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Introdução:  

A agricultura brasileira ocupa uma posição de destaque no abastecimento de produtos de 
origem vegetal (CASTRO et al., 2006). Dados apontam que entre os anos de 1994 a 
2011, a cadeia de valor agropecuária (insumos, agropecuária, agroindústria e distribuição) 
respondeu, em média, por cerca de 24% do PIB do brasileiro (LOPES et al., 2014), esse 
setor é de extrema importância para a economia do país, visto que o Brasil é um dos 
líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos agropecuários 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2015). 
 
Porém problemas fitossanitários podem comprometer a agricultura, entre os quais 
destacam-se as doenças causadas por vírus, fungos e bactérias que causam prejuízos 
imensuráveis para os agricultores (LIMA; MOREIRA, 2002). A bactéria Xanthomonas 
campestris pv. viticola, por exemplo, causadora do cancro bacteriano da videira, é 
responsável por atacar plantas de Vitis vinifera da variedade Red Globe, como também 
dos cultivares, Perlette, Itália, Festival, Brasil, Ribier, Piratininga, Patrícia, Catalunha e 
Benitaka (MALAVOLTA JÚNIOR et al., 2003). O diagnóstico do cancro bacteriano da 
videira é feito com base nos sintomas observados nas folhas, cachos e caules (LIMA et 
al., 1999; MALAVOLTA JÚNIOR et al., 1999). Os sintomas manifestam-se, inicialmente, 
nas folhas, como pontos necróticos e pode-se evoluir causando crestamento e morte de 
extensas áreas do limbo foliar. Nas nervuras e pecíolos das folhas, ramos e ráquis dos 
frutos, formam-se manchas escuras alongadas, que evoluem para fissuras longitudinais 
de coloração negra, conhecidas como cancros.  Devido a esses sintomas essa bactéria 
fitopatogênica causa perdas significativas de parrerais de uva, comprometendo a 



 

viticultura brasileira (NAYUDU, 1972; NASCIMENTO et al., 2000; LOPES, 2006; LIMA et 
al., 2009).  
 
Outra bactéria fitopatogênica de elevado interesse agrícola mundial é a Ralstonia 
solanacearum, causadora da murcha bacteriana, é considerada uma espécie heterogênia 
ou um complexo de espécie, devido a grande variabilidade em relação a gama de 
hospedeiro, distribuição geográfica, virulência, transmissibilidade por insetos, 
propriedades fisiológicas e adaptação a diferentes temperaturas. Atualmente a bactéria é 
classificada em quatro níveis taxonômicos: espécie, filotipo, sequer e clone. Esta 
caracteriza-se por ser uma bactéria sistêmica e capaz de causar danos em 54 famílias 
botânicas, atingindo cerca de 450 espécies, entre as quais banana, amendoim, gengibre, 
mamão, batata, berinjela, pimentão e tomate (XU et al., 2009). R. solanacearum pode ser 
disseminada por meio de material de plantio infectado, ferimentos e contatos entre as 
raízes das plantas e insetos vetores (CORDEIRO et al., 2005), através da invasão dos 
vasos xilemáticos, espalha-se rapidamente para as partes aéreas da planta hospedeira 
via sistema vascular. A disfunção vascular proveniente da colonização extensiva, causa 
murcha e consequentemente morte do vegetal (TANS-KERSTER et al., 2004). 
 
Após o surgimento de uma fitobacteriose no campo é impossível curar a planta infectada, 
não existindo até o momento medidas adequadas de controle curativo para o cancro 
bacteriano e a murcha bacteriana. No Brasil não há antibióticos registrados para o 
controle químico de Xanthomonas campestris pv. viticola e R. solanacearum, fazendo-se 
necessário o estudo de fontes alternativas para o manejo dessas doenças. Sistemas de 
cultivo mais sustentáveis e menos dependentes do uso de agroquímicos têm sido 
desenvolvidos objetivando a minimização dos impactos no ambiente e ao homem por 
meio da utilização de métodos alternativos no combate a patógenos causadores de 
doenças em plantas (BRUM, 2012). Dentre esses métodos alternativos, pode-se destacar 
o uso de subprodutos de plantas medicinais e aromáticas, essas são detentoras de 
substâncias bioativas com elevado potencial terapêutico de extrema importância para a 
produção de medicamentos e biopesticidas no controle de patógenos causadores de 
doenças (VIZZOTO, 2010; SANTOS et al., 2007). 
 
Nesse enfoque os extratos vegetais surgem como potenciais produtos alternativos que 
podem ser incorporados ao manejo de fitopatógenos, uma vez que sua ação pode ser 
tóxica direta, ou indireta por meio da ativação de mecanismos de defesa nas culturas 
tratadas (VENTUROSO, 2011). Os extratos vegetais são, normalmente, misturas 
complexas constituídas por diversas classes de produtos naturais e diferentes grupos 
funcionais, são compostos extremamente importantes nos estudos farmacológicos, 
químicos e agronômicos (BARRETO JUNIOR et al., 2005). Estudos relatam o seu elevado 
potencial antimicrobiano frente a diversos fitopatógenos (VIGO-SCHULTZ et al., 2005; 
KANE et al., 2002; TYLKOWSKA; DORNA, 2001). 
 
O gênero Hyptis destaca-se por apresentar atividades biológicas importantes, como 
anestésico, antiespasmódico, anti-inflamatório (BOTREL, 2009), antifúngica (MARTINS et 
al., 2011)  e antibacteriana (LUCCHESE et al., 2005). Espécies do gênero Hyptis são 
amplamente utilizadas na medicina popular, por possuírem características terapêuticas 
importantes, há relatos de seu uso para tratamentos de distúrbios gastrointestinal, 
antisséptico para a pele, infecções dos olhos, no tratamento de reumatismo e dores 
musculares (FRAGOSO-SERRANO et al., 2005). Dentre as espécies com atividades 
biológicas pertencentes a esse gênero pode-se citar a espécie Hyptis martiusii Benth., 



 

conhecida popularmente como Cidreira-do-campo, esta apresenta atividade citotóxica 
(ARAÚJO et al., 2006), inseticida contra o mosquito Culex quinquefasciatus, agente 
transmissor da filariose (COSTA et al., 2005), como também potencial antimicrobiano 
(COUTINHO et al., 2008). 
 
Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a ação antimicrobiana 
do extrato metanólico da espécie Hyptis martiusii Benth. sobre as bactérias 
fitopatogênicas Xanthomonas campestris pv. viticola e Ralstonia solanacearum. 
 
Métodos:  
 

As folhas de Hyptis martiusii foram coletadas no mês de Junho de 2014, na Unidade 
Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
Bahia, Brasil, localizada a 12°16�00� de latitude sul e 38°58�00� de longitude oeste. As 
folhas foram secas em temperatura ambiente durante 7 dias.  Para a obtenção do extrato 
metanólico bruto, após secagem, as folhas foram pulverizadas em moinho de facas. O 
material pulverizado foi submetido à extração, três vezes consecutivas, por maceração 
com metanol em recipientes de vidro. Os extratos brutos foram concentrados em 
evaporador rotatório, sob pressão reduzida, em temperaturas de 40-42ºC. 
 
Os ensaios antimicrobianos foram realizados no Laboratório de Fitopatologia da UNEB, 
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), Campus III, Juazeiro, BA. 
 
O isolado Ralstonia solanacearum, caracterizado molecularmente como Filotipo II, foi 
obtido de uma área de produção de tomateiro, no projeto de irrigação Maria Tereza em 
Petrolina-PE. O isolado foi previamente selecionado de quatro isolados testados através 
de plantas de tomateiro da variedade Santa Clara com 21 dias. E o isolado de 
Xanthomonas campestris pv. viticola, foi proveniente da coleção de culturas bacterianas 
do Laboratório de Fitopatologia da UNEB, que se encontrava preservado em água 
destilada esterilizada (ADE) à temperatura de 25°C.  
 
Para a obtenção dos inóculos bacterianos, a bactéria R. solanacearum foi cultivada em 
meio TZC modificado (tetracloreto de trifenil tetrazólio) por 48 horas á 28°C, em que as 
colônias características da bactéria (brancas mucoides com centro róseo) foram 
transferidas para meio NYDA (ágar nutritivo-dextrose-extrato de levedura). E a bactéria X. 
campestris pv. viticola foi cultivada em meio NYDA solidificado. As suspensões 
bacterianas das bactérias foram feitas com  adição de água destilada e esterilizada (ADE) 
e a concentração foi ajustada em fotocolorímetro para 5x10-8 UFC/ ml. 
 
Para a realização dos ensaios da atividade antimicrobiana dos extratos, a metodologia 
empregada foi difusão em ágar pelo método de discos, baseado na técnica descrita por 
Bauer et al. (1966) com adaptações. Foram utilizados discos de papel filtro com 5,5 mm 
de diâmetro. O inóculo foi semeado, com auxílio de uma alça de Drigalski, em toda a 
superfície de meio NYDA em placa de Petri. Em seguida foram adicionados discos de 
papel filtro impregnados com 10 mL do extrato da planta testada. O extrato metanólico foi 
previamente dissolvidos em ADE, utilizando Tween 20 como emulsificante, em diferentes 
concentrações 125, 250, 500 e 1000 µg/mL. Como controles negativos foram utilizados 
discos embebidos apenas com Tween e com ADE e como controle positivo discos com 
oxicloreto de cobre (antibiótico) na concentração de 50 mg/mL. As placas foram 
incubadas a 30 °C, por 48 horas para X. campestris e 72 horas para R. solanacearum, em 



 

estufa bacteriológica. As avaliações foram realizadas medindo-se o diâmetro do halo de 
inibição (mm) formado ao redor de cada disco com o auxílio de um paquímetro, o 
diâmetro do disco (5,5 mm) foi descontado. Os testes foram realizados em duplicata. 
 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com tratamentos distribuídos 
em esquema fatorial 2 (bactérias) x 4 (concentrações), com 5 repetições e 2 discos por 
repetição. Os dados obtidos foram submetidos a verificação da normalidade dos resíduos 
e da homogeneidade das variâncias para constatar a necessidade da transformação. Em 
seguida foram submetidos à análise de variância as suas médias comparadas entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão: 
 
De acordo com a tabela 1, não houve diferença estatística significativa entre as 
concentrações testadas do extrato de H. martiusii para a bactéria Ralstonia 
solanacearum. Entretanto todas as concentrações formaram halo de inibição frente à 
bactéria, mesmo quando submetida a menor concentração testada (125 µg/mL), porém 
para a bactéria Xanthomonas campestris essa concentração não foi capaz de formar halo 
de inibição. 
 
Tabela 1. Médias do diâmetro do halo de inibição (mm) das bactérias Xanthomonas 
campestris e Ralstonia solanacearum, submetidas a diferentes concentrações do extrato 
metanólico de H. martiusii 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula e minúscula na linha, não diferiram entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. W; F: estatísticas dos testes de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente, indicam 
resíduo com distribuição normal e variância a 0,01 de significância. Médias seguidas por * ° � diferem dos 
controles ADE,  Tween, Oxi. de cobre, respectivamente pelo teste de Dunnet a 5 % de probabilidade. 
Xcv: Xanthomonas campestris pv. viticola;  Rs: Ralstonia solanacearum; ADE: Água destilada esterilizada; 
Tween: Emulsificante; Oxi. de cobre: Oxicloreto de cobre (antibiótico). 
 
O extrato de H. martiusii quando testado com Xanthomonas campestres pv. viticola 
apresentou diferença estatística significativa entre as concentrações testadas, em que, na 
menor concentração testada não houve formação de halo e quando submetida a 
concentração mais elevada (1000 µg/mL) houve a formação do maior halo de inibição 
(5mm). 
 
Esses resultados são similares aos encontrados por Guimarães (2013), que estudando os 
extratos etanólicos da raiz, caule e folha de baraúna concluiu que os extratos 
apresentaram atividade antimicrobiana frente aos fitopatógenos Xanthomonas campestris 



 

pv. campestris, Xanthomonas campestris pv. viticola, Acidovorax avenae subsp. citrulli e 
Ralstonia solanacearum (Raças 1 e 2). 
 
Oliveira et al. (2010), trabalhando com óleo, extratos vegetais e sais sobre bactérias 
fitopatogênicas, obtiveram a inibição do crescimento de Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria Doidge e X. campestris pv. campestris Pammel com extratos de hortelã. O 
crescimento dessas bactérias, e de Pectobaterium carotovorum subsp. carotovorum 
Jones, também foi inibido com extratos de alho. 
 
A ação da atividade antimicrobiana do extrato metanólico de H. martiusii frente à 
Xanthomonas campestris mostrou-se superior quando comparado com o antibiótico 
oxicloreto de cobre. No entanto para a bactéria R. solanacearum o oxicloreto de cobre 
apresentou inibição do crescimento da bactéria, demonstrado pela média do halo 
(3,37mm) que apresentou diferença estatística significativa apenas para a menor 
concentração testada (125 µg/mL). É válido ressaltar que produtos a base de cobre têm 
sido utilizados pelos produtores de uva no Submédio do Vale do São Francisco no 
controle do cancro bacteriano, visto que, no Brasil ainda não há produtos registrados junto 
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o controle desta doença (LIMA, 
2001). 
 
Extratos metanólicos e etanólicos de Emblica officinalis, Acacia nilotica, Carum copticum,  
Pedalium Murex, Hyptis suaveolens, Millingtonia hortenesis e Eupatorium odaratum 
apresentaram atividade inibitória significativa contra as bactérias fitopatogênicas de 
interesse agrícola  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Xanthomonas axonapodis pv. 
malvacearum, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, e Erwinia carotovora. Quando 
comparados com o antibiótico testado, os extratos que mostraram maior atividade foram 
os metanólicos de Emblica officinalis, Acacia nilotica e Carum copticum com resultados 
altamente significativos (KAVITHA; SATISH, 2011). 
 

Conclusão: 

O extrato metanólico das folhas de Hyptis martiusii apresenta atividade antibacteriana in 
vitro para as bactérias Xanthomonas campestris pv. viticola e Ralstonia solanacearum. 
Porém estudos mais elaborados são necessários, a fim de encontrar a concentração 
inibitória mínima do extrato estudado, assim como a realização de testes in vivo. 
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Introdução 

A espécie Physalis angulata apresenta frutos com sabor adociado e levemente 
ácido, com alto teor de vitaminas A, C, fósforo e ferro, flavonóides e fitoesteróides, 
nutrientes essenciais e de micronutrientes como minerais e fibras. Além do elevado 
valor nutracêutico, a facilidade de cultivo e elevado valor de mercado dos frutos são 
atrativos para a incorporação dessa espécie pelos pequenos produtores (HARBONE 
& WILLIAMS, 2000; VELASQUEZ et al., 2007). 

Para se obter sucesso com a introdução de um cultivo, é necessário assegurar a 
qualidade dos frutos, que pode ser compreendida pela avaliação de diferentes 
características individuais internas (aroma, pH, teor de sólidos solúveis, açúcares, 
proteínas e outros nutrientes) e externas (tamanho, formato, cor, etc.) dos mesmos 
(BERTONCELLI et al., 2012). Várias alterações ocorrem ao longo da maturação do 
fruto e influenciam na qualidade dos mesmos. Entre as transformações mais 
importantes incluem-se as sofridas pelos carboidratos que tem um papel crítico na 
vida útil da fruta e no desenvolvimento de qualidades como textura e adoçamento 
(COELHO, 1994; CANTILLANO, 2005). 

Os frutos das espécies nativas além de oferecer um elevado valor nutricional, podem 
possuir alto potencial biotecnológico, ainda pouco explorado comercialmente. Desta 
forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as características físicas e bioquímicas 
dos frutos de P. angulata em três níveis de maturação. 

Metodologia 

O experimento foi realizado nos meses de abril a julho de 2013, na Unidade 
Experimental Horto Florestal (UNEHF), pertencente à Universidade Estadual de 
Feira de Santana, localizada no município de Feira de Santana - BA. 



Os frutos de P. angulata foram coletados aleatoriamente de plantas cultivadas em 
campo e posteriorente foram separados e classificados em três estádios de 
maturação de acordo com a coloração do cálice descritos como: fruto totalmente 
verde (1), fruto verde-amarronzado (2), fruto marrom palha (3) (Figura 1). 

 

Figura 1. Coloração do cálice de Physalis angulata em diferentes níveis de 
maturação. 1 � fruto totalmente verde, 2 � fruto verde-amarronzado, 3 � fruto 
marrom palha. 

Destes frutos foi realizada a caracterização biométrica, avaliando o peso médio dos 
frutos, utilizando balança analítica de precisão; diâmetro longitudinal (mm) e 
transversal (mm), medidos através de paquímetro digital com 0,01 de precisão. Na 
caracterização bioquímica dos frutos seguiu-se as metodologias descritas por YEMM 
& WILLIS (1954) para  quantificação de açúcares solúveis totais pelo método da 
antrona, e MILLER (1959), para açúcares redutores pelo método do dinitrosalicilato 
(DNS). As concentrações de sacarose foram determinadas pela diferença entre os 
teores de açúcares solúveis totais e açúcares redutores, multiplicada pelo fator 0,95, 
segundo Martim (2003). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias, comparadas 
através do teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e discussão 

Houve aumento do peso do fruto no decorrer dos estádios de maturação, 
apresentando peso médio de 2,5g, resultado inferior ao encontrado por Oliveira et al 
(2011) (Figura 2A). De acordo com Costa et al. (2004), a massa do fruto está 
relacionada diretamente com o seu grau de desenvolvimento e maturação do fruto, 
sendo que frutos maduros apresentam valores superiores aos verdes (LEMOS, 
2006). 

As variáveis diâmetro transversal e longitudinal apresentaram diferenças entre os 
estádios analisados, mostrando maiores valores para o estádio de fruto marrom 
palha, seguido por fruto verde-amarronzado e fruto totalmente verde (Figura 2B e C). 
Dessa maneira, os diâmetros longitudinal e transversal, devem ser analisados 
conjuntamente, uma vez que definem o formato do fruto, sendo importante para 
aqueles comercializados in natura, como os frutos de camapú.  

 



 

Figura 2. Peso médio (A), diâmetro longitudinal (B) e diâmetro transversal (C) dos 
frutos de Physalis angulata em três estádios de maturação: 1 � fruto totalmente 
verde, 2 � fruto verde-amarronzado, 3 � fruto marrom palha. 

Para os teores de açúcares redutores, glicose e frutose não houve diferença entre 
os dois primeiros estádios e uma redução no terceiro, (Figura 3A). As concentrações 
de sacarose apresentaram diferenças significativas entre todos os estádios (Figura 
3B). Foi observado um aumento de mais que o dobro ao longo da maturação, sendo 
superior ao de açúcares redutores. Os teores de açúcares totais foram similares aos 
teores de sacarose, sendo este o açúcar de maior quantidade nos frutos (Figura 3C)  

 

Figura 3. Teor açúcares redutores (A), sacarose (B) e açúcares solúveis totais (C) 
nos frutos de Physalis angulata em três estádios de maturação: 1 � fruto totalmente 
verde, 2 � fruto verde-amarronzado, 3 � fruto marrom palha. 



Conclusão 

Os frutos das espécies de Physalis angulata devem ser colhidos ao atingirem o 
último estádio de maturação, pois nesse os frutos apresentam maior tamanho e teor 
de açúcares, características mais apreciadas para comercialização. Dessa maneira, 
apresentando potencial para serem explorados pela indústria alimentícia e 
famacêutica. 
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Xylotrechus arvicola.

Xylotrechus arvicola (Coleoptera: Cerambycidae) es una de las plagas más 
destructivas que existen en vid, y se encuentra asociado, por la acción de las larvas 
de estos, a la propagación de hongos de la madera hacia el interior de la cepa, 
existiendo o no un alto grado de asociación entre los daños directos (por X. arvicola)
e indirectos (por el ataque de hongos) especialmente en algunas variedades (Ocete 
et al., 2002). Debido a su gran capacidad de establecimiento en nuevos viñedos y su 
capacidad para atacar a plantas de vid que aparentemente se muestran sanas, X. 
arvicola tiene el potencial de causar graves daños económicos a la vid, unos de los 
principales cultivos de nuestro país. 

Los adultos de X. arvicola (Figura 1) pueden medir entre 8 y 20 mm de longitud. El 
tamaño medio de la hembra es mayor que el del macho. Su coloración es parda o 
negruzca, con bandas pronotales y elitrales claras, 
generalmente amarillas. Las antenas y las patas son 
más claras, de color ámbar o rojizo. Las antenas, no 
sobrepasan 1/3 de la longitud del cuerpo en su 
conjunto y las patas son más oscuras en los machos 
que en las hembras, con tonalidades amarillo-rojizas 
(Moreno et al., 2003). Los huevos (son de color 
blanquecino o crema bastante homogéneo y 
alargados, con una longitud media en torno a 1,8 mm y 
una anchura media de aproximadamente 0,7 mm 
(Moreno, 2005). Las larvas son ápodas, blancas y 
troncocónicas, de un tamaño medio de unos 22 mm en 
el último estadio (Moreno et al., 2003). Las antenas 
son tri-articuladas y las mandíbulas, robustas de color 
marrón rojizo con puntas redondeadas. Las pupas  son 
exaratas, de color crema y ligeramente ovaladas, de
unos 17,5 mm de tamaño medio (Moreno, 2005).

Figura 1: Imagos de X. arvicola. 
Izquierda (Macho), derecha 
(Hembra). (Imagen tomada de © 
M. Hoskovec, 
www.cerambyx.uochb.cz, 2013).



El ciclo biológico de X .arvicola dura como máximo dos años (Vives-Noguera, 2000). 
La emergencia de adultos se produce entre finales de marzo y finales de julio. El 
pico de máximo vuelo suele producirse en los meses de mayo y junio. Se mueve, 
principalmente, entre la vegetación y las flores, pero tiene capacidad para dar vuelos 
cortos (García Ruiz, 2009). Después de la cópula, pocos días tras la emergencia, 
realizan la puesta. Los huevos se concentran en rendijas de la madera de plantas 
leñosas o debajo del ritidoma (Peláez et al. 2002). La localización de la puesta 
facilita que las larvas emergentes no tengan problemas para introducirse en la 
madera y realizar galerías hacia el interior de la planta (García Ruiz, 2009).

La fase larvaria tiene una duración media de dos años en condiciones de campo. A 
medida que las larvas van realizando las galerías las van taponando por detrás con 
serrín y restos propios. Permanecen alimentándose de la madera en los brazos, el 
tronco e incluso en algunos casos en la zona del patrón, realizando galerías, en 
sentido horizontal o vertical, ascendente o descendente, en madera sana o seca 
(Moreno, 2005). Posteriormente, excavan la cámara pupal, una galería de una 
anchura mayor que el resto, limpia de serrín y conectada con el exterior (García 
Ruiz, 2009). En la cámara, la larva se transforma en pupa y permanece hasta 
convertirse en adulto, desde donde emerge al exterior 

1.2. Daños provocados por Xylotrechus arvicola.

Los síntomas visibles de la presencia de X. arvicola en un viñedo son las galerías 
producidas por las larvas, que se observan en los cortes de poda (Figura 2), y los 
orificios de emergencia de los adultos, circulares y de unos 5 mm de diámetro 
(Figura 3). Las galerías pueden estar rellenas de serrín de color blanquecino si son 
del año, debido a que el insecto ha discurrido por allí recientemente, o bien están 
ennegrecidas o vacías por el viento o lluvia cuando son galerías viejas (Peláez et al., 
2006).

Si existe una alta infestación, se puede 
producir la rotura de brazos y tronco como 
consecuencia de la pérdida de resistencia 
mecánica y la muerte precoz de la planta. Si 
la cepa se ve afectada durante varios años, 
el desarrollo foliar se vuelve escaso y los 
sarmientos poco vigorosos y productivos 

Figura 4: Desarrollo foliar escaso y sarmientos poco 
vigorosos

Figura 2: Síntomas de larvas de X. arvicola en 
cortes de poda

Figura 3: Orificio de emergencia de adultos de      
X. arvicola.



(Figura 4). (Moreno et al., 2004a). 

1.3. Control de Xylotrechus arvicola

No se conocen posibles métodos de control de X. arvicola. Las larvas de X. arvicola,
por su situación en el interior de la madera, quedan inaccesibles a un control eficaz 
con insecticidas, así como a la acción mecánica, por la dificultad de localizarlas. Otro 
problema añadido es el tratamiento sobre los adultos de X. arvicola, que se plantea 
dificultoso por tener un patrón de emergencia tan escalonado en el tiempo (García 
Ruiz, 2009). La mayoría de las acciones para el control de X. arvicola, se dirigen a la 
realización de prácticas culturales, como la eliminación del ritidoma de la planta para 
evitar la puesta y la eliminación en la poda, de la madera que presente síntomas de 
infestación en las parcelas. 

1.4. Control biológico de Xylotrechus arvicola.

Ante esta escasez de recursos para el control de X. arvicola, puede ser interesante 
plantear la posibilidad de emplear técnicas de control biológico contra esta plaga. 

Una estrategia de control biológico de plagas, suele intentar en primer lugar técnicas 
inoculativas, buscando encontrar uno o varios enemigos naturales, para que se 
establezcan y se diseminen, y que a largo plazo consigan mantener poblaciones por 
debajo de los niveles tolerables. Siempre que la plaga se encuentre determinada en 
una zona geográfica y que dicha plaga no provoque un alto impacto, se optará por 
técnicas inoculativas frente a inundativas. La elección de una estrategia u otra no 
solo depende de la plaga sino también de los organismos a emplear en el control 
biológico. Así que hay que estudiar, por un lado la fauna auxiliar local, y por otro la 
posibilidad de encontrar agentes exóticos potencialmente válidos para la estrategia 
inoculativa (García Ruiz, 2007).

1.4.1. Hongos entomopatógenos.

Beauveria bassiana, hongo entomopatógeno, es utilizado como agente de biocontrol 
frente a Hemiptera, Coleoptera y Lepidoptera (Rehner y Buckley, 2003; 
Zimmermann, 2007; Meyling et al., 2009). Provoca la enfermedad conocida como 
''muscardina blanca'', cuando las esporas del hongo entran en contacto con el 
cuerpo de un insecto hospedador, germinan, penetran en la cutícula, y crecen en el 
interior, matando al hospedador (Zimmermann, 2007).

B. bassiana es el hongo más comúnmente utilizado para el control de plagas de 
insectos, y forma la base de un gran número de plaguicidas disponibles. B. bassiana
(cepa GHA) se registró en 1995 como bioplaguicida (EPA, 2006a) y ha sido utilizado 
hasta el día de hoy frente a una gran variedad de insectos.

Al aplicar el caldo las esporas alcanzan al insecto. Cuando entran en contacto con él 
germinan de forma que el tubo germinativo emite o exuda compuestos capaces de 
destruir la quitina y demás sustancias que permiten el acceso del micelio del hongo 
entomopatógeno al hemocele del insecto parasitado. Una vez que el hongo consigue 
entrar en el interior del insecto crece y se desarrolla con rapidez de forma que el 
hospedante muere y el hongo se reproduce cubriendo todo o parte del insecto por 
un tenue fieltro blanquecino y produciendo numerosísimas esporas que de alcanzar 
a otro insecto hospedante reproducirán el ciclo anterior. Normalmente parasitan al 



insecto hospedante en todos sus estados, desde huevo hasta adulto, y el tiempo que 
tardan en surtir su efecto, muerte del insecto, varía con el número de esporas que se 
adhieren al insecto y con la cepa de que se trate, en general, suele oscilar entre 2 y 
15 días (De Liñan, 2013).

1.4.2. Insecticidas biológicos (Derivados naturales)

Spinosad, subproducto de origen natural, con capacidad insecticida obtenido a partir 
de la fermentación de la bacteria de la familia de los Actinomyces,
Saccharopolyspora spinosa, y es una mezcla de los metabolitos espinosin A y
espinosin D:

Es un compuesto natural, insecticida biológico, que activa los receptores acetilcolina-
nicotínicos de las células nerviosas postsinápticas, produciendo temblores y 
posterior parálisis del insecto. También tiene efectos sobre los receptores del ácido 
g-aminobutírico pero esta actividad no es insecticida. Su persistencia es de 1 a 2 
semanas. En el suelo se degrada rápidamente por la luz solar y por los 
microorganismos. En condiciones aerobias su vida media oscila entre 9,4 y 17,3 días 
para espinosin A y 14'5 días para espinosin D. La posibilidad de que alcance las 
capas profundas del suelo es muy baja. Espinosin A es inmóvil; de espinosin D no 
se sabe, por ser muy insoluble en agua, pero es lógico que también lo sea. En el 
agua su vida media es de 161 días para espinosin A y 250 días para espinosin D. La 
degradación fotolítica en el agua de espinosin A y espinosin D tiene una vida media 
de 1-2 días. En las plantas se degrada principalmente por fotólisis con una vida 
media de 1,6 a 16 días (De Liñan, 2013).

Debido a su rápida degradación, baja toxicidad en humanos y bajas dosis de uso, el 
Spinosad ha sido clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos como un material de reducido riesgo ambiental y toxicológico, destacando su 
potencial de uso en estrategias de MIP (Sparks et al., 2001).

1.4.3. Insecticidas biológicos (Inhibidores de la embriogénesis)

El 2-1-metil-2-4-fenoxi-fenoxi-etoxi-piridina, Piriproxifen, es un derivado de la piridina 
con actividad insecticida por contacto e ingestión; se comporta como una hormona 
juvenil actuando sobre el crecimiento de los insectos. Afecta a la fisiología de la 
morfogénesis, reproducción y embriogénesis de los insectos. Las hembras adultas 
tratadas ponen huevos con tan alto contenido de hormona juvenil que los embriones 
no serán viables (De Liñan, 2013).

Piriproxifen, causa la muerte de estados inmaduros del insecto de 2 a 10 días 
después de aplicación (Nauen et al., 2008).

En las larvas y pupas tratadas interfiere la metamorfosis normal adquiriendo los 
individuos afectados características intermedias entre larva y pupa o entre pupa y 
adulto que les llevan, con mayor o menor rapidez, a la muerte. Los adultos se ven 
afectados en aspectos que se relacionan con la reproducción, así, en algunos casos, 
se producen malformaciones de los órganos genitales y fallos del apareamiento, en 
otros. Las hembras quedan estériles o, al menos, disminuye la viabilidad de los 
huevos que ponen. Además de los efectos anteriores, también se producen 
interferencias con la fisiología endocrina de la diapausa con lo que los insectos se 
ven expuestos a condiciones ambientales desfavorables. Posee elevada 



persistencia lo que aumenta la posibilidad de que entre en contacto con el insecto o 
de que sea ingerido por él. En el suelo es prácticamente inmóvil; no contamina las 
aguas subterráneas. Se degrada completamente con una vida media de 3,5-15,6
días, y ni él ni sus metabolitos se acumulan en el medio natural (De Liñan, 2013).

El objetivo de este trabajo fue evaluar en condiciones de laboratorio, mediante 
distintos tipos de aplicación con Torre Potter, el efecto de diferentes materias activas 
de origen biológico sobre las fases de huevo, larva neonata y adulto, estadios en los 
que X. arvicola es accesible.

2. MATERIAL Y MÉTODOS.

2.1. Materias activas

Para el control de X. arvicola en el cultivo de la vid se han testado diferentes
materias activas de origen biológico con diferente modo de acción sobre distintos 
estadios de X. arvicola: huevos, larvas neonatas (<24h) y adultos, que son los 
estadios más susceptibles de la plaga que se pueden observar en campo, porque 
tanto las larvas durante la mayor parte de su ciclo, como las pupas, se desarrollan 
dentro de la madera y el acceso a las mismas conllevaría la destrucción de la planta.

Todas las materias activas fueron diluidas o suspendidas en agua destilada. Las 
materias activas evaluadas en los ensayos, el nombre comercial, formulación, casa 
comercial y máxima dosis comercial, se describen en la Tabla 1.

Tabla 1: Materias activas evaluadas, nombre comercial, formulación, casa comercial, y máxima dosis 
comercial.

Materia Activa
Nombre 

Comercial
Formulación 

(% i.a.)
Casa Comercial

Máxima Dosis 
Comercial

Spinosad
SPINTOR ® 480 

CC
48% (p/v)

Dow Science 
Ibérica S.A.

25 ml/hl

B. bassiana BASSI ® WP 22% (p/p) Massó S.A. 125 g/hl

Piriproxifen
ATOMINAL ® 10 

EC
10% (p/v) Massó S.A. 75 cm3/hl

En todos los ensayos se utilizó agua destilada como tratamiento de control.

2.2. Insectos: Adultos, huevos y larvas neonatas de X. arvicola

Todos los estadios de X. arvicola, (adultos, larvas neonatas y huevos) previo a los 
ensayos, se mantuvieron en una cámara con condiciones ambientales controladas 
de temperatura (24 ± 1ºC), humedad (60 ± 5%), y sometidos a un fotoperiodo de 16 
horas de luz y 8 horas de oscuridad, con una intensidad luminosa de 1000 lux.

2.3. Diseño de los tratamientos

Para las aplicaciones de los tratamientos se utilizó una Torre Potter de carga manual 
(Burkard Scientific Limited, Po Box 55 Uxbridge, Middx, UB8 2RT, U.K.) (Potter, 
1952) con compresor de aire. El volumen de disolución de insecticida empleado en 
cada pulverización fue 1 ml y se aplicó sobre placas de Petri de 50 mm de diámetro 
a una presión de 40 kPa, lo que produce un depósito de 0,004 ± 0,0004 ml de 
caldo/cm2, equivalente a 400 liltros de caldo por hectárea.



Antes de comenzar los tratamientos se calibraba la Torre Potter mediante 10 
repeticiones para comprobar que el residuo medio (X) estuviese comprendido entre: 

2

Si el residuo es menor de 1,5 ± 0,2 mg/cm2, no sería 
suficiente el volumen de caldo/cm2. Si el residuo fuera 
mayor de 2,0 ± 0,2 mg/cm2, tendríamos problemas de 
pérdidas de líquido por goteo (Mead-Briggs et al., 
2000). 

Es por ello que el residuo del volumen de la disolución 
de insecticida se ajustó de manera que se mantuviese 
la proporción de materia activa máxima recomendada, 
calculada para un gasto de 400 l de caldo por hectárea. 
Para todos los insecticidas, se utilizó como líquido 
transportador agua destilada (Figura 5).

Las condiciones controladas posteriores a todos los 
tratamientos en Torre Potter sobre los distintos estadios 
de X. arvicola (adultos, huevos y larvas neonatas), 
durante el periodo de exposición de los insectos a las 
materias activas fueron temperatura ambiente (24 ± 1ºC), humedad relativa (60 ± 
5%), fotoperiodo 16:8 h (Luz : Oscuridad) y una intensidad luminosa superior a 1000
lux.

2.3.1. Aplicación sobre huevos y larvas de X. arvicola

Los huevos de X. arvicola que se iban a utilizar en los ensayos, se obtenían a partir 
de los emparejamientos de los adultos capturados, y eran transferidos a placas de 
Petri. Se hicieron en las tapas de las placas Petri, 4 agujeros de 5 mm de diámetro 
(20 mm2), para evitar el efecto de cámara letal. A continuación, se trataron las placas 
Petri que contenían los huevos de X. arvicola, con las materias activas (Spinosad,
Beauveria bassiana y Piriproxifen). Para el ensayo sobre huevos se colocaron 20 
huevos por placa, por 5 repeticiones en cada tratamiento y para el ensayo sobre 
larvas se colocaron 10 larvas por placa, por 5 repeticiones en cada tratamiento. En 
cada tratamiento hubo un testigo que fue tratado con agua destilada. Una vez 
tratadas las placas con los huevos de X. arvicola, se realizaban conteos diarios, 
hasta el séptimo día después de la aplicación, anotando la inhibición de huevos y la 
mortalidad larvaria que se iba produciendo.

2.3.2. Aplicación sobre adultos de X. arvicola

Siguiendo la metodología descrita en los dos estadios inmaduros anteriores de X. 
arvícola, se perforaron las tapas de las pacas Petri. A continuación, se trataron las 
placas con las materias activas (Spinosad, Beauveria bassiana), descartando la
utilización de Piriproxifen por ser una materia activa que ha demostrado mejores 
resultados en estadios inmaduros de insectos (Siddall, 1976; Dhadialla et al., 1998).
Se colocaron 4 adultos por placa, por 2 repeticiones en cada tratamiento. En cada 
tratamiento hubo un testigo que fue tratado con agua destilada.

Una vez tratadas las placas, se dejaban secar al aire libre durante un periodo de 1 
hora, para más tarde colocar los insectos. Se realizaron conteos diarios, hasta el 

Figura 5: Pulverización de 
insecticida sobre placa Petri



séptimo día después de la aplicación, anotando la mortalidad que se iba 
produciendo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La eficacia de las materias activas ha sido diferente según el estadio de desarrollo 
(huevos, larvas y adultos) de X. arvícola. La variación observada en todos los casos 
se puede explicar en función del tipo de materia activa utilizada y sobre el tipo de 
estadio de desarrollo del insecto en el que se ha aplicado (Tabla 2).

Tabla 2: Porcentaje de mortalidad según estadio de X. arvicola y materia activa aplicada a mayor 
dosis comercial

Materia Activa Huevos
Larvas 

neonatas
Adultos

Spinosad 69.25% 84% 100%
B. bassiana 87.25% 86% 100%
Piriproxifen 87.75% 92% -

Control 12.25% 18% 12.5%

Spinosad muestran valores aceptables en el control de huevos (69.25%) (Figura 6),
y valores altos en el control de larvas, llegando al 84% (Figura 7), siendo destacable 
el control total (100%) que tiene sobre adultos (Figura 8).

Beauveria bassiana tiene valores altos en el control de huevos (87.25%) (Figura 9), y
larvas (84%) (Figura 10), teniendo un control total (100%) sobre adultos (Figura 11).

Figura 6: Huevo de X. arvicola tras 
aplicación de Spinosad

Figura 7: Larva de X. arvicola tras 
aplicación de Spinosad

Figura 8: Adulto de X. arvicola tras 
aplicación de Spinosad

Figura 9: Huevo de X. arvicola tras 
aplicación de Beauveria bassiana

Figura 10: Larva de X. arvicola tras 
aplicación de Beauveria bassiana

Figura 11: Adulto de X. arvicola tras 
aplicación de Beauveria bassiana



De las materias activas evaluadas, el insecticida con capacidad ovicida/larvicida 
Piriproxifen ejerce el mayor control sobre sobre los estadios inmaduros del insecto, 
alcanzando una mortalidad del 87.75% en huevos (Figura 12) y del 92% en larvas 
(Figura 13).

El testigo realizado con agua destilada solo obtuvo el control del 12.25% en huevos
(Figura 14), del 18% en larvas (Figura 15) y del 12.5% en adultos (Figura 16).

4. CONCLUSIONES

Spinosad, insecticida de origen biológico, y B. bassiana, hongo entomopatógeno, 
tras estos resultados obtenidos en laboratorio, pueden considerarse como agentes 
biológicos eficaces para el control de todos los estadios de X. arvicola. El insecticida 
con actividad ovicida/larvicida también se considera eficaz para el control, 
limitándose su acción a los estadios inmaduros del insecto.

El control de X. arvicola debe ser un manejo integrado que conjugue las labores 
culturales, la evaluación de los síntomas en el cultivo y la aplicación de organismos 
como Beauveria bassiana, que son eficaces sobre todos los estadios del insecto y a
la vez respetuosos con el medio ambiente.

PALABRAS CLAVE: Xylotrechus arvicola, Vitis vinifera, control biológico, Beauveria 
Bassiana, Spinosad, Piriproxifen.

Figura 12: Huevo de X. arvicola tras 
aplicación de Piriproxifen

Figura 13: Larva de X. arvicola tras 
aplicación de Piriproxifen

Figura 14: Huevo de X. arvicola tras 
aplicación de agua destilada

Figura 15: Larva de X. arvicola tras 
aplicación de agua destilada

Figura 16: Adulto de X. arvicola tras 
aplicación de agua destilada
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Resumo 
 
O objetivo do trabalho foi identificar linhagens divergentes e verificar o grau de 
dissimilaridade genética em relação aos seus parentais, por meio de marcadores 
microssatélites (SSRs). Analisou-se um conjunto de 47 linhagens e cinco parentais, 
com marcadores SSR e estimou-se a dissimilaridade genética de acordo com a 
obtenção da matriz de dissimilaridade e do coeficiente de dissimilaridade de Nei e Li; 
e, para a análise de agrupamento hierárquico utilizou-se o método UPGMA 
Unweighted Pair-Group Method Averages; com obtenção do ponto de corte por meio 
do pacote NbCluste, metodologia Ward. D e o coeficiente do Pseudo t2, com 
validação dos agrupamentos por meio do coeficiente de correlação cofenético.  
Linhagens e parentais foram genotipados por meio da utilização de 53 pares de 
iniciadores SSRs. As análises mostraram Trinta e seis loci microssatélites como 
polimórficos. Esses loci possibilitam o agrupamento das linhagens em sete grupos 
distintos, quando utilizado o método de agrupamento ward.d e o coeficiente do 
pseudot2, por meio dos recursos computacionais do programa �R� demonstrando 
existência de divergência genética entre elas e seus parentais.  

 
Introdução  
 
A mamoneira (Ricinus communis L) pertencente à família Euforbiaceae. Seu centro 
de diversidade está localizado na Etiópia e no leste da África e é cultivada em muitas 
regiões tropicais e subtropicais do mundo. As sementes, folhas e caule de mamona 
são tóxicas quando consumidos por seres humanos e animais, devido à presença de 
rícino, o principal alcalóide presente na planta (GOVAERTS et al., 2000).  
 
As sementes da mamona apresentam uma concentração muito elevada de óleo, 
ideal para a produção de biodiesel (mais de 45%) (JEONG; PARK, 2009). O óleo 
vegetal é solúvel em álcool, apresentando alta viscosidade e exigindo menos 
aquecimento do que os outros óleos durante a produção de biodiesel (BELTRÃO; 
CARDOSO, 2004). O óleo da mamona pode originar mais de 400 produtos 
industrializados, como: cosméticos, próteses utilizadas em cirurgias ortopédicas, 



lubrificantes para turbinas de avião, fabricação de corantes, germicidas, 
desinfetantes, etc. (SANTOS et al., 2007).  
 
Quanto à geração de energia, o óleo de mamona torna-se propício para fazer frente 
ao Programa Nacional de Biodiesel que, além da inclusão social, almeja reduzir 
tanto as importações brasileiras de petróleo quanto a queima de combustíveis 
fósseis. Nesse sentido, destaca-se que além das vantagens sócio econômicas que a 
cultura da mamona propicia essa oleaginosa apresenta teor de óleo acima das 
demais (JEONG; PARK, 2009). No entanto, os principais problemas para a 
exploração racional dessa espécie para produção de biodiesel na região Nordeste 
estão relacionados ao potencial produtivo de cultivares e a inadequada 
disponibilidade destas cultivares, principalmente quanto ao elevado teor de óleo e 
tolerantes a pragas e doenças. Assim como, não há sementes que atendam às 
necessidades dos agricultores e dos processadores da matéria prima produzida 
(PALMIERI e MAIA, 2007; BAHIA et al., 2008).  

 
A seleção de novas constituições genéticas, auxiliada por marcadores moleculares 
tem sido bastante utilizada em várias culturas (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 
1998). Os microssatélites ou sequências simples repetidas em tandem (SSRs) são 
marcadores co-dominantes, abundantes nos genomas dos eucariotos, multi-alélicos 
e com alta reprodutibilidade (POWELL et al., 1996). Essas características fazem 
desses marcadores ferramentas úteis no melhoramento de plantas. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é identificar linhagens divergentes e verificar o grau de 
dissimilaridade genética em relação aos seus parentais, por meio de marcadores 
microssatélites (SSRs).  

 
Metodologia 
 
As 47 linhagens elites foram obtidas de uma população formada a partir de 
hibridações e conduzidas pelo método SSD (Single Seed Descent) com posterior 
seleção após alto grau de homozigose em geração F6, pelo  Núcleo de 
Melhoramento Genético e Biotecnologia da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia - NBIO/UFRB, na cidade de Cruz das Almas, Bahia, Brasil. 
 
O DNA foi extraído, das 47 linhagens e seus parentais (BRS Nordestina, Sipeal, 
EBDA MPA-17, Mirante e Paraguaçu), foram obtidos por meio do protocolo descrito 
por Doyle & Doyle (1987) com modificações (Tabela 1). Foram coletadas folhas 
jovens e saudáveis que por sua vez foram encaminhadas ao Laboratório de Biologia 
Molecular do NBIO. As folhas foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 1% e 
enxaguadas com água destilada. Posteriormente, as amostras foram 
acondicionadas em freezer com temperatura de -30ºC até o momento da extração. 
 
Um total de 53 pares de primers foi testado, sendo 23 pares desenvolvidos por Bajay 
et al. (2009, 2011) e 30 por Machado e Silva (2013). As reações de amplificação 
foram montadas em um volume final de 25 !L, contendo os seguintes reagentes: 3 
!L de DNA genômico (5 ng/!L), 2,5 !L de tampão da enzima 10 X (100 mM Tris-
HCl, pH 8,4 e 500 mM KCl), 0,8 !L de dNTP mix (2,5 mM de cada), 0,65 !L de 
MgCl2 (50 mM), 0,5 !L de cada primer (foward e reverse, 20 mM), 0,2 !L de Taq 
DNA polimerase, (5 U/!L - Invitrogen) e água ultra-pura q.s.p. A PCR foi feita em um 
termociclador Biocycler MJ96+ /MJ96G (Applied Biosystems do Brasil  Ltda., São 



Paulo, SP) programado para 5 minutos a 94 ºC para desnaturação inicial do DNA, 
seguida por 35 ciclos de 1 minuto a 94 ºC, 1 minuto com temperaturas entre 60 e 64 
ºC a depender do primer e 1 minuto a 72 ºC. O ciclo final foi seguido por uma 
extensão de 10 minutos à 72 ºC. 
 
Tabela 1 � Comparação entre os protocolos Doyle & Doyle 1987 e Doyle & Doyle 
1987 com modificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas 47 linhagens foram avaliadas com marcadores moleculares do tipo SSR por 
meio da distância genética gerada por esses marcadores entre os indivíduos. Para 
obtenção da matriz de dissimilaridade, foi utilizado o software PowerMarker V3.25 a 
partir do coeficiente de dissimilaridade de Nei e Li (1973). Para a análise de 
agrupamento hierárquico utilizou-se o método UPGMA Unweighted Pair-Group 
Method Averages, (SNEATH e SOKAL, 1973), sendo o dendrograma construído por 
meio do software STATISTICA 7.1 (STATISTICA, 2002). Para confecção do ponto 
de corte foram utilizados os recursos computacionais do programa R® 3.1.2 
(http://www.r-project.org) por meio do pacote NbCluste, metodologia Ward.D e o 
coeficiente do Pseudot2. 
 
