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Cymbopogon flexuosus  - 24-epibrassinolídeo - Óleos essenciais 

           

 24-epibrassinolídeo reduziu a concentração inibitória mínima quando testado 

frente a Staphylococcus aureus e Candida sp (Tabela 2). É possível que o aumento 

dos derivados de citral esteja relacionado à maior eficiência do óleo no combate aos 

microorganismos. Há relatos sobre a atividade antimicrobiana de óleo essencial de 

C. citratus, mas em nenhum foi avaliado o efeito de brassinosteróides sobre a 

atividade antimicrobiana do óleo. Assim, os dados deste trabalho são inéditos e 

mostram o potencial do óleo das plantas tratadas com o hormônio no combate aos 

microrganismos. 

  O brassinosteróide não afetou as porcentagens de massa seca (Figura 1), 

nem as proporções de clorofila foliar (Figura 2). A falta de efeito do hormônio 

nesses parâmetros pode ser explicada pelo fato de brassinosteróides provocarem 

efeitos mais evidentes em plantas submetidas a estresses. 

 

 

Apoio: 

 Brassinosteróides são hormônios que regulam o desenvolvimento vegetal. 

Aumentos nas concentrações de clorofila, após sua aplicação, podem levar a 

maiores taxas de fotossíntese, que podem resultar em aumentos na síntese de 

óleos essenciais. Óleos essenciais possuem atividade antimicrobiana. 

Cymbopogon citratus, conhecida como erva-cidreira, apresenta o citral como 

constituinte mais abundante, que tem atividade antifúngica. Os objetivos foram 

avaliar o efeito de 24-epibrassinolídeo (um brassinosteróide) na porcentagem da 

massa seca, nível de clorofila, constituição de óleos essenciais de C. citratus e 

determinar a atividade antimicrobiana desses óleos. 

Condição de cultivo e aplicação hormonal: mudas de Cymbopogon citratus (DC) 

Stapf., fornecidas pelo Instituto Agronômico, foram cultivadas em casa de 

vegetação sob condição natural.  24-epibrassinolideo foi fornecido às plantas  a 10-7 

M. A coleta dos dados foi feita 15 e 52 dias após a aplicação hormonal.  

Avaliações de massa seca e clorofila: foi verificada a % de massa seca /massa 

fresca foliar, e a atividade de clorofila em aparelho SPAD, na faixa 645-663 nm. 

Isolamento e análise dos óleos essenciais: folhas foram submetidas à 

hidrodestilação em aparelho Clevenger (Stefanello et al., 2008). A composição 

química foi determinada por CG-EM (70 eV) (Stefanello et al., 2008). Os 

componentes dos óleos essenciais foram identificados pela análise do espectro de 

fragmentação de massas e por comparação dos índices de retenção com a 

literatura, sendo calculado o Indice de Kovats.  

Avaliação da atividade antimicrobiana: foi determinada pelo método de difusão 

em ágar, pela técnica de poço em camada dupla e pelo método de microdiluição 

(Salvador et al., 2002; Stefanello et al., 2008). Foram utilizadas bactérias gram-

positivas e gram-negativas e leveduras, cepas padrão e de campo. Foi considerada 

como CIM à menor concentração para inibição total do desenvolvimento 

microbiano. 

 

Figura 1. Porcentagem de massa seca (DM) em relação à massa  fresca de C. Citratus  15 dias (A) e 52 dias (B)  

após tratamento hormonal. Letras diferentes indicam resultados diferentes pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. 

. 

.  

 

Figura 2. Níveis de clorofila  em folhas de C. Citratus nos tratamentos controle (Control) e com 24-Epibrassinolídeo (24-Epi), 15 dias 

(A) e  52 dias (B) após  a aplicação.  Letras diferentes indicam resultados diferentes pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. 

Tabela 1. Componentes majoritários  de óleos essenciais de folhas de plantas de Cymbopogon citratus após 52 dias de tratamento 

com 24-epibrassinolídeo e suas porcentagens (%) na composição. 
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EFEITO DE 24-EPIBRASSINOLÍDEO NO DESENVOLVIMENTO VEGETAL, NO PERFIL DE 

CONSTITUINTES VOLTÁTEIS E NA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE CYMBOPOGON 

CITRATUS 

 O brassinosteróide  alterou o perfil do óleo essencial, aumentando sua atividade 

antimicrobiana. 

 Em alguns trabalhos com outras espécies brassinosteróides também 

alteraram o perfil de óleos essenciais. O aumento dos derivados de citral (cis e 

trans-citral), após o tratamento hormonal, provavelmente se deva à redução do 

beta-mirceno (Tabela 1), já que esse é um intermediário  na formação do citral.  

Tabela 2. Atividade antimicrobiana, avaliada pela concentração Inibitória Mínima (CIM) de óleos essenciais de folhas de plantas de 

Cymbopogon citratus com ou sem tratamento com 24-epibrassinolídeo (15 dias após o tratamento hormonal). 
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