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RESUMO 

O uso de produtos naturais obtidos de matéria-prima vegetal, a exemplo as plantas daninhas, 

empregadas na medicina popular, oferece uma grande variedade de propriedades terapêuticas e entre 

estas as propriedades fungicidas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fungicida 

das folhas de Baccharis dracunculifolia DC., Erigeron bonariensis (L.) Cronquist., Cenchrus echinatus L. 

e Digitaria insularis L. Fedde no controle de Rhizoctonia solani (Rs). As folhas foram coletadas de 20 

matrizes, que crescem espontaneamente em áreas de Cerrado, do Campus da UNIDERP, a coleta 

ocorreu em outubro de 2017. Após trituração o pó foi submetido a extração por banho de ultrasson 

seguido de maceração estática. Após eliminação do solvente o extrato etanólico nas concentrações de: 

800, 1200, 1600, 2000 e 2400 μg. L-1 foi utilizado nos ensaios, em placas de Petri, para o crescimento 

micelial dos fungos em meio batata-dextrose-ágar (BDA), incubados sob temperatura 23º ± 2ºC em 

câmara de crescimento, com fotoperíodo de 24 horas por três dias, para o desenvolvimento de R. solani 

(Rs). Conclui-se que o extrato etanólico das folhas de B. dracunculifolia e D. insularis nas condições 

trabalhadas foi ativo e obteve diminuição na inibição de 13,5% e 10,4% respectivamente, no entanto, 

foram inativos para a E. bonariensis e C. echinatus nos testes in vitro para R. solani independente da 

concentração. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil destaca-se no cenário mundial na produção e exportação de grão e culturas 

como o milho (Zea mays L.), girassol (Helianthus annuus L.), sorgo [Sorghum bicolor 

(L.) Moench] e algodão (Gossypium hirsutum L.), comuns no Cerrado brasileiro, são 

suscetíveis ao ataque de fungos, principalmente em ambientes com excesso de 

umidade do solo, tempo quente, próximas à maturação, ou quando sofrem estresse 

hídrico (BOARETTO e DANIELLI, 2012; ISHIKAWA et al., 2018).  

O Cerrado brasileiro é formado de diversas espécies de plantas daninhas e invasoras, 

consideradas pragas agrícolas que alternam entre a produção de grãos, pastagens, 

variação do solo e suas características físico-químicas, o que tem despertado para a 

problemática do uso de insumos, dentre eles os químicos, os quais são empregados no 
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controle de fitopatógenos. Como consequência, ocorrem graves desequilíbrios 

ambientais, que vão da saúde do trabalhador, os alimentos, as águas e a saúde das 

famílias que moram nas fazendas ou nas cidades, ocasionando a redução na qualidade 

e na expectativa de vida da população, englobando o meio ambiente e animais (INCA, 

2015; FONSECA et al., 2015).  

Diante da aplicação intensiva de defensivos químicos, como os fungicidas sintéticos 

tem-se provocado as instituições de pesquisa em obter outras alternativas de controle 

de doenças que atacam diversas culturas no país, onde o valor das plantas medicinais 

e muitas conhecidas também como daninhas tem apresentado potencial no controle de 

pragas e doenças indicando substâncias em sua composição química, muitas delas 

com potencial fungicida ou fungistático (GARCIA et al., 2012). 

Dentre estas plantas encontram-se Baccharis dracunculifolia DC. (alecrim-do-campo), 

Erigeron bonariensis L.. (buva), Cenchrus echinatus L. (capim carrapicho) e Digitaria 

insularis L. Fedde (capim-amargoso). Pouco se sabe sobre o extrato de algumas 

plantas daninhas com potencial medicinal. Este grupo de plantas, por serem resistentes 

em diferentes condições ambientais, podem ser também resistentes sobre o ataque de 

algum patógeno vegetal e controlar o desenvolvimento de doenças.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito fungicida de Baccharis 

dracunculifolia, Erigeron bonariensis, Cenchrus echinatus e Digitaria insularis sobre o 

crescimento do fungo fitopatogênico Rhizoctonia solani Kühn (Rs). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material botânico foi coletado no Campus Agrárias – UNIPERP (20°26’16,6” S 

54°32’14,5”O) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS), em outubro de 2017. As 

exsicatas foram depositadas no Herbário do laboratório de Morfologia Vegetal da 

UNIDERP/Anhanguera, sob o número de registro 8540, 8543, 8544, 8545. O material 

botânico coletado foi seco em estufa de aeração a 50°C, pesado, pulverizado e 

armazenado em frascos. 

