil, 

é tradicionalmente usada para diversas enfermidades e afecções em humanos 
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(FREITAS, 2015). Nas diversas regiões onde se desenvolve, a planta é 

conhecida pela população como pariparoba, aguaxima, caapeba, caapeba-do-

norte, caapeba verdadeira, caena, cabeba, capeua, capeva, catajé, malvaísco, 

malvarisco e lençol-de-santa-bárbara (MACHADO, 2014). 

Do ponto de vista macroscópico botânico a espécie é considerada um 

subarbusto ou arbusto de 1 a 3 m de altura e caule de 0,6 a 2,2 cm de diâmetro 

com folhas longo-pecioladas, cordada, ovado-arredondadas, membranosas, 

com ápice agudo, nervação peltinérvea e bainha desenvolvida (LORENZI e 

MATOS, 2008). 

A planta foi nomeada como P. umbellatum pelas características de suas 

minúsculas flores que se arranjam em inflorescências compostas por várias 

espigas reunidas por um pedúnculo comum que formam uma falsa umbela, de 

cor creme esverdeada de 4 a 8 cm de comprimento (LORENZI e MATOS, 2008). 

Já, fitoquimicamente, esta espécie é capaz de produzir uma série de 

compostos secundários, com diferentes mecanismos de ação, como é o caso de 

derivados de sesquiterpenos: 4-nerolidilcatecol, rel-(6S, 9S)-roseosídeo e um 

benzodihidropirano. Fenilpropanos: dilapiol (1-alil-2,3-dimetoxi-4,5-

metilenodioxibenzeno. Apiol também foi reportado, contudo pode ter sido ali uma 

identificação equivocada de dilapiol. Flavonóides: C-glicosilflavonas vitexina 2”-

O-βglicopiranosídeo, apigenina 8-C-β-D-glicopiranosídeo e orientina, e as 

flavonas 5-hidroxi-3’,4,’7-trimetoxi-flavona e 4’,5-dihidroxi-3’,7-dimetoxiflavona. 

Lignanas: sesamina e dihidrocubebina. Também foram reportadas substâncias 

que parecem ser quimiotipos distintos tais como: isoasarona, 2-(4’-metoxifenil)-

3-metil-5-propenilbenzofurano e 2,3-dihidro-2-(4-hidroxifenil)- 3-metil-5-

propenilbenzofurano (AHMAD e TAWAN, 2002; BALDOQUI et al., 2009; 

GILBERT e FAVORETO, 2010). 

As folhas de P. umbellatum apresentam epiderme e cutícula delgadas, é 

hipoestomática, dorsiventral e tem tecido de sustentação restrito às calotas de 

colênquima. Os idioblastos têm secreção mista, os quais apresentam compostos 

hidrofóbicos (oleoresinas) e hidrofílicos (fenólicos e alcalóides). Nos tricomas 

secretores, a secreção é composta predominantemente de flavonoides 

(LORENZI e MATOS, 2008). Estes, atuam como defensores naturais através de 

resposta química à invasão de microrganismos fitopatogênicos (YAO-LAN et al., 

2002).  



 
 

17 
 

5 Referências Bibliográficas 

AHMAD, F. B.; TAWAN, C. Phytochemical Studies on Piper umbellatum L. 

Asean Review of Biodiversity and Environmental Conservation 

(ARBEC), Brighton, p. 1-4, 2002. 

 

ALMEIDA, A. M. R.; GALDÊNCIO, C. de A.; SEIXAS, C. D. S.; DEBIASI, H.; 

COSTA, J. M.; FARIAS, J. R. B.; FRANCHINI, J. C.; OLIVEIRA, M. C. N. 

Macrophomina phaseolina em soja. Londrina: Embrapa Soja, n. 346, 2014. p. 

09-55. 

 

AMBRÓSIO, M. de Q.; BUENO, C. J.; PADOVANI, C. R.; SOUZA, N. L. 

Sobrevivência de fungos fitopatogênicos habitantes do solo, em microcosmo, 

simulando solarização com prévia incorporação de materiais orgânicos. Summa 

Phytopathologic, Botucatu, v. 35, n. 1, p. 20-25, 2009. 

 

ANDRADE, B. S.; MATIAS, R.; CORRÊA, B. O.; OLIVEIRA, A. K. M, GUIDOLIN, 

D. G. F.; ROEL, A. R. Fitoquímica, potencial antioxidante e antifúngico de 

Byrsonima crassifolia no controle de fitopatógenos de solo. Brazilian Journal of 

Biology, São Carlos, v. 78, n. 1, p.140-146, 2017.  

 

ARAÚJO, A. K. O.; NASCIMENTO, L. C.; SILVA, H.; PINTO, K.; ARAÚJO, A. C. 

Efeitos de Extratos Vegetais Sobre a Germinação Esporulação de Fusarium 

gutiforme. Cadernos de Agroecologia, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 1-5, 2013. 

 

AULER, A. C. V.; CARVALHO, D. D. C.; MELLO S. C. M. Antagonismo de 

Trichoderma harzianum a Sclerotium rolfsii nas culturas do feijoeiro e soja. 

Revista Agroambiente On-line, Boa Vista, v. 7, n. 3, p. 359-365, 2013.  

 

BALDOQUI, D. C.; BOLZANI, V. S.; FURLAN, M.; KATO, M. J.; MARQUES, M. 

O. M. Flavonas, lignanas e terpeno de Piper umbellata (Piperaceae). Química 

Nova, São Paulo, v. 32, n. 5, p.1107-1109, 2009.  

