
1  IN TRO DU ÇÃO

Dentre  as  hortaliças  mais  cultivadas,  as  variedades  de  brássicas  e  crucíferas 

(repolho,  couve-manteiga,  couve-flor,  brócolos,  mostarda,  rúcula,  couve-chinesa)  se 

destacam pela sua expressão econômica, principalmente nas regiões Sudeste e Sul.

 No  Paraná,  a  área  plantada  na  safra  98/99  foi  de  6.665  ha  envolvendo  6.524 

produtores, com uma produção de 165.000 t (SEAB-DERAL, 1999). São hortaliças de alto 

valor nutritivo, ricas em sais minerais e vitaminas essenciais à saúde humana, além de seu 

custo  de  produção  ser  relativamente  baixo  quando  comparado  ao  de  outras  espécies 

olerícolas. Dentre as causas que contribuem para reduzir os rendimentos dessas culturas, a 

doença causada por Plasmodiophora brassicae representa um fator importante.

A GALHA DAS CRUCÍFERAS causada pelo protozoário P. brassicae é a mais séria 

doença das espécies de brássicas e crucíferas. No Brasil, ocorre nas regiões Sul e Sudeste, 

principalmente  nas  localidades  serranas  do  Rio  de  Janeiro,  Minas  Gerais,  São  Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde predominam temperaturas amenas e alta 

umidade relativa e tende a ser mais grave em áreas onde estas espécies são cultivadas 

intensivamente (Maringoni, 1997).

 A maioria dos solos nos municípios produtores da região metropolitana de Curitiba 

está  infestado  pela  P.brassicae.  Como  conseqüência,  em  muitas  propriedades  o  alto 

potencial de inóculo presente representa um fator limitante para o cultivo de brássicas (Lima 

Neto et al, 2005). 

As condições climáticas locais e a existência no mercado de variedades adaptadas 

às diferentes estações possibilitam diversos plantios por ano. Conseqüentemente, em uma 

mesma propriedade é comum encontrar-se, simultaneamente, plantas em todos os estádios 

fenológicos, o que favorece a manutenção e o aumento do inóculo do patógeno no solo.A 

cultura intensiva e sucessiva de crucíferas e brássicas, a falta de variedades resistentes, 

práticas culturais inadequadas e a capacidade dos esporos da galha permanecerem por 

longo tempo no solo facilitam a sua manutenção e disseminação na lavoura. O controle é 

difícil por ser um patógeno adaptado às condições regionais de temperaturas amenas, solos 

úmidos e com baixos níveis de pH. 

Como medida alternativa, dada a gravidade da situação, produtores buscam áreas 

livres da doença contribuindo para a disseminação do patógeno. 
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O  emprego  de  extratos  vegetais  brutos  como  defensivos  agrícolas  é  bastante 

conhecido  na  agricultura  orgânica  como  é  o  caso  do  extrato  de  cavalinha  (Equisetum 

pyramidale),  urtiga (Urtica dioica)  e nim (Azadirachta indica),  entre outros (Abreu Júnior, 

1998;  Deffune, 2001; Hammerschimidt,  1999).  Atualmente, o interesse de pesquisadores 

sobre o tema é acentuado originando, inclusive Congressos, a nível nacional, a respeito do 

assunto (ACADEMIA CEARENSE DE CIÊNCIAS, 2000).

O objetivo  deste trabalho foi  de  avaliar  o efeito  dos  extratos  de alho,  camomila, 

carqueja, cavalinha, língua de vaca e alecrim na incidência e na severidade de galhas, na 

fitotoxidez e na produção da parte aérea e do sistema radicular de plantas infectadas por 

Plasmodiophora brassicae, agente causal da galha das crucíferas em condições de casa de 

vegetação.
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1 IMPORTÂNCIA DAS BRÁSSICAS

A região metropolitana de Curitiba é o maior centro de produção e de produtores de 

Brássicas do Estado do Paraná, favorecidos pelo clima e perfil dos produtores  A produção 

total  comercializada de olerícolas no Estado do Paraná, foi  451.057 t,  sendo da Região 

Metropolitana 156.O69 t e 294.988 t de outros municípios. CEASA-PR em 2003

O município de Colombo-PR é o maior  produtor  de brássicas do Estado,  e  está 

inserido  na  região  metropolitana,  representando  mais  de  60%  de  toda  produção 

comercializada do Estado. O total de produtores de brássicas do Estado é de 7148, área; 

6.566 ha, produção 217.031 t, (Emater, 2003).

TABELA 1: Área total plantada em ha de brássicas e crucíferas, no município de

                    Colombo-.PR de 1999 a 2003- SEAB-DERAL/2003-

Brássicas 1999 /ha 2000/ha 2001/ha 2002/ha 2003/ha

brócolos

couve

Couve chinesa

Couve orgânica

Couve f lor

Couve-f lor orgânica

rabanete

repolho

rúcula

70

35

-

-900

-

45

35

5

60

35

20

-

910

-

40

30

4

55

30

18

-

900

-

45

35

3

60

35

85

-

920

-

45

40

2

63

38

90

3,0

950

10

50

45

2

total 1090 1099 1090 1187 1251
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2.2 DESCRIÇÃO DA DOENÇA

2.2.1 Histórico

A doença Galha das crucíferas foi descoberta e descrita por Woronim em 1878, que 

recebeu a medalha de prata pela comunidade cientifica pelos serviços prestados.

 Na  década  de  50,  um  grupo  de  Fitopatologistas  pesquisadores  do  Instituto  de 

Biologia e Pesquisas Tecnológicas (divisão de fitopatologia) e integrantes da Universidade 

Federal do Paraná, formado por: Lício de Castro Veloso, Mario José Nowacki e Osvaldo 

Fontoura, registram oficialmente e identificam as principais doenças vegetais do Estado. O 

Primeiro registro da hérnia das crucíferas foi em 1949 relatado na publicação “Contribuição 

ao  levantamento  fitossanitário  do  Estado  do  Paraná”  realizada  por 

Velozo,Nowacki,.Vernalha.  Neste  período  se  intensificam  as  pesquisas  nos  países 

desenvolvidos para desenvolver métodos de controle químico.

A  partir  da  década  de  80  até  os  dias  atuais,  surge  outro  importante  grupo  de 

pesquisadores em fitopatologia no Estado do Paraná, imbuídos a dar continuidade e avaliar 

os  principais  impactos  as  medidas  de  controle  deste  patógeno.  A  equipe  do  professor 

Vismar  da  Costa  Lima  Neto.  Que  estabeleceu,  uma  linha  de  pesquisa,  denominada; 

Fitossanidade e Impacto Ambiental baseado no manejo integrado de doenças de olerícolas. 

Ofereceu contribuição importante para a fundação do primeiro curso de pós-graduação em 

Produção Vegetal  no  ano de 1995,  área de Fitopatologia pela  Universidade Federal  do 

Paraná.Sendo assim, se estabelece um grupo de pesquisas para estudar a doença galha 

das crucíferas.

2. 2.2  Taxonomia do Patógeno

Reino:  protozoa,  família:  plasmodiophoracea, gênero  Plasmodiophora espécie 

brassicae,  Plasmodiophora brassicae Woronim (1878) e  é patogênico a várias famílias de 

plantas (Valiela, 1976).

2.2.3 Etiologia do patógeno

A  doença  é  causada  por  um  protozoário,  parasita  fitopatogênico  obrigatório, 

pertencendo ao grupo Mixomicetos denominado  P. brassicae.  Possui um talo plasmodial 

caracterizado por apresentar movimentos amebóides devido à ausência de parede rígida 
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para delimitar o protoplasma. O plasmódio constituído de protoplasma multinucleado contido 

por uma membrana, além do plasmódio o patógeno produz zoosporângios, zoósporos e 

esporos de resistência. O ciclo de vida (figura 1) tem início com a germinação dos esporos 

de  resistência  que  dá  origem a  um zoósporo  biflagelado,  este  disseminado  pela  água, 

atraído pelos  exudados radiculares  do hospedeiro  inicia  o  processo  de infecção com a 

penetração  e  forma  um  plasmódio  que  se  fragmenta  e  este  se  transforma  em  um 

zoosporângio. Esta estrutura produz e libera os zoósporos de diferentes cargas genéticas, 

que se fundem aos pares, originando os zigotos hetereocarióticos, estes por sua vez podem 

infectar a raiz e produzir um novo plasmódio, ocorrendo o processo de cariogamia e meiose, 

o  plasmódio  dá  origem,  então,  a  esporos  de  resistência,  devido  ao  processo  de 

fragmentação, estas estruturas de resistências são de forma geralmente esférica de parede 

espessa e serão liberados no solo quando o material vegetal sofrer decomposição, tem a 

capacidade de sobreviver por longo período até 8 anos. (Bedendo,1995)

Os  zoosporos  biflagelados,  originados  da  germinação  destes  esporos,  também 

germinam e penetram de forma direta em raízes novas e pêlos absorventes, e em raízes 

mais velhas a penetração é feita através de ferimentos.

 No interior dos tecidos vegetais os plasmódios promovem a colonização, crescendo 

inter e intra celularmente. Em conseqüência do crescimento intracelular do plasmódio, as 

células são incitadas a aumentar de tamanho e a se dividir de maneira anômala propiciando 

o  surgimento  de  galhas  ou  nodosidades  nas  raízes  atacadas.  Os  sintomas  externos 

evidenciam-se  por  tumefações  de  formato  esférico  ou  alongado,  que  são  observados 

isoladamente  em  raízes  e  radicelas,  podendo,  as  raízes,  coalescerem  e  tomar  todo  o 

sistema  radicular.  No  interior  do  tecido  atacado,  os  plasmódios  transformam-se  em 

zoosporângios e estes originam os zoósporos que, posteriormente, são libertados para o 

solo, devido a decomposição da galha. (Bedendo,1995)

A pré-penetração: o hospedeiro libera através das raízes os exudados que atraem os 

zoósporos biflagelados, pelo tatismo positivo até as raízes a penetração direta é observada 

quase que unicamente nos pêlos radiculares e nas células da região de alongamento das 

raízes  desprovidas  de  cutina.  A  penetração  ocorre  diretamente  nas  células  jovens  da 

epiderme dos pêlos radiculares.