A validação dos agrupamentos foi determinada por meio do coeficiente de 
correlação cofenético (SOKAL; ROHLF, 1962), obtido pelo programa Genes.  
 
Resultados e Discussão 
 
As matrizes de distância e agrupamento se correlacionaram com um percentual de 
97,04% (Tabela 2), o que indica ótima correlação segundo Vaz Patto (2004). O 
coeficiente de correlação cofenética (CCC) (SOKAL; ROHLF, 1962) obtido no 
UPGMA foi o máximo, (97,04), em relação aos métodos hierárquicos de Ward 
(82,74) e vizinho mais próximo (SL) (95,08). Gonçalves et al. (2008), ao trabalhar 
com quarenta acessos de tomates no banco de germoplasma da UENF, obtiveram 
CCC maiores no método de agrupamento UPGMA em relação aos métodos de 
agrupamento SL e Ward. Segundo Mohammad e Prasanna (2003), quanto maior 
CCC, menor será a distorção provocada ao agrupar os acessos. Portanto, o método 



hierárquico UPGMA foi o que melhor explicou a diversidade genética entre os 
acessos de mamoneira, porque apresentou maior CCC dentre os métodos 
hierárquicos testados. 
 
O ponto de corte foi traçado, estabelecendo assim a distribuição de sete grupos 
distintos, sendo eles: G1: UFRB11, UFRB50, UFRB13, EBDA MPA 17, UFRB262, 
Sipeal, Paraguaçu, Nordestina, UFRB227 e UFRB160; G2: UFRB14, UFRB15; G3: 
UFRB22, UFRB46, UFRB57, UFRB89, UFRB93, UFRB59, UFRB145, UFRB86, 
UFRB85, UFRB23, UFRB25, UFRB31, UFRB32, UFRB54, UFRB88, UFRB151; G4: 
UFRB182, UFRB208, UFRB255, UFRB213, UFRB214, UFRB217, UFRB219, 
UFRB221, UFRB220, UFRB226, UFRB241, UFRB222, UFRB232, UFRB238, 
UFRB233; G5: UFRB242, UFRB254; G6: UFRB248 e G7: UFRB258, UFRB261, 
UFRB263, UFRB264, Mirante (Figura 1).  
 
O primeiro grupo (G1) e o grupo sete (G7) ficaram com quatro parentais e um 
parental respectivamente. A análise de diversidade genética por meio dos 
marcadores SSR revelou alta dissimilaridade entre o parental Mirante em relação 
aos demais parentais, corroborando com dados obtidos por Bahia (2008) em dados 
morfológicos e Cerqueira (2010) com marcadores RAPD. Sendo que as linhagens 
geneticamente mais próximas dos parentais EBDA MPA 17, Sipeal, Paraguaçu e 
Nordestina foram: UFRB11, UFRB50, UFRB13, UFRB262, UFRB227 e UFRB160, o 
que representa aproximadamente 12,8% das linhagens selecionadas, já as 
linhagens geneticamente mais próximas do parental Mirante, ou seja, que pertencem 
ao mesmo grupo foram: UFRB258, UFRB261, UFRB263, UFRB264, 
aproximadamente 8,5% dos selecionados de acordo os caracteres morfo-
agronômicos. As demais linhagens estão em uma posição intermediária 
geneticamente falando em relação a todos os parentais.  
 
Dentre as 47 linhagens avaliadas, as que apresentam maior divergência genética 
foram: UFRB11, UFRB15, UFRB19, UFRB23, UFRB31, UFRB86, UFRB93, 
UFRB151, UFRB160, UFRB208, UFRB214, UFRB222, UFRB227, UFRB241, 
UFRB242, UFRB248, UFRB255, UFRB258, UFRB262 e UFRB264. Essas linhagens 
serão utilizadas em futuros cruzamentos para que aja um enriquecimento da base 
genética da mamoneira. 
 
Tabela 2. Coeficiente de correlação cofenético entre as matrizes de distância e 
agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Dendrograma de dissimilaridade genética obtido pelo método UPGMA, 
com formação de sete grupos distintos pelo método ward.d e coeficiente do 
pseudot2. 
 
Conclusão 
 
Existe divergência genética entre as linhagens e seus parentais avaliados, indicando 
avanços genéticos na maior amplitude de variabilidade genética da população;  
As linhagens elites encontram-se em elevado grau de homozigose, na geração 
avançada F6, para a maioria dos locos analisados, permitindo ganhos de seleção e 
fixação dos genes selecionados; 
Os marcadores microssatélites foram eficientes para indicar polimorfismo nas 
linhagens analisadas, com formação de sete grupos. 
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Introdução 
 
 A cultura do inhame (Dioscorea spp) apresenta importância social e econômica 
significativa para a Região Nordeste do Brasil, principalmente para os estados da Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão, por constituir um bom negócio agrícola em função 
do alto consumo pela população. As túberas de inhame possuem excelente qualidade nutritiva 
e energética, sendo ricas em vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina, 
adermina), carboidratos (amido principalmente), minerais e propriedades medicinais, além de 
apresentarem baixos teores de gorduras. No Nordeste, constitui alternativa agrícola potencial 
para ampliar o consumo no mercado interno e atender a demanda do mercado externo, bem 
como fonte de renda para os pequenos e médios agricultores familiares (Santos et al. 2007). 
 O gênero Dioscorea é o mais amplo da família Dioscoreaceae, apresentando cerca de 
600 espécies distribuídas, sobretudo, nos trópicos, com grande importância na alimentação, 
principalmente na África Ocidental, na Sudeste Asiático, no Caríbe e em alguns países da 
América do Sul. No Brasil, algumas espécies de inhame (Dioscorea spp), juntamente com a 
mandioca (Manihot esculenta Crantz), têm uma profunda importância na agricultura de 
subsistência, sendo utilizadas basicamente como fonte de carboidrato para alimentação 
humana. Pouco se conhece sobre a diversidade e estrutura genética dessas espécies, como 
evoluíram nos últimos anos, sobretudo pela escassez de avaliações moleculares (Siqueira, 
2011). 
 Diferentes técnicas de biologia molecular além dos marcadores morfológicos estão 
disponíveis para a análise da diversidade genética. Entre essas técnicas o marcador molecular 
ISSR apresenta-se como um método biotecnológico eficiente na caracterização da diversidade 
genética de Dioscorea spp gerando um grande número de fragmentos polimórficos e 
discriminantes e identificando variações genéticas intra e interespecíficas (MATTIONI et al., 
2002).  

O objetivo do trabalho foi caracterizar por meio de marcadores ISSR acessos de 
inhame do Recôncavo Baiano de forma a estudar a diversidade genética entre os acessos 
avaliados quanto aos caracteres moleculares e estabelecer grupos divergentes através da 
estatística molecular. 
  



 

Metodologia 
  
 O estudo foi realizado no Núcleo de Biotecnologia e Melhoramento de Plantas (NBIO) 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no município de Cruz das Almas - 
Bahia nas coordenadas geográficas 40º39'S e 39º06'23"W, a 220 m de altitude. 
 Foram avaliados e caracterizados 16 acessos de Dioscorea spp. O material vegetal 
para extração de DNA genômico foram provenientes das localidades de produção comercial 
da região do Recôncavo da Bahia nas cidades de São Félix, Maragogipe, Cruz das Almas e 
São Felipe. 
 Para a caracterização e avaliação dos acessos, foram analisados 15 marcadores 
moleculares ISSR (Inter SimpleSequence Repeat). Para as análises moleculares, o DNA foi 
extraído das plantas conforme o protocolo de Sharma et al. (2008) com modificações. 
 As reações de quantificação do DNA foram realizadas em géis de agarose a 0,8% 
corado com brometo de etídio (1,0 mg/mL). O tampão utilizado foi o TBE 5x e o tempo de 
corrida foi de 60 minutos a 90V. O resultado foi avaliado em um fotodocumentador. 
 As reações de amplificação foram realizadas em um volume final de 20 (µL?) com a 
seguinte mistura de soluções 0,2 µl de Taq-Polimerase (5U/ L- Invitogen); 2 µl  de Tampão 
(10x); 0,6 µl MgCl2 (1,5mM); 0,8 µl  de dNTP (0,1mM); 11 µl de H2O Milli-Q e 3 µl de 
DNA (5ng/Ml) em cada tubo). 
 As amplificações foram realizadas de acordo com o protocolo proposto por Williams 
et al. (1990) e as amostras amplificadas em termociclador Applied Biosytems ( Veriti 96 well 
Thermal cycle), empregando-se um programa com um ciclo inicial de 94ºC por 1 minuto e 40 
ciclos de: 94ºC por 30 segundos, 35ºC por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto, seguida de uma 
extensão final de 7 minutos a 72ºC. Os produtos resultantes das amplificações foram 
separadas por eletroforese em gel de agarose 1,5% (p/v) corado com brometo de etídeo (0,5 
mg/mL-1) em tampão TBE 1 X (89 mM Tris-borato, 2 mM EDTA) por aproximadamente 1 
hora e 30 minutos a 100V. Como padrão de peso molecular foi utilizado o ladder 1 Kb 
(Promega). Os fragmentos foram visualizado e fotodocumentado por meio do Sistema Digital 
Loccus Biotecnologia (Molecular Imagine). 
 A matriz de dissimilaridade genética foi obtida através do programa Genes (2008). 
Para medida de distância molecular utilizou-se Jaccard. Agrupamentos hierárquicos das 
análises a partir das matrizes de distância genética foram obtidos pelos métodos de UPGMA - 
Unweighted Pair Group Methodwith ArithmeticMean. O dendrograma foi obtido através do 
programa Statistica7.0 (Statsoft, 2007).  
 
 
Resultados e Discussão 

Dos 20 iniciadores arbitrários testados quanto ao padrão de amplificação das amostras, 
15 foram considerados satisfatórios, sendo selecionados para a genotipagem em 16 acessos de 
inhame (Figura 1).   

 



 

 

Figura 1. Iniciadores ISSR utilizados na genotipagem em 16 acessos de Dioscorea spp. Cruz 
das Almas, Bahia, 2015. 

Os fragmentos amplificados variaram de 200 a 1500 pb. As bandas polimórficas mais 
nítidas foram utilizadas nesse estudo. As Figuras 2 e 3 ilustram o padrão eletroforético obtido 
com os iniciadores TriCAG e DIGT5'C. 

 

 

Figura 2. Padrão de amplificação do DNA genômico de 16 acessos de Dioscorea spp. obtido 
por meio do iniciador ISSR TriCAG. 



 

 

 

Figura 3. Padrão de amplificação do DNA genômico de 16 acessos de Dioscorea spp obtido 
por meio do iniciador ISSR DIGT5'C. 

 Foram gerados 91 fragmentos sendo que 82 foram polimórficos (90,1%). Em média, 
cada iniciador produziu 5,7 fragmentos, dos quais 5,1 apresentaram polimorfismo (Figura 4). 
O maior número de bandas polimórficas foi detectado pelos iniciadores DIGA3'C, 
DIGA3'RC, DIGA5'C, DIGT3'YG, DIGT5'CY, TriCAC5'CY, com número de fragmentos 
entre 6 e 7 (Figura 4). Zhou et al. (2008) estudando marcadores ISSR em Dioscorea opposita 

Thunb verificaram a formação total de 65 fragmentos amplificados por sete iniciadores, com 
uma média de 9,29 bandas por primer e a tamanho da banda variou de 50 pb para 850 pb e 
foram encontrados 54 bandas polimórficas. Nascimento (2013) verificou em Dioscorea trifida 
a formação de 137 bandas ou produtos de amplificação com tamanho variando de 100 a 1300 
pb, em um total de 8,56 bandas/loco. O número de bandas polimorficas  foi 100 com média de 
6,25 bandas polimórficas por loco sendo o nivel de polimorfismo foi de 75,8%. 

 

 



 

Figura 4. Iniciador ISSR, total de marcadores detectados e número de marcadores 
polimórficos. Cruz das Almas, Bahia, 2015. 

 

 A análise de divergência genética gerou uma matriz de distância genética (Figura 5), 
mostrando as relações entre os 16 acessos de Dioscorea spp. Nessa matriz, verificou-se que os 
coeficientes de dissimilaridades variaram de 0,1471 entre os acessos IN05 e IN06 até uma 
distância máxima de 1,00, entre o acesso IN03 e IN13, evidenciando a existência de 
variabilidade genética entre as plantas. 

 

Figura 5. Matriz de distância genética entre acessos de Dioscorea spp estimados a partir de 
15 marcadores ISSR. Cruz das Almas - Bahia, 2015. 

 O dendrograma disposto na Figura 6, obtido a partir da dissimilaridade dos fragmentos 
gerados nas reações de amplificação possibilitou a separação dos acessos em 3 grupos 
mostrando que há dissimilaridade genética entre os mesmos. A análise mostra que os acessos 
IN01, IN03 e o IN12 formam um grupo (G1), o acesso IN13 forma o grupo G3, enquanto que 
os demais acessos se distribuem no grupo G2. Nascimento (2013) testando 53 acessos de 



 

Dioscorea trifida L. com marcadores ISSR observou a formação de quatro grupos distintos. 
Ele afirma que este marcador é capaz de identificar uma grande variação genética intra e 
interespecifica, sendo cada vez mais utilizada em estudos de diversidade genetica.   
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Figura 6. Dendrograma obtido pelo método UPGMA em 16 acessos de inhame. Cruz das 
Almas, Bahia, 2015. 

 

Conclusões 

 Existe variabilidade genética entre os acessos de Dioscorea spp do Recôncavo baiano, 
demonstrando potencial dos acessos para o programa de melhoramento genético da espécie. 
 

Palavras-Chave: variabilidade genética, inhame, Recôncavo Baiano 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. El cultivo de la alubia. 

La alubia o judía grano (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas de 
grano, dedicadas al consumo humano, más importantes, ya que su cultivo se 
extiende por todos los continentes y por ser una gran fuente de proteínas, 
vitaminas y minerales. En 2013 se obtuvo una producción de 22.806.139,30 t de 
alubias. Los principales países productores, en ese año fueron Myanmar, India y 
Brasil, (FAO, 2015). En lo que se refiere a España, en 2014 la producción 
obtenida fue de 13.400 t. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2015). 
 
 

1.2. Incidencia de los hongos en el cultivo de la alubia. 
El cultivo de la alubia se ve afectado por numerosas micosis (APS, 2015; Index 
Fungorum, 2015), siendo las más frecuentes en la provincia de León, la fusariosis, 
las podredumbres blanca y gris y la rhizoctoniosis. 
 
Bajo la denominación de fusariosis se distinguen dos patologías diferentes, la 
radicular y la vascular. La fusariosis radicular está causada por Fusarium solani 
(Mart.) Sacc. (Teleomorfo: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) 
Samuels & Rossman). Las razas patógenas en alubia constituyen la forma 
especial de F. s. f. sp. phaseoli (Burkh.) W.C. Snyder & H.N. Hanser presente en 
todas las regiones productoras de esta leguminosa (Burke y Hall, 2005). El primer 
síntoma que se observa es la presencia de estrías longitudinales rojas en el cuello 
de la planta y en la raíz que desembocan en una necrosis general. 
Posteriormente, las raíces se necrosan y mueren, aunque las plantas pueden 
sobrevivir por emisión de raíces adventicias a una altura superior a la de la lesión. 
Los síntomas aéreos son el descenso del vigor y el amarilleamiento general. Esta 
especie produce importantes pérdidas en el cultivo de judía y también en otros 
como espárrago, cebolla, patata y otras solanáceas, cucurbitáceas y plantas 
ornamentales, comportándose en ocasiones como un hongo oportunista en 
plantas cuyo sistema radicular se encuentre debilitado. 
 
La fusariosis vascular está causada por Fusarium oxysporum Schlecht. y los 
aislados patogénicos en alubia constituyen la forma especial de F. o. f. sp. 
phaseoli J.B. Kendr. & W.C. Snyder. Los síntomas de esta enfermedad son 



debidos a la invasión del hongo en los haces vasculares de la planta, lo que hace 
que la planta libere toxinas y se marchite. Para que se produzca es necesario que 
exista una vía de acceso como pueden ser heridas o un debilitamiento del sistema 
radicular originado por otros factores como un exceso de riego. En el interior de la 
planta el hongo se desarrolla colapsando los haces vasculares que adquieren 
tonos marrones. Se origina un déficit hídrico y nutritivo en la planta que provoca el 
decaimiento y la muerte de ésta. 
 
Desde el año 2002, en el Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades 
Vegetales de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (E.S.T.I.A.) de 
la Universidad de León, se ha detectado, de forma relativamente frecuente, la 
aparición de ataques de podredumbre blanca (Campelo, 2007). Esta enfermedad 
está causada por la especie Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, hongo polífago 
ampliamente distribuido. Los daños tienden a ser esporádicos, sin embargo, 
cuando la enfermedad se generaliza, produce grandes pérdidas en los cultivos. Al 
principio se observan pequeñas manchas de aspecto húmedo y color claro que 
aumentan de tamaño rápidamente y, si las condiciones son húmedas, se observa 
el crecimiento de un tapiz miceliar blanco algodonoso sobre las vainas y sobre la 
superficie y en el interior de los tallos y los pecíolos. Posteriormente, se 
desarrollan sobre los tallos y vainas y en el interior de los tallos ya secos los 
esclerocios, estructuras de consistencia muy dura, color negro y que pueden 
alcanzar hasta 1 cm de diámetro. Estos esclerocios constituyen el principal medio 
de supervivencia del hongo en el suelo, pudiendo permanecer viable hasta seis-
ocho años. Cuando germinan liberan multitud de esporas que son dispersadas 
por el viento y aterrizan sobre la plantas. Para que se desarrolle la enfermedad 
estas esporas necesitan dos condiciones: la primera es la presencia de agua 
durante 16-24 horas y un intervalo de temperatura entre 0 y 25 ºC, con un óptimo 
a 15-20 ºC, la segundo es la presencia de tejidos heridos, muertos o senescentes 
que sirvan como base nutritiva. De aquí que el momento del cultivo en el que se 
produce la caída de pétalos sea idóneo para que se inicie la infección. 
 
También se ha detectado, en dicho laboratorio de diagnóstico, Botrytis cinerea 
Pers. (Teleomorfo: Botrytinia fuckeliana (de Bay) Whetzel) causante de la 
podredumbre gris. Se trata de una especie polífaga, sin especialización descrita, 
ampliamente distribuida y cuya infección está muy influida por las condiciones 
climáticas En el campo la enfermedad es más frecuente en floración con alta 
humedad relativa y temperaturas de 17-23 ºC. Se ve favorecida también en el 
caso de cosechas densas cuyos cultivares posean un hábito de crecimiento 
compacto o con flores que persistan en la vaina después de secarse. En plántulas 
puede causar la muerte en pre y post-emergencia a partir del ataque a cualquier 
órgano de la plántula. La infección puede iniciarse directamente, aunque, con 
frecuencia, se produce a partir de tejidos muertos o senescentes o también a 
partir de heridas. Una vez establecido, el hongo se extiende fácilmente por los 
tejidos adyacentes a la zona, afectando a toda la parte aérea. Se presentan 
lesiones pardas en el tallo que se van extendiendo por los tejidos. Sobre las hojas 
se desarrollan lesiones pardas y húmedas; con frecuencia en las lesiones se 
observa el micelio gris del hongo, de ahí el nombre común que recibe esta 
enfermedad. Los daños pueden ser muy severos durante la formación de las 
vainas. 



El responsable de la rhizoctoniosis se trata de otro hongo denominado 
Rhizoctonia solani J.G. Kühn. (Teleomorfo: Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) 
Donk). Su incidencia en León durante las primeras fases de cultivo, junto con 
especies de género Pythium, ha sido descrita por Boto y Reinoso (1996). La 
infección de la planta se produce a través de heridas o por un recubrimiento de un 
órgano por el micelio, el cual rasga la cutícula y penetra hasta la epidermis. Una 
vez que la infección ha tenido lugar el hongo se ramifica rápidamente alcanzando 
las células de los tejidos adyacentes. Es un patógeno más agresivo con 
temperaturas entre 15 y 18 ºC y con el suelo húmedo, acentuándose aún más en 
la quincena posterior a la siembra. Cuando la temperatura supera los 21 ºC las 
lesiones son menores, al igual que con temperaturas bajas. La enfermedad 
comienza con la aparición de manchas rojizas en los cotiledones, apareciendo 
posteriormente pequeñas lesiones marrón-rojizas, alargadas y deprimidas en el 
hipocotilo y en las raíces. Al aumentar de tamaño estas lesiones se transforman 
en chancros rojizos, de aspecto áspero y seco, que pueden llegar a rodear el 
joven tallo. La supervivencia del hongo R. solani entre campañas de cultivo se 
realiza como esclerocios o micelio de forma indefinida, permaneciendo en restos 
vegetales o en plantas perennes y siendo diseminado, fundamentalmente, por el 
agua y por los aperos. 
 
A nivel mundial se describe otras micosis, de las cuales no se tiene constancia de 
importancia en los campos leoneses. Se tratan de alternariosis (Alternaria 
alternata (Fr.) Keissl.), antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magnus) Briosi & Cavara), ascochyta (Ascochyta boltshauseri Sacc.), 
macrophomina (Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid), mal del esclerocio 
(Sclerotium rolfsii Sacc.), mancha angular (Phaeosiriopsis griseola (Sacc.) 
Ferraris), mildiu velloso (Phytophthora sp Bary), oídio (Oidium balsamii Mont.) 
phoma (Phoma exigua Sacc.), podredumbre rosa de la vaina (Trichothecium 
roseum (Pers.) Link.) y roya (Uromyces appendiculatus F. Strauss.). 
 
 

1.3. Fungicidas en el control de hongos en el cultivo de la alubia. 
Los fungicidas aplicados sobre la semilla o directamente al suelo pueden ser 
efectivos sobre los hongos que afectan al cultivo durante la germinación o en un 
periodo corto después de la misma pues reducen su incidencia y mejoran la 
emergencia de las plantas (Valenciano et al., 2004). Sin embargo, las 
aplicaciones con fungicidas dirigidas a evitar los daños producidos por hongos 
que causan podredumbres radiculares y marchitez suelen ser ineficaces y 
usualmente impracticables debido al gran volumen de suelo al que deberían 
dirigirse. Con el fin de garantizar una seguridad alimentaria y una producción 
sostenible a largo plazo se ha reducido el número de productos fitosanitarios de 
síntesis química autorizados. Por ello se propone dar prioridad a los métodos no 
químicos. 
 
 

1.4. Agente biológico de control: Trichoderma spp. 
Un agente de control biológico se puede definir como un organismo distinto al 
hombre con capacidad para reducir la población del agente causante de la 
enfermedad o evitar sus efectos (Hjeljord y Tronsme, 1998). Existen agentes 



biológicos formados por bacterias, como Agrobacterium, Pseudomonas, 
Streptomyces y Bacillus, y por hongos, como Gliocladium, Trichoderma, 
Ampelomyces, Candida y Coniothyrium. 
 
Trichoderma (Teleomorfo Hypocrea) es un género de hongos asexuales que se 
encuentra en los suelos. Es un invasor oportunista secundario, de rápido 
crecimiento, que produce gran cantidad de esporas, produce enzimas capaces de 
degradar la pared celular (celulasas, quitinasas, glucanasas,...) y es productor de 
sustancias antibióticas con lo que es un buen agente biológico. 
 
 

1.4.1. Interacción Trichoderma � patógeno. 
El principal mecanismo de biocontrol usado por Trichoderma en la confrontación 
directa con hongos patógenos es el micoparasitismo (Howell, 2003) y la antibiosis 
(Sivasithamparam y Ghisalberti, 1998). La competencia por nutrientes con el 
patógeno también es otro de los mecanismos empleados por Trichoderma para 
desplazar al patógeno. 
 
El micoparasitismo consiste en el reconocimiento del hongo, atacarlo y penetrar 
en él con el fin de conseguir su muerte. Durante este proceso Trichoderma 
secreta enzimas que hidrolizan la pared celular del patógeno liberando oligómeros 
de ésta (Woo et al., 2006). 
 
Trichoderma también produce una gran cantidad de metabolitos secundarios con 
actividad biológica. Así como antibióticos de producción natural y que podrían 
inhibir el crecimiento microbiano (Sivasithamparam y Ghisalberti, 1998). 
 
La competencia con el patógeno se establecería por nutrientes, oxígeno, espacio 
físico, luz,... (Paulitz, 1990). La omnipresencia de Trichoderma en suelos 
naturales y agrícolas de todo el mundo es una prueba de que es un excelente 
competidor por el espacio y por los recursos nutritivos. Además, muchas especies 
del género Trichoderma muestran gran versatilidad metabólica que les permite 
crecer utilizando un amplio abanico de fuentes de nitrógeno y carbono. Por otra 
parte la capacidad de colonizar la rizosfera es un punto clave en este proceso ya 
que un agente de control biológico que no sea capaz de crecer en la rizosfera no 
podrá competir por el espacio y los nutrientes (Howell, 2003).  
 
 

1.4.2. Interacción Trichoderma � planta. 
Muchas especies de Trichoderma podrían colonizar la superficie de la raíz y 
causar cambios sustanciales en el metabolismo de la planta (Harman et al., 
2004). La interacción física entre Trichoderma y la planta se limita a las primeras 
capas de células de la epidermis y de la corteza de la raíz (Yedidia et al., 1999). 
Dicha relación sería de simbiosis, mediante la cual el hongo ocupa el nicho 
nutricional, protegiendo así a la planta de enfermedades. 
Trichoderma activa la expresión de los genes involucrados en la respuesta de la 
defensa y promueve el crecimiento de la planta, del sistema radicular y la 
disponibilidad nutricional (Harman et al., 2004). La planta colonizada por éste 
reduce la enfermedad causada por uno o más patógenos, bien cuando se inocula 
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el agente de biocontrol en distintos tiempos o bien en lugares diferentes. Durante 
la interacción de la planta y Trichoderma diversas clases de metabolitos podrían 
inducir a la resistencia. También hay otros metabolitos secundarios que actúan 
como desencadenantes de los mecanismos de defensa de la planta frente al 
patógeno. 
 
Trichoderma produce ácidos orgánicos, como ácidos cítrico o fumárico que 
reducen el pH del suelo y permiten la solubilización de fosfatos, micronutrientes y 
cationes como hierro, manganeso y magnesio (Harman et al., 2004). 
Considerando que los nutrientes, en particular el fósforo, se podrían incrementar 
su disponibilidad se favorecería así el crecimiento de la planta. 
Las interacciones de Trichoderma � planta � patógeno se pueden ver resumidas 
en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El objetivo de este trabajo fue comprobar la capacidad de biocontrol in vitro de 
aislamientos de Trichoderma frente a los fitopatógenos R. solani, S. sclerotiorum, 
B. cinerea y F. oxysporum. 
 
 

2. MÉTODOS. 
Los aislamientos de patógenos empleados en los ensayos proceden de la 
colección de patógenos del Laboratorio de diagnóstico de Plagas y Enfermedades 
de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (E.S.T.I.A.) de la 
Universidad de León y fueron R. solani, S. sclerotiorum, B. cinerea y F. 
oxysporum. Los 60 aislamientos de Trichoderma spp. empleados en estos 
ensayos fueron aislados en la zona de producción de la Indicación Geográfica 
Protegida I.G.P. de la �Alubia de La Bañeza � León� (Orden A.P.A/289/2006; 
Orden A.Y.G./1254/2005), sin ningún tipo de manipulación genética. 
 

2.1. Ensayo mediante el uso de membranas. 
El objetivo de estos ensayos fue evaluar el porcentaje de inhibición que los 
compuestos y/o enzimas líticas de Trichoderma spp. secretados al medio de 

Figura 1: Interacción entre Trichoderma � planta � patógeno. 



cultivo ejercen sobre el crecimiento de los diferentes hongos patógenos, 
seleccionando aquellos aislamientos de Trichoderma mostraron un mayor 
porcentaje de inhibición de patógenos obtenido a los 3 días de crecimiento de los 
patógenos. 
 
En el ensayo, se emplearon placas de Petri de 90 mm de diámetro con medio 
patata-dextros-agar (PDA), cubriendo toda la superficie del medio con una 
membrana de celofán. Sobre ésta se sembraron discos de micelio de 6 mm de 
diámetro de las diferentes cepas de Trichoderma spp., incubándose a 22 ºC 
durante 48 h. Pasado dicho tiempo se retiraron las membranas y se sembraron 
posteriormente discos de micelio del mismo diámetro del patógeno de estudio, 
incubándose nuevamente las placas a 22 ºC. Se realizaron cuatro repeticiones. 
Por último, se midió el diámetro de los discos de micelio a los 3 días de 
crecimiento del patógeno calculando el porcentaje de inhibición. 
 
 

2.2. Ensayos mediante cultivos duales. 
El objetivo de estos ensayos fue comprobar la capacidad de biocontrol de 

Trichoderma spp. Dicha capacidad se 
detecta cuando el antagonista 
sobrecrece al patógeno, 
destruyéndolo. Cuando no es capaz 
de biocontrolarlo, el patógeno y 
Trichoderma spp se mantienen 
separados en la placa. 
 
En placas Petri de 90 mm de 
diámetro con PDA se colocaron dos 
discos de micelio de 6 mm de 

diámetro a una distancia de 5,5 cm todos los aislamientos de Trichoderma con R. 
solani. Las placas se incubaron a 22 ºC durante 5 días. Se midió el diámetro del 
patógeno (r1 y r2) (Figura 1), calculando el porcentaje de inhibición, con la fórmula 

. (Royse, 1978). Se realizaron cuatro repeticiones.  
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Los resultados obtenidos en los ensayos in vitro para el patógeno R. solani se 
puede observar que mediante el uso de membranas (Tabla 1) la mayoría de las 
cepas tienen un porcentaje de inhibición superior al 60 %. Sin embargo en el caso 
del cultivo dual (Tabla 2), los porcentajes son inferiores, situándose entre 60 y 
40% la mayoría de los aislamientos. 
 
En el caso de B. cinerea sucede de forma similar al anterior patógeno. El mayor 
número de cepas se sitúa en el rango superior a 60 % en caso del ensayo 
mediante el uso de membranas (Tabla 1) y de 60-40 % en el de cultivo dual 
(Tabla 2). 
 
 

Figura 2: Ensayo de cultivos duales. 



Tabla 1: Porcentaje de inhibición de los aislamientos Trichoderma spp. frente a los fitopatógenos 
del ensayo mediante el uso de membranas 

Inhibición (%) R. solani* B. cinerea* S. sclerotiorum* F. oxysporum* 

> 80 21 19 33 0 
80-60 26 22 8 22 
60-40 4 6 16 9 
< 40 9 13 3 29 

*Número de cepas con el porcentaje de inhibición entre los rangos establecidos. 
Con S. sclerotiorum, en el caso del ensayo mediante membranas (Tabla 1), la 
mayoría de los aislamientos de Trichoderma spp. son capaces de inhibir su 
desarrollo con unos porcentajes superiores al 80 %. Sin embargo en el caso de 
cultivo dual (Tabla 2), sucede lo mismo que con los otros dos patógenos antes 
mencionados, pues la mayoría de los aislamientos del agente de biocontrol se 
sitúa en el rango 60-40 %. 
 
En el caso de F. oxysporum los porcentajes de inhibición en ambos ensayos se 
reducen respecto a los otros fitopatógenos. En el caso del ensayo mediante 
membranas (Tabla 1), la mayoría se encuentra en un rango inferior a 40 %, 
aunque existen aislamientos en el rango de 80-60 % que son capaces de inhibir 
su desarrollo. En el ensayo mediante cultivos duales (Tabla 2), la mayoría de los 
aislamientos se encuentran en el rango inferior del 40 %. Como sucede en el otro 
ensayo, existen aislamientos que inhiben su desarrollo entre el rango 60-40 %. 
 
Tabla 2: Porcentaje de inhibición de los aislamientos Trichoderma spp. frente a los fitopatógenos 
del ensayo de cultivo dual. 

Inhibición (%) R. solani* B. cinerea* S. sclerotiorum* F. oxysporum* 

> 80 0 0 0 0 
80-60 1 5 0 0 
60-40 39 39 43 18 
< 40 20 16 17 42 

*Número de cepas con el porcentaje de inhibición entre los rangos establecidos. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
Se ha comprobado que los aislamientos de Trichoderma son capaces de 
controlar, en condiciones in vitro, aunque con diferencias en los porcentajes de 
inhibición, a los fitopatógenos R. solani, S. sclerotiorum, B. cinerea y F. 

Figura 3: Ejemplos de los resultados in vitro. A) Ensayo de cultivo dual de R. solani (izquierda) y un 
asilamiento de Trichoderma (derecha); B) Ensayo de cultivo dual de B. cinerea (izquierda) y un 
asilamiento de Trichoderma (derecha); C) Ensayo de cultivo dual de S. sclerotiorum (izquierda) y un 
asilamiento de Trichoderma (derecha); D) Ensayo de cultivo dual de F. oxysporum (izquierda) y un 
asilamiento de Trichoderma (derecha); E) Desarrollo de un aislamiento de Trichoderma en el ensayo de 
cultivo mediante membranas. 
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oxysporum. La actividad antagónica in vitro de los aislamientos de Trichoderma 
constituye un indicativo inicial de su actividad biológica contra hongos 
fitopatógenos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: patógeno, cultivo dual, cultivo mediante membranas, agente 
de biocontrol, alubia. 
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RESUMO 
 

As orquídeas são consideradas como uma riqueza singular para o mundo da 
botânica pela grande diversidade de espécies, elas vem se destacando 
positivamente nos últimos anos no setor de floricultura. Apesar de serem 
consideradas rústicas com relação ao cultivo e manejo, são suscetíveis a um 
número considerável de doenças. Este trabalho teve como objetivo: comprovar os 
postulados de Koch para os fungos e oomicetos considerados patogênicos. As  
coletas foram realizadas em seis municípios diferentes no sul da Bahia. O 
isolamento e a identificação foram feitos no Laboratório de Biodiversidade de 
Fungos da CEPLAC. Os sintomas das doenças apareceram em três dias para P. 
palmivora e Glomerela cingulata, e sete dias para P. capitalensis.  
 
Palavras-chave: Orchidaceae, Phytophthora palmivora, Glomerela cingulata, 
Phyllosticta. capitalensis. 

ABSTRACT 
 
The orchids are considered as a singular treasure for the world of botany by the great 
diversity of species, they have been highlighting positively in recent years in the 
sector of flowers. Despite being considered rustic with relation to cultivation and 
management, are susceptible to a large number of diseases. This study aimed to: 
demonstrate Koch's postulates for the fungi and Oomycetes considered pathogenic. 
The collections were carried out in six different municipalities in the south of Bahia. 
The isolation and identification were performed in the Laboratory of Biodiversity of 
Fungi CEPLAC. The symptoms of the diseases appeared in three days for P. 
palmivora and Glomerela cingulata, and seven days for P. capitalensis. 
 
Keywords: Orchidaceae, Phytophthora palmivora, Glomerela cingulata, Phyllosticta. 
Capitalensis. 



INTRODUÇÃO 
 

A família Orquidaceae compreende 800 gêneros, 35.000 espécies e 120.000 
híbridos (SOUZA & LORENZI, 2005). Segundo SUTTLEWORTH et al., (1982) as 
orquídeas constituem uma grande e interessante família de plantas superiores, 
distribuídas no mundo todo, que merecem mais dedicação e estudos do que 
realmente recebem. A beleza das espécies espontâneas e a elegância dos híbridos 
são unanimemente reconhecidas, bem como seu grande interesse científico como 
grupo único e altamente desenvolvido de plantas. Alem disso, são rústicas e podem 
ser cultivadas, estudadas e apreciadas por qualquer amador interessado. Esta 
família talvez seja a mais interessante de todas as famílias de plantas, 
principalmente por apresentar imensa variação morfológica e extensa distribuição 
geográfica de suas espécies. 

Historicamente a cultura das orquídeas começou no Extremo Oriente, 
especificamente no Japão e na China por volta de quatro mil anos. A palavra 
chinesa para orquídea (lan) já aparece no herbário chinês desde então. Entretanto, 
não se sabe ao certo quando ela passou a ser cultivada pelo homem, e nem se este 
cultivo foi motivado por razões estéticas ou medicinais (SAMPAIO et al. 2010). Além 
do interesse botânico as orquídeas são importantes fornecedoras de aromas e 
outros produtos relevantes para as indústrias de cosméticos e de alimentos. Elas 
desenvolvem-se desde o Ártico até os Trópicos, tanto ao nível do mar quanto nas 
grandes altitudes (FARIA et al. 2010). 

Segundo NOGUEIRA (2004), várias espécies de orquídeas atraem a atenção 
de colecionadores e das floriculturas. O mercado mundial movimenta por volta de 
210 milhões de dólares em orquídeas por ano, sendo a Tailândia, o maior produtor, 
exportando mais de 26 milhões de dólares por ano. O mercado brasileiro movimenta 
cerca de 70 milhões de reais. No entanto, apesar do crescimento de 25% da 
demanda interna, em 2003, o Brasil exportou cerca de 79 mil dólares, embarcando 
quase 9000 unidades para diversos países. A floricultura brasileira ainda carece de 
muitos subsídios científicos e tecnológicos para que possa atingir valores 
econômicos condizentes com a grande diversidade biológica e valor ornamental 
apresentado pela família Orchidaceae no país.  

Existem no Brasil 33 gêneros e 1636 espécies endêmicos (BARROS, et al., 
2015). O Brasil é um dos países mais ricos em orquídeas, tanto em diversidade, 
como em quantidade de espécies, comparável apenas à Colômbia e ao Equador. No 
Brasil a distribuição geográfica está em todo território brasileiro abrangendo as 
regiões o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com maiores domínios 
fitogeográficos na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa (BARROS, 
et al., 2015). Na Bahia o cultivo comercial ainda é mínimo sendo feito quase que 
totalmente por orquidófilos e amadores que apreciam a peculiaridade e beleza 
dessas plantas, com exceção da região de Camaçari onde existem alguns 
orquidários com produção comercial. 

As orquídeas, apesar de serem consideradas relativamente rústicas com 
relação ao cultivo e manejo são suscetíveis a um número considerável de doenças 
(GLORIA et al., 2003 e FARIA et al., 2010). 

Na orquidocultura algumas enfermidades podem colocar em risco a produção, 
depreciando esteticamente as plantas ou mesmo destruindo-as (BARROS, 2009).  

Estudos feitos por KLEIN (2008) relacionam os seguintes fungos e omicetos 
causadores de doenças em orquídeas: Pythium ultimumTrow e Phytophthora 
cactorum (Lebert & Cohn.) J. Schöt.; murcha de  fusarium  causada por Fusarium 



oxysporum Schletend, f.sp. cattleyae V. Foster; antracnose causada por 
Colletotrichum gloeosporioides Penz.; ferrugem causada por Sphenospora 
kevorkianii Linder (Uredo nigropunctata P.Henn.), S. mera Cumm; S. saphena 
Cumm.; Uredo epidendri P. Henn, Uredo behnickiana P. Henn. e Hemileia oncidii 
Griffon & Malbl.; mofo cinzento causado por Botrytis cinerea Pers. e Botrytis sp.; 
mancha de cercospora causado por Cercospora odontoglossi Prill. & Delacr., C. 
angraeci, C. dendrobii, C. epipactidis, C. persisteriae e Cercospora spp.; murcha de 
sclerotium causada por Sclerotium rolfsii Sacc.; manchas foliares causadas por 
Phyllosticta capitalensis Henn.; podridão das raízes causada por Rhizoctonia solani 
Kuhn; podridão de raízes causada por Cylindrocarpon radicicola.Wr.; podridão de 
raízes causada por Cylindrocladium sp.; mancha foliar causada por Fusarium 
moniliforme Sheldon; mancha do bulbo causada por Diplodia sp.; mancha causada 
por Macrophoma sp.; outras manchas foliares causadas por Selenophoma dendrobii 
Abiko e Pestalotiopsis sp.; crosta negra da baunilha causada por Mycoleptodiscus 
indicus (V.P. Sahni) B. Sutton; mancha aquosa ou mancha marrom causada por 
Acidovorax cattleya (syn. Pseudomonas cattleyae (Pav.) Sav.); podridão mole 
causada por Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum e Dickeya 
chrysanthemi; e as viroses causadas por: Cymbidium mosaic virus�CymMV, 
Odontoglossum ringspot virus.�ORSV, Orchid fleck virus�OFV, Cucumber mosaic 
virus�CMV, Dendrobium vein necrosis virus�DVNV, Tomato ringspot virus�ToRSV, 
Bean yellow mosaic virus�BYMV, Calanthe mild mosaic virus�CalMMV, Ceratobium 
mosaic  virus�CerMV, Clover yellow vein virus�ClYVV (=Dendrobium mosaic virus), 
Dasheen mosaic virus�DsMV, Cypripedium chlorotic  streak  vírusCypCSV 
(=Cypripedium necrotic leafstripe virus), Habenaria mosaic virus�HaMV, Turnip 
mosaic virus�TuMV, Vanilla mosaic virus�VanMV, Vanilla necrosis virus 
(=Watermelon mosaic virus WMV), Dendrobium leaf streak virus�DLSV (=Orchid 
fleck virus�OFV), Laelia red lefspot virus�LRLV (=Orchid fleck vírus�OFV), 
Cymbidium ringspot virus�CymRSV, Impatiens necrotic spot virus�INSV, Tomato 
spotted wilt virus�TSWV, Tobacco rattle vírus�TRV, Phalaenopsis chlorotic spot 
virus�PhCSV, Cypripedium  calceolus  vírus�CypCV; além do ataque de nematóides 
do gênero Aphelenchoides: A. bessey Christie (1942); A. fragariae (Ritzema Bos, 
1891) Christie 1932; A. ritzemabosi (Swartz, 1911) Steiner &Buhrer, 1932 e do 
gênero Pratylenchus: P. scribneri Steiner, 1943. 

 Os prejuízos maiores causados à orquidicultura decorrem dos danos 
irreversíveis e da perda de qualidade de suas folhas, pseudobulbos e flores (FARIA 
et al., 2010). A correta identificação dos agentes causais é, portanto, de suma 
importância para que um manejo adequado seja estabelecido, minimizando as 
perdas (BARROS, 2009). O presente trabalho, portanto, objetivou a identificação de 
fungos e oomiceto patogênicos em orquídeas no sul da Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MATERIAIS E MÉTODO 
 
Áreas das coletas 
 

As coletas foram realizadas em seis municípios (Itabuna, Ibicuí, Itororó, 
Ilhéus, tapebi e Jussari) do sul da Bahia. As folhas e plantas foram provenientes de 
orquidário a céu aberto e sob árvores (Ilhéus); orquidário ripado e telado (Itapebi); 
orquidário improvisado sobre cobertura residencial (Itabuna); orquidários em quintais 
(Ibicuí, Itororó); árvores povoadas natural e artificialmente (Jussari).   
 

 

 
Tabela 1: Tipos de cultivo de orquídeas no sul da Bahia - (A, B e C) Árvores povoadas artificialmente e natural; (D 
e E) Orquidário ripado e telado; (F) Orquidário sobre telhado; (G e H) Orquidário em quintais; (I) Orquidário a céu 
aberto. 
 

As coletas de Itapebí, Ilhéus, Itabuna e Jussari foram realizadas em área de 
Mata Atlântica enquanto que as de Itororó e de Ibicuí em área de transição entre 
Mata Atlântica e áreas caracterizadas por vegetação rasteira e capoeiras. 

 
Isolamento  

 
As plantas com sintomas e sinais de doenças foram levadas para o 

Laboratório de Biodiversidade de Fungos do Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC) 
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), onde foram 
lavadas com sabão neutro em água corrente e em seguida foram cortadas em 
fragmentos de 5 milímetros. Os fragmentos foram desinfetados em álcool 70% por 2 
minutos, hipoclorito de sódio a1% por 2 minutos, lavados por 4 vezes em água 



destilada e esterilizada (ADE)  e transferidos para placas de Petri com meio de 
batata-dextrose-agar (BDA). Após o aparecimento das colônias estas foram 
purificadas e identificadas quanto à espécie. 
 

                           
 

       
 

                            
Figura 2: Metodologia utilizada para isolar fungos e oomicetos patogênicos. (A) Sintomas em folhas;(B) 
Fragmentos de folhas; (C) Desinfestação; (D) Plaqueamento; (E) Crescimento de colônias; (F) Culturas 
purificadas. 
 
 

Identificação  
 
As identificações genéricas e específicas foram feitas a partir de culturas 

puras dos fungos em meios BDA, em placas de Petri, com cinco a 30 dias de 
crescimento. A caracterização morfológica foi procedida através de observações das 
características macroscópicas das colônias e microscópicas das estruturas 
somáticas e reprodutivas. Com o auxílio de chaves taxonômicas existentes na 
literatura especializada chegou-se à identificação dos gêneros, enquanto que as 

A B 

D C 

E F 



espécies foram identificadas comparando-se as descrições específicas (ARX; 
MULLER, 1954; GUBA, 1961; MULLER; ARX, 1962; SEIFERT at al., 2011). 
 
Teste de patogenicidade  
 

As plantas sadias para o uso no teste de patogenicidade foram mantidas em 
casa-de-vegetação. Folhas destacadas ou não foram inoculadas com discos de 5 
mm de diâmetro provenientes de culturas do patógeno após seis dias de 
crescimento em BDA. O inóculo (discos de cultura) foi depositado nas superfícies 
adaxial e abaxial das folhas, após lavagem das mesmas com sabão neutro em água 
corrente. Metade das inoculações foi feitas em folhas íntegras e o restante com 
folhas com ferimento feito com agulhas histológicas. Após a inoculação as folhas 
destacadas e as plantas inoculadas foram incubadas em câmara-úmida por 48 h. 

 

                         
 

                    
Figura 3: Metodologia utilizada para teste de patogenicidadde. (A) Cultura do patógeno; (B e C) Folhas sadias 
antes da inoculação; (D) Folhas inoculadas. 
 

Foram feitas avaliações diárias nas folhas e planatas inoculadas para 
observação do aparecimento de sintomas. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram feitos 332 isolamentos, dos quais foi possível identificar 210 isolados 

pertencentes a 24 espécies fungicas e uma espécie de oomiceto, em seis 
municípios da região sul da Bahia. Os outros 122 isolados não produziram estruturas 
de reprodução nem esporos em meio de cultura sendo considerados como �Mycelia 
sterlla�.Foram identificadas 24 espécies fúngicas e uma espécie de oomiceto 
coletadas em seis municípios da região sul da Bahia. Dos isolados identificados em 



nível de espécies, nove foram testados (Phyllosticta captalensis, Phytophthora 
palmivara, Glomerella cingulata, Fusarium aff oxysporum, Pestalotiopsis sp., 
Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum gloesporioides, Guignardia endophyllicola 
e Nigrospora sacchari). Apenas Phyllosticta capitalensis, Glomerela cingulata e 
Phytophthora palmivora causaram lesões necróticas e podridão negra tanto na face 
abaxial quanto adaxial das folhas de Cattleya inoculadas com ferimentos em folhas  
destacadas e não destacadas. As inoculações sem ferimento não causaram lesões 
em nenhuma das faces das folhas destacadas ou não destacadas. 
 