 

BUENO, C. J.; FISCHER, I. H. Manejo de fungos fitopatogênicos habitantes do 

solo. Pesquisa e Tecnologia, São Paulo, v. 3, n.2, 2006. 



 
 

18 
 

 

CELOTO, M. I. B.; PAPA, M. F. S.; SACRAMENTO, L. V. S.; CELOTO, F. J. 

Atividade antifúngica de extratos de plantas a Colletotrichum gloeosporioides. 

Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 30, n. 1, p. 1- 5, 2008. 

 

FERREIRA, E. F.; JOSÉ, A. R. S.; BOMFIM, M. P.; PORTO, J. S.; JESUS, J. S. 

de. Uso de extratos vegetais no controle in vitro do Colletotrichum 

gloeosporioides Penz. coletado em frutos de mamoeiro (Carica papaya L.). 

Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, v. 36, n. 2, p. 346-352, 2014. 

 

FIGUEREDO, M. L. C.; MARTINS-DIAS, A. M. P; CRUZ, I. Relação entre a 

lagarta-do-cartucho e seus agentes de controle biológico natural na produção de 

milho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 41, n. 12, p. 1693-1698, 

2006.  

 

FONSECA, M. C. M.; LEHNER, M. S.; GONÇALVES, M. G.; PAULA JUNIOR, T. 

J.; SILVA, A. F.; BONFIM, F. P. G.; PRADO, A. L. Potencial de óleos essenciais 

de plantas medicinais no controle de fitopatógenos. Revista Brasileira de 

Plantas Medicinais, Botucatu, v. 17, n. 1, p. 45-50, 2015.   

 

FREITAS, J. A. Investigação da atividade antifúngica, mecanismo de ação e 

análise do perfil proteico de Trichophyton rubrum e Microsporum canis 

frente a derivados de Piper umbellatum. 2015. 79 f. Dissertação (mestrado) - 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São 

Paulo, 2015.  

 

GILBERT, B.; FAVORETO, R. Piper umbellatum L. = Pothomorphe umbellata 

(L.) Miq. Revista Fitos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 35-44, 2010.  

 

GOMES, E. M. C.; PENA, R. C. M.; ALMEIDA, S. S. M. S. Composição 

fitoquímica e ação fungicida de extratos brutos de Cinnamomum zeylanicum 

sobre Quambalaria eucalypti. Biota Amazônica, Macapá, v. 6, n. 4, p. 54-58, 

2016.  

 



 
 

19 
 

GOTTLIEB, O. R.; KOKETSU, M.; MAGALHÃES, M. T.; MAIA, G. S.; MENDES, 

P. H.; ROCHA, A. I.; SILVA, M. L.; WILBERG, V. C.   Óleos essenciais da 

Amazônia VII. Acta Amazônica, Manaus, v.11, n.1, p.143-8, 1981. 

 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e 

exóticas. 2ed. Nova Odessa: Plantarum, 2008, 544p. 

 

MACHADO, R. D. Desenvolvimento tecnológico e caracterização de 

extratos vegetais obtidos a partir das raízes de Piper umbellatum L. 

(Piperaceae). 2014. 205f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – 

Universidade Federal de Goiás, Faculdade Farmácia (FF), Goiânia. 

 

MICHEREFF, S. J.; ANDRADE, D. E. G. T.; PERUCH, L. A.; MENEZES, M. 

Importância dos patógenos e das doenças radiculares em solos tropicais. In: 

MICHEREFF, S. J.; ANDRADE, D. E. G. T.; MENEZES, M. Ecologia e manejo 

de patógenos radiculares em solos tropicais, Recife, v. 1, p. 1-18, 2005. 

 

MORANDI, M. A. B.; PAULA JUNIOR, T. J.; BETTIOL, W.; TEIXEIRA, H. 

Controle biológico de fungos fitopatogênicos. Informe Agropecuário, Belo 

Horizonte, v. 30, n. 251, p. 73-82, 2009.   

 

PAULIQUEVIS, C. F. Avaliação insetistática de óleo essencial de 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq (Piperaceae). Campo Grande, 2014. 53f. 

Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) – 

Universidade Anhanguera – Uniderp, Campo Grande. 

 

ROCHA, F. S.; FERREIRA, G. H. S.; SILVA, T. C. S. R.; AMARAL, F. L.; MUNIZ, 

M. F. S.; PEREIRA, E. A. Caracterização de Fusarium solani f. sp. piperis, 

produção de fitotoxina e incidência da fusariose no norte de Minas Gerais. 

Summa Phytopathologic, Botucatu, v. 42, n.1, 2016.  

 

RODRIGUES, E. R.; NOGUEIRA N. G. P; ZOCOLO, G. J; LEITE, F. S; 

JANUARIO, A. H; FUSCO-ALMEIDA, A. M; FACHIN, A. L. Pothomorphe 



 
 

20 
 

umbellate: antifungal activity against strains of Trichophyton rubrum. Journal de 

Mycologie Médicale, São Paulo, v. 22, p. 265-269, 2012. 

 

SCHWAN-ESTRADA, K. R. F.; STANGARLIN, J. R.; CRUZ, M. J. da S. Uso de 

extratos vegetais no controle de fungos fitopatogênicos. Floresta, Rio Negro, v. 

30, n.12, p. 129-137, 2000. 

