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RESUMO 15 

O controle alternativo de doenças de plantas visa à redução da intensidade de doenças, aumento 16 

da produtividade e qualidade de produtos agrícolas. Os extratos vegetais de óleo elétrico (Piper 17 

callosum), Nim (Azadirachta indica), Alho (Allium sativum L.), Citronela (Cymbopogon 18 

winterianus) e a testemunha, foram preparados na concentração 1g/10 mL, exceto o extrato de 19 

alho, que foi preparado a 6%, e aplicados nas mudas para avaliar a sensibilidade de mudas de 20 

pimentão a extratos vegetais comumente utilizados no controle alternativo de pragas e doenças 21 

nas plantas agricultáveis. O experimento foi realizado em blocos casualizados, com cinco 22 

tratamentos e quatro repetições. Os resultados mostraram que houve efeito dos extratos vegetais 23 

sobre as mudas de pimentão. No tratamento testemunha, as plantas se desenvolveram com 24 

diferença estatística no parâmetro massa seca de raiz e relação massa seca de parte aérea e massa 25 

seca de raiz. As mudas de pimentão apresentaram maior sensibilidade aos extratos de nim e 26 

citronela, na concentração e frequência utilizadas nesse trabalho, portanto devendo ser utilizado 27 

com cautela em controle de pragas e doenças no estágio de mudas de pimentão. 28 

 29 

Palavras-chave: Análise de crescimento, controle alternativo, fitopatógenos, Solanaceae 30 

 31 

CHILI DUMB SENSITIVITY (Capsicum annuum L.) THE EXTRACTS PLANT IN 32 

HIGH CONCENTRATION. 33 

ABSTRACT 34 

The alternative control plant diseases aims to reduce the intensity of diseases, increased 35 

productivity and quality of agricultural products. The ‘electric oil plant’ extracts (Piper 36 

callosum), ‘Neem’ (Azadirachta indica), ‘Garlic’ (Allium sativum L.), ‘citronella’ (Cymbopogon 37 

winterianus) and the witness were prepared in concentration 1g / 10ml, except the garlic extract, 38 

which it was prepared to 6%, and applied to the plants to evaluate the sensitivity of pepper 39 

seedlings to plant extracts commonly used in alternative pest and diseases in cultivable plants. 40 

The experiment was conducted in a randomized block design with five treatments and four 41 

replications. The results showed the effect of plant extracts on the pepper seedlings. In the control 42 

treatment, the plants were developed with statistical difference in dry mass parameter and root 43 
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dry mass ratio of shoot and root dry weight. The pepper seedlings showed higher sensitivity to 44 

neem and citronella extracts, concentration and frequency used in this work, so should be used 45 

with caution in controlling pests and diseases in chili seedling stage. 46 

 47 

Keywords : Growth analysis, alternative control, plant pathogens, Solanaceae 48 

 49 

INTRODUÇÃO 50 

 51 

No agronegócio brasileiro, a olericultura se destaca pela sua expressiva produção, em 52 

2011 foi colhido um total de 19,2 milhões de toneladas num total de 32 produtos (CARVALHO et 53 

al. 2013).  Segundo dados da Embrapa Hortaliças, as olerícolas que mais se destacaram na 54 

produção nos últimos anos, na Região Norte, foram abóbora, melancia, pimenta e alface. A 55 

produção de pimentão é expressiva no país, mas ocorre à custa do uso intensivo de defensivos 56 

agrícolas.  57 

Os prejuízos causados pelo uso intensivo de agrotóxicos à saúde humana e ao meio 58 

ambiente têm estimulado a procura e adoção de técnicas alternativas de controle de doenças e 59 

pragas na agricultura, como o controle biológico de pragas e uso de fungicidas alternativos 60 

durante o ciclo da cultura na tentativa de minimizar o uso de agrotóxicos e assim garantir a venda 61 

de frutos saudáveis e seguros. Com essa nova proposta de agricultura, há necessidade de 62 

pesquisas na busca de soluções alternativas para problemas fitossanitários na cultura. No âmbito 63 

da biotecnologia, a pesquisa sobre atividade antifúngica de extratos vegetais no controle de 64 

doenças de plantas, em particular da cultura do pimentão, pode se tornar em alternativa 65 

promissora para beneficiar a produção de frutos e sem prejuízos para o homem e o meio 66 

ambiente. (COGO et al. 2011) observaram que extratos vegetais de camomila (Matricaria 67 

camomilla), nim (Azadirachta indica) e santa-barbara (Melia azedarach) reduziram a incidência 68 

da cercosporiose (Cercospora coffeicola) nas folhas de cafeeiro (Coffea arabica), sendo 69 

promissores no controle da doença. 70 

Para o controle alternativo de Ralstonia solanacearum que causa o moko da bananeira, 71 

testes com óleos de citronela, gengibre e cravo e do extrato de gengibre reduziram a incidência do 72 

moko em mudas de bananeira var. Maçã, com variação de 25 a 100% em relação ao tratamento 73 

controle (AMORIM et al. 2011). O óleo essencial de Piper aduncum mostrou-se eficaz sobre o 74 



