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RESUMO

O experimento consistiu em avaliar
o efeito do extrato aquoso de alfavaca cravo
(Ocimum gratissimum L .) e fungicida
comercial  sobre a sobrevivência de
plântulas de fava-d’anta (Dimorphandra
mollis Benth.) em área de Cerrado. O
trabalho foi conduzido no período de
dezembro de 2008 a fevereiro de 2009, no
município de Montes Claros, MG. O
delineamento experimental utilizado foi ao
acaso com seis repetições e três
tratamentos. Os dados foram submetidos
ao teste Tukey a 5% de probabilidade. O
extrato aquoso foi utilizado na proporção
de 20% e o Derozal® na quantidade de 2g/
kg de semente.  Após 60 dias foram
avaliadas as seguintes variáveis: número
de folhas e de plantas e diâmetro do caule.
Diante dos resultados observados foi
comprovada a eficácia do extrato aquoso
de alfavaca cravo sendo possivelmente um
substituto do fungicida comercial Derosal®.

Palavras-chave: Ocimum gratissimum L.,
tratamento de sementes, extrato aquoso,
plantas medicinais.

ABSTRACT

Action of plant extract of alfavaca-cra-
vo on the germination of tapir fruit

seeds.

The experiment consisted in evaluating
the effect of aqueous extract of alfavaca cravo
(Ocimum gratissimum L.) and commercial
fungicide on seedling survival of tapir fruit
(Dimorphandra mollis Benth.) in the Cerrado
region. The work was carried out from December
2008 to February 2009 in the municipality of
Montes Claros, MG. The experimental design
was randomized, with six repetitions and three
treatments. Data were submitted to the Tukey
test at 5% probability. The aqueous extract was
used in the proportion of 20% and Derozal® in
the quantity of 2g/kg seed. After 60 days the
following variables were evaluated: number of
leaves, plants and stem diameter. Considering
the observed results was proved the efficacy of
aqueous extract of alfavaca-cravo and it being
possibly a replacement for commercial fungicide
Derosal®.

Keywords: Ocimum gratissimum L., seed
treatment , aqueous extract, medicinal plants.

A fava-d’anta (Dimorphandra mollis Benth.) é uma espécie da família Fabaceae nativa
do Cerrado. Conhecida popularmente por favela, falso barbatimão, canafístula, cinzeiro,
farinheiro ou faveira. Suas sementes são portadoras de microrganismos que podem interferir
na germinação e causar a morte das mesmas. Além do baixo índice de germinação, que
ocorre naturalmente (Hermansen et al., 2000). O tratamento de sementes com produtos
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químicos, tem sido eficiente no controle de patógenos (Machado, 1988). No entanto, a
utilização de substâncias extraídas de vegetais que podem atuar na inibição de fungos
associados a sementes pode ser de grande utilidade no controle de doenças.

Essas substâncias são geralmente classificadas como compostos secundários com
considerável diversidade química, podendo ser ácidos fenólicos, cumarina, terpenóides,
alcalóides, flavonóides, etileno e várias outras substâncias (Castro et al., 1983). Alguns
trabalhos têm demonstrado a eficiência de extratos vegetais no tratamento de sementes.
Segundo Khan (1989), sementes de trigo (Triticum aestivum L.) tratadas com extratos de
fumo (Nicotiana rustica L.) tiveram redução da micoflora e aumento do poder germinativo. O
tratamento de sementes de arroz (Oryza sativa L.) com um extrato aquoso obtido de Strychnos
nux-vomica L. foi mais efetivo que o fungicida Mancozeb® 0,5% no controle do fungo
Trichoconiella padwickii (Ganguly) Jain (Shetty et al., 1989). A alfavaca cravo (Ocimum
gratissimum L.) planta de origem asiática que lembra o cravo da índia devido ao cheiro
típico, produz um óleo essencial rico em eugenol, conferindo atividade anti-séptica local
contra fungos e bactérias (Matos, 1998).