 

SILVA, D. M. H.; BASTOS, C. N. Atividade antifúngica de óleos essenciais de 

espécies de Piper sobre Crinipellis perniciosa, Phytophthora palmivora e 

Phytophthora capsici. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 32, n. 2, p.143-145, 

2007. 

 

TOLÊDO-SOUZA, E. D.; JÚNIOR, M. L.; SILVEIRA, P. M.; CAFÉ FILHO, A. C. 

Interações entre Fusarium solani sp. Phaseoli e Rhizoctonia solani na severidade 

da podridão radicular do feijoeiro. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 

39, n. 1, p. 13-17, 2009. 

 

YAO-LAN, L.; SHUANG-CHENG, M.; YI-TING, Y.; SHAO-MING, Y.; PAUL, H.B. 

Antiviral activities of flavonoids and organic acid from Trollius chinensis Bunge. 

Journal of Ethnopharmacology, Rockville, v. 79, p. 365-368, 2002. 

 

ZACARONI, L. M.; CARDOSO, M. G.; SOUZA, P. E.; PIMENTEL, F. A.; 

GUIMARÃES, L. G. L.; SALGADO, A. P. S. P. Potencial fungitóxico do óleo 

essencial de Piper hispidinervum (pimenta longa) sobre os fungos 

fitopatogênicos Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides. Acta Amazonica, Manaus, v. 39, n. 1, p.193-197, 2009. 

 

XU, WEN-HUI; LI, XING-CONG. Antifungal compounds from Piper 

species. Current bioactive compounds, v. 7, n. 4, p. 262-267, 2011. 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

6 Artigo I 

 

Avaliação do efeito do extrato etanólico de Piper umbellatum L. no controle 

alternativo de Rhizoctonia solani e Macrophomina phaseolina 

 

Danielle Emanuelle Gusmão 

 

Resumo 

O uso inadequado de agrotóxicos pode gerar uma resistência de 

microrganismos fitopatogênicos, assim como causar contaminação da água, do 

solo e dos seres humanos. Os problemas decorrentes da utilização de produtos 

químicos apontam para a necessidade de se desenvolver novos tipos de agentes 

de controle mais seletivos e menos agressivos ao homem e ambiente. Objetivou-

se, neste trabalho, investigar o potencial do extrato da planta Piper umbellatum 

(Sin. Piper umbellata L.) no crescimento micelial de Rhizoctonia solani e 

Macrophomina phaseolina. As folhas de P. umbellatum foram coletadas de 10 

matrizes, na horta de plantas medicinais e aromáticas da Universidade 

Anhanguera-Uniderp, Unidade Agrárias, Campo Grande, MS, Brasil e, as 

amostras serão depositadas no Herbário da Instituição. O extrato etanólico bruto 

obtido das folhas frescas foi submetido à prospecção fitoquímica e doseamento 

de compostos fenólicos e flavonoides. Os isolados fitopatogênicos provenientes 

da coleção de Microrganismos Fitopatogênicos do Laboratório de Fitopatologia 

foram utilizados na avaliação das habilidades fungicidas e/ou fungistática. Os 

crescimentos dos fungos fitopatogênicos ocorreu previamente em meio de 

cultura BDA (batata dextrose ágar) e posteriormente foi realizado o teste de 

crescimento micelial, em meio de cultura BDA nas concentrações de 800, 1200, 

1600, 2000 e 2400 µg 100 mL-1. Foram vertidos 10 mL de meio das diferentes 

concentrações em placas de Petri, com quatro repetições para cada 

concentração. A avaliação do crescimento micelial para todos os patógenos 

ocorreu por medidas diárias do diâmetro das colônias, obtida pela média de duas 

medidas diametralmente opostas até que a testemunha alcançasse os bordos 

da placa. No extrato etanólico de P. umbellatum foi detectado a presença 

majoritária de compostos fenólicos (100%), seguido dos flavonoides, esteroides 

e alcaloides (75%), os taninos, triterpenos e açúcares redutores (50%) e com 
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menor frequência as saponinas (25%). As concentrações testadas não inibiram 

o crescimento micelial dos fungos, no entanto observou-se que houve 

interferência no desenvolvimento da colônia de R. solani, pois não foi observada 

a formação de micro escleródios, estruturas estas formadas na testemunha e 

devido à presença de metabólitos secundários no extrato que podem apresentar 

atividade antifúngica. É recomendável a continuação do estudo fitoquímico de P. 

umbellatum, para isolamento e identificação de substâncias responsáveis pela 

atividade e determinar suas frações ativas, visando o controle de agentes 

fitopatogênicos. 

 

Palavras-Chave: Plantas fungicidas; Piperaceae; Extratos Vegetais; 

Rhizoctonia solani; Macrophomina phaseolina. 
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Evaluation of the effect of the ethanol extract of Piper umbellatum L. on the 

alternative control of Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina 

Abstract 

The indiscriminate and excessive use of pesticides can generate 

resistance of phytopathogenic microorganisms, as well as cause contamination 

of water, soil and humans. The problems arising from the use of chemicals point 

to the need to develop new types of control agents that are more selective and 

less aggressive to humans and the environment. The objective of this work was 

to investigate the potential of Piper umbellatum (Sin. Piper umbellata L.) plant 

extract in the mycelial growth of Rhizoctonia solani and Macrophomina 

phaseolina. The leaves of P. umbellatum were collected from 10 matrices in the 

garden of medicinal and aromatic plants of Anhanguera-Uniderp University, 

Agrarian Unit, Campo Grande, MS, Brazil, and the samples will be deposited in 

the Herbarium of the Institution. The crude ethanolic extract was obtained from 

fresh leaves and was subjected to phytochemical prospecting and dosing of 

phenolic compounds and flavonoids. The phytopathogenic isolates were from the 

Phytopathogenic Microorganisms collection of the Phytopathology Laboratory. 