3 

 

 

 

crescimento do fungo Colletrotrichum musae (Berk. & Curtis) Arx. que causa antracnose em 75 

frutos de banana (Musa spp.) inibindo em 100% o crescimento micelial e germinação de conídios 76 

desse fungo, reduzindo a incidência e severidade da doença nos frutos (BASTOS & 77 

ALBUQUERQUE 2004). 78 

Os óleos coletados de folhas secas de diferentes espécies de Piper, um gênero nativo da 79 

Amazônia, foram testados sobre o crescimento e germinação de fungos patogênicos causadores 80 

de doenças economicamente importantes na cultura do cacau (Theobroma cacao), como 81 

Moniliophtora perniciosa, causador da doença conhecida como vassoura-de-bruxa, Phytophthora 82 

capsici Leonian e Phytohthora palmivora. O óleo de Piper callosum  Ruiz & Pav. inibiu em 83 

100% o crescimento e germinação de basidiósporos dos fungos estudados e mostrou mais ação 84 

fungitóxica do que os óleos essenciais de P. dilatatum, P. curtopodon (Miq.) C. DC., P. 85 

hostimannianum (Miq) C. DC., P. tuberculatum Jacq., P. divaricatum G. Mey, P. nigriscum C. 86 

DC. E P. hispidum SW., P. marginatum var. anisatum Jacq. e P. enckea C. DC. (SILVA & 87 

BASTOS 2007). 88 

A espécie Piper callosum é um arbusto de 0,5 m a 1,0 m de altura, folhas elíticas, glabras, 89 

ápice acuminado, inflorescência do tipo espiga, com 1 a 2,5 cm de comprimento e 3 a 4 mm de 90 

diâmetro (GENDEREN et al. 1999). Sua importância está no valor medicinal conhecido pela 91 

população local e pesquisas vêm sendo conduzidas visando a produção de óleos essenciais para a 92 

indústria farmacêutica. Outras espécies dessa mesma família botânica vêm sendo utilizadas em 93 

testes de inibição de crescimento de organismos, como fungos causadores de doenças em plantas 94 

ou até mesmo no crescimento de outras plantas (BASTOS & ALBUQUERQUE 2004; SILVA & 95 

BASTOS 2007; SOUZA FILHO et al.2009). 96 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a sensibilidade de mudas de pimentão 97 

(Capsicum annum L.) a extratos brutos de ‘Óleo elétrico’, ‘Citronela’, ‘Neem’, na concentração 98 

de 1g/10 ml, e extrato de Alho na concentração de 6%, utilizados comumente no controle 99 

alternativo de pragas e doenças. 100 

 101 

MATERIAIS E MÉTODOS 102 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação do Instituto de Ciências Exatas e 103 

Tecnologia- ICET/ UFAM, no período de agosto de 2015 a junho de 2016, no município de 104 
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Itacoatiara, Amazonas. Os tratamentos consistiram de extratos aquosos vegetais feitos a partir de 105 

folhas secas de ‘Óleo elétrico’ (Piper callosum) (Tratamento 1), ‘Citronela’ (Cymbopogon sp.) 106 

(Tratamento 2), ‘Neem’ (Azadirachta indica) (Tratamento 3), na concentração de 1g/10 ml, o 107 

extrato de Alho (Allium sativum L.) (Tratamento 4) foi aplicado numa concentração de 6%, 108 

conforme recomendado pela metodologia de Véras (2014) . O tratamento controle consistiu de 109 

aplicação de água pura (Tratamento 5). Para garantir a casualização e o controle local, o 110 

experimento foi disposto em delineamento em blocos casualizados, cada tratamento teve quatro 111 

repetições, cada parcela possuía 10 plantas. 112 

Para a obtenção dos extratos vegetais, foram utilizadas folhas recém-colhidas no campus 113 

do Instituto com o auxilio de ferramentas de corte, levadas para o laboratório e submetidas à 114 

secagem em estufa, a temperatura de 60°C até atingir o peso constante, com exceção das folhas 115 

de citronela, que foram secas naturalmente em temperatura ambiente. Após secas, as folhas foram 116 

pesadas em uma balança analítica, picadas com tesoura e trituradas no liquidificador, na 117 

proporção de 1 g de folha seca para cada 10 m L de água. Os extratos permaneceram em repouso 118 

por 24 horas e após esse período, os extratos foram filtrados com papel filtro (COGO et al., 119 