Alterações fisiológicas após este processo instala-se uma verdadeira batalha entre o 

hospedeiro resistindo ao ataque do patógeno, a Plasmodiophora brassicae produz a auxina 

(acido indol  acético  AIA)  que é  um regulador  de crescimento  “hormônio”,  que  promove 

alterações fisiológicas, hiperplasia aumentando o crescimento do número de células e a 

hipertrofia aumentando o tamanho das células (Bedendo, 1995).
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F I G U R A .  1 - C i c l o  d e  P l a s m o d i o p h o r a  b r a s s i c a e  ( a d a p t a d o  d e  A G R I O S ,  1 9 7 8 ) .
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2.2.3.1 Disseminação

A  disseminação  se  dá  pelas mudas  e  solos  contaminados,  água  de  chuva  e 

irrigação,  máquinas,  implementos  agrícolas,  ferramentas  e   trabalhadores  (FIG.2) Este 

processo também ocorre nas condições Brasileiras, onde se manifesta principalmente nas 

áreas de temperatura mais amenas e alta umidade. (Buczacki, 1977)
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F I G U R A  2 : Ciclo da doença galha das crucíferas na lavoura.

         Fonte: Lima Neto et al, 2005·.
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2.2.3.2 Distribuição geográfica

 A hérnia das crucíferas tem ocorrência generalizada em todo mundo, distribuição distribuição  

geográficageográfica-cosmopolita presente em países hemisfério norte e sul, EUA, Canadá, França e 

Japão. (Dixon, 1984)

2.2.4 Epidemiologia, Ambiente e Doença.

A  germinação e  penetração destes  propágulos  são  favorecidas  quando o  solo  é 

arenoso,  o  pH  é  acido  e  a  temperatura  oscila  de  18  a  25ºC.  A  umidade  do  solo,  em 

particular, tem grande influência sobre a doença cuja severidade aumenta com aumento de 

umidade a partir de 50% da capacidade de campo até o ponto de saturação.

Entre  os  elementos  climáticos  mais  importantes  destacam-se  a  temperatura  e  a 

umidade, sendo também de interesse o conhecimento dos dados referentes aos ventos, 

nebulosidade, intensidade luminosa e precipitação pluviométrica (Nowacki, 1963).

A Região Metropolitana de Curitiba possui um clima Cfb, conforme a classificação de 

Koeppen, caracterizado como úmido, de temperatura brandas, sem estação seca definida e 

com  um  total  de  chuvas  no  mês  mais  seco  superior  a  300  mm,  e  tendo  ainda  como 

temperaturas médias do mês mais quente inferior a 22ºC. De acordo com a, através da 

Estação Metereologica de Curitiba, o regime de chuvas bem distribuído ao longo do ano, 

atingindo médias entre 1200 a 1500 mm e ainda com umidade relativa do ar em t o rno  dos 

78%.

2 . 2 .5 Sintomatologia

O aparecimento e o desenvolvimento das galhas no sistema radicular implicam no 

surgimento de sintomas reflexos na parte aérea da planta e esta passa a exibir murcha nas 

horas mais quentes do dia e ,posteriormente ,  clorose foliar  e subdesenvolvimento.  Em 

culturas severamente atacadas (FIG 3 e 4), os produtos perdem o valor de mercado, o que 

implica em grandes prejuízos econômicos, (Tokeshi e Salgado 1980; Bedendo, 1995). A 

doença pode causar a morte das mudas, redução no rendimento da cultura e tornar-se 

limitante para o cultivo de repolho, brócolos, couve-flor em solos altamente infestados.
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FIGURA 3 Sintomas de murcha na parte aérea  de plantas infectadas 
     pela P. brassicae
     Fonte: Lima Neto et al,2005



        FIGURA 4 Galhas em raízes de brócolos.

                         Fonte: Lima Neto et al, 2005.

2.3 CONTROLE

2.3.1 Medidas de controle utilizadas

As medidas  de  controle,  atualmente,  empregadas  para  a  galha  das  crucíferas 

incluem: 1.rotação de cultura com espécies não hospedeiras; 2. emprego de fungicidas de 

solo; 3. esterilização do solo; 4. solarização do solo; 5. sistematização de culturas como 

fator  desfavorável  ao  controle  da  hérnia;  6  .emprego  de  variedades,  resistentes;  7. 

fumigação do solo; 8. corretivos e nutrientes.

O emprego de fungicidas de solo   tem mostrado  eficiência questionável e custos 

elevados sendo que o valor destas culturas geralmente não justificam seu uso  (Anderson et 

al,  1976;  Buczacki  e  White,  1977).  Os  produtos  utilizados  no  Brasil  são:  benomyl, 

calciocianamida e quintozene. Em outros países, como Austrália, recomenda-se também: o 

fluazinam  e  o  cyanomidazole.  No  Paraná,  tem-se  como  produto  registrado  apenas  o 

Plantacol  (quintozene)  para  o  controle  da  Plasmodiophora  brassicae em couve-chinesa, 

couve-de-bruxelas,  repolho,  couve-flor  e  couve.  O  tratamento  de  solo  com  fungicida 

apresenta como principal fator desfavorável, o impacto ambiental e os riscos de intoxicação 

dos produtores e consumidores, uma vez que as recomendações indicam a aplicação dos 

produtos em concentrações que variam de 100 a 200 mg de ingrediente ativo/ kg de solo, 

considerando-se que em um ha numa camada de 25 cm, com densidade igual a 1 têm-se 

2.500.000 kg de solo, na prática, isto equivale a empregar quantias elevadas, que variam de 

250 a 500 kg de ingrediente ativo/ha (DIxon ,1994)

 Na esterilização do solo através do uso do vapor, o solo é coberto com uma lona e o 

vapor produzido por uma caldeira, é injetado sob a cobertura, ou ainda podem ser utilizado 

fornos  de  esterilização,  para  pequenas  quantidades,  constituindo-se,  portanto,  em  uma 

medida viável apenas para condições de casa de vegetação ou pequenos canteiros. Além 

disso, ocorrem alterações nas propriedades físicas do solo, com relação às capacidades de 

11



adsorção e capilaridade, à estrutura, à cor e ao odor. Após a esterilização, o equilíbrio da 

população  microbiana,  construído  após  longa  interação  dos  vários  componentes,  é 

destruído ou profundamente modificado.  De modo geral, as altas temperaturas atingidas 

tornam o tratamento não seletivo, resultando na erradicação dos microrganismos, criando 

espaços  estéreis,  denominados  vácuos  biológicos (Porter  e  Merriman  1985).  A 

contaminação e recolonização do solo pelo patógeno podem ocorrer facilmente, assim, a 

redução da população de antagonistas como resultado do tratamento térmico geralmente 

significa uma rápida disseminação do patógeno reintroduzido (Ghini e Bettiol, 1995).

 Solarização do solo a solarização do solo não pode ser considerado um método 

ideal de controle da Plasmodiophora brassicae, visto que diversas limitações restringem seu 

uso, como a necessidade de máquinas para sua aplicação em extensas áreas; o custo do 

tratamento  representado  pela  aquisição  do  filme  de  polietileno  e  pela  necessidade  do 

terreno permanecer sem ser cultivado durante o período do tratamento; a difícil drenagem 

de  áreas  com acentuado  declive  durante  a  solarização,  além das  limitações climáticas, 

como  baixas  temperaturas  e  baixa  radiação  solar,  comuns  na  região  metropolitana  de 

Curitiba, durante o período mais favorável para a aplicação desta medida de  controle. Além 

disso,  a reinfestação do solo tratado com inóculo do patógeno presente nas áreas não 

tratadas pode ocorrer facilmente através de máquinas e equipamentos e através da água.

A  sistematização  de  culturas,  como  fator  desfavorável  ao  controle  da  hérnia 

característica mais marcante da olericultura, é o seu caráter intensivo, no que se refere à 

utilização do solo, aos tratos culturais, à mão de obra e aos insumos agrícolas (sementes, 

defensivos e  adubos químicos).  A  produção de várias safras,  anualmente,  permite  uma 

exploração mais proveitosa do solo, possibilitando um retorno mais rápido e mais elevado, 

em relação a outros tipos de culturas (Figueira,  1982).  Para se ajustar  às constantes e 

imprevisíveis  mudanças  tecnológicas  e  mercadológicas  o  produtor  necessita  planejar  a 

produção, adotando o cultivo escalonado, onde se planta o talhão de brássicas de acordo 

com  a  capacidade  de  absorção  do  mercado.  Na  região  metropolitana  de  Curitiba,  as 

condições  climáticas  favorecem o  cultivo  das  brássicas  o  ano  todo,  além de  existir  no 

mercado variedades adaptadas às diferentes estações de cultivo, isto permite que se faça 

em média sete plantios por ano. Conseqüentemente, em uma mesma propriedade é comum 

encontrar-se, simultaneamente, a cultura em todos os estádios fenológicos, o que favorece 

a manutenção e o aumento do inóculo do patógeno no solo.

Rotação  de  cultura  com  espécies  não  hospedeiras  consiste  na  substituição  da 

cultura  que  abriga  o  patógeno  por  outra  não  suscetível.  Em geral,  esta  medida  não  é 

praticada  pela maioria dos produtores, os quais possuem pequenas propriedades o que 
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implica  na  necessidade  do  cultivo  durante  todo  o  ano,  com  espécies  economicamente 

rentáveis (Lima Neto et al , 2005 ; Silva e May, 1996).