To evaluate fungicidal and or fungistatic abilities, phytopathogenic fungi were 

previously grown in BDA culture medium (potato dextrose agar), mycelial growth 

test was performed in BDA culture medium at concentrations of 800, 1200, 1600, 

2000 and 2400 µg 100 mL -1. 10 mL of medium of the different concentrations 

were poured into Petri dishes, with four replicates for each concentration. The 

evaluation of mycelial growth for all pathogens was performed by daily 

measurements of the diameter of the colonies, obtained by averaging two 

diametrically opposite measurements, occurring until the control reached the 

edges of the plate. Phytochemical prospecting of P. umbellatum ethanolic extract 

showed the presence of phenolic compounds (100%), followed by flavonoids, 

steroids and alkaloids (75%), tannins, triterpenes and reducing sugars (50%) and 

less frequently. the saponins (25%). The tested concentrations did not inhibit the 

mycelial growth of the fungi, however, it was observed that there was interference 

in the development of R. solani colony, since the formation of micro sclerotia, 

structures formed in the control and due to the presence of secondary 

metabolites. In the extract that may present antifungal activity, the continuation 

of the phytochemical study of P. umbellatum is recommended, for isolation and 
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identification of substances responsible for the activity and to determine their 

active fractions, aiming at the control of phytopathogenic agents. 

 

Keywords: Fungicidal plants; Piperaceae; Plant extracts; Rhizoctonia solani; 

Macrophomina phaseolina. 
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Introdução 

Para o auxílio no controle de doenças, o uso racional de agrotóxicos possui 

efeito positivo, entretanto, a longo prazo além do surgimento de fitopatógenos 

resistentes às substâncias químicas, trazem efeitos nocivos como degradação dos 

recursos naturais e a saúde humana (SCHUWAN-ESTRADA et al., 2000). 

Com isto, a preocupação da sociedade com o impacto das práticas 

agrícolas no ambiente e a contaminação com produtos fitossanitários vêm 

alterando o cenário agrícola, resultando na presença de segmentos de mercado 

que visam à aquisição de produtos alternativos, estimulando a implementação 

do manejo e o uso de substâncias bioativas (MORANDI e BETTIOL; 2008). 

Essas inquietações têm levado ao desenvolvimento de sistemas de cultivo mais 

sustentáveis e, na busca de suprir as necessidades dos consumidores e 

produtores no desejo da redução do uso de agrotóxicos, diversas alternativas 

vêm sendo estudadas e indicadas para o controle de doenças de plantas 

(FIGUEREDO et al., 2006).  

Dentre os principais patógenos habitantes de solo destaca-se a 

Macrophomina phaseolina e Rhizoctonia solani patógenos estes que atacam 

diversas culturas, formam estruturas de resistência para sobrevivência nas 

entressafras (MICHEREFF et al., 2005). 

A resistência destes fitopatógenos dentre outros, está ligada ao uso 

frequente e dosagens não indicadas para controle de doenças, além do uso de 

moléculas que têm abrangência sobre diferentes tipos de agentes 

fitopatogênicos (GARCIA et al., 2012). Desta forma, se faz necessária a busca 

por métodos alternativos para o controle de doenças, tornando-se a utilização de 

produtos naturais, como extratos de espécies vegetais uma alternativa 

promissora (GONÇALVES et al., 2009; ANDRADE et al., 2017).  

A diversidade de substâncias ativas em plantas medicinais tem motivado 

o desenvolvimento de pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais, no 

intuito de explorar suas propriedades fungitóxicas e podendo ser utilizadas 

diretamente pelo produtor ou servir de matéria-prima para síntese de novos 

fungicidas. A família Piperaceae, apresenta vários exemplares com estas 

potencialidades acima exploradas, uma delas é a espécie P. umbellatum L. 

(CELOTO et al., 2008; RODRIGUES et al., 2012; FREITAS, 2015). 
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Desta forma, objetivou-se avaliar o potencial fungitóxico do extrato 

etanólico de P. umbellatum no crescimento micelial de R. solani e M. phaseolina. 

 

Material e Métodos 

Coleta, obtenção do extrato de P. umbellatum e prospecção química 

As folhas de P. umbellatum foram obtidas, de 10 matrizes, nas primeiras 

horas da manhã, na horta de Plantas Medicinais e Aromáticas da Universidade 

Anhanguera-Uniderp, Unidade Agrárias, Campo Grande, MS, Brasil (20°26’21” 

sul e longitude 54°32’27”). Após a identificação, um espécime foi catalogado e 

incorporado à coleção da Universidade Uniderp. 

As folhas frescas foram secas em estufa circuladora de ar a 45º C 

(MARCONI®, MA35), durante 48 horas, trituradas em moinho elétrico 

(MARCONI®, MA048), tamisadas e o pó (500 g) foi extraído com etanol (99,5%) 

em banho de ultrassom (Ultrasonic Cleaner®) durante 60 minutos, seguido de 

extração por maceração estática, durante sete dias. O material foi filtrado e o 

solvente evaporado, obtendo-se o extrato etanólico bruto, o qual foi submetido a 

análise química. 

