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1. RESUMO 

Óleos vegetais apresentam controle eficaz do crescimento de fungos. Neste trabalho 

estuda-se a ação dos óleos de alho e de coco no controle do crescimento de 

Aspergillus. Os óleos foram aplicados em cinco diferentes concentrações em meio 

de cultura BDA inoculado com cepas de fungo em placas de Petri. Duas 

testemunhas, uma positiva e outra negativa, foram utilizadas para maior 

confiabilidade do experimento. As placas foram deixadas em estufa a 27 ºC por 2-10 

dias de incubação. O diâmetro micelial (média de duas medidas diametralmente 

opostas) foi medido. Os resultados da atividade dos óleos de alho e de coco no 

controle do crescimento do fungo A. niger, fornecem subsídios para as técnicas 

agrícolas pós-colheito e a necessidade de pesquisas utilizando outros óleos. 

2. INTRODUÇÃO 

Aspergillus niger causa fitopatologias que acometem frutos e sementes de 

diversas espécies, entre elas o amendoim (Arachis hypogaea L.), a uva (Vitis sp.), 

ou bulbos como a cebola (Alium cepa L.). Popularmente a doença é conhecida como 

“mofo-preto” e se manifesta após a colheita e armazenamento (Gava & Tavares 

2007). Muitos metabólitos secundários – substânicas produzidas pelas plantas em 

resposta a estresses – tem efeito sobre crescimento de fungos do gênero Alternaria, 

Aspergillus e Fusarium ( Schwan-Estrada et al. 2000; Ootani et al. 2013). 

Entre os metabólitos secundários destacam-se compostos fenólicos do 

endosperma líquido do coqueiro (Cocos nucifera L.) que possuem efeito 

antimicrobiano, anti-helmíntico e vermífugo sobre diversos microrganismos (Torres 

et al. 2005). O óleo de coco, extraído do endosperma, é rico em gorduras saturadas, 

além de ácido láurico e ácido cáprico (Almeida 2011). 

Já o alho (Allium sativum L.) é utilizado no combate às infecções por amebas, 

helmintos e parasitas (Torres et al. 2005). Tratamentos feitos com extrato de alho 

resultaram na inibição do crescimento micelial de Aspergillus flavus (Viega et al. 

2005) e Fusarium proliferatum (Souza et al. 2007). 

3. OBJETIVOS 

Descobrir a capacidade dos óleos de alho e de coco no controle do 

crescimento micelial in vitro de Aspergillus niger. 



4. METODOLOGIA 

Foram empregados os tratamentos: C1/A1= 0,20 μL; C2/A2= 0,50 μL; C3/A3= 

0,70 μL; C4/A4= 1,0 μL e C5/A5= 1,20 μL, correspondendo, respectivamente, aos 

extratos de óleo de coco (C) e de alho (A), além de testemunha positiva e de 

testemunha negativa. 

Na repicagem e isolamento foram utilizadas placas de Petri com meio de 

cultura BDA (batata-dextrose-agar). As placas foram vedadas com filme de PVC, 

identificadas e incubadas a 27 ºC em estufa. A avaliação do crescimento micelial foi 

realizada a cada 48 horas durante 10 dias, tendo sido mensurado o diâmetro da 

colônia em sentidos perpendicularmente opostos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Considerando a importância do estudo dos problemas ambientais e de saúde 

pública originados por contaminantes químicos, da fitossanidade na agricultura e da 

recente utilização de óleos no controle de patógenos e de outras pragas, o presente 

trabalho verifica os efeitos antifúngicos dos óleos de alho e de coco no crescimento 

de hifas. Num primeiro momento foi realizado levantamento bibliográfico seguido da 

parte experimental. Os dados obtidos encontram-se em análise e discussão. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As placas tratadas, inicialmente, mostraram uma pequena inibição do 

crescimento micelial em relação à testemunha positiva. Posteriormente os 

tratamentos A3, A4, A5 e C2, C4 e C5 não apresentaram desenvolvimento do 

micélio, enquanto que nos outros tratamentos observou-se pontos de 

desenvolvimento de 0,8 cm de diâmetro. A partir do terceiro dia o tratamento A1 

apresentou crescimento micelial de 7,5 cm de diâmetro, maior que a testemunha 

positiva (6,5 cm de diâm.). A partir do sexto dia todas as placas, exceto da 

testemunha negativa, apresentaram crescimento do micélio por toda a superfície. 

Deste modo, a aplicação dos óleos não inibiu o crescimento micelial, mas reduziu 

sua velocidade de crescimento. 
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