Fumigação do solo:  Esta  medida não é  aconselhável,  uma vez  que os produtos 

utilizados como fumigantes do solo, são produtos voláteis, altamente tóxicos para todas as 

formas de vida e, por isso, denominados biocidas. Os produtos mais utilizados na fumigação 

são  o  formol,  dazomet,  metam  sodium  e  brometo  de  metila,  este  último,  retirado  do 

mercado. Além de extremamente tóxicos, o que aumenta o perigo de manuseio e contribui 

para  o  desequilíbrio  biológico,  são  muito  caros  e  recomendados  em  situações 

potencialmente rentáveis (Kimati, 1995). Outras medidas recomendadas são a erradicação 

de plantas voluntárias e plantas daninha hospedeiras, uso de mudas sadias, calagem para 

elevar o pH do solo (Fletcher at al, 1982) e boas condições de drenagem (Maringoni, 1995)

Controle por meio de corretivos e nutrientes. Para o seu desenvolvimento as plantas 

superiores necessitam da energia solar, que é captada e armazenada na forma de ATP e 

NADPH, CO2, água e os elementos nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio, 

boro, cloro, cobre, ferro, manganês molibdênio e zinco. Todos esses elementos provêm do 

solo, com exceção do nitrogênio que, primeiramente, sofre o fenômeno da fixação biológica. 

Os  elementos  químicos  são  componentes  estruturais  de  metabólitos  e  de  não 

metabólitos, de ativadores enzimáticos e exercem, ainda, outras funções como aumentar ou 

diminuir  a  resistência  das  plantas  a  patógenos,  através  de  modificações  na  anatomia 

(células  da  epiderme  mais  grossas,  lignificadas  ou  silicificadas)  e  nas  propriedades 

fisiológicas  e  bioquímicas,  como  a  produção  de  substâncias  inibidoras  ou  repelentes 

(Zambolim et al, 1997).

A  maioria  das  hortaliças  necessita  de  quantidades  relativamente  grandes  de 

nutrientes num período de tempo quase sempre muito curto, sendo por isso consideradas 

plantas exigentes em nutrientes. Por outro lado, pelo fato de geralmente ser colhida a planta 

inteira, permanecendo  poucos restos da cultura no terreno, elas também são consideradas 

altamente esgotantes para o solo. Assim é óbvia a importância da calagem e da adubação 

para essas culturas, ainda mais se considerando que nos sistemas atuais de cultivo essas 

práticas representam, em muitos casos, 30% dos custos de produção (Van RAIJ, 1996) A 

calagem deve corrigir o solo para valores de saturação por bases de, no mínimo 70%, para 

a  maioria  das  culturas,  podendo-se  adotar  valores  mais  altos  para  sistemas  de  cultivo 

intensivo, como é o caso das hortaliças. Isso porque a acidificação por adubos nitrogenados 

é muito intensa e, além disso, na prática não são atingidos os valores de saturação por 

bases desejadas. No caso das hortaliças deve-se pretender, na maioria das situações, uma 

acidez baixa e uma saturação por bases alta. Apenas em solos orgânicos, de CTC muito 
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alta, da ordem de várias dezenas de unidades, pode-se optar por acidez e saturação por 

bases médios.  Isso porque a matéria orgânica complexa,  o alumínio, elemento fitotóxico 

associado à acidez dos solos, reduzindo o seu efeito pernicioso sobre as culturas. Como 

efeitos benéficos da calagem podem ser citados: a) aumento do pH do solo b) neutralização 

do alumínio trocável.  c)  aumento da atividade microbiana, favorecendo os processos de 

mineralização da matéria orgânica, nitrificação e fixação simbiótica do N2,

d)  diminuição  da  adsorção  de  fósforo  no  solo,  diminuição  da  disponibilidade  dos 

micronutrientes boro, cobre, ferro, manganês e zinco e aumento de molibdênio, e) o calcário 

pode atuar como fertilizante, fornecendo cálcio e magnésio às plantas. 

Os calcários agrícolas variam quanto à composição química média, em termos de 

CaO e MgO. Para o calcário calcítico essas composições médias são de 45% de CaO e 2% 

de MgO. E para o dolomítico são de 28% e 16% respectivamente (Coutinho et al, 1993). 

Para as brássicas, além da correção da acidez, é importante a incorporação do cálcio no 

solo, uma vez são espécies exigentes nesse nutriente (Kimoto, 1993).

Trabalhos de pesquisa têm associado à galha das crucíferas com a falta de calagem 

há algum tempo.  Em 1934, Larson e Walker verificaram que o cálcio hidratado, carbonato 

de  cálcio,  óxido  de  cálcio  e  carbonato  de  magnésio  reduziram  a  infecção.  A  calagem 

aumenta o teor de cálcio e o pH e um ou outro, ou ambos podem influenciar a invasão, 

colonização e o subseqüente desenvolvimento de sintomas ocasionados pela P. brassicae 

(Hamilton e Crête, 1978; Fletcher et al, 1982). 

O cálcio pode reduzir o número e a taxa de maturação dos esporângios dentro do 

pêlo  radicular.  Na  rizosfera,  o  Ca+2 pode  influenciar  a  viabilidade,  a  germinação  ou  a 

mobilidade dos esporos. Enquanto que dentro do hospedeiro este elemento tem um crítico 

papel celular que pode afetar os seguintes eventos: a invasão dos pêlos radiculares pelos 

zoósporos primários e secundários e a subseqüente migração da  P. brassicae através do 

córtex  e  as  divisões  mitóticas  plasmodiais;  a  migração  das  subunidades  plasmodiais  e 

hipertrofia celular. Conseqüentemente, incrementos na concentração de cálcio e aumento 

do pH por períodos determinados de tempo, podem ativar mecanismos de inibição à  P. 

brassicae, podendo suprimir o potencial patogênico de uma determinada concentração de 

inóculo,  bem  como  elevar  a  resistência  do  hospedeiro  à  infecção  (Webster  e  Dixon, 

1991a).Vários autores têm tentado diferenciar os efeitos entre pH e cálcio no controle da 

doença, como Haenseler (1939) que registrou uma redução marcante nos sintomas a pH 7.0 

independente da fonte de calcário utilizada e que apenas o pH foi significante. De modo 

oposto,  Fletcher  et  al  (1982)  estudando a influência do pH e de fontes de calagem na 

incidência  de  galhas  de  raízes,  concluíram que  esta  foi  mais  dependente  da  fonte  de 
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calagem que do pH do solo e que o ajuste do pH para o controle completo da galha foi 

prejudicial ao crescimento das plantas. Enquanto que Myers e Campbell (1981), relatam que 

o pH do solo isoladamente não é uma indicação confiável de potencial para controle da 

doença em todos os solos.

Aparentemente o cálcio,  o  pH e a concentração de inóculo,  funcionam de forma 

interativa, afetando processos como a invasão, a colonização e sintomas de formação de 

galhas. Webster e Dixon (1991b), estudando o efeito do cálcio, pH e a concentração de 

inóculo  influenciando  a  colonização pela  P.  brassicae,  concluíram que  o  cálcio  inibiu  a 

liberação dos esporângios em condições de baixa concentração de inóculo do patógeno, 

enquanto  que  em  concentrações  elevadas,  inibiu  o  desenvolvimento  dos  esporângios, 

concluiu também, que o efeito do pH foi mais efetivo em baixas concentrações de inóculo do 

patógeno, e que os sais que aumentaram o cálcio e o pH, foram mais efetivos na redução 

dos sintomas, comparado com aqueles sais que modificaram apenas o pH.

2.3.2 Uso dos extratos vegetais no controle de patógeno

Alguns  resultados positivos  no  uso  de extratos  e  óleos  essenciais  vegetais  com 

controle de fitopatógenos demonstram efeitos como;  Cymbopogon citratus (capim limão) 

que inibiu o crescimento micelial e germinação de esporos de Rhizoctonia solani, Sclerotium 

rolfsii,  Phytophthora  sp,  Alternaria  alternata  e  Colletorichum  graminicola atráves  da 

aplicação de óleos essencias (Schwan-Estrada et al 1998)

Equisetum sp (cavalinha) + espalhante adesivo a 20g/l infuso em água fervendo teve 

controle alternativo eficiente para oídio ( Sphaerotheca fuliginia) em pepino (Francisco e Mio, 

1998).

Efeito do extrato de alho (Allium sativum) sobre o crescimento micelial e germinação 

de  conídios  de  Curvularia  spp  .  e  Alternaria  spp  apresentou  resultado  na  inibição  do 

crescimento micelial , com extrato preparado, concentrado a partir de 5 g de bulbos de alho 

descascados em 100 ml de água e triturado por 3 min ( Barros et al, 1995 ).

 Bolkan e Ribeiro (1981), observaram inibição do crescimento micelial em Rhizotonia 

solani,  Fusarium moniliforme através de extratos de folhas de alho. Os mesmos autores 

testaram como bulbo e observaram que ocorreu redução na dosagem em mais de 50% com 

inibição total da germinação dos conídios de C. clavatum  

Chalfoun  e  Carvalho  (1978)  observaram  que  tanto  o  extrato  de  bulbo  como  os 

extratos de óleo industriais de alho inibiram significativamente o crescimento das espécies 

Gibberella zeae, Alternaria ziniae e Macrophomina phaseolina.
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 Fliermans (1973) verificou inibição pelo extrato de alho em concentrações tão baixas 

quanto 254 ppb, para o crescimento micelial de Histoplasma capsulatum.

