
Os biopesticidas botânicos são altamente eficazes para a proteção das plantas e possuem características 
superiores para a segurança ambiental, biodegradabilidade e sustentabilidade. Os biopesticidas botânicos 
também reduzem ou eliminam resíduos químicos e retardam o desenvolvimento de resistência por 
pragas e patógenos, tornando-os um substituto ou complemento eficaz para os pesticidas químicos em 
toda a indústria agroquímica. Os principais biopesticidas botânicos, o óleo de árvore de chá australiano 
(TTO), é extraído por destilação a vapor de plantas Melaleuca alternifolia, contém terpenos e ganhou 
grande popularidade em aplicações biomédicas, farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e agrícolas 
com propriedades benéficas como antioxidante, antibacteriano, antiprotozoário, antiviral, antifúngico e 
anticancerígeno. O TTO tem uma atividade multifuncional única e apresenta múltiplos modos de ação. 
A formulação de um TTO emulsionado, como o Timorex Gold®, tem sido altamente eficaz e é utilizado 
com sucesso em quase 40 países contra uma ampla gama de fungos fitopatogênicos em numerosas 
culturas. A TTO inibe a germinação de esporos, a formação de esporos, a esporulação e perturba a 
parede celular fúngica e a membrana celular de Mycosphaerella fijiensis hyphae. (Figura 1). Como 
resultado, a TTO exibe forte atividade curativa contra patógenos fúngicos, mesmo quando a doença já 
é visível no tecido. Um único spray na superfície superior do pepino e outras folhas com colônias de 
oídio bem estabelecidas suprime marcadamente o fungo, causando o desaparecimento de lesões de 
oídio da folhagem infectada e uma forte retração e ruptura de hifas fúngicas e células conidiais, como 
visto na Figura 2. 

O TTO também é um ativador de mecanismos de defesa e induz sistemicamente resistência em banana 
e outras plantas (Figura 3) e melhora as proteínas relacionadas à patogênese (PR) e a expressão dos 
genes marcadores de defesa. Para uma grande variedade de frutas e vegetais, o TTO, como o Timorex 
Gold®, é uma ferramenta única e eficaz para o manejo da resistência e controle de doenças de plantas.
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Fig.1. Uma seção de hifas fúngicas no espaço 
intracelular do tecido mesofílico da banana-
da-terra infectada com o fungo Sigatoka preto: 
(esquerda) controle não tratado e (direita) 
TTO (Timorex Gold®) ambos tratados em alta 
ampliação (x50.000). Leve em consideração o 
efeito na ruptura da membrana celular e na 
destruição da parede celular, resultando em 
vazamento do conteúdo celular.

Fig. 2. Micrografia eletrônica de varredura 
de conídios de fungos de oídio do controle de 
folhas de pepino infectadas e não tratadas: 
(esquerda) normal com superfície conidial 
completamente lisa em alta ampliação; 
(direita) folhas infectadas expostas a uma 
única aplicação de Timorex Gold®. Observar 
alterações na morfologia 

Fig. 3. A pulverização foliar de TTO em 
bananeiras-mãe infectadas induziu a proteção 
sistêmica contra a murcha de Fusarium 
(Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense, Foc) 
raça 1 em plantas filhas recentemente 
desenvolvidas. A seta amarela aponta para 
os tecidos da planta mãe infectados pelo Foc; 
as setas brancas apontam para os tecidos 
da planta filha, saudáveis.
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