A prospecção fitoquímica foi desenvolvida utilizando o extrato etanólico, 

por meio de reações de caracterização, avaliando-se a presença de compostos 

fenólicos, taninos, flavonoides, antocianinas, cumarinas, antraquinonas, 

alcaloides, esteroides, triterpenos, heterosideos cardiotônicos, heterosideos 

cianogênicos, saponinas e açúcares redutores, segundo metodologia adaptada 

de Simões et al. (2017). Os resultados foram classificados como, reação 

negativa (-), discreto (turvação) (±), fracamente positiva (+), positiva parcial (+±), 

positiva (++), fortemente positiva (++±) e, alta intensidade (+++), com frequência 

de 0, 5, 15, 25, 50, 75 e 100%, respectivamente. 

Os grupos químicos majoritários do extrato extrato etanólico foram 

confirmados pela análise no espectro na região UV-visível (Femto®, 800XI), com 

a determinação do comprimento de onda de máxima absorbância, na faixa de 

200 a 800 nm. O etanol foi utilizado como branco e os espectros foram 

comparados com dados da literatura (JURASEKOVA et al., 2006; KASAL et al., 

2010; SILVERSTEIN et al., 2014). As análises confirmatórias foram 

desenvolvidas com três repetições. 
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Determinação dos compostos fenólicos, flavonoides, Taninos Condensados e 

alcaloides 

Do extrato etanólico 100 mg foram utilizados para determinação dos 

teores de fenóis (FT). O ácido gálico (10 a 300 µg mL-1) foi  empregado como 

padrão para construção da curva de calibração (y = 0,0077 x - 0,0228; R² = 

0,9985), Os testes foram realizados utilizando-se um espectrofotômetro na 

região de 750 nm, cubetas de quartzo seguindo o Método Folin-Ciocalteu’s 

(SOUSA et al., 2007).  

Para quantificação dos flavonoides no extrato etanólico foi utilizado o 

método adaptado por Peixoto et al. (2008) e como padrão quercetina (0,5 mg 

mL-1) para construir a curva de calibração nas concentrações de: 0,04; 0,2; 0,4; 

2; 4; 8; 12; 16; 20 µg mL-1 (y= 0,0637 x - 0,0067 R² = 0,9991). As análises foram 

realizadas por espectrofotometria no comprimento de onda de 420 nm, em 

cubetas de quartzo.  

Os teores de taninos condensados foram determinados misturados 1 mg 

do extrato etanólico em uma solução de hidrometanólica (MeOH:H2O: 80:20 v:v) 

e adicionado 5 mL de vanilina ácida (8% de HCl aquoso concentrado e 4% de 

vanilina em metanol). A catequina foi usada como padrão para construção da 

curva padrão e como branco o metanol. As misturas foram incubadas em banho-

maria por 20 minutos, ao atingir a temperatura ambiente fez a leitura em 510 nm 

(BROADHURST e JONES, 1978). Os resultados foram expressos como 

equivalentes de catequina em mg por 100 g de extrato.  

O delineamento experimental foi de três repetições para cada 

concentração e o cálculo das médias foi acompanhado do desvio padrão. 

A quantificação dos alcaloides totais foi desenvolvida utilizando 40 mL do 

extrato etanólico, na concentração de 1000 µg/mL, posteriormente acidificado 

para pH entre 2,0 - 2,5 com HCl 1mol/L e 4 mL de reagente Dragendorff e 

centrifugado a 2400 rpm/30 minutos. O sobrenadante foi descartado e o resíduo 

tratado com uma solução contendo 1 mL de álcool etílicol; 2 mL de sulfito de 

sódio (1%) e novamente centrifugados (2400 rpm/30 minutos). O sobrenadante 

foi descartado e o resíduo tratado com ácido nítrico concentrado (2 mL). A 

solução foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL e o volume 

completado com água destilada. Desta solução uma alíquota (1 mL) foi utilizada 
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e adicionado em 5 mL de tioureia a 3% (p / v), homognizado e a leitura em 

espectrofotômetro em 435 nm. A solução de ácido nítrico e tioureia foram usadas 

como branco e como padrão a berberina a linearidade foi obtida entre 40 e 200 

µg/mL. O teor de alcalóides foi expresso em mg por 100 g de peso seco do 

extrato (SREEVIDYA e MEHROTRA, 2003). 

 

Obtenção dos isolados fitopatogênicos 

Os isolados fitopatogênicos que foram utilizados no presente trabalho 

são provenientes da coleção de Microrganismos Fitopatogênicos do Laboratório 

de Fitopatologia da Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, MS e 

oriundos de plantas de soja com sintomas típicos das doenças provocadas por 

estes patógenos, isolados no ano de 2017, que foram inseridos na plataforma do 

SISGen, para obtenção da autorização e registro de acesso ao patrimônio 

genético do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

 

Atividade fungistática 

Para avaliação das habilidades fungistática do extrato vegetal de P. 

umbellatum, os fungos fitopatogênicos foram crescidos previamente em meio de 

cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), apresentando sete dias de crescimento no 

dia do início do ensaio. 

Para o teste de crescimento micelial, que foi realizado para todos os 

patógenos, foi preparada uma solução estoque, contendo 0,2 g do extrato 

etanólico de P. umbellatum em 100 mL de etanol (99,5%). A partir desta solução 

foram utilizadas alíquotas de 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 e 2,4 mL, separadamente vertidas 

em meio de cultura BDA fundente, até completar o volume de 100 mL, onde 

foram obtidas as concentrações de 800, 1200, 1600, 2000 e 2400 µg 100 mL-1. 