Em ensaios para verificar a inibição de germinação de conídios de  Colletotrichum 

graminicola , Bernardo et al.(1998) verificaram que houve 100% de inibição na germinação 

em presença dos óleos essenciais de Ocimum basilicum,Bacharis trimera e Ruta graveolens

No caso do extrato bruto aquoso de  Eucalytus citriodora,  ocorreu um estímulo na 

germinação dos esporos, embora a formação de apressórios tenha sido reduzida entre 14 e 

34% em concentrações acima de 10% (Bonaldo et al, 1998).

Extratos  brutos  de  arruda  (Ruta  graveolens)  e  a  alfavaca  (Ocimum.  bacilicum) 

inibiram totalmente o crescimento micelial de Sclerotium rolfsii em concentrações acima de 

10%.Timonin e Thexton (1951)

Segundo Moore e  Atkins (1977)  existem evidências para  encorajar  investigações 

sobre o uso do extrato de alho no combate ás doenças micóticas. 

Vários autores têm demonstrado o efeito inibidor do extrato de bulbo desta planta 

também  sobre  diversos  fungos  fitopatogênicos  (inibição  do  crescimento  micelial  e 

germinação de esporos de  Crinipellis perniciosa e  Phytophthora palmivora por extrato de 

bulbo de alho,  (Bastos.  C.N.)  e inibição do crescimento de fungos por extratos de alho 

(Tansey e Appleton,1975).

2.3.2.1 Seleção das plantas

O  processo  de  seleção  de  plantas  medicinais  válidas  é  feito  aliando-se  um 

trabalho de revisão bibliográfica com a determinação de quais espécies existem na região 

ou são agronomicamente compatíveis com as condições ecológicas da região. A primeira 

etapa deste trabalho é dedicada a um trabalho de pré-seleção, quando a escolha deve 

recair  sobre  os  dois  principais  tipos  de  plantas,  classificadas  pela  natureza  de  seu 

emprego, como é explicitado a seguir (Lorenzi; Matos 2002).

a)  As plantas de uso tradicional em medicina popular, regional, cujas informações 

sobre seu emprego possam ser definidas como antigas, freqüentes e coerentes.

b)  Plantas  oficialmente  aceitas  como  medicinais,  incluídas,  portanto  na 

Farmacopéia brasileira e códigos farmacêuticos análogos,  e que tem conhecidas sua 

atividade farmacológicas, seus efeitos tóxicos e, sempre que possível, seus constituintes 

químicos ativos e as técnicas de controle de sua qualidade.

Quanto à maneira pela qual deverão ser administradas como medicamento;
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a) Recomendação de uso de plantas frescas, selecionadas, produzidas em hortas 

caseiras ou comunitárias.

b) Distribuição de plantas secas empacotadas, para preparação da infusão (chás)

As plantas selecionadas por qualquer dos processos descritos, devem ser cultivadas 

em áreas adequadas  a  sua produção,  com a  finalidade  de se  conseguir  a  seleção  de 

variedades ou de clones mais adequados a seu uso terapêutico e a produção de material 

destinado a novos estudos ou a multiplicação. (Lorenzi; Matos 2002).

2.3.2.2 Cuidados na obtenção e processamento das plantas

Segundo  (Lorenzi;  Matos  2002)  a  melhor  forma  para  efetuar  o  controle  de 

qualidade dos produtos usados, sejam partes de plantas frescas ou secas para chás, 

sejam preparações fitoterápicas artesanais ou farmacotécnicas, é assegurar uma correta 

seqüência de operações desde o plantio, coleta e preparação preliminar, da planta certa 

até o produto final. Estas operações são:

Controle  do  plantio:  só  deveriam  ser  plantadas  em  hortas  caseiras  ou 

comunitárias  espécies  de  plantas  devidamente  identificadas  e  que  tenham  respaldo 

científico, mesmo que sejam recomendadas por terapeutas práticos, leigos ou familiares.

Controle  da  coleta:  só  deverão  ser  colhidas  partes  das  plantas,  tanto  das 

cultivadas como das silvestres, que estejam bem desenvolvidas sem marcas de pragas, 

doenças ou deficiências nutricionais. Nunca coletar quantidade maior do que a que pode 

ser usada dentro de um período de coleta (dia ou semana). Cuidar para que durante a 

coleta, se faça a separação das partes da planta e, quando necessário, sua secagem, 

sejam feitas sob cuidados higiênicos e corretamente, evitando sempre a ação direta do 

sol,  não deixar a planta em ambiente úmido para evitar  o crescimento de mofo,  não 

deixar a planta em contato com o chão ou sob poeira ou chuva. Não deixar as plantas 

frescas na geladeira por mais de uma semana dentro de sacos plásticos, nem as plantas 

secas guardadas por mais de três meses.  Sementes: devem ser colhidas maduras e 

sadias, limpas por peneiração, ventilação ou lavagem, conforme o caso, secas ao sol e 

guardadas ao abrigo da umidade, de insetos e de roedores.

Controle do produto final: mesmo no caso de plantas frescas, o produto final que é 

recebido pelo consumidor deve estar mantido antes da entrega em abrigo protegido do 

sol, do calor e da poeira. Deve ser identificado por um rótulo no qual deve constar a data 

da preparação e outras informações pertinentes (Lorenzi e Matos, 2002).
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Controle da secagem das plantas: É uma etapa da preparação normalmente feita 

para atender as necessidades da industria farmacêutica de fitoterápicos, que não tem 

meios para usar plantas frescas nas quantidades exigidas para a produção industrial. 

Mesmo quando coletado em horta  caseira ou comunitária,  onde a  regra  é o uso de 

plantas frescas, é preciso muitas vezes, conservar e usar partes secas das plantas. O 

material  a  ser  submetido  a  secagem  pode  ser  constituído  de  folhas  (ex.carqueja, 

cavalinha),flores (ex.camomila), bulbo ( alho), casca (ex. Aroeira), botões florais (ex.cravo 

da índia), frutos ( ex. Sucupira branca), raízes (ex:exipecacuanha). A maneira de secá-los 

e guardá-los é deverás importante para que suas qualidades medicinais não se percam 

durante a secagem e armazenamento (Lorenzi e Matos, 2002).

Folhas:  Devem  ser  colhidas  quando  apresentarem  aspectos  sadios  e  bons 

desenvolvimento sem sinais de envelhecimento, doenças e pragas. A secagem deve ser 

feita a sombra, em área coberta, limpa e ventilada, colocando-se as folhas em camadas 

finas que devem ser remexidas periodicamente, para evitar que somente as de cima 

fiquem secas, leva de três a cinco dias. Quando não se dispõe de condições naturais, 

pode-se utilizar um secador em estufa (Lorenzi e Matos, 2002).

Raízes: Logo que arrancadas do solo, devem ser rapidamente lavadas em água 

corrente para retirada do solo que ficam aderidas e, imediatamente, examinadas para se 

avaliar sua sanidade. Raízes com partes atacadas por fungos ou vermes, apresentando 

nódulos ou particularidades diferentes das consideradas normais, não devem ser usadas. 

As de boa qualidade devem ser dessecadas e guardadas em locais sem umidade e 

ventilado, verificando, a ausência de desenvolvimento de mofo ou de fermentação, que 

quando ocorrem, as tornam imprestáveis.No caso de raízes mais grossas, ou tubérculo 

(bulbo) a secagem será mais rápida cortando-se a peça em rodelas ou pedaços menores 

levando-as para uma estufa a temperatura entre 50 a 60 ºC por 24 a 48 horas.Segundo. 

(Lorenzi e Matos, 2002) também afirmam que: a) lembrar-se que plantas medicinais só 

podem ser consideradas nos tratamentos quando usadas corretamente, e que seu uso 

incorreto pode ser perigoso. b) usar preferencialmente a planta fresca para a preparação 

de  chás,  cozimentos  ou  outras  formas de  uso.  Isso  exige obviamente  que  se tenha 

acesso fácil aos locais de cultivo, ou que o próprio usuário conheça-as e cultive-as. A 

técnica para cultivo de plantas medicinais não difere muito das técnicas de cultivo de 

hortaliças. c) plantas secas somente devem ser utilizadas quando for possível adquiri-las 

de fonte especializada e segura (nunca utilizar uma planta medicinal seca que apresente 

sinais de preparação mal feita, ou que esteja mofada ou apresente aspectos diferentes 

do normal).
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As plantas  medicinais  podem  ser  usadas,  conforme  o  caso,  em  preparações 

diversas (chá infuso, cozimento ou decoctos, maceração e extratos, entre outros).Essas 

preparações são denominadas mais tecnicamente de formas farmacêuticas e a maneira 

de faze-las requer obediência a normas adequadas a cada caso. O primeiro cuidado 

geral é a limpeza, como; colheres, copos, coadores, plásticos deveram estar limpos como 

se fossem novos (Lorenzi e Matos 2002).

a) Chás: (extratos vegetais)

b) por infusão: neste processo os chás, ou infusos são preparados juntando-se água 

fervendo sobre os pedacinhos de ervas na proporção de 150 cc (uma xícara das de chá) 

para 8- 10 da droga fresca ou 4-5 g da droga seca. Mistura-se tudo por um instante, 

cobre-se e deixa em repouso por 5 –10 minutos. Neste caso além do material muito bem 

limpo, deve-se manter o recipiente com o chá bem fechado e guardado de preferência na 

geladeira e não usá-lo mais no dia seguinte, quando se prepara nova quantidade se for 

necessário.

c) por decocção ou cozimento: colocar a planta na água fria e levar a fervura. O 

tempo de fervura pode variar de 10 a 20 minutos, dependendo da consistência da parte 

da planta. Após o cozimento, deixar em repouso de 10 a 15 minutos e coar em seguida.

d)  por  maceração:  colocar  a  planta,  amassada  ou picada,  depois  de  bem limpa, 

mergulhada em água fria, durante 10 a 24 horas.Após o tempo determinado coa-se.