 
Figura 3: Inoculação em folhas destacadas de Cattleya � (A) Sintomas causado por Phyllosticta  capitalensis (C)  
Phytophthora  palmivora e  (E)  Glomerella  cingulata;  (B,  D  e  F) Testemunhas não inoculadas. 

 
 

Após as inoculações os sintomas apareceram em três dias para P. palmivora 
e Glomerela cingulata, e sete dias para P. capitalensis. O reisolamento dos 
patógenos foi realizado oito dias após o aparecimento dos sintomas. Verificou-se 
que as culturas reisoladas eram idênticas às culturas isoladas. 

As espécies de Glomerella estão presentes nas regiões tropicais e 
subtropicais do mundo, causando perdas significativas em várias colheitas, 
principalmente em fruteiras (GARRIDO & SÔNEGO, 2003). Glomerella cingulata 
causa manchas foliares em Heliconia spp., Calathea Burle  Marx, Musa coccínea e 
em Strelitzia sp. (COSTA, 2007). No Brasil segundo MENDES (2012), existem cerca 
de 65 hospedeiros inclusive em orquídeas. Neste trabalho G. cingulata foi 
encontrada em: Cattleya, Gongora, Octomeria e Phaleanopsis. O gênero Guignardia 
causa várias doenças vegetais, inclusive à mancha preta dos citros (KIMATI  et  al., 
1997).  Estudos feitos por COSTA (2007) encontrou o gênero Guignardia associada 



a plantas de helicônia. No Brasil são registrados apenas oito hospedeiros inclusive 
orquídeas para a espécie Guignardia endophyllicola (MENDES, 2015) a mesma 
encontrada no presente trabalho. O fungo Phyllosticta sp. foi  encontrado causando 
pequenas manchas nas folhas de Denfal sp. (SOUSA et al., 2009). Estudos feitos 
por SILVA (2008) com orquídeas do Brasil encontraram pela primeira vez o fungo 
Phyllosticta captalensis, essa mesma espécie foi encontrada nesse presente 
trabalho associada aos seguintes gêneros de orquídeas: Arachnis, Bulbophyllum, 
Cattleya, Encyclica, Epidendrum, Maxillaria, Pleurothallis e em outros não 
identificados causando doenças sobre folhas e pseudobulbos de Bifrenaria 
harrisoniae.  

O gênero Phythophtora causa danos severos. Em viveiros na cidade de 
Ituberá foi diagnosticada podridão das folhas e inflorescência de antúrios causada 
por P. citrophthora (PAIM et al., 2006). A espécie P. nicotianae causa necrose em 
bulbos de lírio da paz (FISCHER et al., 2004). Na china, essa mesma espécie 
infectou a orquídea Dendrobium candidum (ZHANG et al., 2008). A espécie P. 
palmivora é citada por MENDES (2015) em 11 hospedeiros. A espécie de 
Phythophtora comumente relatada como causadora de podridão negra em 
orquídeas é P. cactorum (FARIA, 2010).  

Os achados deste trabalho vêm reafirmar a grande importância do 
conhecimento das espécies fungicas e de oomicetos existente em Orchidaceae no 
bioma Mata Atlântica do sudeste baiano e entorno.   

 
 
CONCLUSÕES 
 

v         Phytophthora palmivora foi o patógeno mais importante causando surtos de 
podridão negra em orquidário. 

 
v Glomerella cingulata, Phyllosticta capitalensis e Phytophthora palmivora foram 
encontrados pela primeira vez em Cattleya ssp. na Bahia. 
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RESUMO: O sisal, importante cultura da região semiárida, vêm declinando a produção 
da fibra devido à podridão vermelha, causada pelo Aspergillus niger. Nos últimos anos 
tem crescido a busca por produtos naturais na agricultura para o controle desses e de 
outros fitopatógenos. Este trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito do óleo 
essencial de Lippia origanoides H.B.K sobre o crescimento micelial e germinação de 
esporos de Aspergillus niger van Tieghem. O experimento foi conduzido utilizando o 
delineamento inteiramente casualizado com cinco concentrações (0,125, 0,25, 0,5, 1 e 
2 ! mL-1), dois controles (BDA e BDA+ tween) e 6 repetições. O óleo essencial foi 
obtido pelo método da hidrodestilação. No teste in vitro, para inibição do crescimento 
micelial, os óleos essenciais foram incorporados ao meio BDA.. Para germinação dos 
conídios, foram utilizadas placas de microtitulação. O óleo essencial de L. origanoides 

inibiu 95% o crescimento micelial do Aspergillus niger e a germinação dos esporos foi 
reduzida à medida que aumentou a concentração do óleo essencial. Conclui-se que 
óleo essencial de L. origanoides possui potencial para o controle de A. niger. 

PALAVRAS-CHAVE: óleo essencial, fitopatógeno, sisal 

 

ESSENTIAL OIL OF Lippia origanoides H.B.K IN THE CONTROL OF Aspergillus 

niger 

SUMMARY: The sisal, an important crop of the semiarid region, is reducing its annual 
production of fiber due to the bole rot caused by Aspergillus niger. Due to the damages 
caused to the environment by the use of synthetic products, the demand for natural 
products in agriculture is increasing for the control of these phytopathogens. The 



 
 

present work intended to evaluate the effect of Lippia origanoides H.B.K. essential oil 
over the mycelia growth and spore germination of Aspergillus niger van Tieghem. The 
experiment was conducted using an experimental outline completely randomized, with 
five concentrations (0.125; 0.25;0.5; 1 and 2 !g mL-1), two controls (PDA and PDA plus 
tween) and six repetition. The essential oil extractions by hydro-distillation. In the in 

vitro evaluation, for the growth mycelia inhibition, essential oil were incorporated in 
PDA.. For the conidia germination were used plates of microtiter. Regarding mycelia 
growth, the results demonstrated that the essential oil of L. origanoides inhibited 95% 
of A. niger growth and spores germination was reduced with the concentration applied 
of essential oil. It was concluded that the use of L. origanoides essential oil possess 
potentialities in the control of A. niger. 

Keywords: essential oil, phytopathogen, sisal 

 
INTRODUÇÃO 
 
Em decorrência dos problemas ambientais e os efeitos tóxicos provocados por 
produtos sintéticos, os estudos voltados para o uso de substâncias naturais são 
cada vez mais crescentes. Os óleos essenciais podem ser uma alternativa no 
controle de insetos-pragas e doenças causadas por fungos, nematoides, vírus 
e bactérias, e estes ainda podem ser associados às práticas de manejo 
integrado de doenças, podendo atender à grande demanda atual por produtos 
para a produção agroecológica de alimentos (SILVA et al., 2010). 
Trabalhos realizados com óleos essenciais evidenciam o potencial das plantas 
medicinais no controle de fitopatógenos. Tzortzakis e Economakis (2007) 
verificaram o controle do Colletotrichum coccodes, Botrytis cinerea, 
Cladosporium herbarum, e Rhizopus stolonifer com uso do óleo de 
Cymbopogon citratus.. Soylu et al. (2010) também identificaram a ação do óleo 
de Origanum syriacum, Lavandula stoechas e Rosmarinus officinalis na inibição 
do crescimento de Botrytis cinerea. Gupta et al. (2011) avaliando seis espécies 
medicinais (Mentha arvensis, Carum capticum, Cymbopogon citratus, Eugenia 
caryophyllata, Cedrus deodara e Eucalyptus globulas) contra Meloidogyne 
incognita e Fusarium oxysporum obtiveram resultados positivos no controle em 
baixas concentrações do óleo essencial. Kedia et al. (2014) constataram 
atividade inseticida do óleo essencial de Mentha spicata no controle de 
Collosobruchus chinensis. 
O óleo essencial do alecrim do tabuleiro (Lippia origanoides H.B.K) apresenta 
atividade biológica comprovada contra micro-organismos patogênicos 
principalmente pela presença dos monoterpenos e sesquiterpenos 
(HYLDGAARD et al., 2012). Contudo, apesar do potencial dessa espécie no 
controle de patógenos, não foi possível encontrar na literatura estudos voltados 
para o seu uso no controle de fitopatógenos.  
As perdas da produção das principais culturas, relacionadas ao ataque de 
pragas, incluindo insetos, nematoide e vírus é estimada em até 50% 
(PIMENTEL et al., 1991;. OERKE, 2006), sendo que cerca de 70% das 
doenças de plantas são ocasionadas por fungos (LEVETIN & 
MCMAHON,2003). Na cultura do sisal (Agave sisalana), espécie de grande 



 
 

importância econômica e social para os agricultores da região semiárida 
(CONSOLI et al., 2009), a realidade não é diferente, em virtude dos prejuízos 
causados pelo Aspergillus niger. Esse fungo, agente etiológico da podridão 
vermelha, vêm causando o declínio da produção anual da fibra de sisal 
(SOARES et. al., 2006). Essa doença encontra-se disseminada em 100% dos 
plantios na Bahia, com incidência média variando de 5 a 40% (ABREU, 2010).  
Considerando que as pesquisas de controle de doenças fúngicas por meio do 
emprego de óleos essenciais tem crescido consideravelmente nos últimos anos 
(DINIZ et al., 2008), e que a exploração da atividade biológica de compostos 
secundários presentes nos óleos essenciais de planta pode constituir uma 
forma efetiva de controle de doenças em plantas cultivadas. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial sobre o 
crescimento micelial e germinação de esporos de Aspegillus niger, isolado do 
sisal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. O isolado de Aspergillus niger van Tieghem 
foi obtido de plantas de sisal com sintomas de podridão vermelha.  
Para extração do óleo essencial amostras de 100g de folhas+ inflorescência 
previamente secas e trituradas rapidamente em liquidificador industrial foram 
adicionadas em balão de vidro de 5 litros contendo água destilada em volume 
suficiente para cobertura total do material vegetal, iniciando o processo de 
hidrodestilação. Foram adotados aparatos do tipo Clevenger graduados, 
acoplados a balões de vidro, que foram aquecidos por mantas térmicas 
elétricas com termostato. O processo de extração foi conduzido durante 3 
horas, contadas a partir da condensação da primeira gota, sendo verificado o 
volume de óleo extraído na coluna graduada do aparelho de Clevenger. Com 
objetivo de remover a água residual foi adicionado ao óleo essencial sulfato de 
sódio anidro para evitar perdas por hidrólise durante o armazenamento. 
Posteriormente, com o uso de pipeta do tipo Pasteur, o óleo foi acondicionado 
em frasco de vidro de 2 mL envolto com papel alumínio, etiquetado e 
armazenado em congelador comercial a -5 ºC ao abrigo da luz. 
Para a análise da composição química, 20 mg do óleo essencial foram 
previamente diluídos em 1 mL de acetato de etila. Na análise por CG/DIC foi 
utilizado um Cromatógrafo Shimadzu® CG-2010 equipado com injetor 
automático AOC-20i, coluna capilar Rtx-5 (30 m x 0.25 mm), espessura do 
filme 0.25 !m, temperatura do injetor 220 °C e do detector 240 °C, hélio como 
gás de arraste (1.2 mL min-1), com programa de temperatura do forno de 60 a 
240 °C a 3 °C.min-1, mantendo a 240 °C por 20 min, split de 1:20, volume de 
injeção de 1 uL. 
As análises por CG/EM foram realizadas em Cromatógrafo Shimadzu® CG-
2010 acoplado a Espectrômetro de Massas CG/MS-QP 2010 Shimadzu®, com 
injetor automático AOC-20i, coluna capilar DB-5ms (30 m x 0.25 mm), 
espessura do filme 0.25 !m, temperatura do injetor 220°C, gás de arraste hélio 
(1 mL min-1), temperatura da interface e da fonte de ionização 240°C, energia 



 
 

de ionização 70 eV, corrente de ionização 0.7 kV e programa de temperatura e 
split semelhante a descrita acima.  
A identificação dos constituintes foi realizada através do cálculo do índice de 
Kovats de cada um dos picos e pelos dados de espectrometria de massas. Os 
índices foram calculados com a utilização de cromatogramas obtidos pela co-
injeção da amostra com uma série homóloga de n-alcanos (C8 a C24). Cada 
pico do cromatograma foi também identificado pelo seu espectro de massas, 
pela comparação com a biblioteca do equipamento, pela consulta da literatura 
especializada (ADAMS, 2007; JOULAIN e KONIG, 1998) e pela injeção de 
padrões. Já a quantificação dos constituintes identificados foi obtida com base 
nas áreas dos picos cromatográficos correspondentes utilizando-se o método 
da normalização. 
Para determinação do crescimento do fungo foi utilizado discos de micélio com 
5 mm de diâmetro e transferidos para as placas de Petri contendo o meio BDA 
com as diferentes concentrações do óleo essencial (0.125, 0.25,0.5, 1 e 2 !L. 
mL-1). As placas foram incubadas em BOD a 28±2ºC e as culturas foram 
avaliadas a cada 48 horas, a partir da instalação do experimento, por meio da 
medição do diâmetro da colônia com uma régua milimetrada, em dois sentidos 
diametralmente opostos. 
Para avaliar a inibição da germinação de esporos de A. niger, foram 
adicionadas ao meio batata dextrose (BD) as concentrações do óleo essencial 
(0.125, 0.25, 0.5, 1 e 2 !L. mL-1). Posteriormente adicionou-se 150 !L do meio 
BD contendo as frações, em poços de placas de microtitulação e 150 !L da 
suspensão de esporos de Aspergillus niger na concentração 106 conídios mL-1. 
As placas foram incubadas a 28,5 °C em câmara de crescimento tipo BOD. Os 
controles negativos foram constituídos de tween e meio de cultura BD (Batata-
dextrose) sem adição do óleo essencial. A avaliação foi por meio da contagem 
aleatória dos esporos, registrando-se o número de esporos germinados e não 
germinados no total de 100 esporos, após a adição de uma gota de lactofenol, 
em todos os tratamentos, para paralisar a germinação de esporos. A adição do 
lactofenol ocorreu no momento em que o tratamento controle apresentou 50% 
de esporos germinados. Foi considerado como esporo germinado aquele cujo 
tubo germinativo apresentava o comprimento superior ao dobro do diâmetro do 
esporo.  
Os dados foram interpretados estatisticamente por análises de variância pelo 
teste de F e regressão. As análises foram realizadas com auxilio do programa 
SISVAR (FERREIRA, 2000).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram identificados 27 compostos do óleo essencial das folhas de Lippia 
origanoides, divididos entre monoterpenos e sesquiterpenos (Tabela 1). os 
compostos carvavrol (58,60%), "-cimeno (6,30%),(E)-cariofileno (4,20%), #-
terpineno (4,0%), timol (4,0%) e linalol (3,10%)  foram os componentes 
majoritários do óleo essencial de Lippia origanoides (Figura 1). 
 



 
 

Tabela 1 Componentes químicos identificados e seus respectivos índices de Kovats 
calculados (IKC), índices de Kovats da literatura (IkL) do óleo essencial de Lippia 
origanoides H.B.K. 
 



 
 

Figura 1: Compostos majoritários de Lippia origanoides 
 
A presença do carvacrol, "-cimeno e timol, conferem a esta espécie o uso 
medicinal e atividades biológicas comprovadas contra micro-organismos 
patogênicos (HYLDGAARD et al., 2012).  
A fim de determinar a atividade biológica do óleo essencial de Lippia 
origanoides foram avaliadas a porcentagem de inibição do crescimento micelial 
e porcentagem de germinação de esporos. Na Tabela 1 são apresentados os 
dados de inibição do crescimento micelial do Aspergillus niger.  
De acordo com os dados observados, o fungo cresceu no tratamento controle, 
onde não foi identificado porcentagem de inibição. Entretanto, a adição do óleo 
essencial reduziu significativamente o crescimento do fungo (Figura 2). O óleo 
essencial de Lippia origanoides proporcionou 95% de inibição do crescimento 
micelial do Aspergillus niger independentemente da concentração utilizada. Na 
menor concentração testada (0,125 µL. mL-1), foi possível verificar a ação do 
óleo inibindo significativamente o crescimento do fungo (Tabela 2). Resultados 
semelhantes foram encontrados por Martins et al. (2010), onde os autores 
verificaram que o óleo de Melaleuca arternifolia reduziu o crescimento micelial 
dos fungos Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum e Alternaria 
alternata, a partir da concentração de 0,2% incorporada ao meio de cultura. 
Hillen et al. (2012), em estudos realizados com óleo essencial de alecrim 
(Rosmarinus officinalis) também verificaram inibição do crescimento micelial de 
Rhizoctonia solani em todas as concentrações (20, 40, 60, 100, 200, 500 e 
1000 !L mL-1) testadas. 
 



 
 

 
Tabela 2: Porcentagem de inibição do crescimento micelial do Aspergillus niger  
 

 
 
A eficiência do óleo essencial Lippia origanoides sobre a inibição da 
germinação de A. niger é apresentada na Figura 3. Os dados obtidos indicam 
que o potencial inibitório do óleo essencial na germinação do esporo foi 
evidenciado à medida que aumentou a concentração do óleo essencial. A partir 
da concentração de 1 µL mL-1 do óleo essencial de Lippia origanoides, ocorreu 
em média 98% da inibição de germinação dos esporos. Em experimento 
realizado com outras espécies medicinais os resultados de germinação 
atingiram 100% de inibição. Estudos feitos por Silva e Bastos (2007) com Piper 
dilatatum, Piper callosum e Piper marginatum var. anisatum, nas concentrações 
de 0,4 e 0,5!L mL-1 encontraram 100% de inibição na germinação de 
basidiosporos de Crinipellis perniciosa, agente etiológico da vassoura-de-bruxa 
do cacaueiro Nas espécies de Cymbopogon nardus e Thymus vulgaris também 
foi possível verificar a inibição total da germinação dos uredinosporos de 
Phakospsora pachyrhizi, agente etiológico da ferrugem da soja (MEDICE et al. 
2007). Souza Júnior et al. (2009) também observaram que os óleos essenciais 
de Lippia sidoides Cham e Lippia citriodora Kunth  nas concentrações 1, 3, 5 e 
10 µg mL-1 inibiram em 100% a germinação dos esporos de Colletotrichum  
gloeosporioides. Já Kumar et al. (2014) em estudos com diferentes espécies do 
gênero Erigeron, não observaram a inibição total da germinação dos esporos, 
contudo houve uma inibição significativa entre 78 a 97,5% na concentração 
2000 mg mL-1 sob o Fusarium  oxysporum, Rhizoctonia solani e Sclerotinia 
sclerotiorum. 



 
 

Apesar das menores concentrações inibirem em torno de 95% o crescimento 
do fungo, o mesmo não foi observado para germinação de esporos, onde foi 
possível observar 35% de inibição. Segundo French (1992), os compostos 
químicos presentes em substâncias voláteis podem estimular ou inibir o 
desenvolvimento e a germinação de esporos de fungos em determinadas 
concentrações 
.  
 

 
 Figura 3: Porcentagem de inibição da germinação de esporo do Aspergillus.  
 
Segundo FRENCH (1992), os compostos químicos presentes em substâncias 
voláteis podem estimular ou inibir o desenvolvimento e a germinação de 
esporos de fungos em determinadas concentrações. 
De acordo com Fontenelle et al. (2007) os principais constituintes de óleos 
essenciais extraídos de plantas que exercem atividade antifúngica importante 
são compostos fenólicos como o timol, carvacrol ou eugenol. O composto 
majoritário identificado neste estudo foi o carvacrol. A forte ação exercida pelo 
óleo essencial de L. origanoides sobre o desenvolvimento micelial de A niger 
provavelmente ocorreu devido à presença desse composto. Entretanto, pode 
estar associada também à presença de outros componentes, incluindo os 
minoritários. Segundo Montanari et al. (2011), os constituintes minoritários do 
óleo essencial da espécie são críticos e podem influenciar a atividade 
antimicrobiana através de um efeito sinérgico, potencializador ou antagônico. 
De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que os testes in vitro 
indicam o potencial de uso do óleo essencial de Lippia origanoides H.B.K para 
o controle de Aspergillus niger. 
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INTRODUÇÃO 
 
A utilização de plantas medicinais no tratamento e na cura de várias enfermidades 
está presente na cultura de grande parte da população desde o início da civilização, 
sendo uma atividade muito comum e altamente difundida. Com a evolução do 
conhecimento científico, intensificaram-se os estudos das plantas medicinais, 
relacionando a sua composição química com os seus efeitos terapêuticos, 
confirmando, muitas vezes, a sua utilização popular. (BEZERRA, 2008; VEIGA 
JUNIOR et al, 2005).  
 
No Brasil, várias pesquisas foram realizadas, não só quanto a aspectos fitoquímicos, 
mas também quanto à atividade biológica de plantas que ocorrem nos diferentes 
ecossistemas brasileiros. O estudo de plantas no país é importante para contribuir 
com o conhecimento fitoquímico e comprovação das propriedades terapêuticas e 
segurança de muitas espécies utilizadas popularmente, uma vez que o Brasil 
oferece grande biodiversidade e muitas das quais ainda não foram estudadas 
(ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006; MELENDÉZ; CAPRILES, 2006). 
 
No semiárido nordestino, cuja vegetação predominante é a caatinga, muitas plantas 
nativas ou exóticas são potencialmente ricas em propriedades medicinais, porém, 
pouco exploradas ainda pela ciência. A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret, 
popularmente conhecida como jurema-preta, é uma leguminosa da subfamília 
Mimosoideae (Fabaceae), muito utilizada para fins medicinais por comunidades 
indígenas e populações locais da região nordeste. Está disseminada nos estados do 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 
(Figura 1) (MAIA, 2004; NUNES et al, 2008; OLIVEIRA et al, 1999). 
 
Na medicina popular, as cascas do caule e da raiz da jurema-preta são utilizadas 
principalmente por comunidades indígenas e populações da região nordeste do 
Brasil no tratamento de diversas enfermidades, como queimaduras e inflamações 
(BEZERRA, 2008). Segundo Maia (2004), há pesquisas que demonstram seu 
potencial antimicrobiano, analgésico, regenerador de células, antitérmico e 
adstringente peitoral. O uso das cascas, na forma de pó seco, tem-se mostrado 
eficaz no tratamento tópico de eczemas e inflamações bem como na cicatrização de 



feridas e até mesmo no tratamento de doença venosa e úlcera de perna (SOUZA et 
al, 2008; TELLEZ; DUPOY DE GUITARD, 1990). 
 
A jurema-preta é não somente designativa de uma espécie botânica, mas também 
de uma planta sagrada para os povos indígenas, sendo utilizada tradicionalmente 
como bebida ritual e religiosa, conhecida como �vinho da jurema� (CAMARGO, 
2001).  
 
A composição química da M. tenuiflora tem atraído um considerável interesse, 
principalmente devido à presença de alcaloides indólicos, taninos e flavonóides 
(SOUZA et al, 2008). No entanto, com relação à casca da raiz desta espécie, há 
poucos estudos descritos na literatura sobre seu perfil fitoquímico e propriedades 
biológicas, que possam auxiliar na comprovação científica de seu uso na medicina 
popular. 

 
Figura 1: Espécie Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: APNE/CNIP, [200_?]. 
 
Em estudos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa Estudos Químicos e 
Atividades Biológicas em Produtos Naturais da Universidade Estadual de Feira de 
Santana � UEFS, avaliou-se a atividade antioxidante do extrato da casca da raiz da 
M. Tenuiflora. Tal atividade foi realizada em laboratório pelo teste do sequestro do 
radical livre 1,1 � difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), sendo um dos métodos mais 
comumente empregado que envolve a geração de espécies oxidantes, como no 
caso do radical DPPH (KUÇUK, 2007). A partir deste ensaio, a jurema-preta 
demonstrou possuir capacidade antioxidante comparável ao padrão utilizado.  
 
Nos últimos anos, muitas evidências têm indicado que a presença de radicais livres 
e outros oxidantes está associada a vários fatores como mutação do DNA, oxidação 
de proteínas e peroxidação lipídica que contribuem tanto no processo de 
envelhecimento como também em muitas complicações biológicas como 
inflamações, doenças autoimunes, carcinogênese e disfunções cerebrais. Isso tem 
aumentado a busca por produtos naturais com ação antioxidante, uma vez que estes 
são bem indicados para atenuar os efeitos deletérios causados pelo estresse 
oxidativo celular. O interesse em encontrar substâncias antioxidantes de origem 
vegetal tem crescido muito recentemente, em função dos possíveis efeitos 
indesejáveis apresentados pelos antioxidantes sintéticos (CARVALHO, 2004; 



FINKEL; HOLBROOK, 2000 apud FABRI et al, 2011; NUNES et al, 2008; SOUSA et 
al, 2007). 
 
Diante dessas informações e, considerando que a casca da raiz da M. Tenuiflora 
apresentou potencial antioxidante significativo, o presente trabalho propõe avaliar a 
composição de compostos fenólicos do extrato acetato de etila desta planta, através 
da quantificação do teor de catequina e epicatequina por Cromatografia a Líquidos 
de Alta Eficiência com Detector de Arranjo de Diodos (CLAE-DAD), uma vez que é 
relatado que a ação antioxidante de espécies vegetais é atribuída principalmente 
aos compostos fenólicos. Desta forma, busca-se aprimorar o conhecimento e 
utilização desta propriedade farmacológica, a partir do uso popular da espécie M. 
Tenuiflora.  
 
METODOLOGIA 
 
Coleta e identificação da espécie Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret 
As partes aéreas e as raízes da espécie Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. foram 
coletadas no período da manhã, no município de Rodelas, Bahia, em janeiro de 
2013, no Sub-Médio São Francisco, onde a mesma é facilmente encontrada. A 
identificação botânica da espécie foi realizada pelo professor Luciano Paganucci 
Queiroz, e em seguida foi depositada a exsicata (NEVES, M. S. 211045 - HUEFS) 
no Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana � UEFS. 
 
Preparo do extrato bruto 
As cascas das raízes da espécie M. tenuiflora foram retiradas e colocadas para 
secagem em estufa com ar circulante a uma temperatura média de 40ºC durante 5 
dias, sendo em seguida, trituradas em macro moinho de facas. O pó resultante foi 
pesado e transferido para erlenmeyers e posteriormente, submetido à técnica de 
extração a frio, onde foram realizadas 6 macerações, utilizando como solvente o 
metanol (MeOH). O extrato metanólico obtido foi filtrado e posto para concentrar em 
rotaevaporador a 60ºC, e em seguida, foi transferido para um frasco previamente 
pesado e identificado. O material concentrado foi colocado na capela para secagem 
à temperatura ambiente, dando origem ao extrato bruto seco (Figura 2).  

 
Figura 2: Preparo do extrato bruto seco a partir das cascas das raízes da M. 

tenuiflora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2014. 
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Preparo das frações  
A partição líquido-líquido do extrato bruto da M. tenuiflora foi realizada com 
solventes orgânicos em ordem crescente de polaridade como hexano, clorofórmio e 
acetato de etila, utilizando-se como fase aquosa, mistura de água e metanol nas 
proporções 9:1 e 6:4 para hexano e clorofórmio, respectivamente, e 100% de água 
para acetato de etila. Desta forma, o extrato bruto seco foi dissolvido em 
água/metanol (fase aquosa) e posteriormente, transferido para funil de separação, 
adicionando-se o solvente orgânico (fase orgânica), de acordo com o aumento da 
polaridade: hexano, clorofórmio e acetato de etila. Após agitação do funil de 
separação, formaram-se duas fases, as quais foram coletadas separadamente em 
frascos diferentes. As frações particionadas resultantes, correspondentes às fases 
orgânicas, foram filtradas e concentradas em rotaevaporador, e por último, postas na 
capela para secar à temperatura ambiente (Figura 3). 

 
Figura 3: Esquema geral para obtenção das frações semipurificadas da M. tenuiflora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2014. 

 
Quantificação do teor de catequina e epicatequina por CLAE-DAD 

Para a identificação e quantificação do teor de catequina e epicatequina por CLAE-
DAD no extrato acetato de etila da espécie M. tenuiflora os padrões empregados 
foram catequina e (-)-epicatequina da marca Sigma-Aldrich. As análises 
cromatográficas foram feitas em cromatógrafo Varian equipado com uma bomba 
binária de alta pressão e detector de arranjo de diodo Varian ProStar (Figura 4). A 
separação cromatográfica foi realizada por meio de coluna 
LiChroCARTPurospherStaR® RP18-e (250 mm x 4,6 mm i.d.) (5!m) (Merck, 
Darmastad, Germany) combinado com pré-coluna apropriada da Merck. As 
condições cromatográficas incluíram: volume de injeção de 20µL e faixa de 
comprimento de onda de 220-400 nm, com aquisição em 280 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4: Cromatógrafo Varian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015. 
 

O gradiente de eluição utilizado foi composto pelas soluções de ácido acético 0,7% 
(Fase A) e acetonitrila:ácido acético 0,7% (8:2 v/v) (Fase B) sendo que as análises 
foram realizadas com tempo total de 41 minutos, a uma temperatura de 35ºC e com 
fluxo de 1ml/min. As amostras a serem analisadas foram preparadas dissolvendo-se 
com o solvente orgânico (Fase B) e em seguida foram filtradas em cartucho de 
extração de fase sólida (SPE) para remover partículas que pudessem interagir com 
a coluna cromatográfica ou danificá-la e com isso alterar os resultados. Após as 
amostras serem injetadas, as mesmas foram fortificadas com os padrões e 
novamente injetadas. A identificação dos compostos foi confirmada comparando-se 
o tempo de retenção e o espectro de ultravioleta (UV) das amostras em relação aos 
padrões.  
 
Para a quantificação desses compostos, foram construídas curvas de calibração 
para cada um dos padrões utilizados. Para isso, foram preparadas seis 
concentrações do padrão catequina (2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 e 0,1mg/mL) e sete 
concentrações do padrão epicatequina (1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0,05 e 0,005mg/mL) 
bem como uma concentração da amostra (3mg/mL), as quais foram injetadas em 
triplicata no cromatógrafo. A partir das médias das áreas dos picos de cada 
concentração foram plotados gráficos (área do pico x massa em mg) e através de 
regressão linear dos pontos originou-se a equação da reta (y=ax+b) que permitiu 
quantificar o teor de cada composto identificado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para a quantificação do teor da catequina e epicatequina no extrato acetato de etila 
da casca da raiz da M. tenuiflora foi realizada, inicialmente, a identificação das 
mesmas a partir da análise do cromatograma da amostra. Desta forma, foi feita uma 
análise preliminar comparando-se os tempos de retenção encontrados na amostra 
com os tempos de retenção dos padrões comerciais puros. A confirmação se deu 
através da co-injeção da amostra adicionada dos padrões puros, em que se analisou 
novamente seus tempos de retenção (Tabela 1). Além disso, para uma 
comprovação mais eficiente também foram feitas comparações entre os espectros 



de ultravioleta das substâncias encontradas na amostra com os espectros dos 
padrões comerciais (Figura 5).  
 

Tabela 1: Tempos de retenção dos padrões 
 
 
 
 
 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015. 
 

Figura 5: Cromatograma do extrato acetato de etila da M. tenuiflora 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015. 
 

A aquisição dessas substâncias foi realizada em comprimento de onda de 280 nm 
na região do ultravioleta, pois os compostos fenólicos por possuírem núcleos 
aromáticos muitas vezes conjugados, apresentam espectros de UV característicos, 
com um ou mais picos de absorção entre 230 a 340 nm. Estes, por sua vez, podem 
sofrer ionização provocada por algum composto básico e com isso ter desvio 
batocrômico entre 15 e 50 nm, acompanhado de aumento de absorbância (Figura 6 
e 7) (HARBONE, 1889; ASSIS, 2014). 
 

Figura 6: Cromatograma do padrão catequina e seu respectivo espectro no UV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015. 

10 20 30 40
-12

0

25

50

75

100

mAU c:\star\data\treinamento\jurema\acet etila 3mg ml.run File:
Channel:

Last recalc:

c:\star\data\treinamento\jurema\acet etila 3mg ml.run
1 = 280 nm Results
11/3/2015 15:15

X:
Y:

 4.9181 Minutes
-2.07 mAU

Catequina 

Epicatequina 

5 10 15 20
-39

0

100

200

300

400

mAU c:\star\data\treinamento\jurema\catequin 1.0mgml r1.run File:
Channel:

Last recalc:

c:\star\data\treinamento\jurema\catequin 1.0mgml r1.run
1 = 280 nm Results
11/3/2015 15:20

X:
Y:

 21.2717 Minutes
9.26 mAU

II+

Within at 15.370 min   PuP = 259.92 nm

50

100

150

200

mAU

250 300 350 400 450 500 550
nm

220.00 600.00

2
2
5
.
9
3

2
7
0
.
7
1

 nm   mAU  nm   mAU  nm   mAU  nm   mAU  nm   mAU  nm   mAU



Figura 7: Cromatograma do padrão epicatequina e seu respectivo espectro no UV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015 
 
A quantificação das substâncias analisadas foi realizada construindo-se curvas de 
calibração a partir dos padrões puros. Os teores de catequina e epicatequina 
encontrados foram de 0,39 mg/ml e 0,014 mg/mL, respectivamente, os quais foram 
obtidos por interpolação da média das áreas dos picos do extrato acetato de etila 
contra curva de calibração da catequina e epicatequina (Gráfico 1 e 2). 
 
Os teores de compostos fenólicos apresentados no extrato acetato de etila, como a 
caquetina e epicatequina demonstram correlação positiva com a atividade 
antioxidante apresentada pela espécie nos experimentos anteriores. Além disso, foi 
realizada triagem fitoquímica através de testes colorimétricos e ensaios de 
precipitação anteriormente, em que se indicou a presença de substâncias fenólicas. 
Realizou-se também quantificação de fenólicos totais através do reagente de Folin-
Ciocalteau, em que a M. tenuiflora apresentou um alto teor de compostos fenólicos. 
 
A presença dos compostos fenólicos em plantas tem sido muito estudada, 
recentemente, por estes apresentarem atividades farmacológica e antinutricional e 
também por inibirem a peroxidação lipídica e a lipooxigenase in vitro e a proliferação 
de fungos (SOARES, 2002; SOUSA et al, 2007). 
 
No entanto, não há estudos na literatura analisando a composição fenólica da casca 
da raiz da espécie Mimosa tenuiflora, o que mostra a importância deste trabalho em 
quantificar o teor de substâncias dessa classe de metabólitos. 
  
Em um trabalho realizado por Tonello e colaboradores (2012) foi feita a análise de 
compostos fenólicos de extratos de espécies do gênero Mimosa por CLAE-DAD em 
que se utilizou método semelhante com deste trabalho, onde foram identificados 
compostos fenólicos na maior parte das espécies. 
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Gráfico 1: Curva de calibração do padrão catequina 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015 

 

 Gráfico 2: Curva de calibração do padrão epicatequina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: PESQUISA EXPERIMENTAL, 2015 

 
CONCLUSÃO 
 
A CLAE é uma das técnicas mais empregada na quantificação e identificação de 
compostos fenólicos, devido a sua eficiência ao realizar separações e análises 
quantitativas de substâncias em poucos minutos, com alta resolução e sensibilidade.  
 
Com isso, a partir desta técnica foi possível quantificar os teores de catequina e 
epicatequina do extrato acetato de etila da casca da raiz da Mimosa tenuiflora, 
sugerindo que essa classe de metabólitos secundários contribui particularmente e 
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mais efetivamente para o seu potencial antioxidante apresentado em experimentos 
anteriores. 
 
É importante destacar que não existem estudos na literatura avaliando a composição 
fenólica por CLAE-DAD da casca da raiz da M. tenuiflora, com isso o presente 
estudo contribui com informações acerca do seu perfil fitoquímico, podendo auxiliar 
na comprovação científica de sua utilização na medicina popular. Além disso, o 
presente estudo pode contribuir para o desenvolvimento de novos fármacos, a 
exemplo de diversos medicamentos que foram desenvolvidos a partir da 
etnofarmacologia. 
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Resumo: A eficácia do método de extração de óleo essencial é fundamental para a 
obtenção da produção máxima de óleo em função do material vegetal utilizado assim 
como a certeza da não alteração da composição química do mesmo. Sendo 
necessário um baixo custo, velocidade constante e simplicidade do processo, assim 
o presente trabalho objetivou-se avaliar o melhor tempo de extração dos óleos 
essenciais de Lippia origanoides H.B.K. visando a otimização do processo. O 
experimento foi realizado no laboratório de Fitoquímica da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas � BA, as amostras de Lippia 
origanoides H.B.K. foram coletadas no horto florestal da Universidade Estadual de 
Feira de Santana � BA. A parte aérea das plantas foram secas em estufa com 
circulação forçada à 40°C, após a secagem foi feita a separação do caule e folha, e, 
em seguida, 1 g das folhas em triplicata foi utilizada na determinação do teor de 
umidade. Foram utilizadas 60 g para cada amostra submetidas ao processo de 
hidrodestilação em vapor usando um aparelho do tipo Clevenger, o processo de 
extração foi conduzido durante 3 horas, contadas a partir da condensação da 
primeira gota, sendo verificado o volume de óleo extraído na coluna graduada do 
aparelho de Clevenger. Para verificação do tempo de extração o volume de óleo 
extraído foi verificado em intervalos de 30 min e o teor do óleo essencial foi 
calculado a partir da base livre de umidade, que corresponde ao volume (mL) de 
óleo essencial em relação a massa seca. De acordo com os resultados obtidos 
podemos observar que o teor do óleo essencial de Lippia origanoides variou de 1.15 
a 2.16%, sendo o maior teor no tempo de 180 min de extração. 
 
Palavras chave: Plantas medicinais, Hidrodestilação, compostos voláteis. 
 
Abstract: The efficiency of the essential oil extraction methodology is fundamental 
for obtaining maximum oil yield relatively to the plant material, as well as in order to 



 

 

 

  

ensure that no changes are inflicted in its chemical composition. It is necessary a low 
cost, with constant speed simple process, so within this study the main objective is to 
evaluate the optimal time of extraction of essential oils of Lippia origanoides H.B.K 
aiming for extraction process optimization The experiment was conducted in the 
Phytochemistry Laboratory of the Federal University of Recôncavo da Bahia, Cruz 
das Almas � BA. The samples of Lippia origanoides H.B.K. were collected in the 
Horto Florestal in the State University of Feira de Santana � BA. The aerial part of 
the plant was dried at 40 °C, after drying was performed a separation of stems and 
leaves, and then 1 g of leaves in triplicate was used to determine the moisture 
content. One hundred grams were used for each sample subjected to the process 
hydrodistillation process in a Clevenger-type apparatus during 3 h, counted from the 
first drop of condensation. The volume of oil extracted was verified in a graduated 
column Clevenger-type apparatus. The collected oil was then stored in sealed vials at 
 5! ºC! and! protected! from! the! light! with aluminum foil. The extraction yield was 
calculated in mL of oil per 100 g of dried material. To verify the optimum extraction 
time the extracted oil volume was measured each 30 min and its content was 
calculated from the moisture-free basis, which is the volume (mL) of essential oil in 
relation to dry mass. According to the obtained results, we can observe that the 
essential oil content of Lippia origanoides ranged from 1:15% to 2:16%, with the 
highest content being recorded at 180 min of extraction. 
 
Key Words: Medicinal plants, hydrodestillation, volatile compounds 
 
Introdução 
 
O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no mundo, cerca de 17% 
das plantas apenas foram estudadas quanto ao seu emprego medicinal e ainda sem 
aprofundamento no aspecto fitoquímico e farmacológico demostrando assim o 
enorme potencial a ser descoberto (CRAGG e NEWMAN, 1999; HAMBURGUER, 
MARSTON, HOSTETMANN, 1991).  
 
O óleos essenciais são misturas complexas de substâncias, odoríferas e líquidas, 
provenientes do metabolismo secundário das plantas. Possuem quase sempre um 
aroma agradável, incolores ou ligeiramente amarelados de aparência oleosa e 
diferem dos óleos fixos por possuírem alta volatilidade. Estão localizados em 
estruturas secretoras especializadas, como pelos glandulares, células 
parenquimáticas diferenciadas, canais oleíferos ou ainda em bolsas lisígenas ou 
esquizolisígenas e podem ocorrer em apenas um órgão vegetal ou em toda a planta 
(MARTINS et al. 1998; CARDOSO et al. 2001; SIMÕES & SPITZER, 2004). 
 
Apresentam composição química muito variada, são formados por ésteres de ácidos 
graxos, terpenóides, fenilpropanonas, álcoois, aldeídos entre outros. Porém os mais 
encontrados são terpenos como monoterpenos e sesquiterpenos chegando a cerca 
de 90% (SIMÕES et al, 2007). 
 
O mercado atual de óleos essenciais é extenso e crescente sendo utilizado na 
indústria alimentícia, farmacêutica, e química na produção de novos produtos para a 
agricultura. Brasil, China, Índia e Indonésia são considerados os quatro maiores 
produtores mundiais, sendo o Brasil o terceiro maior exportador com 91% das 
exportações de óleos essenciais de cítricos, principalmente laranja (SOUZA et al., 



 

 

 

  

2010). Cerca de 3000 óleos são produzidos atualmente provenientes de plantas, 
destas 300 espécies são importantes do ponto de vista comercial gerando cerca de 
40.000 a 60.000 toneladas por ano com valor de mercado estimado em 700 milhões 
de dólares (DJILANI AND DICKO, 2012).  
  
Dentre as diversas formas de uso destes óleos podemos destacar o uso em 
indústrias farmacêuticas, em cosméticos, proporcionar aroma e sabor a alimentos 
além do uso constante e crescente na indústria agrícola, pelas propriedades 
antifúngicas, antibacteriana e inseticida (SACCHETTI et al., 2005). 
  
Podem ser obtidos de diversas partes da planta e através de vários processos, em 
93% dos casos o método de destilação a vapor é utilizado, os 7% restantes são 
utilizados a hidrodestilação, extração por solventes, enfleurage, prensagem a frio 
entre outras, o que vai ser definido pela parte utilizada da planta, quantidade e dos 
compostos a serem extraídos em função da sua utilização (GUENTHER, 1972; 
MASANGO, 2001; 2005).  
 
A escolha do método é de extrema importância pois deve-se garantir que a 
composição química do óleo não será alterada. Além da eficácia do método, a 
produção máxima de óleo em função do material vegetal utilizado sendo necessário 
ter um baixo custo, velocidade e simplicidade do processo (PAVIA et al., 2004; 
GAVAHIAN et al., 2015). 
  
O método da hidrodestilação é bastante utilizado para o isolamento de materiais 
voláteis no caso dos óleos essenciais. Neste método o material vegetal a ser 
destilado fica em contato direto com a água, o processo se inicia quando esta entra 
em ebulição e arrasta os compostos voláteis consigo inclusive o óleo, condensa 
quando entra em contato com água gelada e dessa forma gera uma mistura 
heterogênea, com duas fases, devido à diferença de polaridade e densidade entre a 
água e o óleo (OLIVEIRA & SOUZA, 2012). 
 
O grande desafio no uso de plantas medicinais e aromáticas é a obtenção da 
produtividade estável, em qualidade e quantidade desejada uma vez que a produção 
dos metabólitos e seus princípios ativos variam em função de vários fatores como 
ambientais, genéticos além do método e tempo de extração (OLIVEIRA et al., 2012). 
De acordo com Charles e Simon (1990) o método de extração utilizado para a 
obtenção do óleo essencial influência diretamente no seu conteúdo. 
 
Assim, objetivou-se avaliar o melhor tempo de extração dos óleos essenciais de 
Lippia origanoides H.B.K. visando a otimização do processo.  
 
Metodologia 
 
O experimento foi realizado no laboratório de Fitoquímica da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas - BA.  
 
Coleta e preparação do material vegetal  
 
As amostras de Lippia origanoides H.B.K. foram coletadas no horto florestal da 
Universidade Estadual de Feira de Santana � BA (Figura 1). 



 

 

 

  

 
A parte aérea das plantas foram secas em estufa com circulação forçada à 40°C até 
obter peso constante. Após a secagem da parte aérea, foi feita a separação do caule 
e folha. Parte do material seco foi separado para determinação do teor de umidade. 
O procedimento foi realizado em triplicata, sendo utilizado 3g das folhas secas em 
estufa de circulação forçada à 40ºC durante 48hs.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Lippia origanoides H.B.K. 

 
 
Extração do óleo essencial 
 
Amostras de 60g de folhas + inflorescência secas e rapidamente trituradas em 
liquidificador, foram adicionadas em balão de três litros contendo água destilada o 
suficiente para cobertura total do material vegetal. Foram adotados aparatos do tipo 
Clevenger graduados, acoplados em balões de vidro, que foram aquecidos por 
mantas térmicas elétricas com termostato (Figura 2).  
 
O processo de extração foi conduzido durante 3 horas, contadas a partir da 
condensação da primeira gota, sendo verificado o volume de óleo extraído na coluna 
graduada do aparelho de Clevenger. Para verificação do tempo de extração o 
volume de óleo extraído foi verificado em intervalos de 30 min.  
 
Com objetivo de remover a água residual foi adicionado ao óleo essencial sulfato de 
sódio anidro para evitar perdas por hidrólise durante o armazenamento. 
Posteriormente, com o uso de pipeta do tipo Pasteur, o óleo foi acondicionado em 
frasco de vidro de 2 mL envolto em papel alumínio, etiquetado e armazenado em 
congelador comercial a -5 ºC ao abrigo da luz. 
. 
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Figura 2: Aparelho tipo Clevenger utilizado na hidrodestilação. 
 
 

Teor do óleo essencial 

 
O teor do óleo essencial foi calculado a partir da base livre de umidade, que 
corresponde ao volume (mL) de óleo essencial em relação a massa seca; a partir da 
fórmula:  

 
 

Vo  
                                      To =  ---------------------------------- * 100 

 Bm � (Bm x U) 
           -----------   

            100   
 
 
Onde: To = teor do óleo (%); 
 Vo = volume do óleo extraído; 
 Bm = biomassa vegetal; 
 (Bm x U) = quantidade de umidade presente na biomassa; 
 Bm � (Bm x U) = biomassa seca.  
 
Após à análise de variância, os resultados foram submetidos a análise de variância 
mediante o uso do programa SISVAR versão 5.3 (FERREIRA, 2011). 
 



 

 

 

  

Resultados e Discussão 
 
De acordo com os resultados obtidos podemos observar que o teor do óleo 
essencial variou de 1.15 a 2.16%. Segundo alguns autores o óleo essencial de L. 
origanoides H.B.K. tem apresentado alta variabilidade quanto ao teor, com uma 
amplitude de 1 a 4,6% da massa de suas folhas (OLIVEIRA et al., 2007; 
CAVALCANTE et al., 2009). O máximo de teor de óleo extraído foi obtido aos 180 
min, apresentando um volume de 0.95 mL (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Volume de óleo essencial extraído das folhas+inflorescência de Lippia 
origanoides H.B.K. 
 