Como controle foram preparadas duas soluções, uma contendo etanol (99,5%) 

adicionado ao meio BDA (2400 µg 100 mL-1), denominada solução etanólica e 

outra somente com o meio BDA (sem o extrato), a testemunha. 

 Foram vertidos 10 mL de meio das diferentes concentrações em placas 

de Petri, com quatro repetições para cada concentração. Após a solidificação do 

meio, foi depositado no centro de cada placa, um disco de 0,5 cm de diâmetro 

do micélio dos fungos, em ensaios separados, previamente repicado sete dias 
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ao procedimento. Posteriormente, as placas foram vedadas com papel filme, e 

mantidas em câmara de crescimento, a 25 ºC, com fotoperíodo de 12 horas.  

 A avaliação do crescimento micelial para todos os patógenos, foi realizada 

por medidas diárias do diâmetro das colônias, obtida pela média de duas 

medidas diametralmente opostas, ocorrendo até que a testemunha alcançasse 

os bordos da placa. 

 O delineamento experimental utilizado foi do tipo inteiramente 

casualizado, com quatro repetições para cada uma das concentrações do extrato 

etanólico de P. umbellatum, a testemunha foi constituída de placas contendo 

meio de cultura sem adição de extrato. 

 

Resultados e Discussão 

Na prospecção fitoquímica do extrato etanólico de P. umbellatum foi 

detectada a presença majoritária de compostos fenólicos (100%), seguido dos 

flavonoides, esteroides e alcaloides (75%), os taninos, triterpenos e açúcares 

redutores (50%) e com menor frequência (25%) as saponinas (Figura 1). 

Figura 1: Frequência (%) das classes de metabólitos secundários do extrato 

etanólico das folhas de Piper umbellatum, Campo Grande, MS. 

 

Para P. umbellatum foram identificados na planta cerca de 50 compostos 

pertencentes aos fenois simples e derivados (ciclo-hexano oxigenado, 
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hidroquinonas, ácido benzoico), polifenois (flavonóides, lignanas, neolignanas), 

terpenos, amidas e alcaloides (PARMAR et al., 1997; TABOPDA et al., 2008, 

SILVA et al., 2014), o que está de acordo com os fitoconstituintes apresentados 

na Figura 1 e Tabela 1. 

A caracterização do extrato etanólico e a confirmação das classes de 

metabólitos secundários, evidenciadas na prospecção fitoquímica, ocorreu 

também por espectrofotometria no UV/visível (Tabela 1),  

Foi possível verificar a existência de similaridades entre o screennig 

fitoquímico e as bandas máximas de absorção dos constituintes majoritários, os 

compostos fenólicos (100%), flavonoides (75%) e alcaloides (75%). O espectro 

UV mostra uma forte absorção em 260,0 nm, característico de compostos 

fenólicos (Quadro 1). O espectro se estende além dos 385 nm, região que 

compreende a banda de absorção UV de flavonoides (ZUANAZZI et al., 2017).   

 

Quadro 1. Comprimento de onda máximo na região visível por UVvísivel do 

extrato etanólico de Piper umbellatum, Campo Grande, Brasil 

Classe de 

Metabólitos 

predominantes 

λmax (mm) Dados da Literatura* 

Compostos 

Fenólicos 

260,0 nm Entre 220 – 290 (1) 

Flavonoides 
Entre 270 – 285 nm Entre 240 – 285 nm (2) 

Entre 320 – 385 nm Entre 300 – 400nm (2) 

Esteroides Entre 210 nm e 220 nm entre 206 nm e 220 nm (3) 

Alcaloides 

193 nm 

297nm. 

 

194 nm  

220, 380 nm 

(1) Kumar (2006). (2) Zuanazzi et al. (2010). (3) Pérez e Escandar (2013).  (4) 

Tabopta et al. (2008).  

 

É possível observar, no espectro de UvVisível 2 bandas de absorção, uma 

entre 270 – 285 nm (λmáx.MeOH), na forma de um ombro,  e uma segunda banda 

entre 320 – 385 nm (λmáx.MeOH), caracteristico de flavonoides (Quadro 1). Em 

geral, os flavonoides apresentam bandas entre 240 – 285 nm (Banda II), 
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correspondente à absorção do anel A (hemicetal)  e uma segunda banda entre 

300 – 400 nm (Banda I), que representa a absorção do anel B (ZUANAZZI et al., 

2010). O perfil das moléculas individuais de flavonóides depende do número de 

grupos hidroxilas presentes e sua localização (JURASEKOVA et al., 2006). 

A banda de absorção entre 206 nm e 220 nm observada no espectro para 

o extrato etanólico é comum para esteroides (Quadro 1), um fitohormonios, com 

estrutura básica formada de 17 átomos de carbono, dispostos em quatro anéis 

ligados entre si, essa estrutura química é denominada de Ciclo-pentano-peridro-

fenantreno (Anéis A, B e C), os quais estão ligados a um anel ciclopentano (Anel 

D) (PÉREZ e ESCANDAR, 2013). Porém, dependendo do sistema de 

conjugação de dieno (homo ou heteroanular) com a presença do sistema enona, 

caracteres hexocíclicos de ligações duplas e outras conjugações adicionais, 

dentre outras na molécula de esterol, seu espectro pode apresentar uma 

absorção máxima por exemplo entre 220 e 350 nm (KASAL et al., 2010).  

