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RESUMO 
A utilização de extratos de plantas com propriedades antifúngicas constitui-se numa alternativa 
promissora, podendo, ainda, ser associada às demais práticas de manejo integrado de doenças, 
contribuindo para atender à crescente demanda nacional e internacional por produtos orgânicos. A 
pimenta malagueta, praticamente como todas as espécies da família das Solanáceas, contém 
glicoalcalóides, em especial os esteróides α-solanina e α-chaconina, que possuem importância 
toxicológica atestada. Desse modo, o objetivo do trabalho foi avaliar diferentes concentrações de 
extratos vegetais de pimenta malagueta (Capsicum frutenscens) adicionados ao meio de cultura 
sobre o crescimento micelial de Lasiodiplodia theobromae. Utilizou-se extratos vegetais aquosos de 
pimenta, os quais foram incorporados em meio BDA (batata, dextrose e ágar) nas doses de 
25µL/mL, 50µL/mL, 100µL/mL, 200µL/mL e a testemunha (tratamento adicional) contendo apenas 
o meio de cultivo. Foi avaliado o crescimento do fungo. O experimento foi montado em 
delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise 
de variância onde as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05), e posteriormente, à 
análise de regressão. O extrato aquoso de pimenta malagueta, em todas as concentrações avaliadas, 
reduz o crescimento micelial de Lasiodiplodia theobromae. 
PALAVRAS-CHAVE: Capsicum frutenscens L., extrato vegetal, Lasiodiplodia theobromae. 

 

ABSTRACT 

Fungicidal action of the extract of chili on Lasiodiplodia theobromae 

The use of plant extracts with antifungal properties constitutes a promising alternative, and may 
also be linked to other practices of integrated disease management, helping to meet the growing 
national and international demand for organic products. Cayenne, like almost all species of the 
Solanaceae family contains glycoalkaloids, particularly steroids α-solanine and α-chaconine, which 
are important toxicological attested. Thus, the objective was to evaluate different concentrations of 
plant extracts of chili pepper (Capsicum frutenscens) added to the culture medium on the mycelial 
growth of Lasiodiplodia theobromae. We used aqueous extracts of pepper plants, which were 
incorporated in PDA (potato dextrose agar) at doses of 25µL/mL, 50µL/mL, 100µL/mL, 200µL/mL 
 and control (additional treatment) containing only the culture medium. We evaluated the growth of 
fungus. The experiment was a completely randomized design with five replicates. The data 
were subjected to analysis of variance where the means were compared by Tukey test (P <0.05), 
and subsequently, the regression analysis. The aqueous extract of chili peppers at all concentrations 
tested, reduced the mycelial growth of Lasiodiplodia theobromae. 
Keywords: Capsicum frutenscens L., plant extrat, Lasiodiplodia theobromae. 

 

O uso de defensivos alternativos, produtos preparados a partir de substâncias não prejudiciais à 

saúde humana e ao meio ambiente, são destinados a auxiliar no manejo de pragas e doenças da 

agricultura. Estão incluídos nessa categoria os extratos de plantas e óleos essenciais cuja atividade 
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influencia positivamente na resistência das plantas ao ataque de pragas e aos fitopatógenos 

(PRATES, 2000).  

A utilização de extratos de plantas com propriedades antifúngicas constitui-se numa alternativa 

promissora, podendo, ainda, ser associada às demais práticas de manejo integrado de doenças, 

contribuindo para atender à crescente demanda nacional e internacional por produtos orgânicos 

(CARVALHO et al., 2000). Estudos comprovam que inúmeros extratos vegetais apresentam 

atividade antimicrobiana devido à presença de princípios ativos, metabólitos secundários como 

alcalóides, cumarinas, terpenos, entre outros, que, em baixas concentrações, exercem inibição sobre 

o crescimento de microrganismos (CALIXTO, 2003; LIMA, 2001). Extratos de pimenta têm sido 

relatado na literatura como de grande importância no manejo de doenças de plantas. 