2011). Após o preparo, os extratos foram aplicados sobre as plantas com auxílio de um borrifador 120 

e barreiras de plástico para evitar contaminação entre os tratamentos. Para o extrato de alho 121 

(Allium sativa L.) foi utilizado material comercial, onde 100g de alho foi triturado manualmente, 122 

imerso a duas colheres de óleo mineral comercial e deixado em repouso por 24 horas. Após isso, 123 

foi feita uma solução de 10g de sabão diluído em 0,5 litros de água quente, misturados com a 124 

solução de alho e filtrados (VÉRAS, 2014).  125 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação sob telado 50% sombrite e 126 

temperatura ambiente, as mudas foram irrigadas diariamente na base da planta para evitar a 127 

lixiviação dos extratos. O substrato das mudas continha uma mistura de solo peneirado 128 

(Latossolo Amarelo) e composto orgânico na proporção de 3:1 e a correção do solo foi realizada 129 

conforme análise química do solo. Foram utilizadas sementes de pimentão comercial Capsicum 130 

annuum L. var. yolo wonder, primeiramente semeadas em bandejas de isopor contendo 128 131 

células com o substrato formado por solo e composto (1:1). Ao apresentarem dois pares de folhas 132 

definitivas, as plântulas foram transplantadas para os sacos de polietileno com capacidade para 133 

0,5 kg de solo.  134 
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As aplicações dos extratos foram realizadas após 78 dias do transplantio, por um período 135 

de 30 dias com intervalos de sete dias, totalizando cinco aplicações, utilizando 3 ml do extrato 136 

por planta em cada aplicação dos extratos sem diluição.  137 

Ao final do experimento foram mensurados dados de crescimento das mudas, como altura 138 

de planta (cm) (AP), com auxílio de uma régua, diâmetro de caule (mm) (DC), com auxílio de 139 

um paquímetro e número de folhas (NF), determinados logo após a última aplicação. 140 

Posteriormente também foram determinados valores de massa fresca de parte aérea (MFPA) e 141 

raiz (MFR) em balança e massa seca de parte aérea (MSPA) e raiz (MSR) após um período em 142 

estufa a 60°C até atingir o peso constante, também foi calculada a relação da massa seca parte 143 

aérea e massa seca raiz. 144 

A análise estatística e a comparação entre médias dos tratamentos foram realizadas pelo 145 

teste de Tukey, a 5 % de probabilidade utilizando o software SISVAR versão 5.6 (FERREIRA, 146 

2000). 147 

 148 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 149 

  150 

A análise de variância dos resultados é demonstrada na Tabela 1. 151 

Tabela 1. Análise de variância dos tratamentos e variáveis analisados no experimento. 152 

Itacoatiara, Am, 2016. 153 

Variável analisada F P 

Altura de planta (AP) 0.813 0.5361 

Diâmetro de caule (DC) 0.301 0.8731 

Número de folhas (NF) 1.074  0.4036 

Massa Fresca de parte aérea 

(MFPA) 

0.612  0.6604 

Massa fresca de raiz (MFR) 0.968  0.4535 

Massa seca de parte aérea 

(MSPA) 

0.394  0.8099 

Massa seca de raiz (MSR) 3.773  0.0257 
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Relação MSPA / MSR 1.875 0.1672 

 154 

Os dados de crescimento das mudas definidos como altura da planta (AP), diâmetro de 155 

caule (DC), número de folhas (NF), massa fresca parte aérea (MFPA), massa fresca raiz (MFR), 156 

massa seca parte aérea (MSPA), massa seca raiz (MSR) e a relação MSPA/MSR estão descritos 157 

nas tabelas 2 e 3. 158 

Para as variáveis de crescimento analisadas no experimento não houveram diferenças 159 

significativas entre os tratamentos com extratos de plantas e o tratamento controle, somente com 160 

água pura.  161 

O extrato aquoso de P. callosum não prejudicou o desenvolvimento das mudas de 162 

pimentão, nem apresentou indícios de alelopatia, conforme outros trabalhos de pesquisa citados 163 

