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O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos, arroz, feijão e soja. Contudo,
essa produção enfrenta grandes desafios devido a fitopatógenos, que acometem as
safras causando diversos danos e prejuízos a culturas comerciais. Esses
fitopatógenos tem apresentado cada vez mais resistência aos agroquímicos sintéticos
utilizados na agricultura, e de maneira geral, são uma ameaça à saúde pública e
ambiental por sua toxicidade. A pesquisa científica busca inovação e
empreendedorismo para atender as necessidades emergentes do mercado. Na
tentativa de se encontrar alternativas para o controle de micro-organismos
fitopatogênicos, este projeto utiliza a fitoquímica (isolamento e determinação
estrutural), com o objetivo de desenvolver intermediários vegetais a partir do óleo
volátil da espécie Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe para serem utilizados na
agricultura para o controle de fitopatologias. Foram coletados rizomas de C. zedoaria,
que foram secados e pulverizados. No comércio, foi obtido o pó do rizoma de C.
zedoaria. A extração do óleo volátil foi realizada por hidrodestilação utilizando
aparelho de Clevenger com 100 g de cada amostra. Cada extração foi realizada em
um ciclo de 2 h. A caracterização dos óleos voláteis se deu por cromatografia a gás
acoplada a espectrometria de massas. O rendimento da amostra natural e comercial
foram respectivamente de 1,6% e 0,35%, sendo os componentes majoritários
respectivamente 1,8-cineol1 (29,96 e 4,98%); cânfora1 (12,46 e 18,39%); borneol2
(1,15 e 2,43%) e curzerenona3 (19,50 e 42,55%). Estes compostos são descritos na
literatura com atividade anti-microbiana3, inseticida1, anti-oxidante3 e larvicida2. As
concentrações relativas dos componentes dos óleos voláteis também diferem nas
duas amostras analisadas. Porém, a amostra comercial ainda possui a curzerenona,
sendo sua principal atividade antimicrobiana. A pesquisa e inovação focados no
desenvolvimento de formulações de agro-defensivos baseado nestes constituintes
são uma estratégia alternativa ao uso de agroquímicos com potencial aplicação no
mercado agrícola, principalmente na agricultura orgânica. Palavras-chave:
Agroquímicos; Agrotóxicos; Empreendedorismo científico; Química de Produtos
Naturais.
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