O gênero Capsicum pode ser associado à medicina tradicional humana (antiinflamatório, 

cicatrizantes, etc.), no combate de enfermidades em criações domésticas, entretanto é mais 

fortemente relacionado a produtos condimentares. Isto se deve a presença de alcalóides, 

capsaicinóides (derivado vanil amídico do ácido isodecilânico), contidos em seus frutos, 

responsável pelo seu ardor pungente, além disso, as pimentas desse gênero também são uma 

excelente fonte de ß-caroteno, vitaminas A e C (BARBOSA et al., 2002). Capsicum frutescens L., 

popularmente conhecida como pimenta malagueta é oriunda da Bacia Amazônica. Ocupa um lugar 

de destaque entre as espécies de condimento mais utilizadas na culinária superada apenas pelo alho 

e cebola, estas apresentam teores de vitaminas A elevados quando comparados a do pimentão 

(DIAS et al., 2008). A pimenta malagueta, praticamente como todas as espécies da família das 

Solanáceas, contém glicoalcalóides, em especial os esteróides α-solanina e α-chaconina, que 

possuem importância toxicológica atestada (ANDRADE JÚNIOR, 2004). O sabor picante dos 

frutos provém da ação de uma substância denominada capsaicina que é acumulada pelas plantas e é 

liberada pelo dano físico às células quando se extraem sementes ou corta-se o fruto para qualquer 

fim (SANTOS et al., 2008). Segundo Semedo e Austin (2004), a capsaicina possui ação 

bacteriológica. Resultados de pesquisas obtidos por Ribeiro e Bedendo (1999) mostram que o 

extrato de pimenta promove redução do desenvolvimento micelial e da esporulação de 

Colletotrichum gloesporioides, evidenciando seu potencial fungitóxico. 

Por este motivo, objetivou-se com este trabalho verificar o efeito do extrato de pimenta malagueta 

no manejo de Lasiodiplodia theobromae, agente causal de podridões em hortaliças e frutos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi executado no Laboratório de Patologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças da 

Universidade Estadual de Montes Claros, campus Janaúba-MG.  
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O isolado de Lasiodipodia theobromae foi obtido de cajá exibindo sintoma típico da doença. 

Fragmentos de tecido da casca do fruto de 5 mm de diâmetro foram retirados de lesões, na região de 

transição entre a área lesionada e a área sadia. Os fragmentos foram superficialmente desinfestados 

com álcool 70% durante 30 segundos, a seguir imersos em hipoclorito de sódio 1,5% durante 3 

minutos e enxaguados três vezes em água destilada e esterilizada. Posteriormente, quatro 

fragmentos foram transferidos para placas de Petri contendo o meio agar-água (AA), sendo 

incubadas a 25oC em estufa incubadora do tipo BOD por 24 horas para o desenvolvimento das 

hifas, a seguir foram transferidas para placa contendo meio batata-dextrose-ágar (BDA) e 

permaneceram até o fungo tomar toda a placa. Após esse período, discos de 5 mm foram retirados 

dos bordos das colônias e transferidos para tubos contendo meio BDA. A manutenção dos isolados 

foi realizada pelo armazenamento dos tubos em geladeira a 5oC. 

A coleta dos frutos de pimenta malagueta (C. frutescens) foi realizada às 14 horas, no Horto de 

Plantas Medicinais da Universidade Estadual de Montes Claros, localizada no município de 

Janaúba-MG, sendo selecionado frutos maduros que foram conduzidos, em seguida, ao Laboratório 

de Patologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças, para obtenção do extrato aquoso. 

O método de extração aquosa consistiu em pesar 5g de material vegetal em balança analítica, o qual 

foi triturado em 50 mL de água destilada esterilizada, durante 10 minutos, em um processador. A 

seguir o material foi filtrado em gaze. O extrato foi utilizado imediatamente após sua obtenção. 