. 

2.3.2 3 DESCRIÇÃO DAS PLANTAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO

1 ALHO (Allium sativum L) -alho, alho-bravo, alho comum, alho-hortense, alho-

manso, alho-ordinário, alho-do-reino .

Características gerais - erva bulbosa, pequena, de cheiro forte e característico, 

perene, com bulbo formado de 8-12 bulbilhos (dentes) (Fig.5). Folhas lineares e longas. 

Flores brancas ou avermelhadas, dispostas emumbela longo-penduculada. O fruto é uma 

cápsula loculicida com uma a duas sementes em cada loja. Originária provavelmente da 

Europa,  é  largamente  cultivada  em  todo  o  mundo  para  uso  como  condimento  de 

alimentos, desde a mais remota antiguidade. Outras espécies do mesmo gênero, como 

alho-terra  (Allium  schoenoprasum L),cebolinha  de  cheiro(Allium  fistulosum  L),(Fig.6) 

(Lorenzi  e Matos 2002).
O  alho  vem  sendo  usado  na  medicina  tradicional  desde  a  mais  remota 

antiguidade,  para  evitar  ou  curar  numerosos males,  desde perturbações do aparelho 

digestivo, verminoses e parasitoses intestinais, edema, gripe, trombose, arteriosclerose, 
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até infecções da pele e da mucosa na forma de macerado,  chá,  xarope e tintura ou 

mesmo por ingestão dos dentes recentemente cortados. O óleo essencial obtido do bulbo 

(0,1 a 0,2 %), contém cerca de 53 constituintes voláteis instáveis, quase todos derivados 

orgânicos  do  enxofre  principalmente  ajoeno,  alicina  e  aliina  que  se  degradam  mais 

lentamente no meio ácido, o que explica o melhor efeito do alho quando associado a 

sucos de frutas ácidas como o limão e outras. Numerosas pesquisas farmacológicas têm 

mostrado a existência no alho de propriedades antitrobótica, antifúngica, antibacteriana, 

antioxidante, hipertensora, hepatoprotetora, cardioprotetora, hipoglicemiante, antitumoral 

particularmente, em casos de nevralgias e antiviral contra herpes e citada entre outras. 

(Cecílio Filho et al.1994).

O alho é uma planta aromática da família das Aliaceas. Cada 100 gramas do 

produto in natura apresenta em média 4 g de proteína, 10 g de cálcio, 1,7 mg de ferro , 

40 mg de fósforo , 0,7 mg niacina , 9 mg de vitamina C , 0,2 mg de tiamina e 0,11 g de 

riboflavina.  É  usada  em  sucos,  ralado,  refogado,  frito  e  outros,  além  de  possuir 

propriedades  medicinais  como  redução  da  pressão  arterial  ,  prevenção  de  tumores 

malignos e a de possuir propriedades medicinais  (Cecílio Filho et al.1994). Nele estão 

presentes a alicina e a aliina, substâncias relacionadas ao enxofre (composto sulforado). 

Em  toda  planta  e  na  proporção  de  0,005  a  0,009%  apresenta-se  o  óleo  essencial 

enxofrado de alho com 6% de alilpropilbisulfureto,  60% de aliltrisulfureto e pequenas 

quantidades de aliltetrasulfureto. Estas combinações de enxofre são a causa da eficácia 

do alho. O elemento ativo mais importante foi descoberto, em 1944, como substância 

oleaginosa  e  foi  chamada  de  alicina.  Esta  produz  cheiro  forte  e  possui  forte  ação 

bactericida.  Em  1947  consegui-se  produzir  alicina  sintética  e  conhecer  a  estrutura 

química. O cheiro forte intensifica se esfregarmos ou cortarmos o alho. O fato se deve ao 

processo  de  desdobramento,  em  que  a  enzima  alinase,  um  elemento  graficante 

expressado atua no alho como “machado químico” especial, obtém a alicina a partir de 

um elemento inodoro, chamado aliina , que é desdobrado em duas porções. Mediante o 

dito fermento forma-se a inicial aliina que se obteve quimicamente pura de uma forma 

totalmente  sintética.  A  aliina,  ao  contrario  da  alicina,  não  exerce  efeito  bacterecida 

(Cecílio Filho et al.1994).
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FIGURA 5-Bulbo seco de alho(Allium sativum)

                                Fonte: Lorenzi (2002)·
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                               FIGURA 6-Planta de alho (Allium sativum)

                                                    Fonte: Lorenzi (2002)

2 CAVALINHA (Equisetum giganteum L )

Cavalinha, cavalinha-gigante, cola de cavalo, erva-canudo, milho de cobra, rabo-

de-cavalo, rabo-de-raposa, rabo-de-cobra, lixa-vegetal, rabo-de-rato, erva-carnuda, cana-

de-jacaré, cauda-equina, cauda-de-raposa, cola-de-cavalo. (Fig 7)

Características  gerais-subarbusto ereto,  perene,  rizomatoso,  com haste  de cor 

verde, oca e monopodial, com numerosos ramos que partem dos nós dos verticilos, de 

textura áspera ao tato pela presença de silício em sua epiderme, de 80-160 cm altura. As 

folhas  são  verticiladas  e  reduzidas  a  pecíolos  soldados  que  formam  uma  bainha 

membranácea. A haste fértil  tem no ápice uma espiga oblonga e escura que contém 

grande quantidade de esporos. Multiplica-se tanto por rizoma como por esporos. É nativa 

de área pantanosa de quase todo o Brasil  sendo, freqüentemente, cultivada com fins 

ornamentais em lagos decorativos e áreas brejosas, mas por ser agressiva e persistente, 

deve ser contida para evitar que escape e se torne uma planta daninha. É considerada 
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tóxica  ao  Gado vacum,  devido  à  presença  de grande  quantidade de  sílica  em seus 

tecidos (até 13%) o que causa diarréias sanguinolentas, aborto e fraqueza nos animais e 

justifica o nome de lixa-vegetal (Lorenzi e Matos 2002).

 Esta espécie é amplamente utilizada na medicina caseira de longa data em toda 

a  América  do  Sul,  inclusive  Brasil,  especialmente  nas  regiões  sul  e  sudeste,  sendo 

praticamente desconhecida do nordeste. As hastes estéreis são usadas na forma de chá 

como adstringentes, diuréticas e infecções dos rins e bexiga e, na forma de tintura em 

uso interno e externo, para estimular a consolidação de fraturas ósseas. As hastes férteis 

não são utilizadas. A literatura etnofarmacológica recomenda o uso de chá preparado por 

fervura, de uma colher das de sopa de pedacinhos de suas hastes picadas em água 

suficiente para dar uma xícara, das médias, duas vezes ao dia. Na composição química 

dessa  espécie  e  das  outras  citadas  tem  sido  registrada  a  presença,  dos  alcalóides 

piridínicos, nicotina e palustrina, dos flavonóides glicosilados da apigenina,quercetina e 

do campferol, e de derivados dos ácidos clorogenicos, caféicos e tartáricos. Também se 

constatou a presença da tiaminase, uma enzima que acelera a destruição da tiamina 

também chamada de  vitamina  B1  ou  aneurina.  O  amplo  emprego  dessa  planta  nas 

práticas caseiras da medicina popular e na industria farmacológica de fitoterapicos, é 

motivo  suficiente  para  sua escolha como tema de estudos químicos,  farmacológicos, 

clínicos  e  fitopatológicos,  inclusive  teses,  visando  completar  sua  validação  como 

medicamento eficaz e seguro .(Lorenzi e Matos 2002).
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      FIGURA 7-Planta de cavalinha (Equisetum pyramidale L)

                                    Fonte:H. Lorenzi (2002)
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3 CAMOMILA (Chamomilla recutita (L) Rauschert)

Camomila,  camomila-romana,  maçanilha,  camomila-comum,  camomila-dos- 

alemães, camomila-verdadeira, camomila-legítima, camomila-vulgar, matricaria.(FIG 8)

Características gerais : planta herbácea, anual, aromática, de até um metro de 

altura com folhas pinatissectas. Flores reunidas em capítulos compactos, agrupados em 

corimbos, com as flores centrais amarelas e as marginais de corola ligulada branca. Fruto 

do tipo aquênio, cilíndrico. É nativa dos campos da Europa e aclimatizada em algumas 

regiões da Ásia e nos países latino americanos. É amplamente cultivada em quase todo o 

mundo,  inclusive  nos  estados  do  sul  e  sudeste  do  Brasil.  A  parte  usada  para  fins 

terapêuticos é constituída dos capítulos florais secos ao ar e conservados ao abrigo da 

luz (Lorenzi e Matos 2002).

È uma das plantas de uso mais antigo pela medicina tradicional européia, hoje 

incluída como oficial nas Farmapéias de quase todos os paises. Sua ação emenagoga foi 

descoberta  empiricamente  por  Dioscorides  na  Grécia  antiga  e  comprovada 

cientificamente 2.000 anos mais tarde. É usada tanto na medicina científica como na 

popular, na forma de infuso e decocto, como tônico amargo, digestivo, sedativo, Entre 

seus  constituintes  fixos  destacam-se  polissacarídios  com  propriedades 

imunoestimulantes e os éteres biciclicos que sobre condições experimentais mostraram 

atividades  espasmolíticas  semelhante  ás  da  papaverina,  flavonóides  de  ação 

bacteriostática e tricomicidas, além de apigenina que apresenta propriedades ansiolíticas 

e sedativas. A infusão aquosa das flores ou o próprio óleo essencial são empregados 

ainda em pomadas e cremes, e em preparações farmacêuticas de uso externo.(Lorenzi e 

Matos 2002).
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                FIGURA 8-:Planta de Camomila ( Chamomilla recutita (L) 

                                     Fonte: H. Lorenzi 2002.