Tempo de extração (min) Volume de óleo (mL) 

30 0.55 

60 0.68 

90 0.80 

120 0.85 

150 0.92 

180 0.95 

 
Na figura 3, pode ser observado que à medida que aumentou o tempo de extração 
houve um aumento no teor de óleo essencial extraído das folhas+inflorescência de 
Lippia origanoides, sendo que o teor de óleo tendeu a estabilização a partir dos 150 
min.  
 
Estudos realizados por Oliveira et al. (2012) com outras espécies produtoras de 
óleos essenciais, avaliando os mesmos tempo utilizados neste trabalho (30, 60, 90 e 
120 min) observaram que após 60 minutos de hidrodestilação obteve-se 0,5 mL e 
após isso ocorreu a estabilização tornando-se constante esse volume. 
 
Já para Ehlert et al. (2006) com outras espécies medicinais foi encontrado um menor 
tempo de extração para obter o mesmo volume (0.5 mL), sendo: 130 minutos de 
extração para Cymbopogon citratus, 150 minutos para as espécies Cymbopogon 
winterianus, Aristolochia sp, Hyptis pectinata e Hyptis fruticosa, 160 minutos para 
Lippia sidoides e 230 minutos para Eucalyptus globulus. Observa-se que essa 
diferença ocorre não apenas entre diferentes espécies, mas também dentro da 
mesma espécie. 
 



 

 

 

  

 
 
Figura 3: Teor de óleo essencial em relação ao tempo de hidrodestilação de Lippia 
origanoides H.B.K.  
 
Prins et al. (2006) ao avaliarem o teor do óleo essencial de Rosmarinus officinalis 
nos tempos 30, 60, 90 e 120 min de extração observaram que os tempos 90 e 120 
min favorecem significativamente o rendimento do óleo essencial sendo de 1,15 e 
1,18 mL respectivamente.  
 
Ao avaliar a extração do óleo essencial de Thymus vulgaris L. em 1, 2 e 3 horas 
utilizando dois métodos de extração (hidrodestilação e extração por solvente), 
Jakiemiu (2008) observou que pelo método da hidrodestilação o rendimento variou 
de 1,35% para uma hora de extração e 1,82% para três horas de extração. Para as 
especies Hyptis pectinata, Hyptis fruticosa e Lippia sidoides os valores máximos de 
teores de óleos essenciais foram obtidos nos tempos de 150, 140 e 160 minutos, 
respectivamente (CAMPOS et al., 2004).   
 
Os resultados apresentados pelos diferentes autores demostram que cada espécie 
aromática possui um tempo ideal para extração máxima dos óleos essenciais. Esses 
óleos são largamente utilizados nas indústrias alimentícias, cosméticas, 
farmacêuticas e recentemente na agricultura (COSTA, 2008; SOYLU et al.2010).  
 
Devido à demanda de utilização dessas substâncias, o estudo prévio dos fatores 
que influenciam a hidrodestilação torna-se cada vez mais importante, uma vez que, 
maiores quantidades voláteis podem ser obtidas de acordo com o tempo 
estabelecido para extração.  
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Conclusão 
 
O máximo teor de óleo essencial obtido das folhas+inflorescência de Lippia 
origanoides H.B.K. é obtido aos 180 min de extração.  
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Introdução 

Segundo a geografia convencional, o Nordeste brasileiro é divido em zonas 
litorâneas, agreste e sertão, sendo esses dois últimos responsáveis por formar a 
região semiárida que compreende 925.043 km2, ou seja, 55,6% do Nordeste (SILVA, 
2012), o qual está inserido a caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro com 
grande biodiversidade e potencial vegetal. Segundo Sá et al. (2003) o bioma é 
dividida em quatro zonas de acordo com a integração entre vegetação e solo: 
domínio de vegetação hiperxerófila, domínio de vegetação hipoxerófila, ilhas úmidas 
e agreste e área de transição.    

A região ocupada pela caatinga possui um grande número de espécies vegetais 
endêmicas, porém há uma precariedade sobre seu conhecimento botânico por 
serem tipos de vegetação menos estudados no Brasil e é também um dos que mais 
sofreu antropização (CASTELLETTI et al., 2000), encontrando-se muito devastada 
e, consequentemente, com potencial de produção drasticamente reduzido (MAIA, 
2004). Apesar de toda essa problemática a cerca deste bioma, estudos recentes 
indicaram que aproximadamente 1.512 espécies ocorrem na caatinga (QUEIROZ et 
al., 2006), das quais muitas são utilizadas com potencial medicinal, principalmente 
as plantas que pertence a família Verbenaceae. 

A família Verbenaceae está incluso na ordem Lamiales e compreende cerca de 36 
gêneros e 1000 espécies de distribuição pantropical, mas principalmente neotropical. 
No Brasil, existem 17 gêneros (Aloysia, Baillonia, Bouchea, Casselia, Citharexylum, 
Duranta, Glandularia, Lantana, Lippia, Monochilus, Petraea, Phyla, Priva, 
Stachytarpheta, Tamonea, Verbena e Verbenoxylum) e aproximadamente 250 
espécies. As espécies desta família são ervas ou arbustos, mas algumas são 
árvores ou lianas e muitas são aromáticas (SOUZA & LORENZI, 2005).   



 O gênero Lippia é um dos dois maiores da família Verbenaceae, reunindo 
aproximadamente 200 táxons entre ervas, arbusto, subarbustos e pequenas árvores, 
frágeis, ascendentes, geralmente aromáticos com glândulas nas folhas (SALIMENA, 
2000; VICCINE), cujos maiores centros de dispersão se encontram em países das 
Américas do Sul e Central, como também em territórios da África tropical 
(TERBLANCHÉ et al., 1996; PASCUAL et al., 2001), sendo de grande importância 
para a flora do semiárido devido a sua representatividade e utilização econômica 
como condimentar ou medicinal.  Os principais centros de diversidade específica do 
gênero Lippia estão localizados no México e Brasil, onde o maior número de 
espécies se encontra na Cadeia do Espinhaço, localizada nos estados de Minas 
Gerais, Bahia e Goiás (OLIVEIRA et al., 2007). 

A espécie enfatizada neste trabalho, L. thymoides, também conhecida popularmente 
como alecrim do mato ou alecrim do campo, é uma planta arbustiva com 0,5 a 1,5 m 
de altura, ramos glabros, quadrangulares. Folhas opostas nos ramos normais, 
fasciculadas nos braquiblastos, discolores, coriáceas, 0,5 a 1 cm de comprimento; 
pecioladas; pecíolo com 0,5 a 0,8 mm de comprimento, membranácea, oblanceolada 
a espatulada, ápice arredondado, margem inteira, base atenuada; venação 
hifódroma. Inflorescência até 6 mm de comprimento, axilares, solitárias, 
subglobosas, compactas, cerca de 1 cm de comprimento; brácteas imbricadas, oval-
lanceoladas, ápice agudo cimeira helicoidal. Flores pediceladas, pedicelo com 0,3 a 
0,4 cm de comprimento, cálice, cilíndrico, lacínios lanceolados, pubescentes 
externamente, glabros internamente; corola salverforme, branca a amarelo-
alaranjado, lobos 1,2 a 1,5 mm de comprimento, arredondados, pubescentes 
externamente e glabros internamente; estames-6, tetradínamos, filetes glabros, 
anteras lanceoladas; ovário glabro (MELO et al., 2010; SALIMENA & SILVA, 2009). 
É uma espécie endêmica do Brasil, podendo ser encontrada apenas em dois 
estados, Bahia e Minas Gerais, tendo seu estado fitogeográfico distribuídos nos 
biomas caatinga e cerrado, e está listada no banco de dados de plantas do Nordeste 
(SALIMENA et al., 2010; GAMARRA-ROJAS et al., 2012).  

Metodologia  

O trabalho é uma revisão de literatura, realizada entre fevereiro e março de 2015, no 
qual foi elaborada com base em referências teóricas, parte adquirida no maior portal 
de comunicação atual, a internet, e também utilização da biblioteca. Foi coletado de 
sites que passam uma maior confiança das informações, como portal da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o periódicos da 
SciELO (Scientific Electronic library Online), e leituras citadas da biblioteca. 

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram a abordagem sobre a 
descrição de plantas medicinais, sobre tudo, o gênero Lippia, enfatizando a espécie 
L. thymoides, com potencial biotecnológico na região semiárida do Nordeste 
brasileiro.  
 
Resultados e discussão 

 Através da Cromatografia Gasosa pôde-se observar a composição química do óleo 
essencial de muitas espécies de Lippia. Com base em dados publicados, percebe-se 
que as substâncias como limoneno,  -cariofileno, p-cimeno,! cânfora,! linalool,! "-



pineno, e timol, são os componentes que aparecem com maior frequência nesse 
gênero (PASCUAL et al., 2002; CRAVEIRO et al., 1981). A secreção desses óleos 
essenciais tem sido associada à presença de tricomas, os quais normalmente são 
de formas variadas entre grupos vegetais, mas em geral uniformes dentro de um 
mesmo táxon (SANTOS et al., 2004), estando estabelecido pelas literaturas que 
fatores abióticos, como incidência de chuvas, disponibilidade de água, radiação solar 
e stress induzido por ozônio, e bióticos, como presença de insetos, fungos e 
alelopatia, podem alterar a produção e emissão dos componentes voláteis das 
plantas (LINDSKOG & POTTER, 1995; MAFFEI, M. E., 2010; ORMEÑO et al., 
2007).  

Silva (2012) identificou 45 constituintes na composição química do óleo essencial 
das folhas L. thymoides coletado nas quatro estações do ano (veja tabela 1), 
evidenciado o grande potencial químico da espécie, e tendo como composto 
majoritário os sesquiterpeno e  -cariofileno.   

TABELA 1: Composição química do óleo essencial das folhas L. thymoides. 

 



 
 
 

 
FONTE: SILVA, 2012 

 Ao redor do mundo, popularmente, espécies do gênero Lippia têm sido empregadas 
no tratamento de distúrbios gastrointestinais ou respiratórios e hipertensão. Porém, a 
maioria dos estudos biológicos está concentrada nas análises dos seus óleos 
essenciais e sua atividade antimicrobiana, repelente ou larvicida. Tem sido apontado 
também elevado potencial como agente antiviral, antimalárica, antiinflamatório, 
sedativo e hipotensor (PASCUAL et al., 2001). Trabalhos realizados pela equipe do 
Laboratório de Química de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (LUCCHESE et al., 2005a; LUCCHESE 
et al., 2005b; LUCCHESE et al., 2006) comprovaram que seis espécies de Lippia, 
inclusive L. thymoides e L. insignis, apresentaram elevada atividade contra Candida 



albicans. Pinto (2008) comprovou que as espécies L. microphylla  e L. thymoides 
podem fornecer agentes  terapêuticos  promissores  contra  infecções  com bactérias 
e  leveduras. Já Silva (2012) avaliou os óleos essenciais de Lippia thymoides e 
constatou que foram efetivos contra as bactérias Gram-positivas Staphylococcus 
aureus e Micrococcus luteus e a levedura Candida albicans, sendo mais eficientes 
os monoterpenos em relação aos sesquiterpenos.   

Conclusão 

O gênero Lippia juntamente coma espécie Lippia thymoides Mart. & Schauer possui 
uma vasta gama de compostos químicos, e propriedades antimicrobiana, sendo letal 
contra as bactérias Gram-positivas Staphylococcus aureus e Micrococcus luteus e a 
levedura Candida albicans. Desta forma fica evidenciado neste trabalho o grande 
potencial biotecnológico deste gênero, e que a espécie é uma grande fonte de 
substâncias com diversas atividades farmacológicas, validando seu uso na medicina 
popular para o tratamento de feridas, febre, reumatismo e bronquite.  

Palavras-Chave: Biotecnologia, plantas medicinais, Lippia thimoides 
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Resumo 
 
A banana vem sofrendo perdas na sua produtividade, devido a ocorrência do 
mal-do-Panamá, causado pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense. O 
efeito fungitóxico de extratos de plantas tem sido investigado em diversos 
patossistemas. Os objetivo deste estudo foi avaliar os extratos hidroalcoólicos 
de folhas de pimenta Jamaica (Pimenta dioica (L.) Merr.), aroeira (Schinus 
molle) e goiaba (Psidium guajavaL.) no controle in vitro de F. oxysporum. As 
folhas de pimenta Jamaica, goiaba e aroeira foram coletadas e lavadas e secas 
em estufa de ventilação forçada à 45ºC. As folhas foram imersas em solução 
de etanol e água na proporção de 1:1 por um período de 72 horas. Foi retirado 
o solvente em evaporador rotatório à 45°C e pressão reduzida. Os extratos 
foram esterilizados por filtração, em membrana de nitrocelulose (Millipore) com 
porosidade de 0,2 µm. Para a avaliação do efeito dos extratos no crescimento 
micelial, o extrato foi adicionado ao meio de cultura BDA, acrescentando-se, 
1ml/Lde Tormicina® (oxitetraciclina 100 mg/mL). Fez-se a transferência de 
discos de micélio de culturas de F. oxysporum com 7 dias de crescidas para o 
centro de placas de Petri, contendo meio de cultura com os extratos de folhas 
de Pimenta Jamaica, Goiaba e Aroeira (25, 50 e 75% V/V) e o tratamento 
controle sem adição do extrato. As placas foram incubadas a temperatura de 
28± 2 ºC e as culturas foram avaliadas a cada 24 horas, por meio da medição 
do diâmetro da colônia. Nos testes in vitro para o controle de F. oxysporum, o 
extratos hidroalcoólico das folhas de pimenta Jamaica, reduziu o diâmetro da 
colônia do fungo em até 15.03%. O extrato hidroalcoólico das folhas de aroeira, 
inibiu o crescimento micelial em até 62.47% na concentração de 75%. O 
extrato hidroalcoólico da folha de goiaba na concentração de 25%, reduziu o 
crescimento em 48.45%. Os extrato hidroalcoólicos de folhas de pimenta 



jamaica, aroeira e goiaba apresentaram efeito fungitóxico sobre o crescimento 
micelial de F. oxysporum. 

Palavras chaves: Plantas medicinais, fusariose, mal do panamá,  

Introdução 

A banana é um dos frutos mais produzidos e consumidos em todo o mundo, 
com uma produção mundial de aproximadamente 106,5 milhões de toneladas. 
O Brasil ocupa a quinta posição mundial, com uma produção de 7,3 milhões de 
toneladas de frutos (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION � FAO, 
2013). A região nordeste é a maior produtora (39,1%), seguida das regiões 
sudeste (31,7%), sul (13,5%), norte (11,8%) e centro-oeste (3,5%), em uma 
área estimada de 514.366 ha (IBGE, 2013). 
 
Apesar da importância econômica para a região nordeste, a cultura vem 
sofrendo perdas na sua produtividade, devido a ocorrência da doença do mal-
do-Panamá, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. 
Smith) Snyder & Hansen. O impacto causado por esse fitopatógeno é 
extremamente severo, ocasionando o declínio da atividade agrícola, com 
graves reflexos para a economia da região. A doença causa a morte prematura 
de plantas adultas, próximo ou durante o florescimento, e as perdas podem 
atingir 100% da produção (PEREIRA et al., 2005). 
 
F. oxysporum  é um patógeno do solo que produz clamidósporos como 
propágulos de repouso. Eles apresentam  paredes espessas e resistentes a 
flutuações ambientais, permitindo que o agente patogênico sobreviva no solo 
por um período longo tempo sem presença de plantas hospedeiras (Momma et 
al., 2010). Após ser infestado por F. oxysporum  do solo, as variedades 
suscetíveis de banana não podem ser replantadas com sucesso por décadas. 
Assim, a produção de banana vem sofrendo uma drástica redução (Ploetz, 
2006). 
 
O uso de produto sintéticos no controle das doenças na agricultura tem se 
intensificado (VENTUROSO et al., 2010). No entanto, em longo prazo, além do 
surgimento de isolados fitopatogênicos resistentes às substâncias químicas 
utilizadas, os resultados negativos para a sociedade e para o meio ambiente 
são evidentes, devido à poluição e riscos a saúde humana e animal causados 
pelos seus resíduos (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000).  
 
Diante das dificuldades de controle de fitopatógenos de solo, tem-se buscado 
metodologias como a utilização de produtos naturais tais como óleo essencial e 
extratos de plantas, eficientes no controle de pragas e doenças das plantas e 
que apresentem menores riscos a saúde humana e ao meio ambiente 
(CARNEIRO et al., 2007). 
 
O efeito fungitóxico de extratos de plantas tem sido investigado em diferentes 
patossistemas. Seu uso no controle de fitopatogênos tem se mostrado 
promissores por  apresentarem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas 
e antifúngicas, além de serem misturas complexas, apresentando baixo risco 
de desenvolver resistência microbiana, constituindo-se uma alternativa de 



interesse econômico e ecológico bastante promissor, sendo alternativa de 
substituição de produtos sintéticos e isolamento de princípios ativos nelas 
presentes (MATOS, 1997; SOUZA et al., 2007; PINHEIRO et al., 2011). 
 
Diante disso, a pimenta jamaica (Pimenta dioica (L.) Merr.), aroeira (Schinus 
molle) e a goiaba (Psidium guajava L.), vem se destacando no controle de 
microrganismos fitopatogênicos, apresentando-se inócua ao homem e ao 
ambiente, e com grande potencial de aplicação em um programa integrado de 
controle de doenças de plantas (CARVALHO et al. , 2006) . 
 
A goiaba é usado no tratamento de doenças gastrointestinais, calafrios e dor de 
estômago (UNAM, 2009). Por outro lado, Pimenta jamaica é utilizada 
tradicionalmente como antiemético (Germosén-Robineau de 2005). A aroeira 
vem sendo utilizada no tratamento de doenças devido à composição química 
de seus óleos essenciais, sendo usada no tratamento de distúrbios 
respiratórios (DEGÁSPARI et al., 2005), além de possuir ação adstringente, 
antidiarréica, depurativa, diurética e febrífuga (LIMA et al., 2006).   
 
Embora existam relatos de uso medicinal destas espécies, faltam estudos 
sobre a atividade antimicrobiana destes extratos e seu potencial para o  
controle do agente causal da doença do mal do panamá da bananeira. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os extratos hidroalcólicos de folhas de pimenta 
jamaica (Pimenta dioica (L.) Merr.), aroeira (Schinus molle) e goiaba (Psidium 
guajavaL.) no controle in vitro de Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 
 

Metrodologia 
 
Coleta e secagem  

As folhas de pimenta Jamaica, goiaba e aroeira foram coletadas e lavadas em 
água corrente, colocadas na superfície de papel absorvente para retirar o 
excesso de água, transferidas para sacos de papel pardo com capacidade para 
2 kg e colocadas em estufa de ventilação forçada à 45ºC, até obtenção de 
peso constante.  

Preparo e fracionamento do extrato hidroalcóolico (EHA) de Pimenta 
Jamaica, Goiaba e Aroeira. 

As folhas secas foram imersas em solução de etanol e água na proporção de 
1:1 por um período de 72 horas. Esse procedimento foi repetido três vezes 
para extração exaustiva do material vegetal. Após esse período filtrou-se o 
extrato em papel filtro. Em seguida foi retirado o solvente em evaporador 
rotatório à 45°C e pressão reduzida. Os extratos foram esterilizados por 
filtração, em membrana de nitrocelulose (Millipore) com porosidade de 0,2 µm. 

Avaliação in vitrodos extratos hidroalcoólico de pimenta Jamaica, goiaba 
e aroeira sobre o crescimento micelial. 
 
As avaliações foram realizadas por meio da determinação do potencial de 
inibição do crescimento micelial de F. oxysporum, em meio de cultura BDA 
(batata, dextrose, ágar). Para a avaliação do efeito dos extratos no crescimento 



micelial de F. oxysporum, o extrato foi esterilizado, conforme descrito acima, e 
adicionado ao meio de cultura BDA, após a esterilização do meio em autoclave, 
quando este apresentava a temperatura próxima ao ponto de solidificação, 
acrescentando-se, 1ml/L de Tormicina® (oxitetraciclina 100 mg/mL). Em 
seguida, o meio de cultura foi agitado manualmente com movimentos rotativos 
do frasco e foram vertidos 15 ml de meio por placa de Petri. Vinte e quatro 
horas após a solidificação do meio, fez-se a transferência de discos de micélio 
da borda de culturas de F. oxysporum com 7 dias de crescidas para o centro de 
placas de Petri com meio de cultura BDA, contendo as concentrações dos 
extratos de folhas de pimenta Jamaica, goiabeira e aroeira (25, 50 e 75% V/V) 
e o tratamento controle sem adição do extrato. As placas foram incubadas a 
temperatura de 28± 2 ºC e as culturas foram avaliadas a cada 24 horas, por 
meio da medição do diâmetro da colônia com uma régua milimetrada, em dois 
sentidos diametralmente opostos, até a colônia de um dos tratamentos atingir 
as bordas da placa.  

Estatística  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
com dez repetições. Os dados foram analisados por regressão, com o 
programa estatística SISVAR. 
 

Resultados e Discussão  

Os testes in vitro para o controle do fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, 
com extratos hidroalcóolicos de folhas de pimenta jamaica (Pimenta dioica (L.) 
Merr.), evidenciaram uma redução no crescimento micelial do fungo. Os 
resultados indicaram que as diluições 50 e 75%, reduziram o diâmetro da 
colônia do fungo em até 15.03% (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1: Diâmetro da colônia e Percentagem de inibição do crescimento 
micelial do Fusarium oxysporum f. sp. cubense em diferentes concentrações 
do extrato hidroalcoólico de folhas de pimenta Jamaica em meio BDA. 



 
 
A eficiência apresentada pelo extrato hidroalcóolico de pimenta jamaica quanto 
à atividade fungicida pode ser devido à existência de substâncias bioativas. 
 
Bara&Vanetti (1998), trabalhando com óleo essencial de folhas de P. dioica, 
rico em eugenol, observaram atividade antimicrobiana frente a E. coli O157:H7, 
Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e 
Pseudomona sputida isolada de amostras de carne (Oussalah et al., 2006; 
2007). Além do óleo essencial, o extrato aquoso dos frutos de P. dioica 
apresentou atividade antibacteriana para S. aureus (Romero et al., 2005). 
 
Fajardo (1997), relata que o eugenol vem sendo bastante utilizado como  
antioxidante e Mouchrekfilho (2000), descrevem a utilização como 
antiespasmódico, anti-séptico, agente antimicrobiano, agente bactericida e 
fungicida, antialérgico. 
 
O extrato hidroalcoólico das folhas de aroeira, nas concentrações acima de 
25%, proporcionaram a inibição do crescimento micelial de F.oxysporum em 
até 62.47% na concentração de 75%.  

 

 

 
 
Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira Junior et al. (2013), 
avaliando o efeito do óleo essencial do fruto de Schinus terebinthifolius sobre o 
crescimento micelial do fungo Colletotrichum gloeosporioides in vitro, 
apresentando inibição de crescimento de 79,07%. Porém, Bandeira & Lima 
(2013), utilizando o extrato etanólico proveniente dos frutos de jurubeba lobeira 
(solanum grandiflorum), evidenciou ação fungicida sobre F. oxysporum in vitro. 
 
Segundo Moreira et al. (2011) o extrato hidroalcoólico das folhas de aroeira 
(Schinus molle L.) testado in vitro nas concentrações de 10, 20 e 25% foi 

Figura 2: Diâmetro da colônia e Percentagem de inibição do crescimento 
micelial do F.oxysporum f. sp. cubenseem diferentes concentrações do 
extrato hidroalcoólico de folhas de aroeira (Schinus molle) em meio BDA. 



eficiente na inibição do crescimento micelial dos fungos Fusarium sp. e 
Dreschslera sp. em quaisquer concentrações avaliadas.  
 
O extrato hidroalcoólico da folha de Psidium guajava L., apresentou atividade 
antimicrobiana, inibindo o crescimento microbiano em todas as concentrações 
testada, porém a concentração de 25% foi a que apresentou maior 
percentagem de inibição contra F. oxysporum, tendo uma redução no 
crescimento de 48.45% (Figura 3). 
 
Em estudos utilizando extratos hidroalcoólicos e aquosos de folhas de goiaba 
(Psidium guajava L.), Sanches et al. (2005), obtiveram efeito inibitório contra 
cepas padrão de Staphylococcus aureus. Fonseca e Botelho (2010), 
demonstrou atividade antimicrobiana, avaliando microrganismos patogênicos 
da cavidade oral humana, através do extrato bruto das folhas de goiaba 
(Psidium guajava L.). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Os extratos vegetais são considerados como eliciadores bióticos, cuja 
eficiência no controle de fitopatógenos tem sido observada em diversos 
patossistemas (BONALDO et al., 2004). A redução do crescimento micelial 
decorre da ação fungitóxica das substâncias com efeito antimicrobiano sobre o 
metabolismo do fungo, presente na composição das plantas bioativas 
(CARVALHO et al., 2010) 

Conclusão 

Os extrato hidroalcoólicos de folhas de pimenta Jamaica (Pimenta dioica), 
aroeira (Schinusmolle) e goiaba (Psidiumguajava), apresentaram efeito 
fungitóxico sobre o crescimento micelial de F. oxysporum f. sp. cubense 

Figura 3: Diâmetro da colônia e Percentagem de inibição do crescimento 
micelial do Fusarium oxysporum f. sp. cubense em diferentes concentrações 
do extrato hidroalcoólico de folhas de goiaba (Psidium guajava L.) em meio 



A atividade antifúngica do extrato hidroalcoólico das folhas de Schinusmolle, 
contra F.oxysporumf. sp. cubense foi a mais eficaz. 
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Introdução 
 

A tiririca (Cyperus rotundus L.) é uma planta herbácea perene cujo meio de 

propagação ocorre por meio de sementes e vegetativamente: rizomas, bulbos e 

tubérculos subterrâneos (ROSSI, 2007). A tiririca é uma planta espontânea de difícil 

manejo, sendo uma das principais responsáveis por perdas em plantios comerciais 

das mais variadas culturas. Trata-se de uma planta muito agressiva, possuindo alta 

capacidade de reprodução, dispersão e rusticidade, o que torna seu controle difícil e 

oneroso para o agricultor (SILVEIRA, 2010). Além de competir diretamente por água, 

luz e nutrientes, a tiririca inibe a germinação e brotação de outras espécies, pela 

exsudação de substâncias químicas pelas raízes, com efeito, alelopático (MELLO, 

2003). 

 Muitos agricultores possuem seus plantios prejudicados devido, aparecimento de 

plantas principalmente de caráter espontâneo em suas plantações. Desta forma 

torna-se muito importante solucionar estes problemas, visando sempre baixo custo e 

responsabilidade ambiental. De acordo com Paixão (2008), com o processo de 

transição da agricultura convencional para um estilo de agricultura menos agressiva 

ao meio ambiente, é necessária a utilização de tecnologias alternativas que visem à 

harmonização ambiental, favorecendo a existência das relações ecológicas nos 

agroecossistemas. Visando o controle sem agredir ao meio ambiente existem os 

preparados homeopáticos, uma nova alternativa a ser difundido entre os 

agricultores. 



A homeopatia, ciência criada pelo médico Alemão Samuel Hahnemann, tem como 

princípios básicos a experimentação clinica de substâncias em indivíduos sadios, a 

cura pelos semelhantes, a administração de doses mínimas e medicamento 

único.OLIVEIRA.et al.,(2013).A inserção da homeopatia na agricultura, como prática 

geral, tem como objetivo levar saúde ao meio rural. A primeira consequência tem-se 

em vista o abandono dos agrotóxicos e toda a parafernália consumista que acarreta 

a dependência do agricultor (ANDRADE &CASALI, 2011).  

 

A homeopatia tem o potencial de agir no agroecossistema como um todo, 

harmonizando o meio ambiente e as plantas nele inseridas. Desta forma a 

homeopatia pode ser empregada com o objetivo de evitar a competição de plantas 

espontâneas com as plantas utilizadas no ambiente de cultivo, trazendo menores 

impactos aos produtores e aos sistemas de produção.  

O manejo das plantas espontâneas é realizado por meio da combinação de uma 

forma racional de medidas preventivas, como também de medidas de controle e 

erradicação se necessárias em um determinado agroecossistema (ZAMBOLIM, 

2000). 

 

Diante desta problemática o presente trabalho se propôs verificar o efeito de 

preparados homeopáticos em diferentes dinamizações no controle do capim tiririca 

(Cyperus rotundus L.). 

  

Metodologia 

 O experimento foi conduzido em área residencial, no município de Cruz das Almas- 

BA. Coletaram-se em média 400 rizomas de tiririca que foram lavados e 

posteriormente selecionados 250 rizomas pelo tamanho entre 3 e 5 cm. O 

experimento foi realizado em 5 bandejas de polietileno contendo 50 células cada,  

nas seguintes dimensões: bandeja 30 x 60 cm, células de 5 x 5 cm e profundidade 

de 9 cm, que foram lavadas e esterilizadas com álcool 70% e preenchidas com 

areia. Após o preenchimento das células, seguiu-se as aberturas de buracos para o 

plantio dos rizomas.Utilizando piloto com diâmetro de 2 cm,o qual foi inserido a uma 

profundidade de 4 cm para plantio dos rizomas.A cada abertura foi implantado 1 



rizoma de tiririca/ célula totalizando 50 unidades/bandeja,ao final foram todos 

cobertos com areia. 

Os tratamentos utilizados para condução do experimento foram: T1 tratamento 

controle, T2 preparado homeopático de arsenicum álbum na  7 CH,T3 preparado 

homeopático de arsenicum álbum na 9 CH, T4 preparado homeopático de 

arsenicum album na 12 CH e T 5 preparado homeopático de arsenicum album na 17 

CH. As aplicações dos preparados homeopáticos foram realizadas por meio de 

seringas com capacidade para 20 ml, o tratamento T1 recebeu apenas água e os 

demais seus respectivos tratamentos em intervalos de dias alternados. O preparado 

para a experimentação foi elaborado por meio da diluição de 40 gotas dos 

preparados em 1000 ml de água. Cada célula foi regada com 20 ml do seu 

respectivo preparado, com a finalidade de garantir a segurança na aplicação dos 

preparados, todos os recipientes foram devidamente identificados. 

O preparado homeopático arsenicum album foi adquirido em farmácia de 

manipulação na dinamização 6 CH,para obter-se as demais foi  acrescentado 20 ml 

de álcool 70% em um frasco com vidro âmbar de capacidade total para 30ml, ao 

mesmo adicionou-se  5 gotas do preparado homeopático na dinamização 6 CH, 

posteriormente realizou-se as sucussões ou seja agitou-se o mesmo em  ritmo 

ordenado por 100 vezes, desta forma  obteve-se a dinamização 7 CH, realizou-se o 

mesmo procedimento sucessivamente até a dinamização 17 CH. Ao final 

selecionou-se dentre o total as dinamizações utilizadas para experimentação 7 CH, 

9 CH, 12 CH e a 17 CH. A experimentação transcorreu por um período de 60 dias, a 

variável Emergência das plântulas, foram obtidas por meio de observações e 

anotações diárias durante um intervalo de 17 dias, período este suficiente para a 

emergência das plântulas inseridas, sendo contabilizadas apenas as que emergiam 

seu meristema apical acima da superfície do solo. A variável número de brotações 

totais por tratamento foi obtida ao final da experimentação, contando-se o numero de 

plantas vivas em cada tratamento.Ao final do experimento as variáveis coletadas: 

Índice de velocidade emergência (IVE) e numero de folhas por parcelas (NF), 

coletadas foram analisados pelo programa estatístico SISVAR® desenvolvido pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

       

  



Resultados e discussão  

Os dados expressos na Figura 01 relativo ao numero de folhas, demonstraram que o 

tratamento 9 CH foi superior aos demais tratamentos desta forma o mesmo 

estimulou o surgimento de folhas.O tratamento testemunha foi inferior a todos,porem 

analisando o numero de folhas,quanto pior é o tratamento para esta variável melhor 

é o mesmo para o controle.  Os demais tratamentos não diferenciaram-se  pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Resultados semelhantes a estes foram 

encontrados por MARTINAZZO-PORTZ et al., (2009), que ao avaliarem diferentes 

preparados homeopáticos de plantas de picão preto (Bidens pilosa) em diferentes 

dinamizações na germinação de sementes da mesma espécie,constataram que os 

preparados homeopáticos utilizados não afetaram na germinação final de sementes 

de picão-preto. Em outros trabalhos realizados por Silva e Casali (2007),com 

sementes de milho expostas ao envelhecimento acelerado, observaram que o 

Arsenicum álbum na 8CH, revigorou as sementes, promovendo aumento do 

percentual e índice de velocidade de germinação. Figura 01  

 

Figura 01: Número de folhas por parcela. 

  

 

Em relação a variável numero total de brotações foi observado que a testemunha foi 

superior em relação aos demais tratamentos, dentre as demais dinamizações a 7CH 
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e 9 CH foram as que melhor controlaram o numero de brotações. SILVEIRA et al., 

(2009) observaram resultados semelhantes,quando testaram diferentes preparados 

homeopáticos aplicados em tiririca, onde a percentagem da emergência nas 

dinamizações 3CH, 6CH,9CH e 12CH foram inferiores a testemunha. PAIXÃO et al., 

(2013), também avaliaram diferentes isoterápicos no capim  tiririca e concluíram que 

os preparados homeopáticos possui alta interferência do metabolismo vegetal.  

 

Figura 02 :Numero total de brotações. 

 
 

 
 

Conclusões  

Ao final da experimentação conclui-se  que os melhores tratamentos para o controle 

do capim tiririca (Cyperus rotundus) em bandeja, foram Arsênico álbum nas 

dinamizações 7 CH e 9 CH. Apesar da efetividade da utilização da homeopatia ser 

comprovada por meio de experimentações, são necessários outros estudos com 

outras dinamizações afim de comprovar a efetividade do controle homeopático do 

capim tiririca. 
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Introdução  
 
A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma espécie de oleaginosa pertencente à 
família da Euforbiácea, com provável centro de origem na Etiópia, no continente 
africano, onde se encontra alta diversidade genética da espécie (ANJANI, 2012), 
sendo cultivada em diversos países.  
 
Entre as décadas de 70 e 80 a mamona ganhou muita importância entre as culturas 
brasileira, devido ao grande potencial encontrado no óleo extraído das sementes. Os 
derivados obtidos da planta podem ser utilizados na fabricação de biocombustíveis, 
lentes de contato, revestimentos, protetores, vidros resistentes entre tantas outras 
aplicações (SOUZA, 2007). A ampla utilização da matéria prima em diversos setores 
evidencia tamanha importância da cultura no cenário econômico e social do país. 
 
No Brasil o melhoramento genético da mamona teve início em 1936, através do 
Instituto Agronômico (IAC). Na Bahia esses estudos iniciaram-se em 1960 pelo 
Instituto de Pesquisa Agropecuária do Leste (IPEAL), seguida pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária da Bahia (EPAB) (VIEIRA et al., 2008). O Núcleo de 
Melhoramento Genético e Biotecnologia (NBIO) da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia iniciou em 2005, seu programa de melhoramento da cultura, 
envolvendo hibridações, condução de populações segregantes por métodos de 
melhoramento clássico e monitorado pelos marcadores moleculares, com o 
desenvolvimento de várias linhagens promissoras. 
 



Para ampliar a eficiência dos métodos de seleção, os programas de melhoramento 
genético tendem a associar técnicas clássicas com técnicas de biotecnologia, a 
exemplo dos marcadores de DNA, utilizadas como ferramenta auxiliar na seleção. 
Assim, os marcadores moleculares podem contribuir significativamente para o 
conhecimento genético da cultura, no conhecimento genético dos caracteres e ainda 
na obtenção de cultivares melhoradas, maximizando os ganhos genéticos almejados 
em programas de melhoramento (FERREIRA e GRATAPAGGLIA, 1998; MACHADO 
e SILVA, 2013).  
 
Marcadores moleculares são características presentes no material genético do 
indivíduo que são herdadas geneticamente, capazes de diferencia-lós entre os 
demais (MILACH, 1998). Existem vários tipos de marcadores moleculares que 
podem facilmente detectar os níveis de diversidade genética em populações naturais 
e materiais cultivados (NYBOM, 2004). Entre eles, encontra-se o marcador ISSR 
(inter simple sequence repeat), que é uma técnica baseada em PCR e tem sido 
amplamente utilizado por ser uma técnica simples, eficiente, possuir alta 
reprodutibilidade e gerar altos índices de polimorfismo (ZIETKIEWICZ et al., 1994; 
REDDY et al., 2002) e não necessitam de informações prévias da sequência 
genética para essas análises (ARCHAK et al., 2003; THIMMAPPAIAH et al., 2009). 
Além de terem sido usados com sucesso para a avaliação da diversidade genética, 
estudo filogenético e identificação de cultivares em diversas espécies (GALAN et al., 
2003;  NOOR CEMELLIA et al., 2012).  
 
Com o grande potencial para a utilização da cultura como matéria prima na 
produção do biocombustível, estudos sobre a divergência genética da mamoneira 
utilizando ferramentas biotecnológicas, como os marcadores ISSR é pertinente, no 
intuito de obter mais informações para futuras recomendações técnicas e subsidiar 
pesquisas em programas de melhoramento da cultura.  Diante do exposto o objetivo 
do trabalho foi estimar a diversidade genética através do marcador molecular ISSR, 
em 18 linhagens pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Ricinus 
communis do NBIO/UFRB com o propósito de identificar e selecionar a mais 
divergente. 
 
Metodologia 
 
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Genética e Biologia Molecular do 
Núcleo de Melhoramento Genético e Biotecnologia (NBIO), do Centro de Ciências 
Agrárias Ambientais e Biológicas (CCAAB) da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB), localizado no campus de Cruz das Almas-BA. 
 
Foram selecionadas 18 linhagens elites de mamoneira para analise ISSR, das 219 
linhagens pertencentes ao programa de melhoramento genético do NBIO/UFRB, 
sendo elas: UFRB-11, UFRB-19, UFRB-23, UFRB-32, UFRB-86, UFRB-93, UFRB-
160, UFRB-208, UFRB-214, UFRB-222, UFRB-227, UFRB-241, UFRB-242, UFRB-
248, UFRB-151, UFRB-255, UFRB-258 e UFRB-264.  
 
Para a obtenção do DNA genômico coletou-se amostras de tecido foliar jovem de 
cada linhagem estabelecida em campo. As amostras foram envoltas em papel 
alumínio, acondicionadas em caixa térmica contendo gelo e transportadas para o 
laboratório do NBIO, onde foram lavadas em água destilada e seca em papel tolha 



para extração. O DNA total foi extraído de acordo com o protocolo CTAB (brometo 
de cetiltrimetilamonio) descrito por Doyle e Doyle (1990) modificado. Macerou-se 
aproximadamente 300 mg de tecido vegetal em almofariz na presença de nitrogênio 
líquido até a obtenção de um pó fino. O macerado foi transferido para microtubos de 
2 mL, ao qual foram adicionados 800 !L do tampão de extração pré-aquecido a 65 
ºC (CTAB 2,0%, NaCl 1,4 M, Tris HCl 0,1 M pH 8,0, EDTA 20 mM, 2-mercaptoetanol 
0,8%, PVP (Polivinilpirrolidona) 2,0% e água ultra-pura q.s.p). 
 
As misturas foram homogeneizadas mecanicamente por 30 segundos e incubadas 
em banho-maria a 65ºC por 45 minutos e a cada 15 minutos invertida 
cuidadosamente.  Decorrido o tempo pré-estabelecido as amostras foram retirada do 
banho-maria e  adicionaram-se 700 !L da mistura clorofórmio álcool isoamílico 
(24:1), logo após homogenizaram-se as amostras levando-as em seguida para 
centrifugação há 10.000 rpm por 10 minutos. Estas duas últimas etapas foram 
realizadas por duas vezes com a finalidade de melhorar a qualidade do material 
isolado. 
 
Logo após essas etapas coletou-se o sobrenadante de cada amostra e transferiu-se 
para microtubos de 1,5 mL, aos quais adicionaram-se 450 !L de álcool Isopropílico 
gelado homogeneizando suavemente e incubando-os a -20 ºC por três minutos. 
 
Posteriormente a incubação, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 
12.000 rpm. Em seguida, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 600 !L de 
tampão TE (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0 + EDTA 1 mM), sendo incubado por 1:30 horas 
na geladeira para ressuspender o DNA. Em seguida, adicionaram-se 200 !L de 
acetato de amônio a 7,5 M, e as amostras foram invertidas suavemente para 
homogeneizar a solução, sendo posteriormente incubadas no gelo por 15 minutos, 
em seguida as amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 8000 rpm. 
 
Após estas etapas transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo de 1,5 mL e a 
este se adicionou 800 !L de etanol absoluto para, em seguida, incubá-lo por uma 
hora a -20ºC. Decorrido esse tempo, o material foi centrifugado por 10 minutos a 
12.000 rpm. 
 
Em seguida o precipitado foi lavado por duas vezes com 500 !L de etanol 70% (v/v), 
procedendo-se a centrifugação por cinco minutos a 12000 rpm. Após a 
centrifugação, o álcool foi descartado e o precipitado colocado para secar. Depois de 
seco, o precipitado foi ressuspendido em 100 !L de TE com 2 !L de RNAse (10 
mg/ml) e incubado em banho-maria a 37ºC por uma hora. Por fim, as amostras 
foram armazenadas em freezer a -20ºC para uso posterior. 
 
Para a quantificação do DNA foi utilizado gel de agarose a 0,8% corado com 
brometo de etídio, onde aplicou-se 5 !L do concentrado. Em seguida as amostras 
foram submetidas à eletroforese por 50 minutos a 60 V. Posteriormente foi feita a 
quantificação das amostras de DNA com um padrão conhecido (DNA do fago 
lambda de 50, 100 e 200 ng) em transluminador UV e fotodocumentados por 
sistema digital Vilber Lourmat.  Após quantificação, as amostras foram diluídas em 
tampão TE para ajustar as suas concentrações para condição de trabalho (5ng/!L). 
 



Foram testados 48 primers ISSR, em DNA genômico, em quatro linhagens para a 
amplificação. As reações de amplificação foram preparadas em um volume final de 
25 !L, contendo cada uma: 2,5 !L de tampão 10 X (50 mM Tris-HCl, 20 mM KCl), 2 
!L de dNTPs mix (dATP, dTTP, dGTP, dCTP, 2,5 mM de cada), 1,2 !L de MgCl2 (50 
mM), 3,0 !L de primers ISSR (2,5 mM), 0,6 !L de Taq DNA polimerase (5U/!L-
Invitrogen), 3,0 !L de DNA genômico (5 ng/!L) e água ultra pura q.s.p. 
 
A PCR foi conduzida em termociclador Biocycler MJ96+/MJ96G (Biosystems), 
conforme protocolo estabelecido por Zietkiewicz et al. (1994). O programa de 
amplificação constou de uma etapa inicial de desnaturação a 94ºC durante 5 
minutos, seguida de 35 ciclos de 94ºC por 40 segundos, anelamento a 48ºC por 30 
segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto, seguido de extensão final a 72ºC por 7 
minutos.  
 
Em seguida os produtos da amplificação foram separados por eletroforese 
horizontal, em gel de agarose 1,5% (p/v) corado com brometo de etídeo (0,5 !L/mL) 
em tampão TBE 1 X (89 mM Tris-Borato, 2 mM EDTA) sob tensão constante de 110 
V por 2 horas. As amostras foram preparadas, adicionando-se 5 !L de solução 
corante de azul de bromofenol ao mix. E o peso molecular dos fragmentos gerados 
foram comparados ao padrão ladder de 1 Kb (invitrogen). Após eletroforese, o gel foi 
fotografado em equipamento de fotodocumentação transluminador molecular 
imaging � Loccus Biotecnologia / L-PIX. 
 
As análises estatísticas foram realizadas com base no padrão dos produtos de ISSR 
amplificados. O padrão dos produtos de ISSR amplificados se comporta como 
marcadores dominantes e foram tabulados como presença (1) e ausência (0) de 
bandas polimórficas. O peso molecular de cada fragmento foi estimado com base no 
Marcador de DNA 1 kb (1kb Ladder Plus, Invitrogen).  
 
Os marcadores obtidos foram analisados pelo programa GENES (CRUZ, 2008), no 
qual foi gerada uma matriz de similaridade genética utilizando o coeficiente de 
JACCARD, e através do programa STATISTICA (STATSOFT, 2005) foi gerado um 
dendrograma pelo método de agrupamento UPGMA. O número ideal de grupos foi 
determinado utilizando o critério pseudo-t2 (MINGOTI, 2007; GONÇALVES et al., 
2008), pelo programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 
 
Resultados e Discussão 
 
Dentre os 48 primers testados para avaliar o padrão de amplificação, 32 
apresentaram bons resultados e foram utilizados para genotipagem da população. 
Destes 32 primers, 9 foram utilizados no estudo de divergência genética por 
produzirem fragmentos polimórficos, os quais permitiram a obtenção de 69 
fragmentos amplificados, obtendo-se 90,78% polimórficos (Tabela 1). O número de 
bandas polimórficas por primers variou de 3 a 12, com média de 6,1 bandas/primer, 
sendo semelhantes aos obtidos por Gajera et al. (2010) em trabalho desenvolvido 
para avaliar a divergência genética em 22 genótipos de mamoneira utilizando o 
marcador ISSR. Os autores relatam que cinco primers geraram de 8 a 13 bandas 
por primers, resultando em 60% de polimorfismo. 
 
 



Tabela 1. Caracterização dos primers ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) utilizados na 
genotipagem das 43 linhagens de mamoneira. Cruz das Almas, Bahia, 2013. 

 
NTB: número total de bandas, BP: bandas polimórficas, P(%): porcentagem de bandas 
polimórficas, pares de bases; R = A ou G; Y = T ou C. 
 
Para espécies correlatas, Silva et al. (2011) ao estimar a divergência genética intra e 
interespecífica de acessos de Manihot ssp. com vinte primers, ISSR, obtiveram 
89,7% de polimorfismo. Já Grativol et al. (2011) avaliando a diversidade genética 
entre 332 acessos de pinhão-manso utilizou sete primers ISSR obtendo 91% de 
bandas polimórficas. 
 
Machado et al. (2013) ao estudar a divergência genética entre cultivares de 
mamoneira utilizando o marcador do tipo RAPD obteve 552 fragmentos sendo que 
311 foram polimórficos (56,3%), onde cada primers produziu em média 6,3 
fragmentos polimórficos. Silva et al. (2012) também utilizando o marcado RAPD no 
estudo da divergência genética entre cinco cultivares de mamona obtiveram um total 
de 147 bandas, sendo 33 polimórficas e 114 monomórficas, evidenciando 22,45% de 
polimorfismo. E Gajera et al. (2010), em estudo com 22 genótipos de mamoneira 
utilizando 30 primers RAPD polimórficos obtiveram 205 fragmentos polimórficos com 
média de 6,83 por primers. 
 
