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Introdução 

Os óleos essenciais têm sido amplamente 
estudados por suas propriedades antimicrobianas. 
Esses produtos naturais apresentam, geralmente, 
baixa toxidade ao homem e ao meio ambiente e são 
de fácil degradação. As características citadas 
fazem com que os óleos essenciais sejam visados, 
como substitutos aos pesticidas sintéticos, no 
controle fitossanitário em sistemas de cultivos.1 
Neste contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo obter o trans-anetol dos frutos de anis-
estrelado (Illicium verum) e avaliar seu efeito no 
crescimento micelial e na germinação de esporos de 
alguns fungos fitopatogênicos.  

Resultados e Discussão 

O trans-anetol foi obtido, por cromatografia 
em coluna de sílica gel, a partir do óleo essencial de 
anis-estrelado (Illicium verum) em 90% de 
rendimento. Este composto foi caracterizado por 
Ressonância Magnética Nuclear de 1H e de 13C 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 

Figura 1: Dados de RMN de 13C do trans-anetol. 
 

Com relação aos bioensaios observou-se que 
o trans-anetol apresentou efeitos fungicidas 
significativos para todos os fungos fitopatogênicos 
avaliados (Tabelas 1 e 2). No entanto, o efeito do 
óleo de neem (Azadirachta indica) - um produto 
natural com reconhecida atividade antimicrobiana - 
avaliado paralelamente, foi mais pronunciado em 
todas as concentrações avaliadas.  

O trans-anetol, componente majoritário do 
óleo essencial de I. verum, tem sido reportado na 
literatura por suas propriedades inseticida, larvicida 
e antimicrobiana. Estudos recentes reportaram que 
este composto possui atividade frente a vários 
fungos fitopatogênicos. Sendo assim, a atividade 

antifitopatogênica avaliada neste trabalho pode ser 
explicada, segundo elementos da literatura1, pelo 
caráter lipofílico do trans-anetol, que pode sofrer 
partição da fase aquosa para dentro da membrana 
celular conduzindo à expansão da membrana, 
aumento da fluidez e da permeabilidade da célula, 
permitindo a liberação dos componentes 
intracelulares vitais à sobrevivência do micro-
organismo. Outra hipótese consiste na inativação de 
enzimas envolvidas na produção de energia e na 
síntese de componentes estruturais do micro-
organismo, além da destruição ou inativação de 
material genético. 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam que o 
trans-anetol apresenta potencialidade para ser 
utilizado como defensivo agrícola contra os fungos 
fitopatogênicos avaliados neste trabalho. 
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