Os achados fitoquimicos são confirmados com os teores de compostos 

fenólicos, flavonoides, taninos e alcaloides que podem ser considerados 

elevados (Tabela 1). Investigações fitoquímicas com gênero Piper (família 

Piperaceae), que inclui um grande número de espécies conhecidas 

popularmente como Pariparoba, elucidaram vários compostos de classes típicas 

tais como amidas, terpenos, derivados do ácido benzoico, carotenos, 

hidroquinonas, lignanas, neolignanas e alguns alcaloides (REGASINI et al., 

2008, REGASINI et al., 2009; CONTINGUIBA et al., 2009). 
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Tabela 1. Resultados Perfil químico (UV visível), da quantificação de fenóis totais 

e flavonoides do extrato etanólico das folhas de Piper umbellatum, Campo 

Grande, MS 

Extr. 
Fen. Tot. 

(mg g-1) 
Flav. (mg g-1) Tan. (mg g-1) 

Alcaloides 

(mg g-1) 

Etanólico 325,86 ± 0,82 199,51 ± 0,132 55,45 ± 2,09  78,75 ± 2,55 

*Fenois totais (mg de EAG g-1 ± DP). Flavonoides (mg de Querc. g-1 ± DP).  

Taninos Condensados (mg de cat. g-1 ± DP).  Alcaloides (mg de berberina g-1 ± 

SD. * Mean ± SD. (P˂ 0.01). 

Os constituintes típicos ainda do gênero Piper estão os alcalóides e 

amidas, a maioria dos compostos conhecidos são as piperidinas, pirrolidinas ou 

isobutilaminas e tem como o principal representante a piperina. Para P. 

umbellatum a classe citada são N-benzoilmescalina (ISOBE et al., 2002), 

piperumbelactanas (TABOPTA et al., 2008), este último pertence ao grupo das 

piperolactamas, não são comuns mas espécies do Gênero, são classificadas 

como aporfinoides, uma vez que seus esqueletos são semelhantes aos 

alcaloides aporfínicos (KUMAR et al., 2003). As piperolactamas possuem 

absorção em UvVisível (MeOH) entre 194 nm e 380 nm, valores similares 

também encontrado no extrato etanólico das folhas de P. umbellatum, uma 

banda intensa em 193 nm e uma segunda banda em 297nm (Quadro 1).  

O extrato etanólico de P. umbelatum apresentou percentuais expressivos 

de fenóis totais 325,86 ± 0,82 mg de ácido gálico/100g (Y= 0,078 x – 0,031 fenois 

R² = 0,9959) em quantidades superiores a outras espécies do Gênero, como 

para as três variedades de Piper betel os valores obtidos mostraram teores entre 

820,53 ± 10,8 e 72,25 ± 1,42 μg de ácido gálico/g (RATHEE et al., 2006), os 

teores de fenóis totais também foram inferiores para Piper cubeba (123,1 ± 0,05 

μg de ácido gálico/g) e Piper nigrum (62,3 ± 0,08 μg de ácido gálico/g) (NAHAK 

e SAHU, 2011), assim como para as folhas de Piper nigrum 0,36 mg ácido 

gálico/mL GAE (SAPAM et al., 2018).  

Para os teores de flavonóides totais os valores obtidos foi de 199,51 ± 

0,132 mg de quercetina/100g foram superiores aos obtidos por Silva Junior et al. 

(2014), 165mg quercetina/g (Y= 0,132 x + 0,0353 R² = 0,9949), para as folhas 

de P. umbellatum. Não foram encontrados valores para os taninos nas fontes 
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pesquisados, porém podem ser considerados expressivos em relação aos teores 

de compostos fenólicos totais e flavonoides (Tabela 1). 

Os resultados dos teores de fenóis e flavonoides obtidos para a espécie 

em estudo e em comparação para outras do gênero Piper demonstram uma 

variabilidade dos teores de fenóis e flavonoides, o que estimula a continuidade 

de estudos fitoquímicos com esta espécie.  

O extrato etanólico de P. umbellatum possui predominância de polifenóis 

e derivados (fenólicos e flavonoides). Os flavonoides, glicoflavonoides, terpeno 

glicosilado e lignanas foram isolados das folhas da planta em estudo 

(BALDOQUI et al., 2009). Esses grupos apresentam em sua estrutura o grupo 

carboxila (OH), que têm a capacidade de se ligar a receptores enzimáticos de 

microrganismos, inibindo a síntese de proteínas e favorecem modificações 

metabólicas de patógenos, inibindo a síntese de ácidos nucléicos durante a 

formação da membrana citoplasmática e o metabolismo energético. Enquanto 

os triterpenos têm um esqueleto lipofílico básico, o que facilita a quebra a 

membrana celular e com sua parte polar dentro da célula, eles atuam 

desabilitando os receptores residuais de aminoácidos de fungos (CUSHNIE e 

LAMB, 2005).  

Os metabólicos secundários produzidos pelas plantas têm sido objeto de 

estudos e por apresentarem atividade antimicrobiana mostram-se promissores 

para o controle de fitopatógenos (BALBI-PEÑA et al., 2006). Esses compostos 

provocam a interrupção na membrana plasmática, inibindo a ação das enzimas 

fúngicas, ocasionando desorganização no conteúdo celular de diferentes 

espécies de fungos (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000). 

Da mesma forma, os compostos fenólicos e taninos são considerados 

inibidores de enzimas hidrolíticas produzidas por patógenos e responsáveis pela 

resistência dos tecidos vegetais. Assim como os flavonóides e taninos também 

atuam como elicitores e/ou mecanismos químicos de defesa contra vírus, 

bactérias e fungos sua toxicidade depende da quantidade de grupos metilados 

e do número de substituintes na formação do anel aromático, o que os torna mais 

tóxicos, interferindo na constituição das membranas celulares de fungos 

(ANDRADE et al., 2017). 