A presença de polimorfismo é um indicativo de divergência genética, o qual pode 
estar associado à utilização de parentais com maior divergência genética, resultando 
em ampla base genética dos híbridos (GAJERA et al., 2010). Desta forma, a 
detecção da variabilidade genética é uma importante ferramenta para a tomada de 
decisão tanto na escolha dos genitores a ser utilizado em cruzamentos, quanto para 
a seleção de linhagens ou cultivares distintas nos programas de melhoramento, 
evitando o lançamento de materiais duplicados, como objetivo deste trabalho. 

 
O dendrograma obtido com base em marcadores ISSR (Figura 1), possibilitou a 
formação de dois grupos. O número ideal de grupos foi determinado com base no 
pacote NbClust  do Programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011) de acordo 
com o índice pseudo-t2 (MINGOTI, 2007; GONÇALVES et al., 2008). No grupo I 
participaram as linhagens UFRB-11, UFRB-86, UFRB-241, UFRB-242, UFRB-255, 
UFRB-19, UFRB-23, UFRB-32, UFRB-214, UFRB-151, UFRB-160, UFRB-264, 
UFRB-93, UFRB-227, UFRB-258, UFRB-222 e UFRB-208. O grupo II foi formado 
apenas pela linhagem UFRB-248, sendo importante ressaltar que este genótipo foi o 
que apresentou maior teor de óleo na semente em trabalhos anteriores, com valor 



médio de 57,48 (SANTOS, 2013). Este resultado foi promissor, confirmando os 
achados morfológicos desta linhagem ser superior e por apresentar-se distinta das 
demais neste segundo grupo, fato importante para sua identificação e seleção para 
compor os ensaios de avaliações do Programa para possível lançamento de cultivar. 
 
Estas linhagens foram resultados de hibridações utilizando cinco parentais 
analisados em trabalho de Silva et al.  (2012) usando a técnica de marcadores 
moleculares RAPD com a formação de dois grupos. Estes parentais serviram como 
genitores para a realização de hibridações com o objetivo de ampliar a base 
genética, sendo estratégia promissora, confirmado em trabalho de Brasileiro (2014) 
ao avaliar 47 linhagens desta população de 219 linhagens por meio da utilização de 
53 pares de iniciadores SSRs, mostrando 36 loci microssatélites como polimórficos e 
esses loci possibilitam o agrupamento das linhagens em sete grupos distintos, com 
alta variabilidade genética, dentre eles a linhagem UFRB 248.  

 

 
Figura 1 � Dendrograma gerado a partir de 18 linhagens de mamoneira obtido da análise de 
agrupamento, utilizando nove marcadores ISSR utilizando o método da média aritmética 
ponderada (UPGMA). Cruz das Almas, Bahia, 2015.   
 
A análise de correlação cofenética demonstrou uma associação de 92% entre as 
distâncias obtidas pelo coeficiente de JACCARD (matriz de similaridade) e os 
agrupamentos do dendrograma. O valor cofenético obtido foi alto e adequado (r = 
0,92, P < 0.0001, 10.000 permutações), sendo que valores de r " 0,56 são 
considerados ideais, refletindo boa concordância com os valores de similaridade 
genética (VAZ PATTO et al., 2004). Assim, o valor cofenético obtido neste trabalho, 
demonstra a eficiência da técnica de marcadores moleculares ISSR para a detecção 
da divergência genética nos genótipos de mamoneira.  
 



A matriz de similaridade genética gerada pela análise de divergência genética 
mostrou as relações entre as 18 linhagens de mamoneira. Na matriz, verificou-se 
que a menor distância foi de 0,11 entre as linhagens UFRB-151 e UFRB-160 
enquanto a maior distância foi de 0,92 entre as linhagens UFRB-248 e UFRB-258. A 
existência de distância genética entre as duas linhagens selecionadas é promissora 
para o programa de melhoramento genético da mamoneira com potencial de gerar, 
via hibridações, novas combinações genéticas.   
 
Segundo Goulão e Oliveira (2001), os marcadores ISSR são bastante úteis na 
identificação de cultivares tendo vantagens em relação a outros métodos também 
baseados em PCR, tais como RAPD, devido à alta reprodutibilidade. Apesar de 
pouco utilizado na mamona e com poucos trabalhos publicados para essa cultura, 
esse marcador vem sendo utilizado na diferenciação rápida entre indivíduos 
aparentados de diversas espécies, devido ao elevado grau de polimorfismo, 
reprodutibilidade e baixo custo (BORBA et al., 2005). Como exemplo, encontram-se 
a cultura da maçã (GOULÃO e OLIVEIRA, 2001), pinhão-manso (SOARES, 2010), 
umbu-cajazeira (SANTANA et al., 2011), jenipapo (SANTOS, 2012) e amendoim 
(SANTOS  et al., 2013). 
 
Conclusões 
 
Existe potencial de novas hibridações entre as linhagens UFRB-248 e UFRB-258, 
para obtenções de distintas constituições genéticas de mamoneira. 
 
A linhagem UFRB-248 é indicada para compor ensaios de avaliações do Programa 
de Melhoramento do NBIO, para possível desenvolvimento de cultivares. 
 
Palavras-Chave: Ricinus communis L., marcadores moleculares, diversidade 
genética. 
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Introdução 
 
O Brasil é atualmente o maior exportador de fibra de sisal (Agave sisalana Perrine 
ex Engelm) do mundo, com produção anual de aproximadamente 138 mil toneladas 
(IBGE, 2015). Sendo esta produção concentrada na região Nordeste, nos estados 
da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, a qual contribui com cerca de 94% 
da produção nacional. 
 
Cultivado principalmente por agricultores familiares, o sisal adquire importância 
socioeconômica, principalmente na produção de fibras como alternativa para evitar o 
êxodo rural. Tornou-se fonte de renda nas regiões semiáridas, nas quais as 
condições edafo-climáticas limitam a produção agrícola (SUINAGA et al., 2006; 
ADAB, 2013). 
 
O sisal apresenta metabolismo fotossintético CAM, com epiderme cutinizada, folhas 
rígidas e carnosas, características fisiológicas estas que tornam esta Agavacea, 
adaptada à região semiárida e conferem uma barreira natural ao ataque de 
patógenos (MEDINA, 1954; COUTINHO et al., 2006).   
 
Apesar de resistente ao ataque de pragas por causa de suas características 
fisiológicas, o sisal pode ser afetado por alguns patógenos que prejudicam a sua 
produção (BOCK, 1965). Até o momento no Brasil, foram descritas somente duas 
doenças que afetam o sisal: a antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum 
agaves (MEDINA, 1954), que não tem causado prejuízos econômicos, e a podridão 
vermelha do sisal (LIMA et al.,1998), que tem afetado esta cultura desde 1970, nos 
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estados produtores da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, passando a ser 
considerada a mais danosa para a cultura, a partir de 1998 (SUINAGA et al., 2006). 
 
A podridão vermelha do caule de sisal apresenta incidência variando de 5 a 40% nos 
sisalais brasileiros (ALVES et al., 2004; ABREU, 2010). E não obstante as incertezas 
em relação ao ciclo e etiologia da doença, os fungos: Pythium aphanidermatum, 
Lasiodiplodia theobromae e Aspergillus niger, já foram relatados ocasionando 
podridões ao sisal: (BOCK, 1965; LIMA et al, 1998; IKITOO e KHAYRALLAH, 2001). 
Entretanto, até o presente, o agente causal da podridão vermelha do caule de sisal 
foi descrito como A. niger (SOARES et al., 2006). E por ser um micro-organismo que 
depende de condições ambientais e/ ou fisiológicas desfavoráveis ao hospedeiro 
para iniciar a infecção, ele é classificado como saprófita ou parasita fraco (LIMA et 
al., 1998, SOARES et al., 2006). 
 

Dentre os sintomas que caracterizam a podridão vermelha do sisal, tem-se, o 
escurecimento dos tecidos internos; amarelecimento e murcha de folhas (SUINAGA 
et al., 2006). Em estádios avançados da doença, nota-se uma descoloração 
avermelhada do caule até a base das folhas e posterior apodrecimento deste, 
causando o desprendimento da planta do solo e morte desta (SÁ, 2009; LIMA et 
al.,1998). Essa doença acomete o sisal em todos os estádios fenológicos, desde 
rebentos a plantas no final do ciclo (ADAB, 2013). 
 
Existe uma carência de produtos químicos registrados para o tratamento de 
patologias atribuídas a fungos presentes no solo, os quais, na maioria dos casos, 
possuem mecanismos de sobrevivência, podendo permanecer bastante tempo 
viável no solo. Também não são conhecidos procedimentos curativos para a 
podridão vermelha do sisal, sendo descritas apenas medidas preventivas para o 
manejo da doença (AZEVEDO, 2004; SUINAGA et al., 2006). Assim, a descoberta 
de métodos de controle desta doença é essencial, no intuito de viabilizar a 
continuidade do cultivo de sisal.  
 
Dentre as potenciais estratégias de controle da podridão vermelha do caule de sisal, 
o controle biológico vem sendo avaliado, enquanto método menos prejudicial, em 
termos ambientais e com custo relativamente menor em relação ao controle químico. 
O biocontrole constitui-se na redução da densidade do inóculo ou de fatores 
determinantes da doença, pelo emprego de um ou mais patógenos ou parasitas em 
estado de atividade ou dormência, realizado naturalmente ou por manipulação 
ambiental, do hospedeiro, do antagonista, ou ainda através da introdução em massa 
de um ou mais antagonistas (BAKER e COOK, 1974 citado por BERGAMIN et al., 
1995). 
 
Os antagonistas são espécies ou raças apatogênicas, adaptados às mesmas 
condições ambientais do patógeno, com possibilidade de utilização na redução da 
população deste, no intuito de atenuar a fonte de inóculo e infecção para os 
hospedeiros, reduzindo, assim, os prejuízos, em comparação aos métodos químicos 
(MICHEREFF, 2008; GIROTTO et al., 2008). 
 
Trabalhos anteriores realizados por este grupo no laboratório de Microbiologia 
Agrícola da UFRB (Dados não publicados), os quais visavam o isolamento de A. 
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niger de Agave sisalana com sintomas da podridão vermelha, resultaram diversas 
vezes no crescimento exclusivo de Penicillium citrinum, a partir de fragmentos de 
tecidos das plantas, desinfestados e plaqueados em meio de cultivo batata, dextrose  
ágar (BDA). Consonante com essas observações, algumas hipóteses foram 
formuladas, entre as quais: 1) P. citrinum é também o agente causal da doença; 2) 
P. citrinum pode estar agindo em sinergia com A. niger, causando sintomas de 
podridão vermelha do sisal; 3) P. citrinum inibe o crescimento de A. niger, sendo 
nesta última situação um micro-organismo antagônico ao patógeno e potencial 
agente de controle biológico. Resultados satisfatórios em diversos experimentos 
corroboram para a validação desta última hipótese, classificando assim P. citrinum 
como agente de biocontrole da podridão vermelha do caule de sisal (DAMASCENO 
et al., 2012). 
 
Neste contexto, o uso de micro-organismos antagonistas, como Penicillium citrinum, 
endofítico de sisal e adaptado às condições da região semiárida pode constituir-se 
em uma estratégia de controle desta doença. Este trabalho teve o objetivo de avaliar 
o controle da podridão vermelha do sisal, em diferentes intervalos de tempo entre a 
aplicação de P. citrinum e A. niger e com reinoculação do antagonista. 
 
Metodologia 
 
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia 
Agrícola da UFRB e em estufa agrícola do Centro de Ciências Agrárias Ambientais e 
Biológicas, campus de Cruz das Almas. 
 
Obtenção da suspensão de esporos de Penicillium citrinum e Aspergillus niger 
 
O micro-organismo foi repicado em placa de Petri contendo meio de cultivo BDA 
(Batata, dextrose e ágar) e incubado em camâra B.O.D. à temperatura de ±28 ºC. 
Após incubação por período de 7 dias, acrescentou-se 20 mL de água destilada 
esterilizada e duas gotas de Tween 20® na placa e com o auxílio de uma alça de 
Drigalsky, as colônias foram raspadas e a suspensão contendo esporos e micélio do 
fungo foi filtrada em gaze esterilizada. Para o ajuste da concentração de esporos, 
realizou-se contagem de esporos em câmara de Newbauer em microscópio óptico e 
quando necessário efetuou-se diluição com água destilada esterilizada, 
padronizando assim a concentração final da suspensão de esporos para 107 
conídios.mL-1. 
 

Teste de antagonismo em sisal 

Plantas de sisal foram lesionadas na região do caule com quatro furos padronizados 
para aplicação de 107 conídios.mL-1 de P. citrinum. Estipulou-se o intervalo de 0, 7, 
14 e 28 dias para inoculação do patógeno A. niger (T0, T7, T14 e T28), após a 
inoculação com P. citrinum. No tratamento T0 não houve intervalo de tempo entre a 
inoculação do antagonista e do patogeno. Foi inserido o tratamento com 
reinoculação (TR) de P. citrinum em intervalos quinzenais que totalizaram três 
aplicações. A testemunha consistiu na aplicação de água destilada estéril e o 
controle positivo da inoculação apenas por A. niger totalizando 30 repetições por 
tratamento. 
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A avaliação da severidade da doença iniciou-se a partir da observação das plantas 
mortas do controle positivo inoculadas com A. niger. Foi utilizada a escala de notas 
proposta por Sá (2009), na qual: (0) sem sintoma, (1) sintoma inicial, (2) sintoma 
avançado e (3) planta morta (Figura 1).  
 
Figura 1. Escala de notas: (A) Planta sadia nota 0; (B) Sintoma inicial nota 1; (C) 
Sintoma avançado nota 2 e (D) Planta morta nota 3 (SÁ, 2009) 

 
 
Com os dados obtidos pela avaliação dos sintomas internos com a escala de notas, 
calculou-se severidade da doença (SEV) através do índice de McKinney (1923), pela 
expressão: SEV = [!(grau da escala x frequência)/(número total de unidades x grau 
máximo da escala)]x100. A incidência da doença (ID) foi calculada por: ID = 
[!(quantidade de notas sintomáticas)/ (número total de unidades)]x100.  
 
Colonização do tecido caulinar, foliar e radicular de sisal por Penicillium citrinum 

 
Para avaliar a colonização das plantas por P. citrinum foram realizadas amostragens 
destrutivas das plantas, separando-se os tecidos de folha, caule (0,5 cm acima do 
ponto da lesão) e raiz. Em seguida foram realizados cortes transversais destes 
tecidos em fragmentos de 3 mm diâmetro que foram então desinfestados com álcool 
70% por 2 minutos e hipoclorito de sódio 1% por 2 minutos, com posterior lavagem 
em água esterilizada (três lavagens). Foram plaqueados 10 fragmentos de cada 
tecido em placas de Petri contendo meio de cultivo BDA salino com 1 mL. L-1 de 
oxitetraciclina, perfazendo três por tecido estudado.  
 
O percentual de colonização foi realizado contando o número de fragmentos 
colonizados em cada repetição.  
 
Resultados e discussão 
 
Os testes em plantas de sisal em estufa agrícola indicaram que os tratamentos com 
intervalos de inoculação entre a aplicação de P. citrinum e A. niger apresentaram 

 A B 

C D 
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diferenças percentuais no índice de severidade da podridão vermelha, 
principalmente quando o P. citrinum foi reinoculado em intervalos de 15 dias, onde 
provavelmente houve estabelecimento do fungo e maior colonização, quando 
comparado ao controle positivo (Tabela 1). A incidência da doença neste tratamento 
foi menor (30%) seguida do tratamento sem intervalo de tempo entre a inoculação 
do antagonista e do patogeno (T0) com 43% indicando ação antagonista em 
intervalos menores da aplicação do patógeno. 
 
 
Tabela 1. Avaliação da severidade da podridão vermelha do caule em plantas de 
sisal tratadas com Penicillium citrinum e Aspergillus niger em diferentes intervalos de 
tempo entre a aplicação do antagonista e do patógeno (0, 7, 14, 28 dias e 
reinoculado) por meio do índice de McKinney.  
 

Tratamento 
Índice de Severidade 

da Doença (%) 

Incidência da 

doença (%) 

Testemunha (água destilada) 2 7 

Controle positivo (Aspergillus niger) 71 97 

Tratamento 0 dias (T0) 28 43 

Tratamento 7 dias (T7) 32 60 

Tratamento 14 dias (T14) 51 73 

Tratamento 28 dias (T28) 68 83 

Tratamento reinoculado (TR) 20 30 

 
 
O estádio de maturação da planta é um fator relevante nestes estudos, pois 
trabalhos deste grupo de pesquisa na UFRB (ainda não publicados) tem 
apresentado diferenças inferiores a 10% e 4% na severidade e incidência da 
doença, respectivamente no tratamento (T0) comparados com o controle positivo, 
indicando que, nestas condições de inoculação, não houve efeito do antagonista no 
controle da doença. Este efeito foi observado por Damasceno et al. (2012) utilizando 
mudas de sisal com aproximadamente 20 cm, enquanto que no presente estudo 
foram utilizadas plantas com 60 cm e a mesma metodologia de avaliação da doença. 
 
No intervalo de tempo de sete dias, provavelmente o isolado de P. citrinum não 
consegue se estabelecer nos tecidos da planta e dessa maneira não consegue 
controlar a doença. Os intervalos de tempo utilizados, possivelmente não foram 
suficientes para o desenvolvimento de P. citrinum, reduzindo assim a atuação do 
micro-organismo antagônico por meio de mecanismos de controle biológico 
(MICHEREFF, 2008).  
 
Em experimentos anteriores, Damasceno et al. (2012) observaram baixo 
desempenho do P. citrinum quando este era inoculado ao mesmo tempo que o 
patógeno em mudas de sisal. Neste estudo constatou-se que no tratamento de 
inoculação T0 em dias, P. citrinum reduziu em aproximadamente em 70% a 
severidade da doença, obtendo uma incidência de doença de 43%. O tratamento T0 
pode ser considerado aquele com maior população do antagonista, por causa da 
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inoculação mais recente em relação aos demais tratamentos com intervalos. E esse 
fato pode ter sido responsável por uma maior inibição, possivelmente competição, 
com o patógeno, Aspergillus niger, que é um micro-organismo de crescimento 
rápido. Após cinco dias de inoculação, o A. niger já colonizou os tecidos internos do 
caule do sisal e causou sintomas da doença (SÁ, 2009).  
 
Na avaliação da colonização de plantas de sisal por P. citrinum observou-se que 
este fungo estava presente nas plantas do tratamento controle, com frequência de 
colonização dos tecidos em 20%, sugerindo uma colonização endofítica vinda do 
campo, considerando que as mudas de sisal foram colhidas no campo (Figura 2). Os 
demais tratamentos inoculados com P. citrinum apresentaram também colonização 
em fragmentos de folhas, sendo esta frequência cerca de 30% aos 28 dias e 20% 
aos 7 dias após inoculação com o antagonista (Figura 2).  
 
O tratamento reinoculado apresentou as maiores frequências de colonização dos 
fragmentos de caule, cerca de 40%, além de 20% nas raízes, sendo assim o único 
tratamento que proporcionou a colonização radicular pelo P. citrinum (Figura 2).  
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Figura 2. Frequência de colonização por Penicillium citrinum em fragmentos de raiz, 
caule e folha de sisal em diferentes intervalos de tempo entre a aplicação e a 
avaliação do experimento (0, 7, 14, 28 dias e reinoculado).  
 
 
Em todos os tratamentos observou-se maior frequência de colonização do fungo no 
caule e folhas das plantas. Sendo a rizosfera um ambiente rico em exsudatos 
vegetais, essa região torna-se um local propício ao desenvolvimento de diversos 
micro-organismos, classificando-a como competitiva para o P. citrinum, o que pode 
explicar as menores porcentagens de colonização das raízes, em comparação ao 
tecidos de caule e folhas, locais de menor competição. Segundo Abreu (2010), os 
tecidos do caule são regiões de maior suscetibilidade à infecção e colonização por 
A. niger, principal patógeno da cultura do sisal, observação esta que pode ser 
semelhante ao ocorrido com o P. citrinum. Experimentos realizados anteriormente, 
demonstraram que A. niger não apresenta capacidade de penetração nas plantas de 
sisal pelas raízes, ocorrendo a infecção através do tecido caulinar (SÁ, 2009; 
ABREU, 2010).  
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Os resultados dos experimentos de controle da podridão vermelha do sisal pelo 
antagonista P. citrinum e a avaliação de colonização dos tecidos de raiz e caule de 
sisal indicam que este isolado de P. citrinum apresenta potencial para o controle da 
podridão vermelha e possui capacidade de colonização endofítica do sisal.  
 
De maneira semelhante ao relatado por Damasceno et al. (2012), plantas de sisal 
inoculadas com P. citrinum não apresentaram sintomas visíveis da podridão 
vermelha do sisal, indicando que este provavelmente não é um fungo patogênico a 
esta cultura doença, nas condições em que este experimento foi conduzido (Figura 
2). 
 
Estes resultados indicam que o P. citrinum pode ser considerado um agente de 
biocontrole da podridão vermelha do sisal, promovendo o controle de até 80% da 
doença em plantas de sisal e corroboram com testes anteriores nos quais observou-
se que a aplicação prévia do isolado de P. citrinum permitiu que este micro-
organismo colonizasse os tecidos do sisal e exercesse ação antagônica a A. niger, 
para agir no controle da podridão vermelha do sisal, diminuindo severidade da 
doença. Entretanto, visando o aumento da eficiência de P. citrinum no controle da 
podridão vermelha, é aconselhável que o micro-organismo seja reaplicado 
periodicamente, garantindo maior sucesso da colonização e consequente melhor 
atuação no controle biológico.  
 
Conclusões 
 
Penicillium citrinum tem efeito antagônico a Aspergillus niger e potencial de controle 
da podridão vermelha em mudas de sisal, quando inoculado entre 0 e 28 dias antes 
do contato com o patógeno. O Penicillium citrinum inoculado no caule pode colonizar 
tecidos da folha e somente se estabelece na raiz quando reinoculado.  
 
Palavras-Chave: Biocontrole, fitopatologia, antagonismo, competição e Agave 
sisalana). 
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Resumo 
 

O Sisal (Agave sisalana Perrine) é uma cultura que apresenta um importante 
papel socioeconômico para o semiárido nordestino, principalmente no estado da 
Bahia, onde se concentra sua produção no Brasil. Nas últimas décadas, tem 
ocorrido um decréscimo na produtividade de sisal devido à ocorrência da podridão 
vermelha do caule causada pelo Aspergillus niger. Na procura de métodos 
alternativos para controle de fitopatógenos, o uso de extratos vegetais, tem 
apresentados resultados satisfatórios além de ser de origem natural, menos tóxicos 
ao homem e ao ambiente. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar in vitro a atividade do extrato de folhas de pau de rato no controle de A. niger 
e da podridão vermelha do sisal. O extrato aquoso de pau de rato foi obtido após as 
folhas serem triturada em liquidificador (10g em 1000 mL de água destilada) por três 
minutos, obtendo-se um extrato aquoso nas concentrações de 100 % (p/v). 
Posteriormente o extrato foi filtrado e depois foi exposto por 10 minutos à radiação 
ultravioleta em câmara de fluxo laminar ultravioleta (UV). Em seguida 4 
concentrações (0%, 25%, 50% e 75%) foram adicionadas ao meio BDA (Batata, 
Dextrose, Agar), no momento de serem vertidos em placas de Petri. Um disco de 
micélio de A. niger, foi transferido para o centro da placa e incubados a 28ºC. A cada 
48 horas, foi avaliado o crescimento micelial do fungo, por meio da medição do 
diâmetro da colônia. O extrato de pau de rato nas concentrações de 0%, 25%, 50% 
e 75%, apresentaram uma percentagem de inibição do crescimento micelial do A. 
niger respectivamente de 0%, 37%, 100% e 84% em meio de cultura batata dextrose 
agar. A esporulação do patógeno em placas de petri, nas concentrações de 0%, 
25%, 50% e 75 % do extrato foram de 3,4x108;1,72x108; 0 e 0 esporos/ml. O número 
de esporos de A. niger em disco de caule de sisal foram de 1,86x109; 0,68x109; 
0,52x109 e 0,6x109 nas concentrações de 0%, 25%, 50% e 75%, respectivamente. O 
extrato de pau de rato apresenta ação antifúngica ao A. niger. 

 
Palavras-chaves: Metabolitos secundários, fitopatógenos, controle alternativo, 
 



Introdução 
 
O sisal (Agave sisalana Perrine ex Engelm) desempenha importante papel sócio 
econômico no semiárido baiano, com uma área plantada de 265.089 hectares e 
240.322 toneladas colhidas, correspondendo a 96% da produção nacional (IBGE 
2012). O Brasil é líder no mercado internacional de fibra de sisal, respondendo por 
47% das exportações da fibra em 2009 (SECEX, 2009). A principal utilização do 
sisal consiste na extração das fibras contidas em suas folhas, dando origem à 
principal fibra dura produzida no mundo (EMBRAPA, 2003). Utilizada na fabricação 
de cordas, tapetes, artesanatos entre outros (PIZARRO et al., 1999) e é 
essencialmente destinada à exportação, sendo os Estados Unidos, China, México e 
Portugal os principais importadores (SECEX, 2009).  
 
As condições climáticas no semiárido da Bahia são desfavoráveis a exploração de 
outras culturas de importância econômica e o sisal se destaca como a principal 
atividade agrícola, juntamente com culturas de subsistência como mandioca, milho e 
feijão. No estado da Bahia, o sisal é cultivado em 75 municípios e estima-se que 
esta cadeia produtiva empregue, direta e indiretamente, 700.000 pessoas em todo o 
estado (CONSOLI, 2009).   
 
Entretanto, esta cultura vem tendo um declínio em sua produtividade e área plantada 
devido a vários fatores, dentre os quais, destaca-se a podridão vermelha do sisal, 
doença que está ameaçando a cultura na região e que apresenta uma incidência 
média variando de 5 a 65% (ABREU, 2010; COUTINHO et al, 2006) 
 
As principais características desta doença são a murcha e amarelecimento das 
folhas, descoloração avermelhada dos tecidos internos do caule e base das folhas, 
podridão do caule, morte e tombamento da planta (COUTINHO et al., 2006). 
 
A literatura tem registrado a eficiência diversos extratos, obtidos de uma gama de 
espécies botânicas, em promover a inibição do desenvolvimento de vários 
fitopatógenos de natureza fúngica (WILSON et al., 1997; KURITA et al.,1981). O 
emprego dos chamados fungicidas naturais aparece como mais uma opção ao uso 
dos fungicidas sintéticos, em termos de eficiência de controle (WILSON & 
WISNIEWSKI, 1994). 
 
No território brasileiro existe uma enorme variedade de espécies vegetais e, em 
virtude desta grande diversidade, estão presentes recursos naturais especialmente 
na caatinga, com grande potencial o que desperta o interesse pela busca de novas 
substâncias e alternativas para o controle de doenças. 
 
A utilização de extratos vegetais no controle alternativo de pragas e doenças de 
plantas vem ganhando espaço no meio científico, uma vez que a sociedade vem 
pressionando as autoridades para uma possível redução no uso indiscriminado de 
defensivos agrícolas, numa tentativa de mudança no modo de viver, com a busca 
por produtos mais saudáveis e livres de substâncias químicas que causam 
problemas de saúde (MAIRESSE e COSTA, 2009). 
 
Segundo Carvalho et al (2002) os extratos de plantas medicinais que apresentam 
propriedades antifúngicas podem ser uma alternativa ecológica para substituir o uso 



de defensivos químicos e estes ainda podem ser associados às práticas de manejo 
integrado de doenças o que pode atender à grande procura atual por produtos para 
a produção agroecológica. 
 
Caesalpinia pyramidalis é uma espécie de ampla dispersão no semiárido nordestino, 
podendo ser encontrada em diversas associações vegetais, além de ser 
considerada endêmica do bioma Caatinga. Esta planta é conhecida também pelos 
nomes populares: catinga-de-porco, catingueira-das-folhas-largas, mussitaiba, pau-
de-porco e pau-de-rato. Entre as múltiplas utilidades destacam-se o potencial 
madeireiro, medicinal, uso veterinário popular, restauração florestal, sistemas 
agroflorestais, forragem, aplicações industriais e potencial apícola (MAIA, 2004).  

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiencia do extrato aquoso de pau de rato 
(Caesalpinia pyramidalis) no controle do Aspergillus niger e da podridão vermelha do 
sisal. 
 
Material e métodos 
   
Obtenção dos extrato aquoso pau de rato (Caesalpinia Pyramidalis ) e preparo dos 
meios de cultivo 

As amostras de pau de rato (Caesalpinia Pyramidalis) foram obtidas da região 
semiárida produtora de sisal, lavadas com água destilada e triturada em 
liquidificador (10g em 1000 mL de água destilada) por três minutos, obtendo-se um 
extrato aquoso nas concentrações de 100 % (p/v). O extrato foi filtrado 
primeiramente em peneira plástica, depois o mesmo foi exposto por 10 minutos à 
radiação ultravioleta em câmara de fluxo laminar. As outras concentrações 
estudadas dos extrato 25%, 50% e 75% foram obtidas diluindo os extrato aquoso de 
pau de rato na concentração inicial de 100% (p/v) e adicionando ao meio de cultura 
BDA, depois deste ter sido esterilizado em autoclave e quando se encontrava na 
temperatura próxima ao ponto de solidificação. Para não ocorrer à diluição do meio 
de cultura com a adição do extrato vegetal, no preparo deste meio de cultura, 
diminuiu-se o volume de água adicionado, de acordo com a quantidade de extrato 
que seria adicionado após a esterilização do meio.  
 
Avaliação in vitro dos extrato aquoso pau de rato (Caesalpinia Pyramidalis). no 
crescimento micelial e esporulação do A. niger  
 
O extrato vegetal foi misturado em meio de cultura BDA (batata, dextrose, ágar), em 
três diferentes concentrações, quando o meio de cultura se encontrava na 
temperatura próxima ao ponto de solidificação, o qual foi vertido em placas de Petri. 
O fungo A. niger, isolado de planta de sisal com sintomas de podridão vermelha, foi 
multiplicado em meio BDA por sete dias à temperatura ambiente (28±2°C). 
Posteriormente, com uma alça de platina, uma pequena porção de esporos foi 
transferida assepticamente para o centro das placas contendo o meio BDA com as 
diferentes concentrações do extrato aquoso e foram incubados em câmara de 
crescimento tipo BOD à 28ºC. A avaliação foi realizada a cada 2 dias, medindo-se o 
diâmetro da cultura, com uma régua milimetrada. A medição foi realizada até quando 
a cultura do tratamento controle atingiu as bordas da placa de Petri. Para a 
contagem de esporos nas culturas crescidas no meio BDA com diferentes 



concentrações de extrato de pau de rato, foram adicionados 20 mL de solução salina 
esterilizada com duas gotas de Tween 20® sobre a cultura de A. niger e em seguida, 
a colônia foi raspada com uma alça de Drigalski para a obtenção da suspensão de 
esporos.  A contagem de esporos de A. niger foi feita com uma câmara de 
Newbauer (hemacitômetro) e microscópio ótico com aumento de 100X, calculando-
se a concentração no volume total de 20 mL. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com oito repetições. Os dados foram analisados por 
regressão com o programa estatística SISVAR. 
 
Avaliação do extrato aquoso de pau-de-rato (Caesalpinia Pyramidalis) na 
esporulação do A. niger em discos do caule de mudas de sisal  
 
Inicialmente foram cortados pedaços do caule de mudas de sisal em forma de discos 
(cortes transversais), com aproximadamente 17 mm de diâmetro x 5 mm de altura. 
Em seguida, os discos do caule de sisal foram lavados e desinfestados em álcool 
70% e hipoclorito de sódio 1%, ambos por cinco minutos, seguido de duas lavagens 
com água destilada e esterilizada, conforme definido por SÁ, (2009). Os mesmos 
foram tratados por imersão nas diferentes concentrações do extrato vegetal durante 
doze horas. Posteriormente, esses discos foram colocados em potes de plástico 
descartáveis (potes com capacidade para 100 mL, um disco de sisal por pote), 
contendo fina camada de papel toalha esterilizado no fundo. Em seguida, foram 
inoculados, por meio de adição de 1 mL de uma suspensão de esporos de A. niger 
na concentração de 107 conídios. mL-1. Foi utilizado um controle positivo composto 
por discos de caule não inoculados, com o propósito de verificar a eficiência do 
processo de desinfestação desses discos.  O material foi incubado em câmara de 
crescimento tipo BOD a 28 ºC por cinco dias. Após a incubação, os discos de sisal 
foram transferidos para frascos de Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, contendo 
20 mL de solução salina (0,85% NaCl), com 100 µL de Tween 20, sendo estes 
agitados durante 1 minuto para obtenção da suspensão dos esporos da cultura de A. 
niger que cresceu nos discos de sisal. A contagem de esporos de A. niger dessa 
suspensão foi feita com uma câmara de Newbauer (hemacitômetro) e microscópio 
ótico com aumento 100X, calculando-se a concentração de esporos no volume total 
de 20 mL da solução salina. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com dez repetições. Os dados foram analisados por regressão, com o 
programa estatística SISVAR. 
 
Resultados e discussão 
 
O extrato de pau de rato em BDA, esterilizado por luz ultravioleta, em todas as 
concentrações promoveu inibição no crescimento micelial do A. niger. A 
concentração de 25% causou 34% de inibição, enquanto que as concentrações de 
50% e 75% inibiram o crescimento micelial do patógeno em 100% e 84% 
respectivamente (Figura1 e 3). Souza (2010), estudando extrato aquoso de alho 
(Allium sativum L.) evidenciou que o extrato aquoso nas concentrações de 1,75; 2,5 
e 5% inibia o crescimento micelial de A. niger em 13,25; 44,5 e 100%, 
respectivamente. 
 
O estudo desenvolvido por Brand et al. (2009), com o extrato aquoso de alho, 
apresentou 100% de controle de Trichoderma spp. e 94,4% de controle de 
Aspergillus spp. A aplicação de extrato de alho proporcionou estresse oxidativo em 



células de Candida albicans, acarretando na inibição do crescimento das colônias do 
fungo e na desestruturação dos componentes celulares (LEMAR et al. 2005). 

 

 
Figura 1. Percentagem de Inibição do crescimento micelial do A. niger em meio 
batata, dextrose e ágar (BDA) com Extrato aquoso de pau de rato em diferentes 
concentrações. A concentração 0 corresponde tratamento (-), apenas BDA. 
 
Todos as concentrações do extrato aquoso de pau de rato causaram redução no 
diâmetro das colônias de A. niger, quando comparadas ao tratamento controle (BDA 
sem extrato). O controle apresentou o diâmetro de colônia de 9,0 cm, sendo que nas 
concentrações 25%, 50% e 75% diâmetros de colônia foram de 5,82cm; 0,0cm e 
1,44cm (Figura 2 e 3). 
    
As substâncias atuantes no extrato vegetal como antibactericidas, antifúngicos e 
antivirais são provenientes do metabolismo secundário e apresentam um importante 
papel na adaptação dos vegetais aos ecossistemas distintos (HARBORNE, 1988; 
AERTS et al., 1991). 
 
A ação inibitória dos compostos fenólicos no crescimento micelial está 
correlacionado com a capacidade que as substâncias fenólicas apresentam de 
complexar-se a proteínas extracelulares da membrana, provocando a morte celular 
(COWAN, 1999).   



 

Figura 2. Diâmetro da colônia do A. niger em meio batata, dextrose e ágar (BDA) 
com extrato aquoso de pau de rato em diferentes concentrações. A concentração 0 
corresponde tratamento (-), apenas BDA. 
 
 
 

 
Figura 3. Diâmetro da colônia e  esporulação de A. niger em placas de Petri  em 
meio BDA com diferentes com diferentes cconcetraçõs de extrato de pau de rato: A) 
controle (-) apenas B 25%; C) 50% e D) 75%. 
 
Na avaliação da esporulação do patógeno em placas de Petri, os tratamentos com o 
extrato nas concentrações de 25%, 50% e 75 % obtiveram os números de 1,72x108; 
0 e 0 esporos/ml resultados bastantes satisfatório quando comparado ao do controle 
que apresentou 3,4x108 esporos/ml. Foi evidenciado na figura (3 e 4) a eficiência do 
extrato de pau de rato na inibição da esporulação do A. niger. Segundo Souza 
(2010), O extrato de alho esterilizado por filtração inibe a esporulação in vitro do A. 
niger em 100 % nas concentrações acima de 3 %. 
 



 
Figura 4. Número de esporos de A. niger em meio batata, dextrose e ágar (BDA) em 
diferentes concentrações de extrato aquoso de pau de rato. A concentração 0 
corresponde tratamento (-), apenas BDA. 
 
Os bons resultados quanto à inibição na esporulação do A. niger in vitro e em disco 
de caule de sisal estão associado aos metabolitos secundários e saponinas 
existentes no vegetal. 
 
As fitoalexinas são metabolitos secundários, antimicrobiano, de baixo peso 
molecular e produzido pelas plantas em respostas a estresses físicos, químicos ou 
biológicos, sendo capazes de impedir ou reduzir a atividade micobriana de agentes 
patogênicos (PURKAYASTHA, 1995).   
 
A esporulação em discos de sisal tratados por imersão durante 12 horas com as 
diferentes concentrações do extrato aquoso do pau de rato evidenciaram que todas 
as concentrações apresentaram ação inibitória na esporulação do A. niger quando 
comparado ao controle que utilizou apenas água destilada (figura 5 e 6). Entretanto, 
a concentração mais eficiente foi a de 50% que apresentou 0,52 x 109 esporos/ml, 
sendo que a concentração de esporos noo tratamento controle foi de 1,82 x 109 
esporos/ml. Stangarlin et al. (2011), relata que extratos brutos de plantas 
apresentam potencial para o controle de fitopatógenos, em virtude da ação 
fungitóxica direta, inibindo o crescimento micelial e a germinação de esporos. 
 
Os compostos presentes nos extrato aquoso de pau de rato (Caesalpinia 
Pyramidalis) inibem a esporulação do A. niger, em disco de caule de sisal, em todos 
as doses. A ação das fitoalexinas sobre os fungos inclui a granulação citoplasmática, 
a desorganização dos conteúdos celulares, inibição da germinação e elongação do 
tubo germinativo por algumas enzimas, com conseqüente inibição ou redução do 
crescimento micelial (LO et al., 1996). Krugner e Bacchi (1995), descrevem que 
compostos secundários tais como saponinas e flavonóides, presentes nos extratos 



aquosos ou em óleos essenciais, podem inibir ou estimular a esporulação e o 
crescimento micelial de fungos 

 
 
Figura 5.  Número de esporos de A. niger em disco de sisal em diferentes 
concentrações de extrato aquoso de pau de rato. A concentração 0 corresponde 
tratamento (-) utilizando apenas água destilada 
 

 
Figura 6. Discos desinfestados de caule de sisal, tratados por imersão com 
diferentes concentrações de extrato aquoso de pau de rato: A) controle (-); B) 
controle (+); C) 25%; D) 50% e E) 75%, inoculados com A. niger e incubados por 
cinco dias a 28±2°C.  
 



Conclusão 
 

O extrato de pau-de-rato (Caesalpinia Pyramidalis) esterilizado por luz ultravioleta 
apresenta potencial para o controle do A. niger. 
 
O extrato aquoso de pau de rato inibiu o crescimento micelial e a esporulção do 
patógeno em BDA e disco de caule de sisal a partir da concentração de 25%. 
  
Os testes em discos de caule de sisal mostraram o potencial de uso dos extrato de 
pau-de-rato para controle de A. niger. in vitro e em disco de caule de sisal. 
Entretanto é necessário mais estudos, para utilização no controle da podridão 
vermelha do sisal, e nos mecanismos de aplicação.   
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Introdução 
 

A bananeira (Musa cvs.) é cultivada em todos os estados do Brasil, sendo o 
seu fruto um dos mais populares (LOPES e ALBUQUERQUE, 2005). 

A cultura é atacada por diversos patógenos que causam queda na 
produtividade e morte prematura das plantas. Dentre as doenças que causam mais 
danos aos produtores pode-se citar o Mal-do-Panamá, causada pelo Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense, que afeta o sistema vascular das plantas, causando 
danos irreversíveis, podendo este sobreviver no solo por até 50 anos (PEREIRA et  
al., 2005).  

O F. oxysporum e outros patógenos fúngicos que sobrevivem no solo são de 
difícil controle, o que tem estimulado as pesquisas com controle biológico em 
diferentes culturas (SILVA e BETTIOL, 2005). 

Dos fungos com ação antagônica a F. oxysporum, o gênero Trichoderma tem 
sido um dos mais estudados, por ser facilmente encontrado no solo, apresentando 
importante função ecológica, com ação na decomposição e mineralização dos 
resíduos vegetais, tornando os nutrientes disponíveis para as plantas (SAITO, et al., 
2009). Os principais mecanismos de antagonismo deste fungo incluem a antibiose, 
parasitismo, competição e indução de resistência (Arras e Arru, 1997), com 
destaque para antibiose e, eventualmente, parasitismo e competição (KUPPER et 
al., 2009).  A aplicação de Trichoderma no solo, em condições de casa de vegetação 
ou campo reduz a severidade de doenças, como também aumenta o crescimento 
das plantas (HARMANN, 2000). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a ação antagonista e periodos 
de inoculação de isolados de Trichoderma spp. sobre Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense e a incidência e severidade do Mal-do-Panamá em bananeira. 
 
 
Metodologia 
 

Em condições de casa de vegetação, foi instalado um experimento com 280 
mudas de bananeira da cultivar �Prata Maravilha�, inoculadas com diferentes 



isolados de Trichoderma spp., variando o período e a frequência de inoculação, em 
bandejas tipo tubete. Essas mudas foram transplantadas para sacos de muda com 
capacidade de 2L, contendo solo esterilizado, infestado e incubado com Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense.  

O solo foi coletado na área de pastagem do campus de cruz das Almas da 
UFRB, na camada de 0 a 20 cm de profundidade, peneirado e esterilizado 
quimicamente com Basamid®, seguindo as recomendações do fabricante. Antes da 
infestação com o patógeno, o solo ficou em repouso por 90 dias, para que não 
houvesse nenhum residuo do tratamento quimico. Para a infestação do solo, após a 
sua esterilização, fez-se uma inoculação com Fusarium oxysporum f. sp. cubense, 
isolado codificado como 0801 obtido da coleção da EMBRAPA Mandioca e 
Fruticultura, adicionando-se ao solo, com agitação manual, 10 mL da suspensão de 
inoculo contendo 106 conídios/mL em cada um dos sacos. O solo infestado foi 
incubado por 30 dias a temperatura ambiente sendo umedecido a cada 7 dias. 

As mudas de bananeira da cultivar �Prata Maravilha� foram obtidas da 
biofábrica de mudas micropropagadas de bananeira, empresa Campo, localizada 
nas dependências da Embrapa Mandioca e Fruticultura, já aclimatadas em bandejas 
tipo tubete em casa de vegetação. As mudas de bananeira foram mantidas nas 
bandejas tipo tubete, com 128 células de 20 cm3 de volume, altura de 4,6 cm e 
largura na superfície do tubete de 3,1 cm, com fibra de coco. Estas foram inoculadas 
com isolados de Trichoderma spp. da coleção de culturas do Laboratório de 
Microbiologia Agrícola da UFRB, utilizando-se 1mL de suspensão de conídios, na 
concentração de 106 conídios/mL. A inoculação foi realizada em três períodos 
distintos (apenas uma inoculação no início do experimento, inoculação repetida a 
cada sete dias e inoculação repetida a cada 15 dias), durante um mês. Portanto, o 
tratamento 1 recebeu uma inoculação com Trichoderma, o tratamento 2 recebeu 
quatro inoculações e o tratamento 3 recebeu duas inoculações.   

Após 7 dias a última inoculação com Trichoderma spp., as mudas foram 
transferidas para os sacos contendo o solo incubado com F. oxysporum f. sp. 
cubense e foram mantidas em casa de vegetação com irrigação em dias alternados, 
com água potável não estéril durante 30 dias. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, totalizando 20 
blocos com 14 plantas por parcela experimental, com esquema fatorial 4 x 3 + 2 e 20 
repetições. Foram utilizados quatro isolados de Trichoderma spp., codificados como 
TCS 10, TCS 29, TCS 40 e TCS 78, com três períodos de inoculação e dois 
controles. O controle positivo foi constituido por apenas solo esterilizado e irrigação 
com água potável e o controle negativo foi constituído por solo esterilizado e 
infestado com F. oxysporum.  

O experimento foi coletado e avaliado 75 dias após o plantio das mudas de 
bananeira nos sacos, para a análise da produção de matéria fresca e seca da parte 
aérea e raízes, incidência e severidade da doença, calculando-se o índice de 
doença nas mudas, com base na escala de notas proposta por CORDEIRO e 
DANTAS (1993). O índice de infecção (ID) por Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
foi calculado de acordo com a equação proposta por CIRULLI e ALEXANDER 
(1966), ID = 100[! (nota x nº de mudas)/(nota máxima x nº de repetições)], 
atribuindo-se notas de 1 a 6, de acordo com escala de notas citada acima. 

Determinou-se também a população do patógeno no solo infestado 30 dias 
após a incubação e no final do experimento, pela metodologia de diluição seriada e 
contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) no solo. Amostras de solo 
foram retiradas de todos os tratamentos e repetições e 10 g de cada amostra de solo 



foram resuspendidas em 90 ml de solução salina esterilizada e agitadas por 30 min 
em agitador orbital. A partir dessa suspensão de solo foram preparadas as diluições 
seriadas e alíquota de 0,1 ml foram transferidas para placas de Petri contendo meio 
batata dextrose ágar (BDA) com 1 ml.L de Tormicina®. O inoculo foi espalhado nas 
placas com uma alça de Drigalski esterilizada por flambagem e estas foram 
incubadas em câmara de crescimento tipo BOD a 25º C, por três dias. Após o 
período de incubação fez-se a contagem das UFC e o calculo da população de 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense por grama de solo, utilizando-se a seguinte 
equação: UFC/g= N x F x Y sendo: N = o número de colônias, F = 10 (fator de 
correção do plaqueamento de 100 µl de suspensão por placa para 1 ml), Y = fator de 
diluição da amostra. Para a análise estatística, os dados foram transformados em 
log (x + 1), em que x corresponde ao número de UFC. 
 
