
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Obtenção, caracterização e avaliação do efeito do e ugenol no controle 
preventivo e curativo da corinesporiose.  
Adriano L. Romero* (PQ) 1, Rafaelle B. Romero (PQ) 1, Ricardo R. de Oliveira (PQ) 2, João B. Vida (PQ) 2. 
*adrianoromero@utfpr.edu.br 

 
1Coordenação de Licenciatura em Química - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, BR 369 - km 0,5, CEP 
87301-006, Caixa Postal: 271, Campo Mourão - PR. 
2Departamento de Agronomia – Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, CEP 87020-900, Maringá - PR. 
 
Palavras Chave: eugenol, atividade antifitopatogênica, produto fitossanitário. 

Introdução 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente 
busca por produtos naturais que possuem 
potencialidade para serem utilizados no controle 
fitossanitário em sistemas de cultivos, em 
substituição aos pesticidas sintéticos1. Uma das 
doenças alvo de estudo em nosso grupo de 
pesquisa é a corinesporiose, doença causada pelo 
fitopatógeno Corynespora cassiicola, que tem 
atraído maior atenção nos últimos anos devido aos 
danos crescentes à produção de várias culturas de 
importância econômica. Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo obter o eugenol a partir 
do cravo-da-Índia (Syzygium aromaticum) e avaliar 
seu efeito preventivo e curativo da corinesporiose na 
cultura do tomateiro.  

Resultados e Discussão 

O eugenol foi obtido, por cromatografia em 
coluna de sílica gel, a partir do óleo essencial de 
carvo-da-Índia (Syzygium aromaticum) em 95% de 
rendimento. Este composto foi caracterizado por 
Ressonância Magnética Nuclear de 1H e de 13C 
(Figura 1). 

 

Figura 1. Espectro de RMN de 13C do eugenol 
(75,45 MHz, CDCl3).   

 
O efeito preventivo do eugenol no controle da 

corinesporiose foi avaliado pela aplicação 96, 72, 48 
e 24 horas antes da inoculação de Corynespora 
cassiicola, e o efeito curativo 24, 48, 72 e 96 horas 
após a inoculação (Tabela 1). As avaliações foram 

realizadas dez dias após a inoculação. Para tal, foi 
utilizada a escada de Horsfall-Barratt modificada, 
levando em consideração a porcentagem de área 
foliar com sintomas de corinesporiose. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado 
com seis repetições por tratamento, sendo uma 
planta considerada uma unidade experimental. 
 
Tabela 1.  Eficiência do eugenol no controle da 
corinesporiose na cultura do tomateiro. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre 
si pelo teste de Scoot-Knott (p=0,05). 
 

Observou-se, de modo geral, que as folhas 
tratadas com eugenol apresentaram menores 
sintomas de corinesporiose do que no tratamento 
testemunha (Tabela 1). O efeito observado para o 
eugenol foi semelhante ao tratamento com óleo de 
neem (Azadirachta indica) - um produto natural com 
reconhecida atividade antimicrobiana. Segundo 
dados da literatura1, a atividade antifitopatogênica do 
eugenol deve estar associada a sua 
lipossolubilidade e presença de grupo fenol livre. 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam que o 
eugenol apresenta potencialidade como defensivo 
agrícola alternativo para o controle preventino e 
curativo da corinesporiose. 
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