Os resultados dos teores de fenóis e flavonoides obtidos para a espécie 

em estudo e em comparação para outras do gênero Piper demonstraram 
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variabilidade dos teores de fenóis e flavonoides, o que estimula a continuidade 

de estudos fitoquímicos com esta espécie.  

Para o teste in vitro, observa-se na tabela 2, que as concentrações 

testadas não proporcionaram inibição do crescimento micelial do fungo M. 

phaseolina, já para R. solani, observa-se que a concentração de 1200 µg/100 

mL do extrato etanólico de P. umbellatum, reduziu o crescimento micelial deste 

fungo, em relação à testemunha e outras concentrações testadas. No entanto, 

após o término das avaliações com o fungo R. solani, em todas as concentrações 

do extrato não houve observação de micro escleródios, quando comparados à 

testemunha, que apresentou início de formação destas estruturas dois dias após 

o término das avaliações do ensaio in vitro. Para o fungo M. phaseolina, não 

foram observadas peculiaridades com relação a morfologia da colônia. 

 

Tabela 2. Crescimento micelial de M. phaseolina e R. solani sob diferentes 

concentrações do extrato etanólico de folhas de P. umbellatum 

Crescimento micelial (mm) 

Tratamentos M. phaseolina R. solani 

Testemunha 2.57a* 2.25a 

800 µg/100 mL 2.60a 2.31b 

1200  2.60a 2.19c 

1600  2.54a 2.30b 

2000  2.57a 2.35b 

2400  2.52a 2.34b 

*Médias seguidas pela mesma letra minúsculas na coluna não diferem 

significativamente entre si segundo Tukey (5%). 

 

Avaliações in vitro sobre o crescimento micelial de fungos em relação a 

diferentes concentrações de extratos vegetais, são usados para selecionar e 

reduzir o número de tratamentos que poderão ser testados in vivo, no entanto, 

as concentrações testadas in vitro não proporcionam o controle esperado. As 

concentrações testadas no presente trabalho, estão entre as testadas e 

indicadas para fitopatógenos, variando de 125 a 3000 µg/100 mL, conforme 

metodologias de diferentes autores (ARAÚJO et al., 2014; BARROS, 2015; 

BRITO e NASCIMENTO, 2015; PANSERA et al., 2015; SOUSA et al., 2018). 
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Para as concentrações 800, 1600, 2000 e 2400 µg/100 mL, nota-se 

efeito estimulador para o fungo R. solani. É possível levantar a hipótese, de que 

embora os alcaloides sejam produtos naturais típicos de plantas, e por 

apresentarem nitrogênio em sua cadeia, é possível haver interferência no 

processo, uma vez que o elemento químico nitrogênio é essencial para 

constituição molecular e celular de microrganismos (SANTOS et al., 2011).  

Além disso, no gênero Piper, é comum a presença de microrganismos 

endofíticos que podem produzir toxinas e alterar a composição dos metabólicos 

secundário, aumentando a taxa de alcaloides das plantas, aumentando a 

quantidade de açúcares e outros metabólitos, que ao invés de interferirem 

negativamente no crescimento micelial, podem estimular o crescimento fúngico 

(SANTOS e VARAVALLO, 2011). 

Esta pode ser uma das interferências observadas sobre as concentrações 

testadas, uma vez que não foi observada redução dos patógenos. Sangeetha e 

Rawal (2008) relatam que meios com elevadas concentrações de açúcar 

favorecem o desenvolvimento dos fungos e monossacarídeos por serem uma 

fonte de carbono para os fungos, um componente importante para o seu 

crescimento e esporulação, estão relacionados ao seu processo de nutrição.  

Este fato fica comprovado, pela avaliação de açucares redutores do 

extrato, com frequência de 50%, o que comprova que a presença destes, como 

fonte de carbono, pode ter influenciado diretamente o crescimento micelial dos 

fitopatógenos e, dependendo do tipo de açucar há influencia positiva no 

crescimetno micelial como já foi relatado por Andrade et al., (2017). Segundo 

Sangeetha e Rawal, (2008) os monossacarídeos são fonte de carbono para  

fungos, componente essencial para seu crescimento e esporulação, uma vez 

que estão relacionados ao seu processo de nutrição. 

Uma perspectiva para aplicação dos resultados deste trabalho está na 

elaboração de produtos fitossanitários naturais para o manejo integrado de 

doenças de plantas. Devido à presença de metabólitos que podem apresentar 

atividade antifúngica, é recomendável a continuação do estudo fitoquímico de P. 

umbellatum, para isolamento e identificação de substâncias responsáveis pela 

atividade e determinar suas frações ativas. Contudo, novas pesquisas devem ser 

realizadas tendo em vista que tais estudos ainda são escassos, visando à 
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investigação fitoquímica de extratos vegetais, no controle de agentes 

fitopatogênicos. 

 

Conclusões 

O extrato etanólico de P. umbellatum testado teve efeito fungistático in 

vitro sobre o crescimento micelial do fungo R. solani. 

Foram identificados onze metabólitos secundários (açúcares redutores, 

taninos, esteroides, antraquinonas, heterosideos cardiotônicos, cumarinas, 

triterpenos, compostos fenólicos, saponinas, alcalóides e flavonóides). 
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