Além do emprego como fitoterápico, uma alternativa da aplicação do óleo essencial
como constituinte de bioprodutos, que podem ser utilizados no controle alternativo de
fitopatógenos, insetos e plantas daninhas, contribuindo assim na redução do uso de
agroquímicos como Derosal® que são nocivos ao meio ambiente e ao homem (Cruz et al.,
2000). Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito fungitóxico do extrato de
alfavaca cravo no tratamento de sementes de fava-d´anta em comparação ao fungicida
Derosal®.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo foram utilizadas sementes de fava-d’anta coletadas no município de
Montes Claros, em seguida foi feita a escarificação mecânica e divididas em três lotes
totalizando 60 sementes cada recebendo os diferentes tratamentos: tratamento 1: extrato
aquoso de alfavaca cravo (Ocimum gratissimum) a 20% (100ml para 60 sementes), tratamento
2: Derosal® (2g/kg de semente) e tratamento 3: grupo controle.

O delineamento experimental adotado foi ao acaso com seis repetições com dez
sementes. O extrato aquoso foi obtido através da maceração de 20g de folhas verdes de
alfavaca cravo em 100mL de água destilada fria, sendo filtrado e coletado num béquer, logo
em seguida o extrato foi aplicado às sementes por cerca de cinco minutos. O primeiro foi
colocado em um béquer e em seguida foi submetido ao tratamento com o extrato aquoso de
alfavaca cravo e o segundo lote foi submetido ao Derosal®. Nos béquers a solução foi
agitada até obter a homogeneidade. Já o terceiro lote, o controle, as sementes foram apenas
imersas em água destilada.

Posteriormente as sementes foram levadas à comunidade de Olhos-D’água localizada
no município de Montes Claros, onde foram semeadas a 5 cm de profundidade, colocando-
se 10 sementes espaçadas regularmente em cova de 20 x 20 cm. Após 60 dias voltou-se ao
local para avaliar o número de plantas, folhas e o diâmetro do caule. Os dados foram
submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para a análise estatística, utilizou-se
o programa SAEG – Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento submetido ao extrato aquoso de O. gratissimum L. não apresentou
diferença estatística em relação aos outros tratamentos nos parâmetros número de plântulas
germinadas e diâmetro do caule. Mas os tratamentos com alfavaca-cravo e Derosal® no
parâmetro número de folhas não apresentaram diferença estatística entre si, mas se
apresentaram superiores ao grupo controle (tabela 1).  O efeito fungitóxico de O. gratissimum
L. já foi identificado in vitro em diversas formas de extrato (Lemos et al., 2005).  Segundo
relatos de Wattiez e Sternon (1942) a ação antimicrobiana dos óleos essenciais é variável
para cada tipo de óleo e tipo de bactéria, diante do exposto tem-se que as ações fungitóxicas
das plantas medicinais são variáveis para cada planta, tipo de fungo e hospedeiro utilizado.
O tratamento de sementes com extratos vegetais e óleos essenciais pode ser uma opção na
substituição de produtos químicos tóxicos no controle de fitopatógenos. Tal resultado indica
que é possível utilizar a alfavaca-cravo como fungicida (já que este tratamento não se diferiu
do tratamento com Derosal®) valorizando os insumos presentes na propriedade.
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Tabela 1.Valores médios para número de folhas por planta, diâmetro (mm) do caule e número
de plantas que emergiram e sobreviveram após tratamento de sementes com extrato de
alfavaca-cravo (Ocimum gratissimum L.), fungicida Derosal®  em área de Cerrado no Norte
de Minas. (Average values  for number of leaves per plant, diameter (mm) of stem and
number of plants that emerged and survived after treatment with seed extract, “alfavaca-
cravo” (Ocimum gratissimum L.), Derosal ® fungicide in the Cerrado area in the North).

Tratamento Número de folhas Diâmetro do caule (mm)
Número de Plantas

sobreviventes

Alfavaca-cravo 5,17 A 1,23 AB 1,17 AB

Derosal® 5,67 A 1,40 A 2,00 A

Controle 1,00 B 0,29 B 0,17 B

CV (%) 66,06 67,66 60,74

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabili-
dade. (Means followed by the same letter in the column do not differ significantly, according to Tukey’s test
p<0.05).