Resultados e discussão 
 

Após 30 dias de incubação do solo infestado com Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense  e antes do plantio das mudas de bananeira, obteve-se uma população de 
9,95 x 107 UFC.g do patógeno no solo. Após 75 dias do plantio das mudas de 
bananeira, foram observados os maiores valores de população do patógeno no solo, 
para os tratamentos com mudas de bananeira inoculadas com o isolado TCS 78 de 
Trichoderma spp., nos três intervalos de inoculação, com o isolado TCS 29 com 
apenas uma inoculação, e com o isolado TCS 10 inoculado a cada sete dias. Com 
exceção do tratamento com o isolado TCS 78, a inoculação a cada 15 dias com 
Trichoderma spp., proporcionou valores mais baixos da população de Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense no solo (Tabela 1).   
 
 
Tabela 1. População de Fusarium oxysporum f. sp. cubense. (UFC g-1 de solo), após 
75 dias de incubação.  

Tratamentos Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
UFC.g de solo   

 
Trichoderma spp. Inoculação* (Avaliação ao final do experimento)** 

TCS 10  0 1,16 x 10 6 

TCS 10  7 41,7 x 10 6 

TCS 10  15 0,58 x 10 6 

TCS 29  0 75,0 x 10 6 

TCS 29  7 5,0 x 10 6 

TCS 29  15 0,50 x 10 6 

TCS 40  0 11,70 x 10 6 

TCS 40  7 1,25 x 10 6 

TCS 40  15 0,75 x 10 6 

TCS 78  0 58,33 x 10 6 

TCS 78  7 36,66 x 10 6 

TCS 78 15 58,33 x 10 6 

Controle +  0 

Controle -  1,25 x 10 6 



* 0 - inoculação no dia do plantio das mudas de bananeira nas bandejas tubetes; 7 � quatro 
inoculações sendo cada uma em intervalos de 7 dias; 15 � duas inoculações em intervalos de 15 
dias.  

      ** Avaliação da população de Fusarium oxysporum f. sp. cubense no solo, 75 dias após o 
plantio das mudas de bananeira tratadas com Trichoderma spp.  
 
 
 
     Com relação à incidência do Mal-do-Panamá nas mudas de bananeira, o isolado 
TCS 10 nos tempos de aplicação 0, e a cada 15 dias, apresentaram os menores 
índices. Os demais tratamentos apresentaram índices a partir de 50% (Figura 1). 
 
 
 

 
Figura 1. Incidência do Mal-do-Panamá em mudas de bananeira inoculadas com isolados 
de Trichoderma spp. em diferentes períodos e intervalos de tempo e plantadas em solo com  
FOC 0801 (Fusarium oxysporum f. sp. cubense), após 75 dias de plantio no solo infestado 
com FOC. Controle positivo (C+) sem inoculação dos isolados de antagonista e patógeno e 
Controle negativo (C-) inoculado apenas o patógeno 

      

     O índice de severidade da doença, avaliado por escala de notas com base nas 
lesões nos tecidos vasculares das mudas de bananeira tratadas com isolados de 
Trichoderma spp., indica que o isolado TCS 10, nos tempos de aplicações 0 e a 
cada 15 dias, promoveu os melhores resultados comparados aos outros 
tratamentos, com um maior número de plantas sem sintomas do Mal-do-Panamá ou 
com sintomas do tipo 2 ou 3 baseando-se na escala de notas proposta por 
CORDEIRO e DANTAS (1993) (Figura 2). 



     O tratamento com o isolado TCS 78, mesmo apresentando um número elevado 
de UFC do patógeno no solo, apresentou um incidência da doença em torno de 60 
%, com a inoculação do antagonista a cada 15 dias e com valores de severidade em 
torno de 40 % nos tratamentos com apenas uma inoculação. 
      Os tratamentos com os isolados TCS10, TSC 78 e TCS 29 apresentaram 
menores taxas de índices de severidade da doença quando inoculados apenas uma 
vez (Figura 2). 
      Hernández et al. (2011) em testes de biocontrole ao Mal-do-panamá usando 
isolados endofíticos de Trichoderma spp. TC9, TD3, TD6, TC12, TCL1, TC8 e TJ5 
em mudas de bananeira da variedade �Gros Michel� (AAA) obtiveram redução da 
severidade dos sintomas internos em 74% e 63% na descoloração dos tecidos 
internos quando comparados a outros tratamentos. 
     Em testes com isolados de Trichoderma harzianum A34 observou-se a redução 
da incidência e dos sintomas externos do Mal-do-Panamá em plantas CEMSA 
Bluggoe -ABB, FHIA 03 -AABB e FHIA 23 -AAAB, mantendo sua produção por mais 
cinco anos em solos propensos a doença (PEREZ et al. 2009). 
 
  

 
 
Figura 2. Índice de severidade de Mal-do-Panamá em mudas de bananeira com base na 
escala de notas proposta por CORDEIRO e DANTAS (1993), inoculadas com isolados de 
Trichoderma spp. em diferentes intervalos de tempo e plantadas em solo infestado com  
FOC 0801 (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) após 75 dias de plantio das mudas no solo 
infestado com FOC. Controle negativo (C-) inoculado apenas o patógeno. 
 

 
Com relação à produção de massa fresca da parte aérea das mudas de 

bananeira, o isolado TCS 10 promoveu os melhores resultados, quando comparados 
com os demais tratamentos. Entretanto, os resultados de massa seca da parte aérea 
não apresentaram diferença significativa (p "0,05) (Figura 3).  



 

 

 
Figura 3. Peso da massa fresca e seca da parte aérea de mudas de bananeira após 75 dias 
de incubação os isolados de Trichoderma spp. , FOC (Fusarium oxysporum f. sp. cubense). 
Controle positivo (C+) sem inoculação dos isolados de antagonista e patógeno e Controle 
negativo (C-) inoculado apenas com o patógeno 
 

 
 
Fungos do gênero Trichoderma têm sido citados na literatura científica como 

promotores do crescimento vegetal, por diversos mecanismos a exemplo da 
solubilização de fosfato e outros minerais e disponibilização de nutrientes para as 
plantas, produzindo também substâncias com ação análoga a auxina (VINALE et al., 
2008).  
     Com relação à massa fresca da raiz, o isolado TCS 10 também promoveu os 
melhores resultados, quando comparados com os demais tratamentos (Figura 4).  O 
isolado TCS 78 promoveu resultados significativos com relação a massa seca da 
raiz, comparado aos demais isolados de Trichoderma spp. Entretanto, o resultado 
não diferiu significativamente quando comparado ao controle positivo (Figura 4), 
sugerindo que, apesar deste isolado ter proporcionado resultados positivos em 
termos de produção da parte aérea e raiz das plantas de bananeira, estas ainda 
apresentaram crescimento reduzido na presença do F. oxysporum f. sp cubense na 
variedade de bananeira �Prata Maravilha�. 
    Em estudos com isolados endofíticos de Trichoderma spp. TCL 1 em biocontrole 
ao F. oxysporum observou-se o aumento da massa da raiz e folhas de plantas de 
bananeira da variedade �Gros Michel� (AAA) com variações de 109 a 148% quando 
comparados ao controle absoluto (HERNÁNDEZ et al. 2011). 

 
 
 



 
 
Figura 4. Massa fresca e seca da raiz de mudas de bananeira após 75 dias de incubação os 
isolados de Trichoderma spp. , FOC (Fusarium oxysporum f. sp. cubense). Controle positivo 
(C+) sem inoculação dos isolados de antagonista e patógeno e Controle negativo (C-) 
inoculado apenas o patógeno  
 
 
     
    Os tratamentos com os isolados TCS 10, TCS 29 e TCS 78, com relação a 
produção de massa seca e fresca da parte aérea e raiz, pode está relacionado as 
menores taxas de índice e severidade da doenças nas mudas de bananeira quando 
tratados com os mesmos isolados. 
    Apesar do destaque obtido pelos isolados TCS 10, TCS 29 e TCS 78, com 
relação à produção de massa seca e fresca da parte aérea e raiz, não houve 
diferença significativa entre os tratamentos, pelo teste de Modelos Lineares 
Generalizados com distribuição gama e função de ligação log. A distribuição das 
variáveis massa fresca e seca da parte aérea e da raiz, não foi normal conforme 
teste de Shapiro-Wilk (p<0,05). 
     
 
Conclusões 
 
Os isolados de Trichoderma spp. não controlaram  o Mal-do-Panamá em mudas de 
bananeira da variedade �Prata Maravilha�. Entretanto, o isolado TCS10 promoveu 
uma redução na incidência da doença em dois intervalos de tempo de aplicação. 
 
Não foi observado efeito significativo com relação à variação nos tempos de 
aplicação do antagonista (uma aplicação, a cada 7 e 15 dias) em solo infestado com 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Entretanto, nota-se a diminuição da incidência e 
severidade do Mal-do-Panamá em mudas de bananeira na variedade �Prata 
Maravilha�. 
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1 INTRODUÇÃO 
 Hyptis Jacq. é um gênero que  pertence à família Lamiaceae e  inclui  cerca 

de aproximadamente 400 espécies de hábitos bastante variados desde ervas, 
subarbustos, arbustos e até mesmo árvores de pequeno porte, ocorrentes desde o 
sul dos Estados Unidos até a Argentina (FALCÃO; MENEZES, 2003). Estima-se que 
no Brasil ocorram 118 espécies, dentre elas 78 endêmicas, sendo distribuídas em 
todas as regiões brasileiras e adaptando-se as mais variadas condições 
edafoclimáticas (HARLEY et al., 2015). Entre as espécies nativas do Brasil têm se 
Hyptis ramosa Pohl ex Benth. uma planta de hábito arbustivo, cuja ocorrência é 
registrada nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais (HARLEY et al., 
2015), é encontrada principalmente nas margens de rios ou locais sujeitos a 
alagamentos. 

A importância de Hyptis abrange tanto a área química como a farmacológica. 
Do ponto de vista químico, através da produção de um grande número de classes de 
micromoléculas, existindo representantes da via do ácido acético, da via do ácido 
chiquímico e oriundos de biossíntese mista (FALCÃO; MENEZES, 2003). Ainda tem 
ampla utilização na indústria alimentícia, pois são comercializadas para o uso como 
importantes condimentos na culinária de diversas regiões, sendo apreciadas pelo 
aroma e sabor que atribuem aos alimentos. Contudo, sua maior importância advém 
de seu elevado teor de óleos essenciais aromáticos, com propriedades terapêuticas 
comprovadas, sendo compostos basicamente por monoterpenos e sesquiterpenos 
(FALCÃO; MENEZES, 2003). Além dos óleos essenciais, o gênero produz também 
diterpenos, triterpenos, lignanas e pironas (PEREDA-MIRANDA et al., 1990). 

A utilização das espécies de Hyptis para fins medicinais não se restringe 
apenas ao Brasil, mas também é realizada por diferentes países e a maioria desses 
usos medicinais tem encontrado respaldo na literatura científica, uma vez que essas 
espécies são compostas por substâncias com potencial farmacológico muito 
interessante com atividade antimicrobiana, antinociceptiva, antidematogênica, 
antisséptica, anticancerígena, antifúngica, citotóxica, antiinflamatória, anti-HIV e 
inseticida (FALCÃO; MENEZES, 2003). 

Diante do valor medicinal do gênero, torna-se imprescindível o estudo de 
formas de propagação comercial para suas espécies. Apesar das mesmas se 
propagarem naturalmente, por meio da via sexuada, a propagação por sementes 
tem sido pouco utilizada, em virtude da sazonalidade da produção, tamanho 
reduzido das suas sementes, perda rápida da viabilidade das sementes produzidas, 
além de problemas relacionados à dormência (MAIA et al., 2008). Ainda, quando o 



intuito é a propagação de genótipos selecionados, a variabilidade genética 
decorrente da multiplicação via sementes pode afetar a utilização desta espécie para 
fins farmacêuticos, em decorrência da variação na composição química dos 
metabólitos extraídos (OLIVEIRA et al.,2008). 

Nesse contexto, a cultura de tecidos representa uma importante ferramenta 
para a multiplicação e conservação de espécies medicinais nativas. A cultura de 
tecidos vegetais é um conjunto de técnicas que apresenta grande aplicabilidade em 
sistemas vegetais. Consiste basicamente em cultivar em ambiente asséptico, com 
temperatura e iluminação controlada, qualquer parte da planta, em frascos de vidro 
específicos contendo meio nutritivo adequado, o que proporciona à produção em 
larga escala de plantas inteiras idênticas a planta mãe (GRATTAPAGLIA; 
MACHADO, 1998). Dentre as técnicas da cultura de tecidos tem se a 
micropropagação que possibilita a multiplicação rápida de genótipos selecionados, 
mantendo a identidade genética dos mesmos, e já vem sendo utilizada para a 
multiplicação de várias espécies de Hyptis, como: H. pectinata (L.) Poit. (FEITOSA, 
2012), H. marrubioides Epl. (BOTREL, 2013), H. leucocephala Mart. ex Benth 
(NEPOMUCENO, 2012) e H. suaveolens (L.) Poit. (MANDAL, 2013).   

Para Murashige (1974), o sistema de micropropagação de plantas pode ser 
dividido em três etapas sucessivas. A primeira consiste na seleção do explante, sua 
desinfestação e a seleção do meio de cultura e das condições de cultivo a serem 
empregadas. Posteriormente, é realizada a indução de brotos a partir dos explantes 
através de estímulos específicos e subcultivos sucessivos (multiplicação). 
Finalmente, é feita a indução da formação de raízes (enraizamento) e a 
transferência das microplantas in vitro para o ambiente ex vitro (aclimatização). 
Entretanto, a iniciação e o sucesso de um protocolo de micropropagação dependem 
do genótipo, da fonte de explantes e das condições de cultivo (CALDAS et al,. 
1998). 

Dependendo da fonte de explante escolhida para dar início aos cultivos, a 
regeneração das microplantas in vitro ocorre por dois processos: organogênese e 
embriogênese somática (PASQUAL et al., 1997). A organogênese consiste na 
formação de estruturas a partir de células e/ou tecidos, e pode ocorrer sob duas 
vias: via direta, através da regeneração de microplantas oriundas de tecidos 
meristemáticos, sem passar pelo estádio intermediário de calo, apresentando alta 
fidelidade genética; ou por via indireta, quando o processo de regeneração de 
gemas é precedido pela formação de um estádio intermediário de calo (massa 
amorfa de células não organizadas, formada pela intensa divisão das células do 
explante), a partir do qual surgem gemas adventícias que crescem e se 
desenvolvem em novas partes aéreas (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1988).  

A embriogênese somática consiste no desenvolvimento de embriões a partir 
de células somáticas embriologicamente competentes in vitro e, como a 
organogênese, também pode ocorrer de forma direta ou indireta (AHUJA, 1992). A 
embriogênese somática indireta tem sido preconizada como a forma mais adequada 
para a multiplicação in vitro, pois possibilita elevada taxa de multiplicação. Contudo, 
a obtenção de calos friáveis, fase inicial de obtenção dos embriões somáticos, é 
uma etapa crucial a ser ajustada (LANDA et al.,2000). 

Independentemente da via morfogenética utilizada, as condições de cultivo, 
em especial a composição do meio de cultura, são decisivos para o sucesso da 
regeneração in vitro. O meio de cultura é composto por sais minerais, fonte de 
carbono, vitaminas e reguladores vegetais, que são essenciais para a manutenção 
da divisão celular e proliferação dos explantes (KERBAUY, 1997). Os reguladores 



vegetais são considerados os principais controladores da morfogênese in vitro, 
atuando como mensageiros químicos capazes de promover, modificar e inibir 
quantitativamente o crescimento, além de ser capaz de alterar a produtividade e 
metabolismo secundário, afetando até mesmo o teor de óleos essenciais (SHUKLA; 
FAROOQI, 1990; MOURA et al., 2001). As classes de reguladores mais usadas em 
cultura de tecidos são as auxinas e as citocininas (SKOOG; MILLER, 1957). 

As auxinas são frequentemente utilizadas para induzir a formação de calos e 
de raízes adventícias, sendo o ácido indol-3-acético (IAA), ácido indol-3-butírico 
(IBA), ácido a-naftalenoacético (NAA) e ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4 D) os 
mais utilizados no cultivo in vitro (CARVALHO, 1999). Já as citocininas induzem a 
divisão celular e, quando em elevadas concentrações, estimulam a formação de 
brotos adventícios e inibem a formação de raízes; as mais frequentes são: kinetina 
(KIN), zeatina (ZEA) (citocinina natural), 6- benzilaminopurina (BAP) e isopentenil 
adenina (2ip) (CARVALHO, 1999).  A disponibilidade e a interação dessas duas 
classes de reguladores vegetais regulam a formação de raiz, broto e calo em cultura 
de tecidos (SKOOG; MILLER, 1957).  
 O carvão ativado é outra substância geralmente acrescida ao meio de cultura, 
com a finalidade de melhorar o crescimento e desenvolvimento celular nas distintas 
etapas do cultivo in vitro (VIEITEZ et al., 2009). O efeito favorável do carvão se 
deve, em parte, a sua capacidade de adsorção. Desse modo, ele altera a 
composição e o pH do meio de cultura, podendo melhorar ou regular o crescimento 
in vitro (THOMAS, 2008). Além disso, o carvão proporciona uma condição de escuro 
favorável ao desenvolvimento das raízes adventícias, simulando as condições do 
solo (MOSHKOV et al., 2008). 

Assim, a composição do meio de cultura aliada às demais condições de 
cultivo, tais como luz, temperatura e recipiente de cultivo são a base da tecnologia 
da cultura de tecidos vegetais (KERBAUY, 1997). Dessa forma, o domínio dos 
componentes do meio de cultura associado às condições de cultivo permitem o 
estabelecimento de protocolos que visem à otimização da produção de plantas em 
larga escala (KERBAUY, 1997), 

O uso da técnica de micropropagação, além da produção de grande 
quantidade de plantas em curto período de tempo, permite a obtenção de plantas 
livres de doenças e a propagação de espécies difíceis de serem multiplicadas por 
outros métodos. Outra vantagem do ponto de vista prático da micropropagação está 
relacionada à restauração da competência de enraizamento, resultado do 
rejuvenescimento obtido pelos sucessivos subcultivos e pelo uso de reguladores de 
crescimento (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998).  

Além da combinação de reguladores, a transferência das microplantas para o 
ambiente ex vitro apresenta várias limitações, sendo, na maioria das vezes, 
necessária uma etapa de rustificação, onde as microplantas desenvolvem 
características adaptativas ao ambiente ex vitro, estimulando-se o desenvolvimento 
da fotoautotrofia, através da redução de sacarose no meio de cultura e/ou do 
aumento da aeração dos recipientes, através do uso de tamponamentos 
alternativos, originando microplantas com características anátomo-fisiológicas mais 
adaptadas à aclimatização (THORPE et al., 2008). 

Dessa forma, considerando a importância do gênero Hyptis e a ausência de 
estudos para a espécie Hyptis ramosa, o objetivo do presente estudo foi estabelecer 
um protocolo de enraizamento in vitro e aclimatização para a espécie.  



2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local de realização dos experimentos 

Os ensaios fisiológicos foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos 
Vegetais localizados na Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

2.2 Enraizamento in vitro de brotos de Hyptis ramosa  

Para a indução de raízes foram utilizadas brotações de H. ramosa 
provenientes do meio de cultura suplementado com oito µM de BAP. Os brotos 
foram individualizados e transferidos para tubos de ensaio contendo 10mL de meio 
de cultura MS/2, suplementado com diferentes concentrações de ácido indolbutírico 
(AIB) (0,0; 1,0; 2,0; 3,0µM), na presença (1,0 g. L-1) e ausência de carvão ativado. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2 
(quatro concentrações da auxina AIB x duas concentrações de carvão ativado), 
totalizando oito tratamentos. Cada tratamento foi constituído de cinco repetições, 
sendo cada repetição composta por quatro tubos contendo um broto cada. Ao final 
de 45 dias foi quantificado as seguintes variáveis; porcentagem de brotos 
enraizados, comprimento da maior raiz e porcentagem de sobrevivência dos brotos.  

2.3  Aclimatização das microplantas de Hyptis ramosa 
 Para rustificação das microplantas após a etapa de enraizamento, as 
microplantas foram mantidas em tubos de ensaio contendo 15mL do meio de cultura 
MS/2, com diferentes condições de vedação (filme de PVC e tampão de algodão) 
durante 45 dias, sendo, posteriormente, transferidas para tubetes plásticos (13cm de 
altura x 3cm de diâmetro) contendo o substrato comercial Plantmax®. Após o plantio 
as microplantas foram cobertas com copos plásticos transparentes (200 mL) e 
mantidas em casa-de-vegetação com nebulização intermitente (nebulizações de 5 
minutos com intervalos de 1 hora). Após 15 dias nessas condições os copos foram 
retirados, mantendo-se as microplantas por mais 15 dias no ambiente sob 
nebulização. Após 30 dias foi avaliada a taxa de sobrevivência das microplantas em 
condições ex vitro. 
 
2.4 Análise estatística 

Os dados foram avaliados estatisticamente, mediante análise de variância, 
comparando-se as médias pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro para 
os fatores qualitativos. Para os fatores quantitativos utilizou-se ajustes de equações 
de regressão polinomial. Os dados foram analisados com auxílio do programa 
SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 
 

2.5 Resultados e discussão 
 
Os resultados obtidos para os parâmetros de enraizamento demonstraram 

interação dupla (concentração de AIB e concentração de carvão ativado) altamente 
significativa (p<0,01) para as variáveis comprimento da maior raiz e porcentagem de 
sobrevivência dos brotos. Para a porcentagem de enraizamento não houve interação 
significativa, sendo influenciada de modo significativo apenas pelo carvão ativado 
(p>0,01).  Contudo, para porcentagem de enraizamento dos brotos não foi possível o 



ajuste de um modelo matemático significativo para a variável em análise, tanto na 
presença quanto na ausência de carvão ativado (TABELA 1).  

 
TABELA 1: Porcentagem de enraizamento de brotos de Hyptis ramosa Pohl ex 
Benth em diferentes concentrações de AIB (0,0; 1,0; 2,0; e 3,0µM) e carvão ativado 
(CA) (0,0 e 1,0 g L-1) em meio de cultura MS/2 aos 45 dias de inoculação. UEFS. 
Feira de Santana, BA, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si estatisticamente ao nível 
de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

 
A taxa de enraizamento dos brotos de H. ramosa variou de 90 a 100% nos 

tratamentos testados (TABELA 1), independente da suplementação do meio de 
cultura com o carvão ativado. Entretanto, a adição do carvão ativado ao meio de 
cultura resultou em uma menor taxa de enraizamento quando o meio de cultura foi 
suplementado com 3.0µM de AIB (65%). As porcentagens de enraizamento 
encontradas para H. ramosa foram superiores a observada para Prunus salicina 
Lindl (43,3%) (CANLI; TIAN, 2009). Verificou-se a formação de raízes em todas as 
microplantas cultivadas em meio sem a adição de auxinas, sendo observadas taxas 
acima de 90% independente da adição de carvão ativado (TABELA 1). Esse 
resultado corrobora com o reportado por Iapichino e Airò (2008), para culturas de 
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn, onde também observaram a formação de 
raízes em meio isento de regulador vegetal (33%). 

Para o comprimento da maior raiz observou-se uma resposta linear (p<0,01) 
crescente para os efeitos das concentrações de AIB utilizadas, na ausência de 
carvão ativado. Já na presença de carvão ativado obteve-se um modelo linear 
(p<0,05) decrescente para o efeito das concentrações de AIB utilizadas (FIGURA 
6A). O AIB tem sido o fitoregulador mais utilizado dentre as auxinas sintéticas para a 
indução da rizogênese in vitro de espécies vegetais (MELO et al., 2001) em 
decorrência da sua elevada estabilidade em relação a outros fitorreguladores, a 
exemplo do AIA (ASSIS; TEIXIERA, 1998; SOUZA; PEREIRA, 2007). Contudo, as 
respostas na rizogênese variam de acordo com a espécie estudada (ASSIS; 
TEIXIERA, 1998). A utilização do AIB mostrou-se benéfica para o comprimento das 
raízes de macieira (Malus domestica Borkh), sendo que na concentração de 1 µM o 
AIB promoveu resultados superiores aos obtidos com  ANA e AIA, produzindo raízes 
com comprimento médio de 23 mm (SCHUCH; PETERS, 2002). Resultados 
contrários aos obtidos neste experimento foram observados para Bauhinia cheilanta 
(Bong.) Steud (GUTIERREZ, 2012) e Lavandula angustifolia Miller (MACHADO et 
al., 2013), em que a utilização de maiores concentrações de AIB resultaram em um 
menor comprimento de raízes. 

Os resultados obtidos para a taxa de sobrevivência dos brotos durante a fase 
de enraizamento de H. ramosa mostraram um comportamento linear (p<0,01) 
decrescente para o efeito das concentrações de AIB utilizadas, na presença de 



carvão ativado, enquanto que, na ausência do carvão ativado não se obteve um 
modelo matemático representativo (Figura 6B). Resultados observados por Vieitez et 
al. (2009) mostraram que a taxa de sobrevivência dos brotos de Quercus spp. foi 
maior com a adição de carvão ativado ao meio de enraizamento. Entretanto, os 
resultados observados para H. ramosa foi superior ao reportado por Sudha et al. 
(2005), no qual taxas de sobrevivência dos brotos de Decalepis arayalpathra 
J.Joseph & V.Chandras não superaram 28%, independente da concentração de AIB 
adicionada ao meio de cultura na ausência de carvão ativado. Os resultados obtidos 
demonstram que a adição do carvão ativado ao meio de cultura não foi eficiente 
para melhorar a etapa de enraizamento de H. ramosa, provavelmente em função da 
capacidade do carvão ativado de modificar o pH e a composição do meio de cultura, 
devido ao seu poder de adsorção de cátions, nutrientes e reguladores vegetais, que 
são fundamentais para  o enraizamento dos brotos, conforme sugerido por Gutiérrez 
(2010). 

 
 

 
FIGURA 1: Comprimento da maior raiz (A) e porcentagem de sobrevivência de 
brotos (B) de Hyptis ramosa Pohl ex Benth, cultivada em meio de cultura MS/2 
suplementado com diferentes concentrações de AIB (0,0; 1,0; 2,0; e 3,0µM) e carvão 
ativado (CA) (0,0 e 1,0 g L-1) (Com CA   e sem CA !) UEFS. Feira de Santana, BA, 
2015. 
 

Durante a fase de aclimatização de H. ramosa não se detectou efeito da fase 
de pré-aclimatização, com uso de tamponamento de PVC ou algodão, sobre o 
percentual de sobrevivência das plantas (dados não mostrados) Em todos os 
tratamentos testados as taxas de sobrevivência durante a fase de aclimatização foi 
de 100% (dados não mostrados). Esses resultados são muito promissores, pois a 
baixa taxa de sobrevivência de plantas quando transferidas do meio de cultura para 
o ambiente ex vitro é um dos maiores limitantes à produção comercial das 
microplantas (DONNELLY; VIDAVER, 1984).  

4 CONCLUSÕES 

 O enraizamento in vitro ocorre mesmo na ausência de auxinas no meio de 
cultura. A espécie apresenta grande resistência à etapa de aclimatização, com 
sobrevivência de 100%, independentemente da realização da fase pré-
aclimatização. 
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Introdução

O tomateiro (Solanum lycopersicum), originário da região Andina e pertencente à 
família Solanaceae, é uma hortaliça cosmopolita, conhecida e consumida em todo o 
mundo, devido sua multiplicidade na alimentação humana e ativa participação na
cadeia comercial (ALVARENGA, 2004). Entretanto, diversos problemas 
fitossanitários afetam esta cultura, dentre esses, os nematoides apresentam 
considerável importância.

Nematoides pertencentes ao gênero Meloidogyne Goeldi (1887) são os mais 
importantes nematoides fitopatogênicos, pois, apresentam ampla distribuição 
geográfica e causam consideráveis prejuízos econômicos a uma ampla gama de 
culturas em todo o mundo (REGAIEG et al ., 2010). Os nematicidas para o controle 
do nematoides-das-galhas são altamente tóxicos e de longo efeito residual. O uso 
destes produtos onera o custo de produção e contamina o meio ambiente.

Um composto orgânico que pode ser utilizado como controle alternativo de 
nematoses é o resíduo do desfibramento das folhas de sisal. Agave sisalana Perrine 
ex. Engelm, popularmente conhecida como sisal, pertencente à família Agavaceae, 
compreende mais de 650 espécies distribuídas nas regiões áridas de clima tropical 
do mundo (ABDEL-GAWAD et al., 1999).

O principal produto da exploração do sisal é sua fibra e esta, naturalmente resistente 
e de fácil industrialização, tem sido procurada por muitos investidores e tem ocupado 
lugar de destaque na cadeia de produção. O Brasil é, atualmente, o maior produtor e 
exportador de fibras e manufaturados de sisal e o cultivo ocorre em 112 municípios 
do Nordeste, sendo a Bahia o maior produtor nacional dessa fibra, concentrando 
95% da produção sisaleira do País (SECTI, 2014).



A fibra de sisal representa somente 4% da folha e os resíduos sólidos e aquosos 
constituem os restantes 96% (SUINAGA et al., 2006), que são abandonados nas 
propriedades rurais, sem qualquer aproveitamento. Estes, no entanto, poderiam ser 
utilizados como matéria-prima abundante e de baixo custo para fins agrícolas e 
industriais.

O resíduo líquido de sisal, tem como principais constituintes do metabolismo 
secundário: alcaloides, compostos fenólicos, glicosídeos, cumarinas, saponinas, 
flavonoides e taninos (BARRETO, 2010). As saponinas desempenham um papel 
importante na defesa contra insetos e micro-organismos (AGRELL et al., 2003), bem 
como interagem com as proteínas da cutícula do nematoide promovendo efeito 
nematicida (ARGENTIERE et al., 2008).

Resultados promissores tem sido relatados com o resíduo líquido do sisal no 
controle do ácaro rajado e da lagarta-do-cartucho (POTENZA et al., 2006; SOUZA, 
2009), no nematoides em caprinos (DOMINGUES et al., 2010; BOTURA et al., 
2011). O aumento nas concentrações de resíduo de A. americana inibiu a 
germinação de conídios de Alternaria brassicae (GULERIA e KUMAR, 2009).

Significativa redução do número de galhas e massas de ovos em raízes de tomateiro 
inoculados com M. javanica e tratados com o resíduo líquido fresco e fermentado de 
sisal foi observada por DAMASCENO et al., (2015). O resíduo líquido fresco de sisal 
reduziu o número de galhas e massas de ovos de alface inoculadas com M. javanica
(SOARES e DAMASCENO, 2011).

Santos et al. (2012) utilizaram o resíduo líquido de sisal a 20%, 40%, 60%, 80% e 
100% no controle do nematoide da casca preta do inhame (Scutellonema bradys)
sob condições in vitro. Observaram que o resíduo líquido de sisal apresentou efeito 
nematicida nas concentrações a partir de 20%.

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência do extrato aquoso de sisal na 
mortalidade de indivíduos de M. javanica sob condições in vitro e no controle desse 
nematoide em tomateiro.

Material e métodos

Obtenção de ovos e juvenis de segundo estádio (J2) de Meloidogyne javanica 
Os ovos dos nematoides foram extraídos de raízes de tomateiro, mantidas em casa 
de vegetação, pelo método de Hussey & Barker (1973), modificado por Boneti & 
Ferraz (1981). A suspensão de ovos/juvenis foi calibrada em câmara de contagem 
(lâmina de Peters) com o auxílio de microscópio estereoscópio.

Obtenção do pó proveniente do resíduo sólido de sisal
O resíduo sólido de sisal foi coletado no campo, no momento do desfibramento das 
folhas, colocado em sacos de plástico e transportado para o Laboratório de 
Microbiologia Agrícola da UFRB, onde o material foi colocado para secar em estufa 
de ventilação forçada a 65ºC até a obtenção de massa constante e, em seguida, foi 
triturado em Micro Moinho.



Obtenção do extrato aquoso de sisal
Na obtenção do extrato aquoso proveniente do resíduo sólido, foram medidos 10 g 
do material triturado e adicionados 10 mL de água destilada. A suspensão 
permaneceu em repouso por 24 horas em frascos de Erlenmeyer envolvidos em 
papel alumínio e mantidos à temperatura ambiente. Após este período, o material foi 
macerado em almofariz e centrifugado por 2 minutos a 1800 rpm. O sobrenadante 
foi recolhido em Becker para utilização nos ensaios e o pellet foi descartado.

Extrato aquoso de sisal proveniente do resíduo sólido seco no controle de 
Meloidogyne javanica em tomateiro
Em casa-de-vegetação, mudas de tomateiro grupo Santa Cruz Kada cultivadas em 
bandeja contendo o substrato Vivatto Slim®, foram transplantadas com 20 dias de 
idade para vasos contendo 2 L de solo misturado com areia na proporção de 
1:1(v/v), esterilizado em autoclave a 120oC por 1 hora e 30 minutos por duas vezes, 
em dias alternados.

Aos sete dias após o transplantio, realizou-se a inoculação com 4000 indivíduos de 
M. javanica. Dois dias após a inoculação, procedeu-se a aplicação de 100 mL do 
extrato aquoso obtido do resíduo sólido seco e moído e duas aplicações posteriores 
foram realizadas a cada dez dias, após a data de aplicação da primeira. O ensaio foi 
instalado em blocos inteiramente ao acaso, com sete tratamentos e 15 repetições.

Foram testadas as seguintes concentrações do extrato aquoso de sisal: 0%, 10%, 
20%, 30% e 40%, além de dois tratamentos testemunha (água destilada e o 
nematicida Carbofuran (Furadan 350 SC) na dose de 0,5 g por vaso. A parcela 
experimental foi constituída por um vaso contendo uma muda de tomateiro. Aos 
quarenta dias após inoculação, procedeu-se a coleta do tomateiro, avaliando-se a
massa da matéria seca da parte aérea e das raízes.

Para a contagem dos números de galhas e de massas de ovos, o sistema radicular 
foi lavado em água corrente e corado de vermelho, por imersão durante 15 minutos 
em solução a 1% do corante artificial de ponceau 4R e vermelho 40 e, 
posteriormente, deixado em água por 10 minutos à temperatura ambiente (28 ± 2
ºC). O excesso de água foi removido, colocando-se as raízes sobre papel toalha por 
15 minutos, seguido da contagem dos números de galhas e de massas de ovos.

Os dados foram submetidos às análises de variância e de regressão em função das 
concentrações do extrato. Fez-se, também, a análise de contrastes ortogonais 
comparando as concentrações do extrato e o nematicida. Para estas análises, foi 
utilizado o programa estatístico SISVAR.

Resultados e discussão
.

Extrato aquoso de sisal proveniente do resíduo sólido seco no controle de
Meloidogyne javanica em tomateiro
A concentração do extrato aquoso influenciou a produção de matéria seca da parte 
aérea e das raízes do tomateiro, com diferenças significativas entre os tratamentos 
(Figuras 1 e 2). 

A maior quantidade de matéria seca da parte aérea foi obtida no tratamento com 



10% do extrato aquoso, com incrementos de 33% em relação ao tratamento controle 
(0%). O aumento na concentração do extrato aquoso causou redução na massa da 
matéria seca da parte aérea, conforme verificado no modelo quadrático da 
regressão. Nas concentrações de 30% e 40%, essa redução foi de 48%, indicando 
que houve efeito fitotóxico (Figura 1).

Figura 1. Massa da matéria seca da parte aérea de tomateiros tratados com extrato aquoso 
de sisal.

A massa da matéria seca das raízes das plantas tratadas com o extrato aquoso foi 
superior ao tratamento controle (0%), em todas as concentrações, com incrementos 
de até 23% (Figura 2).

Figura 2. Massa da matéria seca das raízes de tomateiros tratados com extrato aquoso de
sisal.

A avaliação dos contrastes ortogonais, não apresentou diferença significativa entre 
os resultados obtidos com o extrato aquoso de sisal e com o nematicida, em todas 
as concentrações para a massa da matéria seca das raízes dos tomateiros. Para a 
massa da matéria seca da parte aérea, exceto o extrato na concentração a 10%, as 
demais diferiram estatisticamente do tratamento com o nematicida. As plantas 
submetidas aos tratamentos com o extrato nas concentrações a 30% e a 40% 
apresentaram biomassa da parte aérea inferior ao tratamento com o nematicida 
(Tabela 1), indicando efeito fitotóxico do extrato ao tomateiro. 



Tabela 1. Estimativas dos contrastes (nematicida x concentrações do extrato aquoso) e 
significância para as variáveis massas das matérias secas da parte aérea (MMSPA) e 
das raízes (MMSR), avaliados no controle de Meloidogyne javanica no tomateiro.

O extrato aquoso do sisal, em todas as concentrações, causou significativa redução 
no número de galhas e massas de ovos por planta, com valores variando de 26% 
até 46% e de 26% até 45%, respectivamente, quando comparados com o tratamento 
sem extrato (Figura 3).

Figura 3. Número de galhas por planta (NG) e de massas de ovos (MO) por planta de 
tomateiros tratados com extrato aquoso de sisal.

A redução de galhas e massas de ovos por grama de raízes foi de até 37% e 39%, 
respectivamente, em relação ao tratamento sem extrato, não havendo diferença 
significativa entre as concentrações testadas (Figura 4). Entretanto, nos tratamentos 
com extrato aquoso a 30% e 40% houve efeito fitotóxico para as plantas.

CONTRASTES MMSPA(g) MMSR(g)

10% X Nematicida 1.195ns 0.011ns

20% X Nematicida -2.674** -0.037ns

30% X Nematicida -4.771** 0.051ns

40% X Nematicida -4.841** 0.245ns

 
** - significativo a 1%     ns- não significativo a 5%.

30% 20% 10% 0% 40% 



Figura 4. Número de galhas (NG) por grama de raízes e de massas de ovos (MO) por 
grama de raízes de tomateiros tratados com extrato aquoso de sisal.

Ribeiro et al. (2012) testaram cinco doses do resíduo obtido da casca e polpa 
externa de pequi (0; 7,5; 15 e 30 g/por 4 kg de solo) no controle de M. javanica em 
tomateiro. Segundo os autores houve redução de 55% e de 52% na altura e na
massa da matéria seca da parte aérea, respectivamente, com a dose de 30 g em 
relação à testemunha, indicando efeito de fitotoxicidade. O aumento das doses do 
resíduo causou redução no número de galhas, de massas de ovos e de ovos de M. 
javanica no sistema radicular de tomateiros.

Costa et al. (2000) avaliaram a patogenicidade e a reprodução de M. incognita em 
tomateiros tratados com filtrados fúngicos, extratos de plantas e estercos animais. 
Observaram que o extrato obtido de Coffea arabica L. (cafeeiro) causou redução na 
biomassa da parte aérea da planta e também causou redução no número de ovos. 
Segundo os autores, a mesma substância responsável pela redução do número de 
ovos pode ter causado toxidez ao tomateiro.

Não houve diferença entre as plantas tratadas com nematicida e com o extrato, nas 
concentrações de 30% e 40%, com relação aos números de galhas  e de massas de 
ovos por planta. Entretanto, o nematicida foi superior ao extrato nas concentrações 
iguais ou inferiores a 30%, para o número de galhas por planta. Para o número de 
galhas e de massas de ovos por grama de raízes, o nematicida foi superior ao 
extrato em todas as concentrações. Para as concentrações de 10% e 20% do 
extrato, observou-se que o nematicida promoveu melhor resultado, com maior 
redução do número de massas de ovos por planta (Tabela 2).

Tabela 2. Estimativas dos contrastes (nematicida x concentrações do extrato aquoso 
do sisal) e significância para os variáveis (NG � Número de galhas e MO- Número de 
massas de ovos) avaliadas no controle de Meloidogyne javanica em raízes de 
tomateiro.

                                      ** - significativo a 1%     ns- não significativo a 5%.

CONTRASTES NG/planta NG/g raiz MO/planta MO/g raiz

10% X Nematicida 188,571** 6,714** 210,285** 6,857**

20% X Nematicida 175,142** 5,710** 188,428** 6,142**

30% X Nematicida 122,428** 5,142** 123,142ns 4,855**

40% X Nematicida 72,714ns 4,857** 97,857ns 5,857**

0% 10% 20% 30% 40% 



Em experimentos in vitro, Olabiyi et al. (2008) verificaram que os extratos aquosos 
de espinho-de-cristo (Euphorbia hirta L.), quebra-pedra (Phylanthus amarus L.) e 
fedegoso (Cassia obtusifolia L.) a 0,15 e 0,20 g mL-1 ocasionaram até 100% de 
mortalidade de J2 de M. incognita. Em análises fitoquímicas nas plantas estudadas, 
os autores verificaram que estas possuem taninos, flavonoides, alcaloides, esteróis 
e glicosídeos que podem exercer atividade nematicida. Segundo os autores a
redução na taxa de reprodução e na infectividade deste nematóide. possa ser devido 
à presença de flavonoides nas raízes destas plantas

Dentre os fitoquímicos isolados do sisal, destacam-se ácidos graxos, esteroides, 
taninos, alcaloides, cumarinas, saponinas, compostos fenólicos, terpenos e
flavonoides (ZOU et al., 2006; CHEN et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009; BARRETO 
et al. 2010; BOTURA 2011). 

O efeito nematicida pode estar associado à ação de metabólitos secundários com 
atividade biológica, presentes no resíduo do sisal (ZULLO et aI., 1989; FRANCIS et 
al., 2002). As saponinas presentes na fração aquosa de A. sisalana interagem com 
as proteínas da cutícula do nematoide promovendo efeito nematicida 
(ARGENTIERE et al., 2008). Botura (2011) mencionou que o efeito das saponinas 
sobre a motilidade de juvenis de Haemonchus contortus em caprinos, pode estar
associado à interação dessas substâncias com proteínas da cutícula do parasito ou 
à sua ação de desestabilização das membranas celulares e consequente aumento 
da permeabilidade celular. 

Para Mello e Santos (2002), dentre as hipóteses sobre os mecanismos da ação 
antimicrobiana dos taninos, destacam-se a inibição de enzimas, a modificação do 
metabolismo celular pela atuação nas membranas e a complexação com íons 
metálicos com consequente diminuição da sua disponibilidade para o metabolismo 
dos micro-organismos. A eficácia antiparasitária dos taninos parece estar associada 
a sua ação sobre as proteínas encontradas na cutícula, cavidade oral, esôfago, 
cloaca e vulva de nematoides, alterando suas propriedades físico-químicas 
(OLIVEIRA et al., 2009). Ademola et al. (2004) relataram que a ação de metabólitos 
secundários, incluindo saponinas, flavonoides, taninos condensados e alcaloides de
Khaya senegalensis A. Juss (mogno africano) inibiram o desenvolvimento in vitro de 
juvenis de H. contortus.

Conclusões

1. Concentrações acima de 30% do extrato aquoso de sisal promovem efeito 
fitotóxico ao tomateiro;

2. O extrato aquoso do sisal controla M. javanica, reduzindo o número de galhas 
e de massas de ovos nas plantas;

3. Este subproduto do sisal apresenta elevado potencial para utilização em 
sistemas de produção agrícola ambientalmente mais sustentáveis, mediante a 
geração de um produto bioativo.

Palavras-chave: Agave sisalana Perrine ex Engelm; nematóide das galhas, controle 
cultural.
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Abstract 
 
Ten isolates of endofitic fungi from Agave sisalana ex Elgelm roots were 
morphologically characterized and identified:  Myceliophthora  cf. lutea,  Periconia  
sp., Chaetomium  sp. 1, Sesquicillium  sp. 1,  Sesquicillium  sp. 2., Chaetomium  sp. 
2, Chaetomium  sp. 3 e Phaeosclera  sp. Each isolate was confronted to Aspergillus 
niger, causal agent of red bole disease of A. sisalana. All isolates showed 
antagonistic interactions of the types overgrowth, dead-lock, entanglement of hyphae 
and antibiosis. None of the isolates showed patogenity against A. sisalana leaves. 
 
 
Keywords: Agave sisalana, red root disease, antagonistic fungi and biological 
Control. 
 

Introdução 

A planta Agave sisalana Perrine ex Engelm, monocotiledônea pertencente à família 
Agavaceae, conhecida popularmente como agave e sisal, é cultivada em locais 
como o semiárido baiano devido às suas características de rusticidade e resistência 
à seca. O gênero Agave compreende cerca de 300 espécies que são nativas de 
zonas tropicais e subtropicais da América do Sul e do Norte (MEDINA,1954a; 
SANCHES POTES et al., 1991). Tem como centro de origem a península de 
Yucatan no México e, embora não seja uma planta brasileira, adaptou-se bem ao 
semiárido nordestino, onde o cultivo ocorre em larga escala apesar das altas 
temperaturas e secas prolongadas (SUINAGA et al., 2006). Estudos conduzidos nas 
condições do nordeste brasileiro comprovaram o bom desenvolvimento das 
plantações de agave estabelecidas em locais com altitude de até 600 metros, regime 



de precipitação pluvial de 450 a 1200 mm/ano e em solos alcalinos com média de 
pH 7,0 (BELTRÃO, 2006).  
 
A Bahia é o maior Estado produtor de sisal no Brasil e ocupa a décima posição na 
linha de exportação da fibra que atingiu 29,7 mil toneladas no ano de 2013 (CONAB, 
2014). Em 74 municípios da região do semiárido baiano, o cultivo do sisal 
proporciona renda a aproximadamente 700 mil pessoas e ocupa cerca de 290 
(CONAB, 2008). Esses municípios apresentam condições edafoclimáticas 
desfavoráveis a outras culturas, sendo assim, o sisal é a melhor alternativa de fonte 
de renda para esta população (SEAGRI, 2012).  
 
Contudo, os plantios de sisal da Bahia estão sendo acometidos pela podridão 
vermelha, doença causada pelo fungo Aspergillus niger v.Tieghem que tem 
ocasionado perdas de 75% na produção. (COUTINHO et al., 2006; SOARES et al., 
2006; ABREU, 2010). Este fungo pertence à ordem Eurotiales, Família 
Trichocomaceae e Filo Ascomycota (DEEPAKE, 2009). Seu crescimento é aeróbico 
sendo encontrado comumente na serrapilheira e na matéria orgânica em 
decomposição (SCHUSTER et al., 2002). É um patógeno facultativo que necessita 
de lesões de origem mecânica e/ou aberturas naturais (lenticelas, estômatos para 
causar a infecção no hospedeiro (LIMA et. al.,1998). Neste aspecto, os estudo de 
micro-organismos com ação de biocontrole vem sendo realizado com a finalidade de 
desenvolvimento de sistemas de proteção de plantas ecologicamente sustentável 
(COMPANT et al., 2005; SOUSA; SOARES; GARRIDO, 2009).  
 