Preparação do extrato:  

Para obtenção do extrato bruto etanólico 20% foi utilizado amostra da folha de 

Baccharis dracunculifolia, Erigeron bonariensis, Cenchrus echinatus e Digitaria 

insularis, em seguida, extraída em aparelho de ultra-som (UNIQUE@, 1450) por 60 

minutos, seguida por 24 horas em maceração estática até esgotamento da droga. Em 

seguida o filtrado foi concentrado e evaporado em rotaevaporador. 

Atividade Antifúngica: 



 3 

Para atividade antifúngica utilizou uma solução estoque de 0,2g do extrato etanólico 

de Baccharis dracunculifolia, Erigeron bonariensis, Cenchrus echinatus e Digitaria 

insularis em 100 mL de etanol (99,8%). Destas soluções foram utilizadas diferentes 

alíquotas, vertidas em meio de cultura BDA fundente, com o volume de 100 mL nas 

concentrações de 800, 1200, 1600, 2000 e 2400 µg 100 mL-1. Para o controle, duas 

soluções. 

Verteu-se 10 mL de meio de cultura em diferentes concentrações e depositou no centro 

de cada placa um disco de 0,5 cm de diâmetro de micélio do Rhizoctonia solani (Rs), 

após vedação e mantidas em câmara de crescimento, a 25 ºC, com fotoperíodo de 24 

horas.   

As avaliações foram realizadas diariamente a partir do crescimento da testemunha, 

durante três dias, medindo o diâmetro do crescimento micelial dois eixos ortogonais. 

Com base nos dados obtidos, foi calculada a porcentagem de inibição do crescimento 

(PIC). 

Com base nos dados obtidos, o PIC (porcentagem de inibição do crescimento) foi 

calculado por meio da fórmula PIC = [(diâmetro da testemunha – diâmetro do 

tratamento)/ diâmetro da testemunha] x 100, para cada extrato em relação à 

testemunha. Em seguida, os dados foram submetidos a análise de variância, realizada 

através do programa estatístico SISVAR v. 4.0 (FERREIRA, 2000) e análise de 

regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atividade Antifúngica 

A atividade antifúngica do extrato etanólico das folhas de Baccharis dracunculifolia foi 

ativo na concentração 2000 µg 100 mL-1 proporcionou 13,5% de redução de 

crescimento; enquanto para as folhas de Coniza bonariensis e Cenchrus echinatus em 

nenhuma das diferentes concentrações do extrato proporcionou inibição do 

crescimento micelial e a Digitaria insularis foi ativo na concentração 2000 µg 100 mL-1 

proporcionou 10,4% de redução de crescimento para Rhizoctonia solani. 

Dentre os compostos químicos importante e que desempenham um melhor papel na 

resistência das plantas classes e frequência (%) dos metabólitos secundários 

encontrados no extrato etanólicos das folhas de Baccharis dracunculifolia, Erigeron 

bonariensis, Cenchrus echinatus e Digitaria insularis, de fragmentos de Cerrado em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Níveis de intensidade: 25% (parcialmente 

moderado), 50% (moderado) e 100% (alto) (Figura 1) ao ataque de fungos estão os 
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compostos fenólicos, principalmente os flavonóides e taninos (AGRIOS, 2005). 

Enquanto que os terpenos e derivados, tais como: flavonóides, estilbenos, quinonas, 

lignanas e taninos, onde são os principais responsáveis pela inibição do 

desenvolvimento dos fungos patogênicos. Destes fitoconstituintes os compostos 

fenólicos, flavonoides, terpenos já foram relatados para as folhas das espécies em 

estudo (STERN et al., 1996; SANTANA et al., 2011; FIORENZA et al., 2016). 

 

Figura 1. Classes e frequência (%) dos metabólitos secundários encontrados no 

extrato etanólicos das folhas de Baccharis dracunculifolia, Erigeron bonariensis, 

Cenchrus echinatus e Digitaria insularis, de fragmentos de Cerrado em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Níveis de intensidade: 25% (parcialmente moderado), 50% 

(moderado) e 100% (alto). 

 

Conclui-se que dos extratos etanólicos de alecrim-do-campo e capim-amargoso nas 

condições trabalhadas foi ativo para o fungo Rhizoctonia solani (Rs), no entanto, 

apesar dos resultados negativos para a buva e capim carrapicho nos testes in vitro, 

estudos de campo são essenciais para confirmar o seu potencial de uso no controle 

deste fitopatógeno.  
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