4.CARQUEJA (Baccharis trimera (Less) DC

Carqueja, carqueja-do-mato, bacárida, cacália, condamina, quina-de-condamine, 

tiririca-de-babado,  carqueja-amargosa,  carqueja-amarga,  bacanta,  bacorida,  carque, 

cacalia-amarga, vassoura. (FIG 9)

Características gerais: subarbusto perene, ereto, muito ramificado na  base, de 

caules e ramos verdes com expansões trialadas, de 50-80 cm de altura, nativa do sul e 

sudeste do Brasil, principalmente nos campos de altitude. Folhas dispostas ao longo de 

caules e ramos como expansões aladas. Inflorescência do tipo capítulo, dispostas ao 

lado dos ramos,  de cor esbranquiçada.  Com estes mesmos nomes populares e com 

características e propriedades similares são conhecidas as espécies nativas do sul do 

Brasil Baccharis articulata (Lam) Pers e Baccharis uncinella DC.(Lorenzi e Matos) 2002.

Usos: essa planta é amplamente utilizada no Brasil na medicina caseira, hábito 

este  herdado de nossos indígenas que há  séculos  já  faziam uso da mesma para  o 

tratamento de várias doenças. O primeiro registro escrito do seu uso no país data de 

1931,  informando o emprego da infusão de suas folhas e ramos para tratamento da 

esterilidade  feminina  e  da  impotência  masculina  e  atribuindo-a  propriedades  tônicas, 

febrífugas e estomáticas. (Lorenzi e Matos 2002).
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                     FIGURA 9-

Planta  de  Carqueja  ( 

Baccharis trimera)  

 

Fonte: H. Lorenzi 2002.
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5 ALECRIM .(Rosmarinus officinalis L)

Alecrim,  alecrim-comum,  alecrim-de-casa,  alecrim  de  cheiro,  alecrim  de  horta, 

alecrim  de  jardim,  alecrim-rosmarinho,  erva-coada,  erva-da-graça,  flor-de-olimpo, 

rosmarinho, rosmario.(Fig 9) .(Lorenzi e Matos 2002)

Características  gerais;  pequena  planta  de  porte  subarbustivo  lenhoso,  ereto, 

pouco ramificado,  de até 1,5 m altura,  folhas lineares,  coriáceas e muito aromáticas, 

medindo 1,5 a 4 cm de comprimento por 1 a 3 mm de espessura. Flores azulado-claras, 

pequenas e de aroma forte muito agradável. É nativa da região Mediterrânea e cultivada 

em quase todos os paises de clima temperado de Portugal á Austrália. Seu cultivo pode 

ser feito a partir de mudas preparadas por estaquias ou mergulhia, crescendo bem em 

solo  rico  em calcário  e  em  ambiente  úmido  de  clima  ameno.  Existem mais  de  dez 

variedades  em cultivos  desta  planta,  todas  para  o  mesmo  uso,  porém com  aromas 

diferentes.

Usos: as folhas, flores e frutos secos e triturados formam  excelente mistura para 

utilização, como tempero de carnes e massas. Seu uso medicinal é referido na literatura 

etnofarmacológica, que cita o emprego de suas folhas na medicina tradicional de vários 

os  países  na  forma  de  chá  do  tipo  abafado  (infusão).  Ensaios  farmacológicos 

comprovaram  suas  propriedades  espasmolíticas  sobre  a  vesícola  e  o  duodeno, 

colerética, protetora hepática,  e antitumoral.  A analise fitoquímica registrou para suas 

folhas a presença de óleo essencial constituído de uma mistura de componentes voláteis 

que é responsável pelo odor típico, dentre os quais os principais são cineol, alfa-pineno e 

cânfora,  entre  os  compostos  não  voláteis,  o  ácido  caféico,  diterpenos  amargos, 

flavonóides e triterpenóides. (Lorenzi e Matos, 2002).
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                     Figura 10-Planta de alecrim (Rosmarinus officinalis L)

               Fonte: H. Lorenzi 2002.

6.LÍNGUA DE VACA (Rumex obtusifolius L.).

Características gerais:  planta perene herbácea, ereta, não ramificada, rizomatosa, 

glabra,  medindo  60-120cm  de  altura,  com  reprodução  por  sementes  e  através  de 

rizomas.(Fig11). Folhas: alternas, inteiras, obtusas as primárias e lanceoladas as caulinares, 

curto-pecioladas, hirsutas na página inferior  e glabra na superior,  medindo 10-25 cm de 

comprimento.  Inflorescências:  axilares e terminais,  em racemos paniculados intercalados 

por pequenas folhas, providas de muitas flores de coloração esverdeada no início e marrom-

avermelhada quando em maturação (Lorenzi,  1999).  Fruto:  aquênio triangulado,  com a 

margem das sépalas (valvas) dentadas. Origem: Europa. 

Importância: é uma planta daninha bastante freqüente na região sul do país, onde 

infesta principalmente pastagens, beira de estradas, solos cultivados em geral, pomares e 

terreno baldios. Uma única planta pode produzir até 60.000 sementes, que apresentam um 

elevado grau de germinação. Entretanto, aquelas que ficarem enterradas profundamente no 

solo permanecem dormentes por muitos anos. Após 21 anos de enterrio no solo constatou-

se ainda 83% de germinação.(Lorenzi ,1999).

31



                      

FIGURA 11- Planta de língua de vaca (Rumex obtusifolius L.).

                                            Fonte: Lorenzi (1999).

3. METODOLOGIA

3.1 LOCAL

Os  experimentos  foram  conduzidos  em  casa  de  vegetação  e  em 

laboratório  na  área  de  Fitopatologia  do  Setor  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade 

Federal do Paraná, entre março de 2002 a dezembro de 2003 . 
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FIGURA 12 Aspecto geral do experimento por ocasião da aplicação dos extratos-UFPR-2003 

            Fonte: Lima Neto et al, 2005·.

A irrigação foi feita em intervalos de três dias com aproximadamente 300 ml por vaso 

com objetivo de manter um mínimo de 80% da capacidade máxima de retenção de água. A 
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inoculação foi realizada com intervalo de 13 dias após o transplante (Lima e Stocco, 1997). 

A temperatura média identificada na casa de vegetação foi  de 20 ºC. Desta maneira as 

condições foram satisfatórias para ocorrer a infecção. O experimento teve um período de 

duração de 60 dias.

3.2 HOSPEDEIRO

Nome comum: couve-chinesa. Nome científico Brassica pekinensis var. H.Komashi, 

família Brassicaceae. Este hospedeiro foi escolhido por apresentar alta susceptibilidade a P. 

brassicae.

As  mudas  foram  produzidas  em  bandeja  de  isopor,  contendo  substrato  inerte-

(vermiculita,  terra  esterelizada).  Com  aproximadamente  20  dias  foi  transplantada,  uma 

planta por vaso, de alumínio com capacidade para 1,2 kg de solo (Figura 13)

FIGURA: 13-Aspecto geral das unidades experimentais por ocasião do

transplante  das  mudas  em  casa  de  vegetação 

Nowacki.J.de C.(2003)

3.3 SUBSTRATO
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 Solo  coletado de área agrícola  com alta  infestação da doença no município  de 

Colombo-PR ,  com presença de plantas hospedeiras no local  ,  sendo retirado o solo a 

profundidade de 20 cm e de vários pontos aleatoriamente  e em seguida foi esterilizado em 

forno a vapor, a 90°C, durante 06 horas. Amostra do solo foi encaminhada para o laboratório 

de Fertilidade do Departamento de solos da UFPR, para análise química, segundo (Marques 

e Motta 2003 ). 

TABELA 2-Características químicas do solo utilizado.

pH

CaCl²

Al+³

mmol/dm³

H+AL³

mmol/dm³

Ca+Mg

mmol/dm³

Ca

mmol/dm³

K 

mmol/dm³

T

mmol/dm³

P

mg/kg

V

%

5,6 0,0 5,8 18,30 11,0 2,15 26,25 57,4 77,90

 
3.4 INÓCULO E INOCULAÇÃO

 O isolado de  Plasmodiophora.  brassicae  foi  obtido a partir  de raízes de couve 

chinesa, naturalmente infectada, em plantio comercial  localizado no município de Colombo, 

PR. 

Foram coletadas as plantas com sintoma reflexo de murcha da parte aérea e que 

apresentavam  galhas  bem  desenvolvidas  e  acondicionadas  em  sacos  de  polietileno  à 

temperatura ambiente.  Posteriormente,  as raízes foram lavadas em água corrente e em 

água esterilizada, acondicionadas em sacos de polietileno e mantidas à temperatura de -20 

ºC, durante 45 dias, em freezer comum. 

Para o preparo do inóculo as raízes foram trituradas em liquidificador, na base de 2 g 

raiz/vaso diluídas em 50 mL com água esterilizada  (May et al .1996).

A aplicação do inóculo foi feita na forma de rega, aplicando-se 50 ml por vaso da 

solução contendo os esporos (Lima e Stocco, 1997), aos três dias após o transplante das 

mudas que foram produzidas em caixa de isopor em substrato esterilizado, desenvolvida em 

casa de vegetação. A unidade experimental foi composta de um vaso de alumínio diâmetros 

de 18 cm e peso de 1,6 kgs onde foi plantada uma muda de  couve chinesa.