A partir de 1970, estudos com fungos endófitos em inúmeras plantas cultivadas e 
não cultivadas vem sendo estudados visando seu emprego como agentes de 
controle biológico, despertando também interesse na indústria farmacêutica devido 
às suas propriedades farmacológicas (RODRIGUES & SAMUELS, 1999; NALINI et 
al., 2014; AMIN et al., 2014). A palavra endófito é originada do grego, endon e 
phyton, que significa �interior da planta�, abrangendo em sua definição 
principalmente fungos e bactérias que interagem de maneira simbiótica com a planta 
hospedeira (SCHULZ & BOYLE, 2005). Os fungos endófitos não provocam sintomas 
aparentes em seus hospedeiros, podendo ser mutualísticos, latentes, comensalistas 
e/ou sapróbios (KOGEL et al., 2006). Estes não ocorrem em hospedeiros 
específicos, mas muitos preferem locais (tecidos) distintos da planta, podendo desse 
modo possuir uma relação com o conteúdo do tecido vegetal (PETRINI et al.,1992; 
SILVA, 2014). Espécies de fungos comprovadamente fitopatogências podem em 
determinadas situações se comportarem como endófitas (LIMA, 2014). 
 
Fungos endófitos são geralmente isolados a partir de raízes, ramos, folhas, caules, 
ovários, anteras, sementes, estames e estruturas florais como pólen (ARAÚJO et al., 
2002). Muitos fungos endófitos de raízes podem sobreviver no solo, especialmente 
na rizosfera que é uma fonte excelente de endófitos apesar da presença constante 
de fungos habitantes comuns do solo e de eventuais fungos fitopatogênicos que 
sobrevivem ou completam parte do seu ciclo vital no solo (GERMIDA et al., 1998;  
PRELL & DAY, 2000; SESSITSCH et al., 2002). Neste último caso temos o fungo 
Aspergillus niger, que possui ampla capacidade de sobreviver e até crescer 
limitadamente nas condições de solo das plantações de sisal (PRELL & DAY, 2000). 

 



Atualmente é possível encontrar muitos trabalhos que comprovam a atuação dos 
fungos endófitos no controle biológico de doenças e pragas, contribuindo também 
para o aumento da tolerância a estresses abióticos e na promoção do crescimento 
da planta (SCHULZ et al., 2002; ZHANG et al., 2014).  
 
Acredita-se que algumas substâncias bioativas que ocorrem nas plantas podem ser 
produzidas por estes microrganismos associados, porém a relação física e 
bioquímica entre os endófitos e a planta é algo que ainda não esta á esclarecido 
(STROBEL, 2003; AMIN et al., 2014). 
 
O controle biológico é um método que tem por principio, manter um equilíbrio no 
agroecossistema, de modo que o hospedeiro, na presença do agente patogênico, 
não sofra danos significativos, em função da ação controladora dos organismos 
benéficos do sistema (GRIGOLETTI Jr, 2000). Alguns microrganismos endófitos 
atuam inibindo os patógenos por competição por nutrientes, parasitismo direto e pela 
produção de metabólitos (GRIGOLETTI Jr, et al. 2000; RUBINI et al., 2005).  
 
O conhecimento científico dos fungos endófitos do sisal ainda é escasso e 
necessita, portanto, de mais estudos biológicos, morfológicos e moleculares para 
melhor caracterização dos isolados existentes e a serem encontrados futuramente, a 
fim de se estabelecer a variação de virulência desses isolados e até a ocorrência de 
isolados não patogênicos que possam ser mais competivos do que os isolados 
patogênicos (LIMA, 2014). Do ponto de vista taxonômico e de diversidade das 
espécies de fungos encontrados no ecossistema sisaleiro é necessário descobrir as 
que estão melhor representadas na micota associada ao sisal, pertencentes aos  
filos mais importantes do reino Fungi: Ascomycota e Basidiomycota (anarmofos e 
teleomorfos). A ordem Mucorales (filo incerta sedis) precisa ser investigada nas 
plantações de sisal porque abrange espécies decompositoras primárias, bem como, 
algumas espécies fitopatogênicas, sendo que entre as primeiras podem ser 
encontrados agentes potenciais de controle biológico de doenças de plantas.  
(SCHULZ & BOYLE, 2005). As ferramentas moleculares, como a metagenômica, 
possibilitam a identificação de espécies difíceis de serem encontradas pelos 
métodos morfológicos, além de encurtar o tempo necessário para inventariar a 
micota associada às plantações de sisal e de outras plantas. 
 
Neste estudo foi realizada a prospecção e identificação de fungos endofíticos de 
raízes de plantas sadias de A. sisalana coletadas no município de Conceição do 
Coité, Bahia, Brasil utilizando-se o método de isolamento em meio de cultura e 
posterior identificação das espécies por meio da taxonomia clássica. Alguns gêneros 
de fungo de difícil ocorrência foram detectados, como Phaeosclera e Myceliophthora 
que precisam ser submetidos a estudos de DNA a fim de terem suas identificações 
confirmadas. 

Metodologia 

Local de coleta 

As amostras de raízes do sisal foram coletadas de forma aleatória a partir de 80 
plantas sadias, utilizando o método de caminhamento em �W�. As coletas ocorreram 
no município de Conceição do Coité, Bahia no período de estiagem do ano de 2014. 
Foram escolhidas quatro áreas de acordo com relatos de alta e baixa incidência da 



doença para cultivos de A. sisalana. 

Isolamento dos fungos endófitos de sisal 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia Agrícola da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Ciências Agrárias 
Ambientais e Biológicas, Cruz das Almas/BA. 
As raízes foram lavadas em água corrente e sabão neutro e posteriormente 
fragmentadas com 5 mm de comprimento para proceder a desinfestacação 
superficial em álcool 70% por um minuto, seguido de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 
3% por 4 minutos e novamente em álcool 70% por 30 segundos. Em seguida foram 
lavados em água destilada e esterilizada e, então, seis fragmentos foram 
transferidos para placas de Petri com meio Batata-Dextrose-Ágar (BDA) e 
cloranfenicol (50mg L-1), incubadas à temperatura ambiente (28 ± 2°C). O 
experimento foi realizado com três repetições incluindo o controle negativo (50 !L da 
última água de lavagem das raízes plaqueado em meio BDA). As placas foram 
verificadas diariamente por até 15 dias quanto ao crescimento de colônias fúngicas 
circundantes ao fragmento da raiz.  
 
Os isolados obtidos foram preservados pelo método Castellani (1967) para os 
estudos posteriores e em ultrafreezer para os estudos moleculares.  

Caracterização e identificaçãao dos fungos endófitos 

A análise macroscópica possibilitou a observação das culturas em meio BDA, 
quanto ao aspecto do micélio aéreo, a coloração da colônia (verso e reverso), forma, 
odor e crescimento micelial durante 10 dias de incubação em BOD (28 ± 2 °C).  
 
A caracterização morfológica foi realizada por meio de preparações microscópicas 
contendo fragmentos das culturas visualizadas ao microscópio de luz (Leica® 
DM750). As estruturas foram esboçadas a lápis para melhor interpretação das 
mesmas e também microfotografadas ao microscópio com auxílio de uma câmara 
fotográfica (Leica® ICC50HD). Os fungos foram identificados por meio de chaves 
analíticas, inicialmente quanto ao gênero e posteriormente quanto à espécie. 
Utilizou-se também a técnica de microcultivo adaptada (Riddell, 1950) para 
observação da conidiogênese. Foram utilizados trabalhos específicos na 
classificação dos táxons (ELLIS, 1971; 1976; SUTTON, 1980; DOMSCH et al., 
1993).  

Resultados e Discussão 

Foram isolados 176 fungos, sendo 78 isolados da área de plantio com A. sisalana, 
em área de baixa incidência e 98 isolados em área de alta incidência da podridão 
vermelha. A morfologia das colônias e as estruturas microscópicas principais de 
cada isolado são apresentadas na Figura 1.  
 
Entre os fungos endófitos identificados até o momento, constam três isolados do 
gênero Chaetomium, provavelmente da mesma espécie, dois isolados de 
Sesquicillium sp. provavelmente de espécies diferentes e um isolado de cada um 
dos gêneros Myceliophthora, Periconia e Phaeosclera (Tabela 1). 



Os isolados identificados apresentaram esporos de vários tipos, como: ascósporos 
(Chaetomium), fialoconídios (Sesquicillium), blastoconídios (Periconia), 
aleurioconídios (Myceliophthora e Phaeosclera) Os tipos de esporos e de 
esprogênese são essenciais para identificar classificar gêneros e espécies de 
fungos.  
 
Tabela 1 - Identificação dos isolados de fungos endofiticos de raízes de A. sisalana 
da região de Conceição de Coité, BA, Brasil. 
 

 

 
 

 
A presença abundante de clamidódporos nos isolados de Myceliophthora e 
Phaeosclera é própria das espécies que sobrevivem longos períodos no solo e 
outros substratos sendo uma característica particularmente desejável para fungos 
utilizados no controle biológico de doenças (BETTIOL, 1995). O isolado de 
Phaeosclera dematioides, única espécie do gênero, apresenta alguns detalhes 
morfológicas discrepantes da espécie tipo, havendo necessidade de estudos 
moleculares para confirmar se o isolado estudado corresponde a uma nova espécie 
desse gênero.  
 
O fungo Chaetomium aff. britannicum apresenta diferenças morfológicas, sobretudo, 
quanto à assimetria dos ascósporos quando comparado com a única descrição 
desse gênero feita por Ames (1961). Tal gênero é relatado como efetivo no 
biocontrole de doenças de plantas (SOYTONG et al., 2001; REISSINGER et 
al.,2003) assim como Sesquicillium sp. e Periconia sp. (TURHAN, 1993). 
 
Os demais isolados estão sendo estudados morfologicamente e serão submetidos à 
análise molecular de no mínimo três genes para efetiva identificação ao nível de 
espécies de fungos aqui relatadas constam na literatura como potenciais 
biocontroladores de patógenos de plantas sendo o seu estudo, portanto, de grande 
importância para a cultura de sisal.  
 
 
 
 
 

    Isolados                     Táxons 
F 74.4 Myceliophthora cf. lutea  
F 52.3 Periconia sp. 
F 66.4 Phaeosclera sp. 
F 29.2 Sesquicillium sp.  
F 50.4 Sesquicillium sp.  
F 53.6 Chaetomium aff. britannicum 

F 44.2 Chaetomium aff. britannicum 

F 62.8 Chaetomium aff. britannicum 



 
 
 

Figura 1. Cultura (A) e estruturas microscópicas (B) dos fungos endófitos estudados. 
1 A-B - Sesquicillium sp.; 2 A-B - Phaeosclera sp.; 3 A-B - Myceliophthora cf. lútea; 4 
A-B - Chaetomium aff. britannicum; 5 A-B - Periconia sp. 
 
 



Conclusões 

- Oito isolados de cinco gêneros de fungos endofíticos foram encontrados em 
plantas de sisal na Bahia os quais podem eventualmente mostrar potencial para o 
controle biológico da podridão vermelha do sisal.  
 
Palavras-Chave: Agave sisalana, endofíticos, biocontroladores.  
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Introdução 

A população mundial vem aumentando progressivamente e correlacionado com 
esse crescimento, também cresce a demanda pela produção de alimento e o 
consumo das reservas energéticas não renováveis. Diante desta situação, existe o 
desafio de criar métodos avançados e eficientes para aumentar a produção de 
alimentos e energia renovável sem, contudo, esgotar os recursos naturais. A 
abertura de novas fronteiras agrícolas, a intensificação do uso do solo, a utilização 
de fertilizantes, o uso de variedades melhoradas geneticamente, a adoção de 
plantios adensados, o uso de agrotóxicos, o uso de plantas transgênicas, além de 
outras técnicas que visam obter uma melhor produtividade são corriqueiras nos dias 
atuais. 

A agricultura visa a cultura do solo para a produção de plantas ou a criação de 
animais úteis ao homem. O estabelecimento de uma agricultura sustentável, que 
preserve o meio ambiente e proporcione segurança alimentar futura, é um fator 
primordial para o desenvolvimento da humanidade ante as mudanças climáticas e o 
declínio das reservas energéticas não renováveis (CARRER et al, 2010). 

A incidência do progresso científico e tecnológico caracteriza a agricultura do século 
XIX, destacando-se a preocupação com os requerimentos nutricionais das plantas e 
com as doenças que afetavam os cultivos e as criações (MALAJOVICH, 2011). 

Diante de tantas necessidades a biotecnologia definida como um conjunto de 
técnicas de manipulação de seres vivos ou parte destes para fins econômicos, vem 
contribuindo de maneira positiva na agricultura de modo que a mesma venha a 
torna-se sustentável. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica a respeito dos resultados obtidos a partir do uso da biotecnologia na 
agricultura. 



Materiais e métodos 

O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como 
ato de buscar informações sobre determinado assunto com o propósito de efetuar 
uma revisão das publicações na área da agricultura, através de um levantamento 
com o objetivo de detectar o uso da biotecnologia na agricultura. As palavras-chave 
utilizadas na busca foram biotecnologia, agricultura, transgênicos, biocombustíveis e 
apomixia.

Resultados e discussão 

A lista dos artigos consultados nas bases de dados que versavam sobre o uso da 
biotecnologia na agricultura encontra-se no Quadro 1. 

Quadro 1. Descrição dos artigos selecionados na base de dados quanto ao título e 
ao (s) autor (es). Feira de Santana, 2015. 

Fonte: Malajovich (2011), Carrer et al. (2010), Silveira et al. (2005), Caneiro & Dusi 
(2002), Lima et al. (2000). 

Levando em consideração o estilo de vida adotado pelo homem, existe uma 
preocupação em busca de soluções para atenuar os problemas atuais e futuros 
como a diminuição das reservas de petróleo, a escassez de água potável e a falta 
de alimentos para grande parte da população. Sendo assim o uso a biotecnologia se 
faz importante para contribuição em soluções viáveis.  

A principal contribuição da biotecnologia moderna à agricultura é a possibilidade de 
criar novas espécies a partir da transferência de genes entre duas outras distintas. 
Esta transferência visa ao desenvolvimento de uma planta com atributo de interesse 
econômico, como é o caso das plantas resistentes a vírus ou a pragas (SILVEIRA et 
al., 2005). 



Os primeiros experimentos com cultivos geneticamente modificados (GM) foram 
feitos em 1986, nos Estados Unidos e na França. A primeira variedade 
comercializada de uma espécie vegetal produzida pela engenharia genética foi o 
"tomate FlavrSavr", desenvolvido pela empresa americana Calgene e comercializada 
a partir de 1994 (BORÉM & SANTOS, 2001). 

Entre 1987 e 2000 foram realizados mais de 11.000 ensaios de campo em 45 
países, com mais de 81 cultivos GM diferentes. As culturas mais frequentemente 
testadas foram milho, tomate, soja, canola, batata e algodão, e as características 
genéticas introduzidas foram tolerância a herbicidas, resistência a insetos, qualidade 
do produto e resistência a vírus (BORÉM & SANTOS, 2001). 

Como já foi mencionado antes, a difusão dos GM tem sido acelerada. Entre 1996 e 
2003, a taxa de crescimento geométrico anual da área plantada com cultivos 
transgênicos foi de 46,42%. Apesar da grande participação dos Estados Unidos, a 
difusão ocorreu também nos países em desenvolvimento, com destaque para a 
Argentina, que apresentou no mesmo período uma taxa de crescimento geométrico 
anual de 80%. 

Além do peso nas economias regionais, os países produtores de cultivos GM 
destacam-se também no comércio mundial de commodities. Os maiores produtores 
mundiais de soja, milho e algodão já adotaram cultivos GM. 

Em 2009, culturas modificadas geneticamente foram plantadas por mais de 14 
milhões de agricultores, em 134 milhões de hectares, distribuídos em 25 países 
(JAMES, 2010). Atualmente a adoção da biotecnologia pelos produtores atinge 
níveis nunca alcançados por outras tecnologias avançada, em toda história da 
agricultura. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com maior área 
cultivada com transgênicos no mundo, cerca de 40,3 milhões de hectares com soja, 
milho e algodão, atrás apenas dos Estados Unidos com 70,2 milhões de hectares 
(ISAAA, 2013). A razão desse indiscutível sucesso são os benefícios obtidos com a 
produção de plantas transgênicas resistentes a doenças e insetos, a redução no uso 
de defensivos e o aumento da produção. 

Os transgênicos permitiram a intensificação da produção global, contribuindo para 
evitar que a agricultura disputasse área com reservas de biodiversidade nos 27 
países em que são cultivados (ISAAA, 2013). Segundo cálculos do Serviço 
Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), 497 
milhões de quilos de defensivos químicos deixaram de ser usados graças à adoção 
de transgênicos resistentes a insetos (Bt) e a herbicidas entre 1996 e 2012. Só em 
2012, a ISAAA estima, ainda, que 26,7 bilhões de quilos de dióxido de carbono, um 
volume equivalente a emissão de 11,8 milhões de carros em um ano, deixaram de 
ser lançados na atmosfera com o plantio de cultivares geneticamente modificadas. 

Outra forma de contribuição é o aperfeiçoamento da eficiência do uso da água na 
agricultura, a biotecnologia atua em duas frentes: no desenvolvimento de espécies 
tolerantes a seca, diminuindo a irrigação intensiva e conservando a água no solo, e 
no melhoramento genético de variedades para resistência a pragas e doenças, 
reduzindo a necessidade da utilização de produtos químicos nas lavouras.



No Brasil, o desenvolvimento do etanol combustível mostrou ser uma alternativa 
viável para reduzir a dependência do petróleo. Entretanto, a maioria das regiões 
agriculturáveis do planeta não possui as condições edafoclimáticas necessárias para 
o cultivo de plantas com potencial para a produção de biocombustíveis (CARRER et 
al., 2010). Com a maior produtividade, qualidade da produção e o desenvolvimento 
de plantas adaptadas a diversas condições ambientais proporcionada pela 
biotecnologia, reduz-se o risco de cultivos extensivos e exclusivos de plantas para a 
produção de energia. 

Apomixia é o modo de reprodução assexual através de sementes, que ocorre em 
mais de 300 espécies de 35 famílias de angiospermas (HANNA e BASHAW, 1987). 
Algumas espécies apomíticas têm alto valor econômico e agronômico como é o caso 
das gramíneas. Essas plantas só podem ser usadas na fecundação de plantas 
sexuais, ou seja, como doadoras de pólen. As vantagens do uso de sementes 
apomíticas em culturas onde a apomixia não ocorre são inúmeras e já foram 
discutidas por muitos autores (HANNA e BASHAW, 1987; ASKER e JERLING, 
1992). O uso controlado da apomixia na agricultura permitirá fixar genótipos de elite 
e híbridos de qualidade e propagá-los por sementes. Essa característica poderá 
trazer muitos benefícios como: possibilidade de propagar e armazenar por sementes 
culturas que são propagadas por tubérculos, rizomas ou estacas; produção de 
sementes por pequenos produtores por um número infinito de gerações; 
simplificação da produção comercial de sementes híbridas com consequente queda 
no custo total de produção de sementes; simplificação dos programas de 
melhoramento com consequente aumento no número de cultivares adaptados em 
cada local (CARNEIRO e DUSI, 2002). 

Conclusão 

O uso da biotecnologia moderna pode contribuir para o aumento da produtividade, 
para redução dos custos de produção e para a produção de alimentos com melhor 
qualidade nutricional. Bem como para o desenvolvimento de plantas adaptadas a 
diversas condições edafoclimáticas e ampliação de práticas menos agressivas ao 
meio ambiente. 
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Introdução 
 
Radopholus similis, conhecido vulgarmente como nematoide cavernícola, é 
responsável por causar grandes perdas em sistemas de produção de banana, com 
ocorrência em diversas regiões pelo mundo (SARAH, et al. 1996).  
 
Trata-se de um nematoide endoparasita migratório que pode permanecer no córtex 
das raízes durante todo o seu ciclo de vida, que tem duração que varia de 20 a 25 
dias. Este nematoide geralmente penetra próximo às extremidades das raízes, no 
interior das mesmas, este nematoide migra intracelularmente no parênquima cortical 
e se alimenta do citoplasma das células parenquimáticas, causando a formação de 
cavidades que coalescem e ficam parecidas com canais ou galerias (MONTEIRO, 
2011). 
 
A presença deste patógeno na cultura da bananeira impede o funcionamento 
satisfatório do sistema radicular das plantas, limitando a absorção de água e de 
nutrientes. Isso ocorre em consequência das lesões geradas no córtex das raízes 
pela presença dos indivíduos que se instalam e que alimentam das células do córtex 
(ELSEN et al., 2002). 
 
Dentre as formas de controle de nematoides, o uso de nematicidas se constituem 
num dos métodos mais utilizados. No entanto, o controle químico, além de causar 
riscos à saude e contaminar o ambiente, tem alto custo. As preocupações 
ambientais têm intensificado as pesquisas sobre a utilização de práticas de menor 
impacto, como a utilização de resíduos orgânicos e de subprodutos para o controle 
de nematoides em sistemas agrícolas. Esses estudos podem gerar opções 
tecnológicas para a substituição dos nematicidas sintéticos. Dentro desta linha, têm-
se utilizado plantas com propriedades nematicidas que podem, efetivamente, reduzir 
as populações de nematoides do solo (ELBADRI et al, 2009).  
 
Vários compostos de origem vegetal apresentam atividade nematicida, são rentáveis 
e ambientalmente seguros (AOUDIA et al., 2012) e podem ser usados na agricultura 



(OKA et al., 2000). Com base em princípios dessa naturaza, o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que integram fertilizantes orgânicos e produtos naturais tem sido 
relatado como meio de aumentar a produção sustentável de alimentos (WEZEL et 
al., 2014). 
 
Assim, o sisal, planta originária do México e adaptada ao Semiárido do Nordeste 
brasileiro, começa a receber a atenção de pesquisadores interessados em estudar o 
efeito de seus compostos no controle de pragas e doenças. Em vários municípios 
localizados em áreas semiáridas no Estado da Bahia, essa planta é a principal base 
de subsistência econômica de grande parte das famílias que vivem nos meios rural e 
urbano. O Brasil ocupa lugar de destaque, sendo o maior produtor e exportador 
mundial da fibra de sisal e, em 2011, a Bahia foi responsável por 95,5% dessa 
produção (CONAB, 2013). 
  
O principal produto da exploração do sisal é sua fibra. Naturalmente resistente e de 
uso industrial, tem sido procurada por muitos investidores e ocupado lugar de 
destaque na economia da região semiárida da Bahia. No entanto, as fibras 
representam somente 4% do peso da planta, e os resíduos sólidos e aquosos 
constituem os restantes 96%, que são abandonados em pilhas nas áreas de 
produção pelos produtores (SUINAGA et al., 2006). 
 
O resíduo líquido do sisal tem como principais constituintes, a partir do metabolismo 
secundário, alcaloides, compostos fenólicos, cumarinas, saponinas, flavonoides e 
taninos (BARRETO et al., 2010; BOTURA et al., 2013). Estas substâncias estão 
relacionadas, principalmente, ao mecanismo de defesa das plantas e podem 
apresentar efeito inibitório contra fitonematoides (CHITWOOD, 2002).  
 
Em plantas do gênero Agave, foram constatadas ações biocidas in vitro com relação 
a nematoides em caprinos e ovinos (DOMINGUES et al., 2010; BOTURA et al., 
2011; SILVEIRA et al., 2012; BOTURA et al., 2013), ácaros (BARRETO et al., 2010) 
e fungos (GULERIA e KUMAR, 2009). Assim, diante do que foi exposto, este estudo 
foi realizado com o objetivo de avaliar o resíduo de sisal para o controle de R. similis. 

 
Material e métodos 

 
Obtenção, identificação, manutenção e multiplicação da população de 
Radopholus similis 
A população de R. similis foi obtida de amostras de solo e raízes coletadas em 
lavouras comerciais de bananeira infestadas localizadas no Município de Bom Jesus 
da Lapa, Bahia. As amostras foram processadas no Laboratório de Nematologia da 
Embrapa, por meio das metodologias de Jenkins (1964) e de Coolen e D�Herde 
(1972), com posterior identificação feita com base em caracteres morfológicos (MAI 
e MULLIN, 1996).  
 
Após a identificação, foram inoculados 800 indivíduos juvenis e adultos de R. similis 
por planta. O inóculo foi depositado próximo às raízes de mudas de bananeira �Prata 
Anã� obtidas do banco de germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura e 
multiplicadas por técnicas de micropropagação in vitro, na Empresa Campo, 
localizada na sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. 
 



As mudas micropropagadas de bananeira, cedidas pela Empresa Campo, após o 
período de aclimatação, foram transplantadas para vasos que continham 3,0 kg de 
uma mistura de solo e areia, na proporção 2:1 (v/v), esterilizada em autoclave a 
120oC por 1 hora e 30 minutos, em dois dias consecutivos. As mudas inoculadas 
foram mantidas em casa de vegetação situada no Campus da UFRB, em Cruz das 
Almas, pelo período de quatro meses, com irrigação diária, para a multiplicação dos 
nematoides.  
 
Após a multiplicação, os nematoides foram extraídos de raízes de bananeira, 
mantidas em casa de vegetação, pelo método de Coolen & D�Herde (1972) e de 
Jenkins (1964). Fez-se a contagem dos nematoides na suspensão obtida, em 
câmara de contagem de Peters, sob microscópio óptico, para ajustar a suspensão 
de inóculo para 150 indivíduos por mL para utilização nos ensaios. 
 
Obtenção do resíduo líquido de sisal 
O suco (extrato bruto) das folhas de sisal foi obtido durante o desfibramento das 
folhas no campo, no município de Valente, estado da Bahia. O resíduo foi retirado da 
máquina de desfibramento, com uma pá de aço inoxidável e foi imediatamente 
prensado para remoção da parte sólida e transferido para sacos de plástico, sendo 
estes colocados em isopor com gelo para o transporte para o Laboratório de 
Microbiologia Agrícola da UFRB, onde foi congelado em freezer comum, a -20ºC. 
 
Para a obtenção do resíduo líquido fermentado, o mesmo foi colocado em 
recipientes fechados e mantido em temperatura ambiente (28±2oC), durante quatro 
dias para que ocorresse a fermentação. Em seguida, procedeu-se o congelamento 
conforme citado anteriormente. 
  
Capacidade infectiva dos nematoides tratados com resíduo de sisal 
Após o ensaio in vitro, os nematoides submetidos ao resíduo líquido de sisal, fresco 
e fermentado, na concentração de 5 %, foram inoculados em mudas de bananeira 
�Prata Anã� para verificar a capacidade infectiva dos mesmos. Além do resíduo, os 
nematoides foram expostos ao nematicida e à água como testemunhas. Dessa 
forma, o experimento apresentou quatro tratamentos (resíduo fresco, resíduo 
fermentado, água e nematicida), com cinco repetições em delineamento 
inteiramente ao acaso.  
 
As plantas foram mantidas em casa de vegetação, em vasos com capacidade para 1 
kg de solo misturado com areia na proporção de 1:1 (v/v). Essa mistura foi 
esterilizada em autoclave a 120oC por 1 hora e 30 minutos, por duas vezes, em dias 
alternados. Aos 45 dias após a inoculação, as plantas foram coletadas e foram 
avaliadas as populações de nematoides nas raízes, no solo e total, além do fator de 
reprodução. 
 
Os nematoides foram extraídos de raízes e do solo, utilizando os métodos propostos 
por Coolen e D�Herde (1972) e por Jenkins (1964), respectivamente e, em seguida, 
foram contados. O fator de reprodução (SEINHORST, 1967) foi estimado para cada 
repetição (FR = população final/população inicial), sendo que a população final 
correspondeu ao total de nematoides encontrados no solo e nas raízes.  
 
Análise estatística 



Os dados foram submetidos à análise de variância e fez-se o teste de tukey para 
avaliar a diferença entre os tratamentos, para isso, utilizou-se o programa estatístico 
SAS (2008) (Statistical Analysis System), versão 9. 
 
Resultados e discussão 
 
No ensaio conduzido em casa de vegetação para avaliar a capacidade infectiva dos 
espécimes de R. similis anteriormente tratados in vitro, observou-se que houve efeito 
significativo (p�!0,01) dos tratamentos no controle deste nematoide, conforme 
indicado pelos números de nematoides no solo, nas raízes, contagem total e pelo 
fator de reprodução. 
 
O resíduo de sisal tanto fresco quanto fermentado foi eficiente na redução da 
população de nematoides nas raízes de bananeira, uma vez que ambos os 
tratamentos não diferiram estatisticamente (p�>0,05) do nematicida (Figura 1). 
 

Figura 1. População de Radopholus similis nas raízes de bananeira �cultivar� 
inoculadas com nematoides previamente expostos aos tratamentos in vitro. 
 
Comparando-se o controle (400 nematoides/raiz) com os tratamentos com a 
utilização do resíduo, pôde-se observar que houve reduções na população de 
nematoides de 60 e 69%, respectivamente, com a utilização do resíduo fresco e 
fermentado (Figura 1). 
 
O mesmo comportamento não foi observado com relação à população de 
nematoides no solo. O nematicida foi mais eficiente e causou uma redução de 
aproximadamente 53 % na população final do nematoide no solo quando comparado 
ao resíduo fresco ou fermentado. O resíduo de sisal, tanto fresco quanto 
fermentado, causou uma redução de aproximadamente 15% na população do 
nematoide no solo quando comparado ao controle, no entanto, não houve diferença 
significativa entre ambos (Figura 2). 
 
O resíduo de sisal, tanto fresco quanto fermentado, foi eficiente na redução da 
população total de R. similis. Os resultados de controle com os resíduos não 



diferiram (p�>0,05) do resultados obtidos com o nematicida. Comparando-se o 
controle (602,4 indivíduos) com os tratamentos em que foi utilizado o resíduo, 
verificou-se que houve reduções na população de 41,3 e 46,6%, respectivamente, 
com a utilização do resíduo fresco e fermentado (Figura 3). 

 
Figura 2. População de Radopholus similis no solo onde foram plantadas as mudas 
de bananeira inoculadas com nematoides previamente expostos aos tratamentos in 
vitro. 

 
Figura 3. População total de Radopholus similis, cujos espécimes foram 
previamente expostos aos tratamentos in vitro e inoculadas em mudas de bananeira 
�cultivar� Prata anã. 
 
Verificou-se redução do fator de reprodução de R. similis com a utilização do resíduo 
de sisal. Reduções de 41,3 e 46,6% foram alcançadas nesta variável quando se 



aplicou o resíduo fresco e fermentado, respectivamente, em comparação ao controle 
(Figura 4).  

 
Figura 4. Fator de reprodução Radopholus similis, cujos espécimes foram 
previamente expostos aos tratamentos in vitro e inoculadas em mudas de bananeira 
�cultivar� Prata anã. 
. 
Nota-se, ainda que não houve diferença significativa entre os tratamentos que 
avaliaram o uso do resíduo e do nematicida (Figura 4). Este fato evidenciou que 
houve uma ação residual deste subproduto orgânico nos nematoides que 
permaneceram viáveis após terem sido submetidos ao resíduo de sisal in vitro. Isto 
fez com que fosse inibido o restabelecimento populacional do nematoide nas 
dosagens testadas.  
 
Estes resultados estão de acordo com os dados de outros autores (DOMINGUES et 
al., 2010; SILVEIRA et al., 2012; BOTURA et al., 2013) que obtiveram, in vitro, 
eficácia anti-helmíntica do resíduo líquido de sisal sobre ovos e larvas de 
nematoides gastrointestinais de ovinos e caprinos. 
 
Diversos trabalhos com nematoides de ruminantes têm demonstrado que extratos de 
plantas podem interferir no desenvolvimento (MIN & HART, 2003), na mobilidade de 
juvenis (ALONSO-DIAZ et al., 2008) e ainda nos adultos (HOUNZANGBE-ADOTE at 
al., 2005). 
 
Silveira et al. (2012), em experimento conduzido in vitro para avaliar a influência do 
resíduo líquido do sisal sobre a eclosão e o desenvolvimento de juvenis de 
nematoides gastrointestinais de ovinos, verificaram a existência de potencial 
antiparasitário. Domingues et al. (2010), em ensaios in vitro com extrato de sisal, 
verificaram redução acima de 95% na eclosão de juvenis de Haemonchus, um 
nematoide gastrointestinal. 
 



Quintero (2010) verificou que um produto orgânico, à base de acido glutâmico, 
aminoácido e saponinas, apresentou efeito letal para os nematoides expostos a sua 
ação, observando-se 100% de efeito nematicida.  
 
Resultado semelhante foi observado por Olabiyi et al. (2008) que verificaram que os 
extratos aquosos de espinho-de-cristo (Euphorbia hirta L.), quebra-pedra 
(Phylanthus amarus L.) e fedegoso (Cassia obtusifolia L.) a 0,15 e 0,20 g mL-1, 
ocasionaram até 100,0% de mortalidade de juvenis de segundo estádio de M. 
incognita in vitro. Ao realizarem análises fitoquímicas nas plantas estudadas, os 
autores verificaram que estas possuem taninos, flavonoides, alcaloides, esteróis e 
glicosídeos que podem exercer atividade nematicida.  
 
Conclusões 
 
A atividade nematicida eficaz do resíduo líquido de sisal fresco e fermentado sobre 
R. similis foi demonstrada no presente trabalho. Este resíduo apresenta potencial 
para o desenvolvimento de produtos bioativos que podem proporcionar a geração de 
renda para os agricultores familiares rurais do Semiárido do Estado da Bahia. 
 
Além disso, o desenvolvimento de nematicidas de baixo custo e com impacto 
ambiental reduzido proporciona a oportunidade de agregar valor aos resíduos de 
sisal para uso em sistemas agrícolas sustentáveis. 
  
Palavras-chave: Agave sisalana, nematoide cavernícola, controle cultural. 
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Introdução  

O sisal (Agave sisalana Perrine) é uma monocotiledônea, pertencente à família 
Agavaceae e subfamília Agavoideae Pax., sendo originária do México, mais 
precisamente da península de Yukatan. No Brasil, a sua introdução ocorreu na 
década de 90, tendo se adaptado muito bem a região do semiárido nordestino 
(TRELIN, 2013). Dentre as espécies cultivadas destacam-se Agave Sisalana 
Perrine, que possui como produto de maior interesse comercial a fibra extraída de 
sua folha e Agave tequilana que é utilizada na indústria para a produção de álcool.  

O Brasil é o maior produtor de sisal do mundo, tendo como seus principais 
representantes os Estados da Bahia e Paraíba, que respondem com 97,8% da 
produção nacional de sisal, sendo 86,7% e 11,1%, respectivamente (OASHI, 1999).  

A fibra extraída da folha de sisal é dura, resistente e muito versátil, sendo utilizada 
para diversos fins artesanais e industriais, tais como: Produção de sacos, bolsas, 
barbantes, cordas e tapetes. Podendo ser utilizados na indústria farmacêutica, bem 
como na fabricação de celulose para a produção de papel (SANTOS, 2011). 

A partir do desfibramento também é gerado o suco do sisal, que corresponde pelo 
maior peso da folha em torno de 80%, sendo totalmente perdido por ser deixado nos 
campos sem nenhuma utilização. Pesquisas veem gerando resultados sobre a 
eficiência do sulco como bioinseticidas e bioenergéticos - etanol a partir de suco de 
sisal que é produzido no México - e da queima de mucilagem em fornalhas, 
gaseificação e biodigestão (RODRÍGUEZ et al. 2008). Os resultados da utilização do 
resíduo líquido do sisal são objetos de estudos utilizando recursos disponibilizados 
pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação � FAO. 



Várias substâncias podem ser extraídas dos resíduos, sendo mais importante 
economicamente a hecogenina e o álcool. Ambas podem ser utilizadas em 
diferentes industrias, da  hecogenina se obtém a cortizona, que atua como um 
agente cicatrizante, se tornando importante para indústria farmacêutica. E o álcool é 
obtido através da  fermentação do suco, sendo uma média de 150 folhas para 
produzir 60 litros de suco/álcool, que pode gerar etanol para o mercado brasileiro. 

A fibra do sisal é composta por celulose, hemicelulose e lignina, que são polímeros 
naturais. O etanol além do resíduo também pode ser obtido a partir da fibra do sisal, 
o processo consiste na sacarificação da celulose de um processo contínuo de 
hidrólise ácida. O produto gerado sofre a fermentação através da ação de bactérias 
que são do gênero Zymomonas. Obtendo resultados de 160 litros de etanol com um 
total de uma tonelada de fibra de sisal (OASHI, 1999). 

O incentivo para a utilização dos resíduos do sisal, o qual tem um percentual ainda 
baixo em torno de 5%, se torna uma nova alternativa de geração de produtos e 
renda para cultura que passa por uma crise pelos baixos preços oferecidos à fibra. 
Resultados no potencial bioenergético do sisal pode trazer de volta ao produtor a 
motivação necessária para investir novamente na cultura que esta em declínio de 
plantio. 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica para 
avaliar a potencialidade do uso da fibra  e do resíduo do sisal para a produção do 
etanol, agregando valor aos resíduos que são descartados. 

Metodologia  

Na pesquisa bibliográfica foram consultadas várias literaturas relativas ao assunto 
em estudo, artigos publicados na internet e que possibilitaram que este trabalho 
tomasse forma para ser fundamentado. 

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram a abordagem sobre o 
potencial biotecnológico da cultura do sisal na região semiárida do Nordeste 
Brasileiro. 

Resultados e discussão 

Os dados referentes a produção do sisal e estimativa da potencialidade de produção 
de etanol a partir dos resíduos encontra-se na Tabela 1.             

A produção brasileira de fibra de sisal alcançou, em 2007, 245.389 toneladas. O 
nordeste é a principal região produtora, sendo o estado da Bahia responsável por 
95,4% da produção nacional, seguido da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 
com 3,7%, 0,6% e 0,3%, respectivamente (CONAB, 2008). Esses dados mostram 
sastifatória disponibilidade de matéria-prima dessa região, com grande quantidade 
de resíduo, que pode ser utilizado para geração do etanol. 

Segundo Machado (2010), fundamentando-se em Oashi (1999), estimou que  a 
quantidade potencial de produção de etanol a partir do bagaço do sisal aumentou  
23% de 2004 à 2007, aproximadamente,  saindo de 10,3 milhões de litros para 12,7 
milhões,no mesmo período. Foi relatado o  mesmo potencial de produção do etanol 
a partir do suco do sisal, evidenciando que esse recurso energético poderia gerar 
renda para os agricultores, além de poder substituir combustíveis fósseis. 



 

 

Tabela 1. Produção e estimativa da quantidade de resíduos gerados após o 
desfibramento no Nordeste do Brasil, entre os anos de 2004 a 2007. 

 

Fonte: Dados compilados de Machado (2010). 

Além da potencial produção do etanol, o suco do sisal é fonte de substâncias 
químicas utilizadas em produtos como bioinseticidas e energéticos para ração 
animal. Podem ser extraídos do suco substâncias como acetona, ácido butírico, 
ácido lático, ácido málico, ácido pirolenhoso, amido, várias proteínas, pigmentos 
como vanilina e xantofila, compostos orgânicos como ácido oxálico e ácido cítrico 
além de minerais (CAMPBELL, 2007). 

A celulose do sisal pode ser utilizada para a produção do bioetanol por duas 
características principais, a abundância de matéria-prima e seu baixo teor de lignina. 
De acordo com Paiza (2006), o teor de lignina é de aproximadamente 7-10%. 

Para obtenção de bioetanol a partir de biomassa celulósica (etanol celulósico) é 
necessário se obter açúcares fermentáveis a partir dos polissacarídeos presentes 
(celulose e hemicelulose), o que por sua vez exige a separação destes da lignina, a 
qual corresponderá então a um subproduto do processo.  Frollini et al. (2009), 
avaliando a influência da concentração de ácido sulfúrico, temperatura e pré-
tratamentos da celulose de sisal, mostraram que o aumento da concentração de 
ácido sulfúrico e a temperatura promovem maior produção de glicose (precursora do 
bioetanol), sendo o processo favorecido para celulose mercerizada, aumentando em 
50% a produção de glicose. 

As cepas de leveduras convencionais  possuema capacidade de produzir etanol em 
baixas condições nutricionais durante a fermentação, apresentando diferentes 



rendimentos na produção de biomassa e etanol  (TORIJA 2002). Pérez et al. (2013), 
utilizando suco de Agave cupreata analizaram tres cepas de leveduras  em 
diferentes concentrações de açucares e temperaturas, mostrando que as duas 
ultimas variáveis foram as que mais influenciaram na produção e porcentagem do 
etanol. 

A produtividade de etanol a partir do sulco e da fibra do sisal é baixa por ser uma 
tecnologia nova, comparado ao cultivo da cana-de-acúcar difundido por quase todos 
os estados da união e principal fonte de extração do etanol do país.  

Foram processados 425 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no ano de 2006 
gerando um total  de 17 milhões de metros cúbicos de etanol (MACEDO, 2007). A 
produção de etanol através do sisal em 2006 correspondeu a 27.640 metros 
cúbicos, um valor baixo,  mas por ser uma cultura concentrada em uma determinda 
região, pode representar mais uma fonte de renda oriunda de do sisal para a 
ecônomia local que durante décadas teve como único e principal produto a fibra para 
produção de sacos, cordas, tapetes e demais utensilios. 

Conclusão 

A sustentabilidade ambiental cada vez mais difundida no mundo, é uma esperança 
para que utilização da fibra síntetica diminua, enquanto que fibra natural alavanque 
em utilização no mercado, levando ao aumento de resíduos de sisal e maior 
produção de etanol. 

A produção de etanol a partir do sisal faz com que este recurso energético não atue 
somente como mais uma fonte de combustível na substituição dos combustíveis 
fósseis, mas também na geração emprego e de uma nova renda para os pequenos 
agricultores. 

O etanol gerado tem origem de uma cultura limpa, não utilizando  insumos agrícolas, 
que associado a uma produção durante o ano inteiro, a torna uma fonte potencial 
para a produção bioenergética. 
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Introdução 

O crescimento da população mundial promoveu o aumento de demandas de 
produção de alimentos cada vez mais eficientes e competitivas.  Para satisfazer a 
essa crescente demanda, uma revolução verde, datada da década de 1960, levou a 
agricultura a se caracterizar como monoculturas extensivas e de grande utilização 
de fertilizantes químicos sintéticos e agrotóxicos (MENEZES, 2005; CORREIRA & 
SALGADO, 2011). 

A utilização desses agroquímicos contribuíram para o aumento da produção 
agrícola, no etanto trouxe muitos malefícios. A falta de conhecimento ou 
acompanhamento técnico sobre o seu manuseio adequado, associado a utilização 
indiscriminada tem contribuído para o ressurgimento de pragas-alvo, aparecimento 
de pragas secundárias, desequilíbrio ecológico e efeitos prejudiciais ao homem 
(CORREIRA & SALGADO, 2011). O uso intensivo de inseticidas desencadeia um 
processo de pressão de seleção sobre as populações de artrópodes pragas, 
selecionando linhagens capazes de tolerar doses que seriam letais para a maioria 
da população normal (POTENZA, 2004). 

A questão mundial sobre a segurança alimentar e a qualidade ambiental 
aumentaram a pressão pela redução do uso de agrotóxicos, resultando no 
desenvolvimento de pesquisas para o desenvolvimento de inseticidas botânicos. 
Das milhares de espécies vegetais que existem, muitas produzem substâncias que 
atuam como atraentes ou repelentes de outros organismos (POTENZA, 2004; 
SAITO, 2004). Inseticidas botânicos são compostos resultantes do metabolismo 
secundário das plantas que compõem a própria defesa química contra os insetos 
herbívoros. Dentre essas substâncias, resultantes do metabolismo secundário das 



plantas, destacam-se os óleos essenciais, que são liberados ao meio ambiente em 
quantidade variáveis (KIM et al., 2003; CASTRO, 2004) 

A utilização de inseticidas botânicos vem crescendo no Brasil, no entando torna-se 
necessário o desenvolvimento de mais estudos para caracterização das plantas com 
potencial inseticida. O presente trabalho teve por finalidade realizar uma revisão 
bibliográfica sobre o potencial e  utilização de plantas com atividade inseticida. 

Metodologia 

Este trabalho é uma revisão de literatura, realizada entre fevereiro e março de 2015, 
no qual consultou-se a artigos científicos selecionados através de buscas em 
plataformas on-line de periódicos especializados  de ciências agrárias. As palavras-
chave utilizadas na busca foram inseticidas botânicos, metabólitos secundários e 
óleos essenciais. 

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram a abordagem sobre a 
descrição do uso  e potencialidades de plantas como inseticida natural. 
 

Resultados e discussão 

A lista dos artigos consultados nas bases de dados que versavam sobre o potencial 
e utilização de plantas com atividade inseticida encontra-se no Quadro 1. 

As plantas possuem uma grande quantidade de substâncias responsáveis pela 
defesa contra herbívoros. As plantas tropicais constituem-se num grande 
reservatório de substâncias como alcalóides, glicosídeos cianogênicos, 
glicosinolatos, monoterpenos, diterpenóides, saponinas, limonóides, carotenóides, 
fenóis simples, flavonóides, quinonas e poliacetilenos que, naturalmente, são 
empregadas em defesa própria pelas plantas contra a herbivoria (POTENZA, 2004) 
Essas substâncias quando isoladas, são mortais ou repelentes para muitas espécies 
de insetos, sendo que a maioria dos monoterpenos presentes nos óleos essenciais 
são citotóxicos para plantas e animais (GOMES & FAVERO, 2011). 

Investigações recentes  confirmam que alguns óleos essenciais de plantas tem não 
apenas a capacidade de repelir insetos, mas apresentam também ação inseticida 
através do contato direto ou pelas vias respiratórias dos insetos (Tabela 01) 
(CORREIRA & SALGADO, 2011). Um exemplo de óleo essencial com ação 
inseticida é o óleo da citronela, presente em algumas plantas aromáticas, como o 
capim limão (Cymbopogon citratus, Poaceae) e o eucalipto citriodora (Eucaliptus 
citriodora), sendo utilizado para a fabricação de repelentes contra mosquitos e 
borrachudos (MENEZES, 2005).  

Gomes & Favero (2011), avaliando óleos essenciais de plantas aromáticas com 
atividade inseticida, encontraram que os óleos essenciais de Ocimum gratissimum e 
Eucalypitus urograndis apresentaram atividade inseticida para Triatoma infestans, 
obtendo média de 5 e 15% de mortalidade, respectivamente. Castro (2004), 
analizando óleos essenciais de plantas de Achillea millefolium e Thymus vulgaris 
encontrou potencial inseticida sobre a lagarta-do-cartucho. 



Quadro 1. Descrição dos artigos selecionadosna base de dados quanto ao título e 
ao (s) autor (es). Feira de Santana, 2015. 

 

Fonte: Corrêa & Salgado (2011), Gomes, & Favero (2011), Viana et al. (2006), 
Menezes (2005), Castro (2004), Potenza (2004), Saito (2004), Prates et al. (2003). 