Foi preparado meio de cultura BDA, sendo estes transferidos para erlenmyer e posteriormente 

esterilizados em autoclave (121°C por 20 minutos). A cada erlenmyer foi adicionada a quantidade 

de extrato vegetal de modo que se obteve o meio de cultivo com as diferentes concentrações dos 

produtos testados. As concentrações utilizadas de cada um dos extratos foram: 25, 50, 100 e 200 

µL/mL diluídos em meio BDA, sendo que a testemunha constituiu-se de placas contendo apenas o 

meio BDA. Em cada placa de Petri, foram vertidos 15 mL do BDA + extratos. Após a solidificação, 

no centro de cada placa, foi depositado um disco de 5mm de diâmetro das colônias do fungo com 

sete dias de crescimento. As placas foram incubadas em câmara do tipo BOD a temperatura de 25oC 

com fotoperíodo de 12 horas. A avaliação do efeito das diferentes concentrações dos extratos 

vegetais sobre o crescimento micelial foi realizada quando o crescimento micelial da placa 

testemunha cobriu totalmente a superfície do meio de cultura.  A leitura do experimento foi feita, 

com auxílio de um paquímetro, medindo-se o diâmetro da área de crescimento micelial em dois 

eixos ortogonais (média das duas medidas diametricamente opostas).  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, quatro concentrações e a testemunha. Cada 

concentração foi composta por cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância, 
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sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, e 

posteriormente, à analise de regressão, com o auxílio do programa estatístico SISVAR.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas avaliações do efeito dos extrato de pimenta malagueta sobre o fungo L. theobromae, o mesmos 

demonstrou efeitos distintos entre suas concentrações, ou seja, pode-se observar, a partir dos 

resultados obtidos pela análise de regressão, uma redução do crescimento micelial em todas as 

concentrações do extrato testadas (Figura 1). Observou-se que, à medida que se aumentava a 

concentração dos extratos houve uma inibição do crescimento micelial do fungo. 

A concentração do extrato de pimenta que proporcionou maior inibição do crescimento micelial do 

fungo (1,84 cm de diâmetro) foi 200 µL/mL. 

As médias finais dos tratamentos das diferentes concentrações estão apresentadas na tabela 1. 

Em todas as concentrações dos extrato houve diferença significativa da testemunha. Verifica-se que 

na concentração de 200 µL/mL o extrato de pimenta proporcionou uma redução de 79,77% do 

crescimento mucelial do fungo em relação à testemunha (0 µL/mL).  

Brand et al. (2006) estudaram o comportamento de Sclerotinia sclerotiorum, in vitro,  submetidas a 

meio de cultura contendo extratos de pimenta malagueta em concentração de 20%, os autores 

observaram uma redução em 4% do crescimento micelial do patógeno. Resultados obtidos por 

Ribeiro e Bedendo (1999), mostram que o extrato de pimenta promoveu redução do 

desenvolvimento micelial e da esporulação de Colletotrichum gloeosporioides, evidenciando seu 

potencial fungitóxico. Dessa forma, pode evidenciar que o extrato aquoso de pimenta malagueta, 

em todas as concentrações avaliadas, reduz o crescimento micelial de Lasiodiplodia theobromae. 
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Figura 1: Crescimento micelial de Lasiodiplodia theobromae submetido a diferentes concentrações 
de extrato de pimenta malagueta. 
 
 
Tabela 1. Crescimento micelial de Colletotrichum musae submetido a quatro concentrações de 
extratos (25, 50, 100 e 200 µL.mL-1) de pimenta malagueta.  
          Concentrações  
                (µL.mL-1) 

                                   Crescimento micelial (cm) 

200 
100 
50    
25 

0 (Testemunha) 

                                              1,82 
                               2,00 
                               3,22 
                               8,32 
                               9,00 

a 
a 
b 
c 
d 

 

CV(%)                                                 1,88 
1 Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de  probabilidade 
pelo teste de Tukey. 
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Figura 2: Ilustração do extrato bruto aquoso de pimenta malagueta. 
 

 
Figura 3: Ilustração dos meios de cultura submetido às diferentes concentrações do extrato de 
pimenta malagueta.  