3.5 PREPARO E APLICAÇÃO DOS EXTRATOS VEGETAIS
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Foram  utilizadas  seis  espécies  de  plantas  preparadas  através  do  método  de 

decocção;  alho  (Allium  sativum),  camomila  (  Matricaria  chamomila), carqueja  (Bacharis 

trimera), cavalinha ( Equisetum pyramidale), alecrim (Rosmarimes officinalis L.) e língua de 

vaca  (  Rumex  obtusifolis).  Todas  as  plantas  foram  fornecidas  por  empresa  comercial 

tradicional.   As  quantidades  utilizadas  foram  determinadas  a  partir  do  volume  máximo 

atingido após a hidratação em recipientes de três litros, que foram ultilizadas para realizar a 

fervura.

Na (Tab 3): estão descritos: as partes, as quantidades e a concentração final do extrato para 

cada espécie de planta utilizada. 

TABELA 3– Vegetais utilizados no preparo dos extratos

Vegetal Parte utilizada Quantidade(g) Água /ml Concentração%

Alho Bulbo 200 1000 20
Camomila Flor 50 1000 5,0
Cavalinha Caule 50 1000 5,0
Carqueja Folha 100 1000 10
Língua de vaca Folha 100 1000 10
Alecrim Semente 100 1000 10

Na (tab 4), encontra-se a composição química da água utilizada no preparo dos extratos( 

análise foi adquirida de empresa comercial de água mineral) .

TABELA 4- Composição química da água utilizada no preparo dos extratos.

PH  a 

25º C

Temp. 

da  água 

na fonte

Resíduo  de 

evaporação 

a 180ºCmg/L

Condutividade 

elétrica 

25ºCMHOS/cm

Ca Mg Na K Cl Fe HCO³ Sr

                                   

                                      mg/L

7,8 21ºC 133,41

         

 2,4 x 10 32,06 12,15 1,20 0,40 0,32 0,23 161,2 0,01

A  qualidade  da  água  foi  determinada  para  se  verificar  as  concentrações  de 

elementos químicos tais  como cloro que tem reconhecida ação antimicrobiana em altas 
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concentrações nas estações de tratamentos de água pública. O uso da água foi de origem 

natural, isto é, sem o efeito de tratamentos químicos antimicrobianos. 

                        

FIGURA 14 : Couve-chinesa ,demonstração  da área foliar.

 A primeira aplicação dos extratos foi realizada antes do transplante, por imersão das 

raízes das mudas durante 15 minutos em soluções individualizadas.

A segunda aplicação foi realizada 15 dias, após a primeira. Foram utilizados 50 mL 

/planta do extrato, aplicado no colo da planta, na forma de rega. Após 15 dias foi realizada a 

terceira  aplicação,  utilizando-se  as  mesmas doses e  formas de aplicação anteriormente 

citada.  Aos  30  dias  após  a  3ª  aplicação,  o  experimento  foi  encerrado  e  as  avaliações 

realizadas.

3.6 AVALIAÇÃO
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 Aos 60 dias após o transplante das mudas e início  dos tratamentos,  as plantas 

foram colhidas. As raízes foram cuidadosamente lavadas e as plantas foram cortadas ao 

nível do colo. (Fig  15).

3.6.1 PARTE AÉREA

O material foliar (Fig 14)  foi coletado através de corte do colo da planta e colocado 

em  saco  de  papel  para  perder  a  umidade,  depois  levada  para  estufa  para  finalizar  a 

secagem a 65 C. O momento da pesagem deu-se às 14 horas em dia seco para abrir os 

sacos.

O efeito fitotóxico dos extratos foi avaliado por meio de observações sistemáticas das 

características gerais da parte aérea das plantas, como: sintomas de murcha, presença de 

áreas  necróticas,  desenvolvimento  geral  ou  morte  de  plantas  sempre  comparadas  a 

testemunha.

a)            b )     
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c )             d )   

    FIGURA 15 -Aspectos do processo de avaliação a) lavagem da raiz  b) avaliação da severidade

e incidência c) fitotoxidade d) Peso seco, aéreo e raiz.- Fonte-Nowacki.J.de C. (2003)

3 . 6 .2  Sistema radicular

Após as raízes serem cuidadosamente lavadas,  foi  determinada a severidade da 

doença utilizando-se a escala de notas que variou de 0 a 4 conforme a ( Fig16).

FIGURA 16: Escala de notas utilizadas para avaliar a severidade de galhas  
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       Fonte: Hokko 1995

A incidência da doença foi  determinada por meio da observação visual quanto á 

presença ou ausência de galhas nas raízes das plantas.

Para a determinação do peso seco, as raízes foram lavadas em água corrente sobre 

uma caixa de tela fina para separação das raízes do substrato, colocadas para secar em 

sacos de papel e depois levadas para estufa de circulação forçada a 75 °C por 72 horas 

sendo pesadas em balança digital.

3.6.3 Produção total

A produção total do hospedeiro foi calculada somando-se o peso seco radicular com 

o peso seco foliar das plantas.

3.7 Delineamento experimental e análise estatística

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com sete tratamentos 

(alho, camomila, carqueja, cavalinha, língua de vaca, alecrim e tratamento testemunha) e 

cinco  repetições,  cada  vaso  foi  considerado  uma unidade  experimental.  Para  a  analise 

estatística foram utilizadas a analise de variância das médias e o teste Tukey a 1%.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Parte aérea

Os resultados obtidos do peso seco de diferentes folhas de couve-chinesa tratadas 

com extratos vegetais estão contidos na (Tab  5).

As plantas tratadas com extrato de bulbo de alho apresentaram o maior peso seco 

de folhas. Os demais extratos não mostraram efeitos sobre o peso seco, não diferindo da 

testemunha.

TABELA 5- Peso seco de folhas (g) de plantas de couve-chinesa infectadas por 

       P. brassicae tratadas com extratos vegetais
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Tratamentos                                                    Peso seco médio (g)

                            (extratos)
Alho                                                                   0 ,224    a     

Camomila                                                           0,177     b  c

Língua de vaca                                                  0,152      b c

Alecrim                                                             0,185       b

Carqueja                                                          0,148        c

Cavalinha                                                         0,145        c

Testemunha                                                       0,168      b c
As médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 1% de significância.

Coeficiente de variação = 10,45%

Em relação ao efeito fitotóxico dos tratamentos com extratos vegetais , observou-se 

que nenhum tratamento apresentou efeito fitotóxico ao hospedeiro.

O  aspecto  visual  na  apresentação  da  parte  aérea  demonstrou  nas  unidades 

experimentais tratadas com extrato vegetal de alho (Allium sativum L) os melhores aspectos 

o qual é o objetivo do agricultor para comercializar.

4.2 Sistema radicular

Na  (Tab  6),  estão  apresentados  os  pesos  secos  das  raízes  de  couve  chinesa 

infectadas e tratadas com extratos vegetais e a incidência de galhas (%)

TABELA 6-Peso seco (g) raízes de couve-chinesa infectadas por P. brassicae tratadas 

                  com extratos vegetais
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Médias seguidas por letras não diferem entre si, pelo teste Tukey, ao nível de 1% de significância. .Coeficiente 

de variação = 10,30%

4.2.1 Peso seco das raízes

Não houve diferença significativa entre os tratamentos com relação ao peso seco de 

raízes (Tab 6). 

Verificou-se que para os tratamentos de extratos de camomila, carqueja, alecrim, 

língua de vaca, cavalinha e testemunha as raízes apresentaram sintomas de galhas com 

incidência em 100% das plantas de forma generalizada, sendo assim, as galhas causaram 

influencia no aumento do peso seco de raízes. Nas plantas tratadas com extrato de alho as 

raízes apresentaram poucos sintomas de galhas e em algumas plantas tratadas nenhum 

sintoma, da galha, portanto, não houve influência no peso seco das raízes tratadas (Tab 6)

 As galhas são uma massa desorganizada, originada do processo de infecção do 

fitopatógeno,  que causam alterações fisiológicas no hospedeiro,  sendo assim, instala-se 

uma  verdadeira  batalha  entre  o  hospedeiro,  resistindo  ao  ataque  do  patógeno.  A 

Plasmodiophora brassicae produz a auxina (ácido indol acético AIA), que é um regulador de 

crescimento,  que então promove as alterações fisiológicas como a,  hiperplasia que é o 

aumento do crescimento do número de células e a hipertrofia que é o aumento do tamanho 

das células (Bedendo 1995).

Quando analisados os resultados estatísticos obtidos para o peso seco das raízes 

(Tab 6) poderá causar um erro na interpretação. Se considerar que, maior peso seco de raiz 

significa a maior produção de planta, neste caso, porque as galhas estão associadas ao 

acúmulo de matéria seca junto às raízes.

T r a ta men to                     Peso  seco  ( g )           I nc i dênc i a  de  ga lhas  ( %)

A lho                                    0 , 084  a                           4 0

C am om i l a                            0 ,0 79   a                          100

L í ngua  de  vaca                     0 ,0 71  a                          10 0

A lec r i m                                0 ,07 1  a                          100

C ar que ja                              0 , 073  a                          100

C ava l i n ha                             0 , 074  a                          100

Tes t em unha                          0 , 073  a                          1 00
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4.2.2 Raízes e a incidência da doença

Os  tratamentos  com  extratos  de  camomila,  alecrim,  cavalinha,  língua  de  vaca, 

carqueja  e  testemunha  apresentaram  100%  de  incidência  da  doença  nas  raízes, 

demonstradas  na  forma  de  sintomas  de  galhas.  O  tratamento  com  extrato  de  alho 

demonstrou a incidência em 40% das plantas tratadas e nas 60% das plantas restantes, não 

se verificou a incidência da doença (Tab 6).

