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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
24-epibrassinolídeo - Poejo - Óleo essencial

Brassinosteróides são hormônios reguladores do
desenvolvimento vegetal que aumentam, entre outros
fatores, o teor de óleos essenciais em algumas espécies.
Alguns óleos essenciais possuem propriedades
antimicrobianas sendo usados como fármacos.

Mentha pulegium, conhecida como poejo, é usada
no Brasil para fins medicinais.

O trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do
24-epibrassinolídeo, um brassinosteróide, na proporção
de massa seca, constituição de óleos essenciais, bem
como sua atividade antimicrobiana.

Condições de cultivo e Aplicação de brassinosteróide: mudas de Mentha
pulegium (DC) Stapf., fornecidas pelo Instituto Agronômico, foram cultivadas em
casa de vegetação, sob condição natural e irrigação diária, no Instituto de
Biologia, Unicamp. 24-epibrassinolideo foi fornecido às plantas na concentração
de 10-7 M. Os dados foram coletados após 15 e 52 dias.

Avaliações de massa seca e clorofila: foi verificada a porcentagem de
massa seca em relação à massa fresca foliar. O nível de clorofila foi avaliado
em aparelho SPAD, na faixa de 645 e 663 nm.

Fig. 1- Mentha pulegium em 
estádio reprodutivo

Introdução e Objetivo

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE BRASSINOSTERÓIDE NO CRESCIME NTO, TEOR DE 
CARBOIDRATOS,  PERFIL DE CONSTITUINTES VOLÁTEIS E A TIVIDADE 

ANTIMICROBIANA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE Mentha pulegium.

Fig. 3- Porcentagem de massa seca (DM) com relação à massa fresca, de folhas de plantas de Mentha
pulegium, 15 dias (A) e 52 dias (B) após aplicação de 24 -Epibrassinolideo (24-Epi). Control = controle.
Letras diferentes indicam resultados significantemente diferentes pelo teste de Tukey ao nível de 5 %.

Tabela 1 - Identificação dos picos majoritários observados nos cromatogramas, por CG-EM, de óleos 
essenciais de folhas de plantas de Mentha pulegium, após 15 dias de tratamento com 24-epibrassinolídeo, 
suas identidades químicas (Componentes) e suas porcentagens (%) de área.

Tratamento Componentes % de Área

Sem Hormônio
Mentol 7,05

Pulegona 88,15

Com Hormônio
Mentol 5,02

Pulegona 91,05

Métodos

A aplicação do hormônio mudou o perfil químico dos óleos essenciais
levando a um aumento de Pulegona e diminuição de Mentol (Tabela 1),
demonstrando a interferência do hormônio na biossíntese dos óleos essenciais.

Apoio:

em aparelho SPAD, na faixa de 645 e 663 nm.
Isolamento e análise dos óleos essenciais: as folhas foram submetidas à

hidrodestilação em aparelho Clevenger (Stefanello et al., 2008). A composição
química dos óleos foi determinada por CG-EM (70 eV), em equipamento com
coluna capilar Durabond-DB5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 mm) e operado de acordo
com Stefanello et al. (2008). A identificação foi feita por comparação dos índices
de retenção, sendo calculado o Índice de Kovats. A análise do espectro foi feita
por comparação com a literatura.

Avaliação da atividade antimicrobiana: a ação antimicrobiana foi
determinada (duplicata) pelo método da 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.

Tabela 2: Atividade antimicrobiana (concentração inibitória mínima, CIM) de óleos essenciais de folhas de
plantas de Mentha pulegium com ou sem tratamento com 24-epibrassinolídeo (15 dias após a aplicação
hormonal). SA = sem atividade. Dados expressos como média, n =2.
.

Fig. 2 - Proporções de clorofila (SPAD Reading) em folhas de plantas de Mentha pulegium, 15 dias (A) e 52
dias (B) após aplicação de 24- Epibrassinolideo (24-Epi) Control = tratamento controle. Letras diferentes
indicam resultados significantemente diferentes pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

Micro-organismos

CIM (mg/mL)
Tratamentos

Sem Hormônio Com Hormônio

Staphylococcus aureus ATCC 6538 SA 0,5

Staphylococcus aureus ATCC 14458 SA 0,5

Candida albicans ATCC 10231 SA 1,0

Candida glabrata ATCC 30070 SA 1,0

Candida parapsilosis ATCC 22019 SA 0,5

Resultados e Discussão

Conclusão.

Embora o brassinosteróide não tenha afetado o nível de clorofila e a
porcentagem de massa seca, sua aplicação levou a alterações nos
componentes dos óleos essenciais de M. pulegium e aumentou o espectro de
ação da atividade antimicrobiana.
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O tratamento hormonal reduziu a Concentração Inibitória Mínima, quando
testado contra três espécies de fungos (Candida albicans, C. parapsilosis e C.
glabrata) e duas cepas de Staphylococcus aureus (Tabela 2). É possível que isso
seja devido ao aumento do teor da Pulegona, que apresenta atividade
antimicrobiana documentada em literatura frente a outros microrganismos.

A aplicação do 24-epibrassinolídeo não aumentou o nível de clorofila (Figura
2) nem a proporção de massa seca foliar (Figura 3). Contudo, é preciso avaliar
se o hormônio estimulou o transporte de matéria orgânica para as raízes.