(MARQUES et al. 2014), o número de folhas foi o segundo maior dentre os tratamentos, não 164 

diferindo estatisticamente do tratamento controle o que indica que o extrato aquoso nessa 165 

concentração não afetou o desenvolvimento das mudas. Uma maior quantidade de folhas na parte 166 

aérea favorece o desempenho fotossintético das plantas e seu crescimento.  167 

A variável massa seca de raiz diferiu estatisticamente entre os tratamentos, as mudas com 168 

maior desenvolvimento de raiz foram as pulverizadas com água pura, as mudas que receberam os 169 

extratos de neem e alho apresentaram menores valores de massa seca de raiz. Maior 170 

desenvolvimento do sistema radicular reflete em maior absorção de água e nutrientes pelas 171 

plantas e desenvolvimento das mudas, portanto possibilita melhor adaptação das mudas quando 172 

forem a campo.   173 

 174 

Tabela 1. Altura de plantas (AP) (cm), Diâmetro de caule (DC) (mm) e Número de folhas (NF) 175 

de mudas de pimentão (Capsicum annum), médias em função dos extratos de plantas. ICET – 176 

UFAM, Itacoatiara, AM, Julho de 2016. 177 

Tratamentos AP (cm) DC (mm)  NF 

Extrato de óleo 

elétrico 

22.97 a 4.38 a 10.33 a 

Extrato de 

citronela 

20.56 a 4.24 a 9.2 a 

Extrato de neem 22.47 a 4.13 a 8.74 a 

Extrato de alho 25.31 a 4.69 a 8.93 a 

Tratamento 22.80 a 4.87 a 12.68 a 
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controle 

 

Média 22.825 4.465 9.98 

CV(%) 16.46 25.43 31.52 
*Médias ligadas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a nível de significância de 178 
0,5%. 179 
 180 
 181 
Tabela 2. Massa fresca de parte aérea (MFPA) (g), Massa fresca de raiz (MFR) (g), Massa seca 182 

de parte aérea (MSPA) (g), Massa Seca de Raiz (MSR) (g) e Relação Massa seca de parte aérea/ 183 

massa seca de raiz (g) Número de folhas (NF) de mudas de pimentão (Capsicum annum), médias 184 

em função dos extratos de plantas. ICET – UFAM, Itacoatiara, AM, Julho de 2016. 185 

Tratamentos MFPA (g) MFR (g)  MSPA (g) MSR 

(g) 

MSPA/MSR (g) 

Extrato de óleo 

elétrico 

8.51 a 5.39 a 1.57 a 1.65 ab 0.99 a 

Extrato de 

citronela 

8.14 a 4.76 a 1.58 a 1.46 ab 1.02 a 

Extrato de neem 7.92 a 4.88 a 1.34 a 1.31 a 1.06 a 

Extrato de alho 9.24 a 5.21 a 1.53 a 1.34 a 1.42 a 

Tratamento 

controle 

 

8.99 a 6.14 a 1.52 a 2.11 b 0.79 a 

Média 8.56 5.28 1.512 1.578 1.063 

CV(%) 16.58 20.97 20.15 21.49 31.42 
*Médias ligadas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a nível de significância de 186 
0,5%. 187 
 188 

Almeida (2012) avaliou os efeitos do bioestimulante na cultura do pimentão para fornecer 189 

subsídios aos produtores sobre os aspectos que o Agrostemin pode causar na produção da cultura 190 

do pimentão e teve como resultado que o pimentão não foi suscetível a aplicação do 191 

biofertilizante 15 dias após o transplante e esta aplicação proporcionou maior crescimento das 192 

plantas. 193 

Segundo estudos de Souza & Soares (2013), que utilizaram extratos aquoso de Alho 194 

(Allium sativum L.) no controle de Aspergillus niger causador da podridão vermelha em sisal, a 195 

concentração de 3000 μg mL-1 do extrato de alho inibiu em 100% o crescimento micelial e a 196 

esporulação de A. niger e os compostos voláteis presentes no extrato aquoso tem ação fungitóxica 197 

sobre A. niger, nas concentrações acima de 1000 μg mL-1. Apesar de comprovada eficácia da 198 

utilização do extrato de alho no controle alternativo de doenças fúngicas, as mudas de pimentão 199 
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apresentaram certa sensibilidade à aplicação do extrato na dosagem recomendada pela literatura, 200 

o que refletiu em menor desenvolvimento do sistema radicular das mudas. 201 

 202 

CONCLUSÕES 203 

Os extratos aquosos de ‘óleo elétrico’ e citronela não afetaram o crescimento das mudas 204 

de pimentão.  205 

As mudas de pimentão que receberam o extrato de alho e o extrato aquoso de folhas secas 206 

de ‘neem’ apresentaram menor desenvolvimento do sistema radicular.  207 

Apesar de ser de origem natural, os extratos aquosos de plantas no controle alternativo de 208 

doenças e pragas devem ser utilizados com cautela em mudas de pimentão para não afetar o 209 

crescimento das mudas. 210 
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