4.2 3  Raízes e a severidade

As analises fitopatológicas das raízes, realizadas no laboratório de fitopatologia da 

UFPR, demonstraram que os tratamentos com extratos de camomila, carqueja, língua de 

vaca,  cavalinha,  alecrim  e  testemunha,  apresentaram  níveis  médios  de  severidade 

superiores  a  2,0,  em  escala  crescente  de  importância  de  0  a  4,0  (Fig  17),  e  para  o 

tratamento  com  extrato  de  alho  ,  apresentaram  níveis  de  severidade  inferior  a  1,0  , 

destacando,  que  em  60%  das  plantas  não  houve   incidência  e  conseqüentemente 

severidade.(Fig 18)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

severidade ( escala 
de nota)

camomila alho L.vaca alecrim carqueja cavalinha testemunha

FIGURA  17-Níveis  de  severidade  de  galhas  em  plantas  infectadas  por  P.brassicae tratadas  com  extratos 

vegetais

O aumento do nível de severidade terá como conseqüência a redução no peso da 

parte aérea do hospedeiro.(Tab 5)

43



O produto comercial é a parte aérea a qual deverá ter boa produção, aparência e 

produtividade, sendo assim, os resultados analisados deveram estar associados ao índice 

de incidência e ao nível de severidade da doença que afeta o processo de translocação de 

água  e  nutrientes  para  a  parte  aérea  da  planta.  Os  dados  apresentados  na  tabela  5 

demonstraram  que  o  tratamento  com  extrato  de  alho  apresentou  baixa  incidência  da 

severidade  da  doença  expressando  diferenças  significativas  em  relação  aos  outros 

tratamentos.  Os  tratamentos,  conforme,  (Fig  17),  não  diferiram  significativamente  da 

testemunha.

 

               

FIGURA 18:-  Severidade de galhas em raízes de couve-chinesa infectadas por  P.brassicae. 

esquerda=tratamento com extrato de alho, direito= tratamento testemunha

Pode ser observado na (Fig18) que o efeito do extrato de alho, reduziu a severidade 

de galhas e a incidência de doença.
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Estes  resultados (Fig18)  diferem daqueles  obtidos  por  Lima e  Stocco (1997),  os 

quais observaram pouco efeito do extrato de alho no controle da galha das crucíferas em 

experimentos  realizados em casa de  vegetação.  O que poderia  ser  atribuído a  técnica 

utilizada pelos autores no preparo do extrato, isto é , uso de técnica com extratos na forma 

de maceração.

Barros et al (1995) verificaram o efeito inibidor do extrato de bulbo de alho sobre o 

crescimento micelial e germinação de conídios de Curvularia spp e Alternaria spp, in vitro. 

Sendo assim. Apesar das diferenças de método de obtenção, estipula-se as concentrações 

de 5% e 20% respectivamente.Outra importante questão é a impossibilidade, no trabalho de 

Barros,  de  avaliar  a  fitotoxicidade  do  extrato  ao  hospedeiro  a  qual  foi  avaliada  nesta 

pesquisa.

Bolkan e Ribeiro (1981)  realizaram e confirmaram em seu trabalho a ação do extrato 

de  bulbo  de  alho,  inibindo  o  crescimento  micelial  da  Rhizoctonia  solani,  Fusarium 

moniliforme  var.  Subglutinans e Cylindrocladium clavatum  da ordem de 66,9%,76,3% e 

37,6% respectivamente, ressalta-se a ação antifúngica a maior número de fitopatógenos 

estudados o que poderia  auxiliar nos aspectos de controle , porém, na pesquisa de controle 

contra o patógeno  Plasmodiophora brassicae  que é um parasita obrigatório  exige técnica 

com hospedeiro suscetível. 

Bastos  C.N  (1992),  verificou  a  ação  dos  extratos  de  bulbo  de  alho  inibindo  a 

germinação  dos  basiosporos  em  100%  dos  fitopatógenos   Crinipellis  perniciosa, 

Phytophtora palmivora ,ressaltando o aspecto do autor  trabalhar  em meio BDO. Para  o 

patógeno  Plasmodiophora  brassicae foi  utilizada  unidade  experimental  com  hospedeiro 

suscetível,  (couve  chinesa),  sendo  assim,  o  meio  em  vasos  de  alumínio  em  casa  de 

vegetação, onde se avaliou a inibição dos esporos de resistência através da incidência da 

doença galhas das crucíferas em 40% das unidades experimentais.

Fliermans  (1973)  verificou  a  inibição  do  crescimento  micelial  de  Histoplasma 

capsulatum através de extrato de bulbo de alho, porém o que observamos neste trabalho foi 

o fato da pequena concentração, 254 ppb,que foi suficiente para inibir o microorganismo 

estudado. O autor sugere que o plantio de alho ou a disseminação dos seus componentes 

ativos em solos infectados com  H.  Capsulatum possam inibir o seu crescimento .Para o 

caso de P. Brassicae os resultados obtidos em casa de vegetação demonstraram efeito de 

controle nas dosagens de 20% , o que poderá futuramente ser testado em outras pesquisas 

e  alcançar  talvez  bons  resultados  e  controles  econômicos  na  prática  do  dia  a  dia  dos 

plantios pelos agricultores, pelo motivo de que pequenas dosagens podem realizar efeitos 

de controle eficientes em laboratório e em casa de vegetação.
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Chalfoun e Carvalho (1978), verificaram que tanto o extrato de bulbo de alho como 

os  extratos  de  óleo  industriais  inibiram  significativamente  o  crescimento  das  espécies 

Gibberella zeae, Alternaria ziniae e Macrophomina phaseolina..A utilização do óleo de alho 

mostra um potencial de utilização no controle de doenças uma vez que o produto industrial é 

obtido  empregando-se  padrões  uniformes.  A  padronização  na  obtenção  de  extratos  de 

plantas deverá , futuramente, obedecer a padrões referenciais sem os quais os resultados 

obtidos podem invalidar pesquisas uma vez que as diferenças nas técnicas impedem ou 

dificultam comparações nas pesquisas realizadas a respeito. 

            Moore e Atkins (1977), afirmam existir evidências experimentais significativas para 

encorajar investigações sobre o uso do extrato de alho no combate ás doenças micóticas.

Schwan-Estrada et al., (2003) relatam que as pesquisas “in vitro” realizadas até o 

momento  indicam  o  potencial  de  plantas  medicinais  no  controle  de  fitopatógenos.  No 

presente trabalho os resultados obtidos “in vitro” ( hospedeiro + presença do patógeno + 

tratamento  com alho)  tornam mais  abrangente  o  potencial  referido  por  aqueles  autores 

indicando,  conseqüentemente,  uma  abrangência  maior  no  direcionamento  de  trabalhos 

nesta área.

4.3 Produção total (parte aérea +raiz)

Na (Tab 7), estão apresentados os pesos secos da parte aérea + raízes.

TABELA 7- Produção de plantas de couve chinesa infectada por  P. Brassicae  e tratadas 

com extratos vegetais.

T r a ta men tos                               p r odução  t o ta l   * ( g )

A lho                                               0 ,3 064     a

C am om i l a                                        0 ,2 570     b

L í ngua  de  vaca                                0 , 2231      b

A lec r i m                                           0 , 2559      b

C ar que ja                                         0 ,22 01      b

C ava l i n ha                                        0 ,2 183      b
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Tes t em unha                                     0 , 2413      b

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si , pelo teste de Tukey  com nível de 5% de significância

Na produção total ocorreu diferença estatística significativa ao nível de 1% pelo teste 

Tukey, para o tratamento com extrato de alho, sendo os demais tratamentos com menor 

produção e estatisticamente similares entre si (Tab 7).

Como no cálculo da produção total foi utilizado o peso seco das raízes, e estas foram 

severamente  atacadas  pelo  patógeno,  então,  a  presença  dos  sintomas  das  galhas,  as 

tornam mais pesadas, e a maior produção total poderia ser atribuída ao maior peso das 

raízes, quando somadas aos pesos secos da parte aérea. Para o tratamento com extrato de 

alho, as plantas apresentaram menor incidência e severidade de galhas. Desta forma, o uso 

deste extrato apresentou o melhor desempenho geral na produção do hospedeiro. (Tab 7), 

quando comparada com os resultados de analises das raízes se verificou o efeito negativo 

da infecção causada pelo patógeno  P. brassicae , aos outros tratamentos testados, como 

conseqüência   impediram a normal  adsorção de água e nutrientes  causando assim ,  a 

diminuição do desenvolvimento foliar do hospedeiro e sua produção total.

5 CONCLUSÕES

1.O tratamento com extrato de alho inibiu significativamente a incidência de galhas 

nas raízes de couve chinesa quando comparado aos demais tratamentos;

2.O tratamento com extrato de alho proporcionou menores níveis de severidade de 

galhas nas raízes;

3.O tratamento com extrato de alho produziu os melhores resultados em relação ao 

peso seco de folhas e peso total;

 4.Nenhum dos extratos utilizados provocou efeito fitotóxico na parte área das plantas 

nas dosagens utilizadas no presente trabalho.
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 6 RECOMENDAÇÕES

6. RECOMENDAÇÕES 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho recomenda-se:

Desenvolvimento de pesquisas em nível de campo para confirmação dos resultados 

obtidos  no  presente  trabalho,  tendo  sempre  em vista  a  implantação  de  um método  de 

controle da Galha das Crucíferas adequado aos produtores;

Ampliar as pesquisas utilizando o extrato de alho na forma de aplicação foliar.

Realização de novas pesquisas em condições controladas (casa de vegetação) com 

extratos ou óleos essenciais de outras espécies de plantas incluindo o extrato de alho para 

efeito comparativo

Realização  de  trabalhos  em  parceria  com  pesquisadores  brasileiros  que  atuam 

nessa área evitando, dessa forma, pesquisas paralelas e contribuindo para a discussão do 

tema em um nível mais amplo.
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