Atualmente, destaca-se a planta do nim ou neem tree (Azadirachta indica Juss.), que 
vem sendo estudada quanto às suas propriedades e quanto ao potencial como 
inseticida natural. O nim tem mostrado acentuada atividade inseticida para várias 
espécies de pragas, como  em Spodoptera frugiperda, a lagarta-do-cartucho. 
Pequenas quantidades de azadiractina, o principal ingrediente ativo, reduz a 
alimentação, retarda a ecdise, causa a mortalidade de larvas, pupas e esteriliza os 
adultos de várias espécies de lepidópteros (VIANA, 2006; PRATES et al., 2006). 

Prates et al. (2003), avaliando a atividade inseticida do extrato aquoso das folhas do 
nim sobre a lagarta-do-cartucho do milho, em laboratório, demonstraram eficiencia 
entre as concentrações 3,60 a 10,00 mg mL-1,  15 dias após infestação com larvas. 
Atualmente o grupo de pesquisa da Unidade Experimental Horto Florestal, da 
Universidade Estadual de feira de santana, vem utilizando extrato de nim a 1% para 
o controle de pulgão  em cultivos de plantas do gênero Physalis. 



A alta demanda por produtos mais saudáveis e ambientalmente sustentáveis 
contribuiram para o atual interesse econômico por inseticidas naturais. Estes 
possuem algumas vantagens, como menor desenvolvimento de resistência dos 
insetos aos inseticidas pelo compleso de princípios ativos presentes nas plantas; 
baixa toxidade a outros insetos úteis, aves, peixes e mamíferos, incluindo o ser 
humano (Vieira et al., 2002; Gallo et al., 2002; SAITO & SCRAMIN, 2000). 

 

Tabela 1. Atividade inseticida de compostos botânicos descrita na literatura. 

 

Fonte: Dados compilados de Correia & Salgado (2011). 

Conclusão 

A utilização de plantas para produção de inseticidas naturais é uma alternativa 
eficiente para substituição de agroquímicos em culturas e pragas específicas. A 
descrição e eficiência de óleos essencias é largamente estudada por grupos de 
pesquisas, existindo materiais promissores, no entando é necessário mais estudos 
sobre a ação e fitoxidade desses materiais. 
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Introdução 
 
O tomateiro (Solanum lycopersicum), originário da região Andina e pertencente à família 
Solanaceae, é uma hortaliça consumida em todo o mundo, devido à sua multiplicidade 
de uso na alimentação humana, com ativa participação na cadeia comercial 
(ALVARENGA, 2004). Mundialmente, a cultura do tomate ocupa a segunda posição em 
volume de produção e o fruto pode ser consumido tanto fresco quanto processado, na 
forma de molhos, sucos, geleias, entre outros (FILGUEIRA, 2003).  
 
No ano de 2012, o Brasil ocupou a oitava posição mundial na produção de tomate, com 
produtividade estimada de 58,712 t/ha e em uma área de 65,621 mil ha (IBGE, 2014). 
No entanto, vários fatores competem para o decréscimo da produção de tomate no 
Brasil, entre eles, os fitonematoides, que durante o processo de alimentação e 
reprodução, causam perdas econômicas significativas à cultura do tomateiro (FERRAZ 
& MONTEIRO, 1995; SILVA et al., 2004). 
 
No Brasil, existem 43 espécies de fitonematoides associados ao tomateiro. As espécies 
pertencentes ao gênero Meloidogyne, conhecidas como nematoides das galhas, por 
causarem engrossamento das raízes nos locais onde as fêmeas formam o sítio de 
alimentação, são consideradas as mais importantes, pelos danos causados e pela 
dificuldade de controle. Além disso, este gênero possui ampla distribuição geográfica e 
apresenta extensa gama de hospedeiros, incluindo diversas culturas de importância 
econômica, como feijão, inhame, batata, alface, melão, beterraba, abobora e cenoura 
(PIO-RIBEIRO & ASSIS FILHO, 2005).  
 
Quando infectados pelos nematoides das galhas, os tomateiros apresentam redução do 
tamanho e da eficiência do sistema radicular (CANTU et al., 2009; ZAMBIASI & BELOT, 
2010), folhas reduzidas e amareladas, intensa murcha nas horas mais quentes do dia, 
em consequência da abundante formação de galhas nas raízes, prejudicando a 



absorção de água e nutrientes (CHARCHAR & LOPES, 2005; DAMASCENO, 2014). 
Em situações de elevada infestação de nematoides no solo, no início da implantação da 
cultura, pode ocorrer a morte de plantas no campo e nas plantas sobreviventes, a 
produção é fortemente afetada em quantidade e qualidade (Alvarenga, 2004). 
 
Além dos danos causados diretamente pelo parasitismo nas raízes, os nematoides 
facilitam a penetração de fungos e bactérias danificando ainda mais a planta (Lordello, 
1992). 
 
A tentativa de manejo de nematoides geralmente é realizada com o uso de nematicidas. 
Porém, este método tem apresentado problemas de uso inadequado, biodegradação 
dos princípios ativos no solo, contaminação de pessoas durante a aplicação, além do 
impacto ambiental, ocasionado pela morte de animais e poluição do meio ambiente 
(GUIMARÃES, 2011).  
 
Entre as alternativas para a redução do uso de agrotóxicos, o controle biológico tem se 
apresentado eficiente por minimizar os problemas com contaminação ambiental e ser 
mais vantajoso economicamente, comparado aos métodos químicos convencionais 
(COIMBRA & CAMPOS, 2005; BETTIOL & MORANDI, 2009). 
 
O controle biológico pode ser definido como a redução da população de determinado 
patógeno pela ação de outro organismo, por meio de antibiose, parasitismo, predação, 
competição ou hipovirulência (VENZON et al., 2005), e visa manter, por meio de certas 
práticas, o equilíbrio no agroecossistema, de modo que o hospedeiro, na presença do 
patógeno, não sofra danos significativos (BETTIOL & MORANDI, 2009).  
 
Entre os micro-organismos utilizados no controle biológico, encontram-se os fungos 
pertencentes ao gênero Trichoderma, devido à alta capacidade reprodutiva, 
sobrevivência em condições ambientais não favoráveis, eficiência na utilização de 
nutrientes e agressividade contra micro-organismos fitopatogênicos (BENÍTEZ et al, 
2004). Estes podem agir de forma indireta no controle, competindo por espaço e 
nutrientes, modificando as condições ambientais, promovendo crescimento de plantas, 
ativando mecanismos de defesa de plantas, produzindo antibióticos e inativando as 
enzimas do patógeno ou, diretamente, mediante o micoparasitismo. Enzimas capazes 
de degradar a cutícula de nematoides, tais como quitinase, parecem ter importante 
papel na ação antagônica (RAJENDIRAN et al., 2010).  
 
Trichoderma spp. também têm sido relatados como promotores de crescimento de 
plantas por meio de mecanismos como produção de fitohormônios, a exemplo do ácido 
indolacético (WAHID et al., 2007), citocinina, giberilina (ALTOMARE et al., 1999), que 
estimulam a germinação e desenvolvimento das plantas, atividade solubilizadora de 
fosfato (VALENCIA et al., 2007) e decomposição de matéria orgânica, disponibilizando 
nutrientes para as plantas (GODES, 2007). Diversos trabalhos demonstram o potencial 
que esses fungos possuem para a decomposição de xenobióticos. O fungo 
Trichoderma harzianum é capaz de degradar compostos clorofenólicos, incluindo 
pesticidas como o Glifosato, DDT, Dieldrin, Endosulfan, entre outros (KATAYAMA & 
MATSUMURA, 1993).  



 
Neste contexto, o trabalho teve como objetivo estudar a promoção de crescimento de 
tomateiro e o controle de M. incognita com fungos pertencentes ao gênero 
Trichoderma. 
 
Metodologia 
 
Obtenção dos isolados de Trichoderma spp.  
 
Os cinco isolados de Trichoderma, pertencentes à coleção de micro-organismos do 
Laboratório de Microbiologia Agrícola da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
foram multiplicados em meio de cultura BDA 1/5 (Batata Dextrose Agar com o teor de 
nutrientes diluído para 1/5 com água), a temperatura ambiente (28±2°C), por sete dias. 
 
O inóculo de Trichoderma spp. foi produzido por raspagem com água destilada 
esterilizada e alça de Drigalsky, dos conídios da superfície das placas de Petri contendo 
os isolados fúngicos. Em seguida, a concentração de conídios foi ajustada para 107 
conídios mL-1, por meio contagem em câmara de Neubauer, sob microscópio ótico. 
 
Obtenção de juvenis de segundo estádio de Meloidogyne incognita  
 
Raízes de tomateiro cv. Santa Cruz Kada, cultivado em casa de vegetação, inoculadas 
com M. incognita, foram lavadas e trituradas em liquidificador por 20 segundos com 
uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, seguindo-se a técnica de Hussey e Barker 
(1973), modificada por Boneti e Ferraz (1981). Em seguida, a suspensão de raízes 
trituradas foi transferida para um conjunto de peneiras, constituído por uma peneira 
superior de 200 mesh e uma peneira inferior de 500 mesh. O material retido na peneira 
inferior foi transferido para câmara de eclosão preparada numa placa de Petri com tela 
de 35 mesh e papel toalha poroso. A suspensão de juvenis foi calibrada em câmara de 
contagem de Peters sob microscópio estereoscópio. 
 
Microbiolização das sementes de tomateiro com Trichoderma spp. e manejo do 
experimento  
 
Em câmara de fluxo laminar, as sementes de tomate foram desinfestadas em álcool 
70% por um minuto, hipoclorito 1% por um minuto, seguindo de seis lavagens em água 
destilada e esterilizada. Posteriormente, foram tratadas por imersão em suspensão de 
conídios de Trichoderma spp., contendo 107 conídios mL-1, por um período de 15 min. 
Em seguida, as sementes foram colocadas para germinar em sacos de polietileno 
contendo aproximadamente 3 L de substrato, composto por solo e areia lavada 
esterilizados, na proporção 1:1.  
 
Quinze dias após a germinação, aplicou-se uma alíquota de 50 ml de cada tratamento 
(suspensão de esporos de Trichoderma spp. na concentração de 107 conídios mL-1) no 
solo próximo ao caule de cada planta.  
 
No dia seguinte, as plantas que seriam utilizadas para o estudo de controle de 



nematoides, foram inoculadas com 1.000 juvenis de M. incognita. 
  
No tratamento controle, as sementes foram imersas em água destilada e esterilizada 
pelo mesmo período. As plantas foram mantidas em casa de vegetação, no campo 
experimental da UFRB, e irrigadas diariamente. 
  
Aos 55 dias após a germinação, avaliou-se a altura das plantas, com uma trena e 
diâmetro do caule a 1 cm da base, com um paquímetro. Realizou-se a coleta das 
plantas, separando-se a parte aérea das raízes, sendo estas lavadas em água corrente. 
Pesou-se a massa fresca da parte aérea e das raízes e ambas as partes vegetativas 
foram colocadas em estufa com ventilação forçada à 65°C até obtenção da massa 
constante. Após secagem em estufa, determinou-se o peso da matéria seca da parte 
aérea e das raízes em balança analítica. 
 
Para visualização das massas de ovos de nematoides, as plantas que foram utilizadas 
para o estudo de biocontrole, tiveram suas raízes lavadas e colocadas em béquer 
contendo a solução de corante alimentício artificial à 1% e deixadas por 15 minutos à 
temperatura ambiente. As raízes foram retiradas da solução, deixadas em béquer 
contendo água por mais 10 minutos e transferidas para papel toalha por 15 minutos, 
para remover o excesso de água. Depois, procedeu-se a contabilização, à olho nu, de 
massa de ovos e número de galhas de nematoides.  
 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco repetições por 
tratamento. Para atender as pressuposições da análise de variância (ANAVA), os dados 
de massa de ovos e número de galhas de nematoides foram transformados utilizando a 
fórmula log x+1. Os dados foram submetidos à ANAVA e as médias comparadas pelo 
teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sisvar 
(FERREIRA, 2000).  
 
Resultados e discussão 
 
Os isolados de Trichoderma codificados como FA02 e ALF70 (Trichoderma viride), 
foram capazes de incrementar a massa fresca da parte aérea e o diâmetro do caule dos 
tomateiros em 2,5 e 7,6%, respectivamente, em relação às plantas testemunhas, que 
tiveram suas sementes embebidas apenas em água. O isolado codificado como FA555 
possibilitou incremento de 14% na massa fresca das raízes dos tomateiros em relação 
ao tratamento testemunha (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Médias de massa fresca da parte aérea (MFPA), diâmetro de caule (DC), 
massa fresca de raízes (MFR) e massa de ovos (MO) por grama de raízes de 
tomateiros.  
Tratamentos MFPA (g)* DC (cm)* MFR (g)* MO/ g de raiz** 
Testemunha 7,8 b 3,4 b 7,2 b 27,9 b 
172K 7,6 b 3,8 b 5,7 b 22,7 a 
FA555 7,7 b 3,6 b 8,2 a 20,6 a 
FA01 7,9 b 3,6 b 7,2 b 23,5 a 



FA02 8 a 4,6 a 6,8 b 27,9 b 
ALF70 8,4 a 4,4 a 6,6 b 26,0 b 
CV (%) 7,4 9,5 4,2 3,6 
*- significativo a 1%, **- significativo a 5%; Médias seguidas da mesma letra nas colunas não 
diferem significativamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scoot-knott. 
 
O potencial de Trichoderma spp. na disponibilização de nutrientes na rizosfera e a 
absorção de tais nutrientes pelas raízes das plantas pode promover a redução da 
necessidade de adubações e utilização de pesticidas no cultivo de espécies vegetais de 
importância econômica, visto que as plantas estão melhor nutridas. 
 
Tabet & linchtenstein (1976) demonstraram a capacidade de Trichoderma viride em 
transformar o inseticida photodieldrin em compostos não tóxicos e solúveis em água. 
Benitez et al. (2004) discutiram que isolados de Tricoderma estimulam o crescimento de 
plantas de interesse econômico, tais como tomateiro, plantas de fumo e algodoeiro e ao 
mesmo tempo protege contra patógenos.  
 
Os isolados de Trichoderma 172K e FA555 promoveram a redução no número de 
massa de ovos de nematoides por grama de raiz de tomateiro em 18,6 e 26%, 
respectivamente.  
 
No interior das raízes, as fêmeas tornam-se sedentárias, depositando seus ovos para o 
exterior da raiz, envoltos numa matriz gelatinosa que os mantem agregados. Os ovos 
constituem as estruturas de sobrevivência dos nematoides, até que encontrem 
condições ideais para eclodirem e/ou até a planta hospedeira se torne presente 
(FERREIRA et al., 2008; KARSSEN & MOENS, 2006).  
 
Dessa forma, os isolados de Trichoderma conseguem afetar a fonte primária de inóculo, 
quebrando o ciclo de vida dos nematoides e evitando novas infecções. Esses dados 
sugerem que tais isolados fúngicos podem ser utilizados no manejo de M. incognita. 
 
Diversos autores relatam que a ação tóxica da decomposição da matéria orgânica por 
micro-organismos, a exemplo daqueles pertencentes ao gênero Trichoderma, pode 
estar relacionada com a produção e liberação da quitinase. A quitinase promove o 
rompimento da camada de proteção dos ovos dos nematoides, resultando na eclosão 
prematura do estádio juvenil (MIAN & RODRIGUEZ-KABANA, 1982; STIRLING, 1991; 
RITZINGER & FANCELLI, 2006). Apesar de o principal modo de ação de Trichoderma 
spp. para controlar nematoides, ser a produção de compostos tóxicos, existem vários 
relatos de parasitismo de ovos de fitonematóides por esse gênero de fungo (SPIEGEL 
& CHET, 1998; SHARON et al., 2001; EAPEN et al., 2005) 
 
Conclusões 
 
Os isolados de Trichoderma FA02, ALF70 e FA555 possuem potencialidade para serem 
utilizados como promotores de crescimento de tomateiro, enquanto os isolados 172K e 
FA555 podem atuar no manejo de Meloidogyne incognita. No entanto, pesquisas 
futuras devem ser realizadas para avaliar tais isolados fúngicos em diversas situações 



de campo e entender/elucidar os mecanismos de ação destes fungos para promover o 
crescimento vegetativo e o controle do patógeno.  
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INTRODUÇÃO 

O gênero Lippia (Verbenaceae) possui cerca de 200 espécies, sendo que o 
Brasil é o país mais representativo, com cerca de 75% das espécies conhecidas e, 
destas, aproximadamente 35% estão presentes na região semiárida do país, em 
área predominantemente de Caatinga (VICCINI, 2006; GIULIETTI et al., 2006). 
Entretanto, muitas espécies do gênero ao menos passaram por estudos de 
caracterização e/ou domesticação, a exemplo de Lippia thymoides Mart. & Schauer.  
que é uma espécie medicinal e aromática nativa do Brasil e endêmica dos estados 
da Bahia e Minas Gerais, sendo encontrada em domínios fitogeográficos da 
Caatinga e Cerrado (SALIMENA; MULGURA, 2015). Popularmente conhecida como 
alecrim do mato ou alecrim do campo, as folhas e ramos desta espécie são 
utilizadas como banho para o tratamento de infecções na pele e como antipiréticas 
no tratamento da bronquite e reumatismo, com ação comprovada na literatura 
científica (FUNCH et al., 2004; SILVA, 2012).  
  A maioria dos estudos biológicos com L. thymoides estão concentrados nas 
análises dos seus óleos essenciais, extratos vegetais e nas suas atividades: 
antimicrobiana, antimalárica, espasmolítica, sedativa, hipotensiva e antiinflamatória. 
Estas atividades são atribuídas aos terpenoides, principalmente monoterpenos e 
sesquiterpenos, presentes nos óleos essenciais das espécies de Lippia, sendo o 
limoneno, !-cariofileno, "-cimeno, cânfora, linalol, #-pineno e timol os componentes 
mais encontrados (PASCUAL et al., 2001). Os óleos essenciais são líquidos voláteis, 
de aparência oleosa, dotados de aroma forte e quase sempre agradável, 
proveniente do metabolismo secundário das plantas (SILVA; CASALI, 2000), com 
grande utilização nas indústrias de medicamentos, perfumaria, cosméticos, produtos 
de limpeza e alimentos. 

 No entanto, a matéria prima, que tem como fonte as plantas medicinais, tem 
sido obtida, na maioria dos casos, a partir do extrativismo, o que tem promovido uma 
rápida erosão genética desses recursos, com muitas espécies já constando em 
listas de extinção (SALIMENA et al., 2013). Essa forma de exploração tem sido 
considerada ainda o principal responsável pela baixa qualidade dos óleos essenciais 
produzidos no país. Assim, o desenvolvimento de técnicas de cultivo, colheita e pós-
colheita é algo urgente, sob risco de perda de genótipos promissores (EHLERT et 
al., 2013). 

Embora o teor dos metabólitos secundários nos tecidos seja controlado 
geneticamente, a qualidade e a concentração desses compostos variam 
acentuadamente em função das condições ambientais e técnicas de cultivo, sendo 
que os resultados nem sempre são uniformes (CASTRO et al., 2002; GOBBO-
NETO; LOPES, 2007). Nesse sentido, a nutrição de plantas e a época de colheita 



são aspectos relevantes na produção de óleo essencial, podendo influenciar 
diretamente ou indiretamente na produção desses compostos. Dentre os insumos 
que maximizam a produção das culturas a adubação é o principal responsável pela 
elevação da produtividade e qualidade dos produtos obtidos, podendo desencadear 
efeitos positivos e negativos, demonstrados em diversas espécies de plantas 
medicinais (SODRÉ et al., 2013; LUZ et al., 2014; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2005). 
Além da adubação, a época de colheita afeta diretamente o conteúdo e a qualidade 
dos óleos essenciais, visto que esses constituintes ativos não são constantes ao 
longo do ano, podendo apresentar inclusive variações ao longo do dia (EHLERT et 
al., 2013; GOBBO-NETO; LOPES, 2007; MEIRA, et al., 2011). 

Na literatura são escassos trabalhos que avaliem o teor e rendimento dos 
óleos essenciais de espécies nativas de Lippia em condições de cultivo (OLIVEIRA, 
2014; SILVA, 2012). Para Lippia citriodora, Souza et al. (2010) verificaram que a 
época de colheita não influenciou a produção de biomassa fresca e seca, ao 
contrário da adubação com esterco, no entanto, isso não refletiu em maior 
rendimento de óleo essencial. Assim, a seleção de espécies e genótipos de maior 
potencial de cultivo e maior produtividade dos compostos bioativos, aliados ao 
desenvolvimento de sistemas de colheita e processamento são necessários para o 
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis e eficientes. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento das 
plantas, teor e rendimento do óleo essencial de L. thymoides sob diferentes épocas 
de colheita e formas de adubação, nas condições edafoclimáticas de Feira de 
Santana, BA, Brasil. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Local do cultivo  
 

O experimento foi desenvolvido no período de setembro de 2013 a dezembro 
de 2014 na Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS), Feira de Santana - Bahia, Brasil, localizada a 257 metros de 
altitude, latitude de 12°16�00�� Sul e longitude de 38°58�00�� Oeste, com médias 
anuais de 848mm de precipitação e 24ºC de temperatura.  
 
 
Cultivo e adubação 
 

Foram utilizadas plantas pertencentes a coleção de Plantas Medicinais e 
Aromáticas do Horto Florestal da UEFS. A espécie foi identificada pelo Herbário da 
mesma instituição (HUEFS), onde a exsicata encontra-se depositada (Voucher 
número 77554). As plantas foram propagadas a partir de estacas apicais cultivadas 
em bandejas de poliestireno expandido contendo 200 células, preenchidas com 
substrato comercial Biomix® e mantidas em casa de vegetação sob nebulização 
intermitente (nebulização a cada hora com duração de quatro minutos). Após 60 dias 
de cultivo as mudas foram transferidas para copos plásticos de 200 mL contendo o 
mesmo substrato, sendo mantidas em casa de vegetação com cobertura plástica 
transparente, com 75 % de luminosidade, nas mesmas condições de irrigação, por 
um período total de 90 dias. Posteriormente, as mudas foram transplantadas para a 
área experimental, com plantio direto em covas com 15 x 15 x 15cm de dimensão. 



O experimento foi instalado em blocos inteiramente casualizados, em arranjo 
fatorial 3 x 2, sendo 3 formas de adubação (esterco bovino, esterco bovino + NPK 
(10:10:10) e testemunha, sem adubação) e 2 épocas de colheita (210 e 360 dias 
após o plantio), com quatro repetições e quatro plantas por parcela, em 
espaçamento de 1 m entre linhas, 0,8 m entre plantas na linha e 1,5 m entre blocos.  

Com base na análise química do solo (Tabela 1) foi definido o quantitativo dos 
fertilizantes, utilizando-se 500 g de esterco bovino por cova para a adubação 
orgânica, e 500 g de esterco bovino mais 48 g por planta de fertilizante NPK 
(10:10:10) por cova para adubação orgânica/mineral. A aplicação de NPK foi dividida 
em duas aplicações (50 e 130 dias após o plantio). No segundo período de cultivo 
foram utilizados os mesmos tratamentos, porém o esterco bovino foi aplicado na 
proporção de 1000 g por cova e a aplicação de NPK foi realizada em duas épocas 
(90 e 125 dias após a poda). O esterco bovino utilizado apresentou a seguinte 
composição química: pH em água - 7,50; P - 2,02 g.kg -1; K - 1,50 g.kg -1; Ca - 6,20 
g.kg -1; Mg - 3,70 g.kg -1; N - 6,96 g.kg -1; S - 2,89 g.kg-1. 

A primeira colheita foi realizada aos 210 dias após o transplante das mudas 
para o campo, correspondendo ao mês de julho, e a segunda colheita (rebrota) aos 
150 dias após a primeira colheita, ocorrendo ao mês de dezembro, perfazendo dois 
ciclos de cultivo em um total de 360 dias. As duas colheitas foram feitas através do 
corte dos ramos inteiros das plantas, a 15 cm do solo, conforme metodologia 
sugerido por FIGUEIREDO et al. (2009). Os caracteres avaliados foram altura da 
planta (m), determinada com o auxilio de uma trena graduada; diâmetro do colo 
(mm), determinado por um paquímetro digital; volume da copa da planta (m³), 
determinado com trena graduada e estimando-se o volume pela fórmula de Mendel 
(1956): V = 2 / 3. $. R². H, onde: V = volume da copa; R = raio médio e H = altura da 
copa; e a biomassa fresca e seca das folhas, inflorescências e caule (g). Para 
análise da biomassa seca, sendo que as plantas foram separadas em caule e folhas 
mais inflorescências, e posteriormente levadas à estufa de circulação forçada de ar 
a 60ºC até peso constante.  
 
Tabela 1 - Análise química do solo da área experimental do Horto Florestal da 
UEFS, município de Feira de Santana-BA. 

pH P K Ca+Mg Ca Mg Al H+Al Na S CTC V 

em água mg/dm³ 
Cmol/dm³ 

% 
 

6,0 17 0,19 6,0 4,7 1,3 0,00 3,52 0,04 6,23 9,75 64 

*Análise realizada no Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical. Cruz das Almas-B 
 
 
 
 
Extração do óleo essencial 
 

Para a extração dos óleos, 100g de folhas secas de cada tratamento foram 
trituradas em liquidificador com água destilada e, em seguida, adicionadas em balão 
de vidro contendo água destilada em volume suficiente para cobertura total do 
material vegetal. O método de extração foi por hidrodestilação utilizando-se o 
aparelho de Clevenger, acoplados em balões de vidro, que foram aquecidos por 



mantas térmicas elétricas com termostato. A extração foi conduzida durante 3 horas, 
contadas a partir da condensação da primeira gota, sendo verificado o volume de 
óleo extraído na coluna graduada do aparelho de Clevenger. Após a extração foi 
adicionado ao óleo, o sulfato de sódio anidro para eliminação da água residual.  

Posteriormente, com o uso da pipeta do tipo Pasteur, o óleo foi coletado e 
acondicionado em frasco de vidro de 4mL, etiquetado e armazenado em congelador 
comercial a -23 ºC até a realização da análise química. Uma pequena amostra de 1 
g das folhas foi utilizada na determinação do teor de umidade, em triplicatas, no 
aparelho determinador de umidade (Série ID Versão 1.8 Marte®.), secando-se as 
amostras à temperatura de 105ºC, por 10 minutos. 

O teor do óleo essencial foi obtido a partir da base livre de umidade (BLU), e 
corresponde ao volume (mL) de óleo essencial em relação à massa seca, conforme 
fórmula descrita por Santos et al. (2004): To=[Vo/Bm-(BmxU/100)] x 100, onde: To = 
Teor de óleo; Vo = Volume de óleo extraído; Bm= Biomassa vegetal; (BmxU)= 
Quantidade de umidade presente na biomassa; Bm-(BmxU) = Quantidade de 
biomassa seca.  

Os dados obtidos do teor de óleo foram utilizados para calcular o rendimento 
de óleo essencial em L. ha-1, a partir da multiplicação entre o teor de óleo e a 
biomassa seca de folhas produzidas por planta, além do número de plantas por 
hectare. 
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as médias 
dos tratamentos foram comparadas pelo teste t a 5% de significância. As análises 
estatísticas foram realizadas com auxílio do programa estatístico SAS (Statistical 
Analysis System) (Sas Institute Inc., 2000). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos demonstraram que a interação entre a adubação e a 
época de colheita não foi significativa (p<0,05) para todas as variáveis analisadas, 
indicando que a influência de cada fator ocorreu de forma independente. Quanto à 
época de colheita, foi constatado que as plantas da primeira colheita promoveram 
maior desenvolvimento vegetativo e rendimento de óleo em relação às da segunda 
época, exceto para o diâmetro do caule (Tabela 2). 

Verificou-se também que a primeira colheita promoveu as maiores médias 
para o volume da copa e massa fresca do caule. Entretanto, para o teor de óleo 
observou-se enfeito contrário, de forma que a segunda colheita proporcionou os 
maiores teores, com média de 3,02 % (Tabela 2). 
 

 
Este maior desenvolvimento das plantas pode está associado a maior 

duração dessa época de colheita em relação a segunda (rebrota). De acordo com 
MAY et al. (2010) maiores intervalos entre cortes proporcionaram maior altura da 
planta e maior massa seca da parte aérea, e, consequentemente maior produção de 
óleo essencial, já que o rendimento de óleo e a massa fresca apresentam correlação 
positiva, assim, a maior produção de folhas na colheita implica em maior rendimento 
de óleo, porque nela encontram-se as estruturas secretoras responsáveis pelo 
acúmulo desta substância (FIGUEIREDO et al., 2009). 



 
Tabela 2. Altura (ALT), diâmetro do caule (DC), massa fresca e seca das folhas + 
inflorescências (MFFI/MCFI), massa seca dos caules (MSC), área foliar específica 
(AFE), razão peso foliar (RPF) e rendimento de óleo essencial (RO) de plantas 
cultivadas de Lippia thymoides Martius & Schauer submetidas a duas épocas de 
colheita. Feira de Santana - BA. UEFS. 2015. 

Col 
Variáveis 

ALT DC VLC MFFI MFC MSFI MSC AFE TO RO 

Ép. 1 1,20 a 20,15 b 1,12 a 309,76 a 324,62 a 121,80 a 154,27 a 1,7 -3 a 1,66 b 101,24 a 

Ép. 2 0,80 b 26,02 a 0,36 b 167,50 b 121,53 b 61,19 b 59,48 b 1,0 -3 b 3,02 a 73,41 a 

Ep - época de colheita, Col - Colheita. Médias seguidas por letras distintas, na 
mesma coluna, diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
 

Quanto aos tratamentos de adubação os resultados demonstraram um 
incremento nas variáveis diâmetro do caule, massa fresca e seca da parte aérea nas 
plantas adubadas com esterco e NPK, em relação às cultivadas apenas com esterco 
e a testemunha (Tabela 3), entretanto para a massa seca do caule não foi verificado 
diferença significativa. 
 
 
Tabela 4. Diâmetro do caule (DC), massa fresca e seca das folhas + inflorescências 
(MFFI/MCFI), dos caules (MFC/MSC) e rendimento de óleo essencial (RO) de Lippia 
thymoides Martius & Schauer cultivadas sob adubação orgânica e mineral. Feira de 
Santana-BA. UEFS. 2015. 
Tratamento DC MFFI MFC MSFI MSC 

 
L. thymoides 

Testemunha 19,36 b 179,37 b 163,00 b   67,47 b   76,25 a 
Esterco 22,59 b 201,87 b 204,32 b   84,17 b 101,56 a 
NPK+Esterco 27,31 a 334,63 a 301,93 a 122,86 a 142,81 a 
Médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna, para cada espécie, diferem 
entre si pelo teste t a 5% de significância.  
 

Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalhos realizados por 
Oliveira Júnior et al. (2005) que demonstraram que a aplicação de adubação mista 
(orgânica/mineral) sem calagem na produção de mudas de arnica (Lychnophora 
ericoides) favoreceu o alto rendimento, além de produção satisfatória de biomassa 
fresca de parte aérea. Montanari et al. (2004) ao testar adubação orgânica (esterco 
bovino 20 L. m-2), mineral (N-P-K 4-14-8 600 kg ha-1) e a adubação orgânica/mineral 
nas mesmas proporções anteriores, observaram influência nas características 
morfológicas de L. alba, como número de ramificações, altura da planta e diâmetro 
do caule, sendo recomendado pelos autores o uso tanto da adubação mista 
(esterco+NPK) como orgânica para o aumento da produtividade da espécie. Já 
Sodré et al. (2013), ao avaliar o efeito de diferentes doses de esterco bovino (0, 1, 2, 
4, 8 kg m-2), em relação ao fertilizante mineral (30 g m-2 de NPK 4-14-8) em melissa 
(Melissa officinalis), também verificou que a espécie responde à adubação orgânica 
e à adubação mineral para produção de biomassa, no entanto, o teor de óleo 
essencial não foi influenciado, como visto no presente trabalho. 



No cultivo de plantas, a adição de nutrientes, particularmente nitrogênio, é 
geralmente empregada para aumentar a produção de biomassa, entretanto, esses 
nutrientes além de interferir no metabolismo primário, acabam influenciando a 
produção de metabólitos secundários (GOBBO NETO; LOPES, 2007). Teles et al. 
(2014) avaliando a adubação orgânica (resíduos vegetais -10 t ha-1) e mineral (N-P-
K 80-200-80 kg ha-1) concluíram que para a produção de biomassa e de óleo 
essencial a aplicação de fertilizantes não se faz necessária, apresentando valores 
significativamente iguais a testemunha. Assim como Santos; Innecco (2004) 
verificaram que as produções de massa seca foliar e óleo essencial em folhas L. 
alba não foram influenciadas pela adubação orgânica.  
  
 
CONCLUSÃO 
 

Nas condições de cultivo a adubação mineral (Fórmula NPK 10:10:10) 
associado a esterco bovino promove maior crescimento e produção de biomassa na 
espécie L.  thymoides. A poda, seguida do segundo período de cultivo (rebrota), é 
recomendável para o cultivo da espécie estudada, visando à produção de óleo 
essencial. A espécie L. thymoides é promissora para a produção de óleo essencial 
nas condições de Feira de Santana, Bahia.  
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Introduction 

Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) are bacteria that occur in the 
rhizosphere of plants and are able to stimulate their growth by different mechanisms 
(Kloepper et al., 1986). These microorganisms can affect physiological plant 
characteristics, since they can produce several compounds, such as phytohormones, 
are capable of solubilizing phosphates, producing siderophores, are nitrogen fixing 
bacteria and are also antagonists against phytopathogenic fungi with production of 
enzymes such as cellulases and pectinases (Ryan et al., 2009; Kim et al., 2012; 
Ogbo e Okonkwo, 2012; Dalal e Kulkarni, 2013). These features are able to promote 
plant growth directly or indirectly. 
 
In addition to producing various beneficial compounds to plants, these micro-
organisms are being studied for their ability to confer tolerance against various 
abiotic stresses such as high levels of salt, high temperatures, low levels of available 
nutrients and water deficit to the host plant (Egamberdieva & Hoflich, 2003; 
Egamberdieva & Kucharova, 2009; Marulanda et al., 2010; Sandhya et al., 2010; 
Zhang et al., 2010; Rokhzadi & Toashih, 2011; Kavamura et al., 2013). Such factors, 
which may lead to reduction and / or loss of agricultural production, are characteristic 



of arid and / or semiarid regions. This may open a new way for the use of these 
microorganisms for sustainable agriculture. 
 
The aim of this work was to isolate and select diazotrophic rhizobacteria in a semi-
arid region of Bahia, Brazil, which exhibit growth promotion traits and are tolerant to 
various abiotic stresses, aiming future applications in crops grown in semi-arid. 

 
 

Methodology 
Quantification and Isolation 
Five samples of rhizosphere soil were collected in a sisal-producing areas of the 
semiarid region of the state of Bahia, Brazil. Ten grams of each soil sample were 
diluted in 90 ml of saline solution (NaCl 0.85%) and dilutions of 10-2 to 10-4 were 
performed. Aliquots of 100µL from dilutions of 10-1 to 10-4 were inoculated onto Burk�s 
semi-solid nitrogen free selective medium (Wilson and Knight, 1952) in test tubes, 
with three replications. The cultures were incubated at 28 ± 2º C, for 7 days. 
 
After bacterial growth, detected through the presence of a characteristic subsurface 
pellicle, quantification of bacteria was performed, using the most probable number 
(MPN) method (BAM, 2010). The highest dilutions were used to spread 50 µL 
aliquots onto Burk�s solid medium plates, which were incubated at 28±2º C, for 7 
days. Developed colonies were picked and purified through growth of individual 
colonies on Burk�s solid medium, with incubation for 7 days, at 28±2º C. 

 

DNA extraction and nifH amplification 
For DNA extraction of bacteria, the method of boiling and centrifugation was used. 
Each bacterial colony was picked from the growth medium and transferred to 1.5 ml 
microcentrifuge tubes with 90 µl of extraction buffer (0.05 M NaOH and 0.25% SDS). 
The microcentrifuge tubes were transferred to a heating block at 97ºC for 15 minutes, 
followed by cooling at room temperature for 2 minutes, and centrifugation at 10000 
rpm for 4 minutes. Twenty microliters of the supernatant were resuspended in 180 µL 
of TE buffer and kept at -20º C. 
 
Fragments from nifH gene were amplified using nested PCR. Two pairs of primers 
were used: the first one described by Poly et al., (2001), the second one was 
designed by Soares et al., (2006).  
 

BOX-A1R analysis  
The diversity among bacterial isolates that were positive for nifH gene was analyzed 
using PCR amplification with BOX A1-R (Versalovic et al., 1994). Amplification 
products were transferred to 2% agarose gel for electrophoresis with a constant 
voltage (50 V) for 300 minutes, were stained with ethidium bromide, photographed. 
The banding patterns on the gel were converted into a binary matrix, with 1 for the 
presence and zero for the absence of bands of a particular size. The similarity matrix 
was calculated using Jacquard�s coefficient (Legendre & Legendre, 1983) and the 
dendrogram was constructed with the UPGMA method and the software Free Tree 
0.9.1.50 version. 
 



Sequencing of the 16S rRNA gene  
Isolates that were positive for nifH gene were sequenced through the amplification of 
a fragment of approximately 1.4 Kb of the 16 s region of ribossomic DNA. The 
universal primers 8 FN and 1429r, described by Turner et al., (1999) were used for 
amplification and sequencing. Bacterial identification at the genus level was done 
with BLAST searches (Altschul et al., 1997) in public databases. Sequence 
alignement, model selection and tree reconstruction were done with the program 
Mega version 5.2.1 (Tamura et al., 2011). 

 

Physiological Characterization to Promote Growth 
Indole acetic acid (IAA) production 
The colorimetric method described by Gordon and Weber (1951) was used to 
analyze bacterial isolates capacity to produce IAA. The concentration of IAA was 
determined spectrophotometrically at 550 nm, using a standard calibration curve 
prepared with IAA (0, 5, 10, 15, 20, 25 !g ml-1). All samples were measured in 
triplicates. The statistical software SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA) was 
used.  

 

Acetylene Reduction Assay (ARA) 
Acetylene reduction assay was performed as described by Thuler et al., (2003). All 
isolates were inoculated in triplicates and were incubated at 30º C for 72 h. A gas 
chromatograph (Shimadzu GC-14A) with a Porapak-N 80/100 � INOX column was 
used. 
 

Inorganic phosphate solubilization 
The isolates were tested for their ability to solubilize inorganic phosphate. A bacterial 
inoculum of 5 µl of 109 cells mL-1 (OD600nm = 0.2) of each isolate was inoculated into 
the culture medium GL (Sylvester-Bradley et al. 1982). Two solutions, the first 
containing 0.57 M K2HPO4 and the second containing 0.90 M CaCl2 were added to 
this growth medium and the pH was adjusted to 6.5, in order to form calcium 
phosphate precipitate (Hara & Oliveira, 2004). The plates were incubated at 30°C for 
10 days. A clear halo around the bacterial colony was considered positive for 
phosphate solubilization. 
 

ACC Deaminase 
ACC deaminase activity was determined as described by Glick et al., (1995). A 
bacterial inoculum of 5 µl 109 cells mL-1 (OD600nm = 0.2) of each isolate was 
inoculated into the culture medium 0.03% of ACC as the sole nitrogen source. The 
plates were incubated at 30° C for 4 days. The colonies that grew were subcultured 
to fresh medium containing ACC and incubated under the same conditions to confirm 
growth.  
 

Hydrolytic activity of polymers of plant 
Pectinase and cellulase activity were performed on indicator plates. The cellulose 
degradation ability was checked by inoculating 5!L (OD600nm = 0.5) of each isolate in 
a culture medium CMC (2%) solid agar. After incubation at 28° C for 48 hours, the 



plates were stained with 0,5% Congo Red for 10 minutes, and then washed with 10 
mL of 0,85% saline solution for 10 minutes, then were measured colony diameters 
and halo degradation to determine the cellulolytic index (CI) based on the ratio 
between the diameter of the halo and the diameter of the colony. For pectinase 
activity were inoculated 5 µl (OD600nm = 0,5) of each isolate in nutrient agar plates 
supplemented with 0,5% pectin (Mateos et al., 1992). The formation of a halo of 
degradation around the colonies indicates activity of pectinase. The evaluation was 
made in the same way analysis of cellulase. 

 

Production of Exopolysaccharides 
The ability to produce exopolysaccharides (EPS) was determined with the 
methodology described by Paulo et al., (2012) using culture medium modified by 
Guimarães et al., (1999). The production of EPS was observed based on the 
formation of a mucoid layer around the bacterial inoculated filter paper discs. This 
mucoid layer was removed with an inoculating loop and added to 2 ml of absolute 
ethanol. The formation of a precipitate confirms the presence of EPS. 

 

Assays for growth in medium with reduced water activity, salinity, different pH 
and temperature tolerance 
Were inoculated by streaking, bacterial inoculum (OD600nm = 0,5) of each isolate in 
Tryptone Soya Agar (TSA) medium (10%) supplemented with sorbitol at different 
concentrations to determine the isolates able to grow in medium with reduced water 
activity (Aw). The concentrations of sorbitol were: 285, 405, 520 and 780 gL-1, 
producing Aw values corresponding to 0,957, 0,919, 0,897 and 0,807 respectively. 
The highest concentrations of sorbitol indicate a low value of Aw (Hallworth et al., 
1998). The isolates were incubated for 48 hours at 30º C. 
 
The isolates were tested for their ability to tolerate pH and temperatures different. 
Each bacterial isolate was inoculated by streaking on Petri dishes containing nutrient 
agar. The plates were incubated in a growth chamber at temperatures 28° C 
(control), 37º C, 42º C and 48º C and adjusted pH for 4, 5, 6, 8 and 10. After 48 h of 
incubation at growth assessment was done by visualization of the growth and 
development of the colonies. 
 
The isolates were tested for their ability to tolerate different concentrations of NaCl. 
Were inoculated 5µL (OD600nm = 0,5) of each isolate into tubes containing nutrient 
broth supplemented with different concentrations of NaCl (0, 2, 4, 6, 8 and 10%).The 
tubes were kept under constant agitation (180 rpm) and incubated at 28º C ± 2. After 
48h the evaluation of bacterial growth was performed by spectrophotometric reading 
(600nm). 
 
Results and Discussion 

A population of 3.65 MPN g-1 (wet soil) of diazotrophic rhizobacteria were obtained 
with the Burk's culture medium. A total of 47 bacterial isolates ere selected according 
to morphological differences of the colonies. After isolation and purification, the 
bacterial isolates were stored in solid Burk's in 50% glycerol at -80° C. 

 



Molecular characterization 
Of the 47 bacterial isolates tested, 100% showed amplification product of the nifH 
gene from genomic DNA after nested PCR analysis. Was performed of molecular 
characterization of isolates based on BOX-PCR after confirmation of the presence of 
nifH. 
 
The analysis of the band patterns formed distinct groups. Within each group of 
isolates that are found from the banding pattern and clustering in the dendrogram 
showed 100% similarity, belonging probably to the same species. Eleven different 
bands patterns were generated, indicating that the 47 isolates, 11 species may be 
different. The sequences were analyzed with NCBI database and results are 
presented in table 1. Data analysis showed that the isolates are grouped into 2 phyla, 
3 orders, 3 families and 3 different genus. Bacillus was the predominant genus, with 
six isolates. 
 

The presence of strains of the genus Bacillus were predominant in our study, as was 
reported by the predominance of this group Kavamura et al., (2013) in association 
with roots of cacti found in arid regions. This genus is considered as one of the most 
common genera of bacteria isolated from the rhizosphere (Mañero Gutiérrez et al., 
2003).The dominance of the genus Bacillus in this region is probably due to their 
physiological and biochemical arsenal ranging from the production of compounds 
that promote nutrient uptake (Velineni and Brahmaprakash, 2011), antimicrobial 
compounds (Amin et al., 2012) and the ability to species of the genus to form 
endospores (Nicholson et al., 2000). Such characteristics may confer adaptive and 
high performance competitive advantages compared with other bacteria. 
 

Screening of bacterial isolates for in vitro plant growth promotion traits 
All bacterial isolates have plant growth promoting (PGP) traits (Table 01). Around 45 
% of the isolates showed five of the seven tested PGP traits and one isolated 
(Burkholderia sp. S4.4) showed six of these even tested PGP traits.  
 
 
Table 01. Identification of isolated and characteristics of growth promotion in vitro of strains 
isolated from the rhizosphere of sisal. 

  
+ = positive; - = negative; IAA = Indol acetic acid; ARA = Acetylene Reduction Assay; SI = 
phosphate solubilization index; CI = cellulolytic index.Means followed by the same letters, in 
coluns, do not differ by the Scott-Knott test at 5% probability. 



IAA production by all isolates may indicate that they have the potential to positively 
change in the physiology of some crops, since this phytohormone is one of the most 
important coordinating different developmental processes in plants (Beneduzi et al., 
2013).There was variation in the rate of synthesis of IAA, these variations are related 
to the concentration of the inoculum, culture conditions and the concentration of L-
tryptophan. Although the synthesis of IAA is important for the development of roots, 
high quantities of these compounds may have detrimental effects to the plant, while 
the low production has been regarded as beneficial in promoting plant growth (Nehl 
et al., 1997-Persello Cartieaux et al., 2003; Puga-Freitas et al., 2012). 
 
The fact that most of the rhizosphere isolates were producers of EPS (Table 01) may 
allow tolerance and survival in semiarid conditions from which they were isolated. 
The exopolysaccharides are polymers composed of about 97% water, and may 
assist in microbial survival by reducing desiccation (Wingender et al., 1999; Bhaskar 
& Bhosle, 2005). Phosphorus is an abundant element in the soil, but their availability 
is limited, since they are mainly present in the insoluble form (Sharma et al. 2013) 
rhizobacteria as found in this study (Table 02) can act efficiently on the availability 
element, facilitating its uptake by plants and consequently providing better plant 
nutrition (Walpola & Yoon, 2012). Rhizobacteria with cellulolytic activity (Table 01) 
may have an important role in plant growth, since they can be related to the organic 
matter decomposition and mineralization of nutrients, and can act as biocontrol 
agents of cell wall degrading phytopathogenic fungi (Sousa et al., 2008; Sindhu & 
Dadarwal, 2001). 
 
The ACC deaminase cleaves the precursor of ethylene, ACC. Ethylene is a 
phytohormone responsible for many aspects of growth and development of plants, 
but upon stress conditions, is responsible for exacerbating the symptoms caused by 
this stress (Stearns et al., 2012). The combination of IAA and ACC deaminase 
produced by rhizobacteria tested, can increase in the length of plants roots 
inoculated with these bacteria since the ACC deaminase has positive effects on 
increasing the number and length of root lateral and main (Shahzad et al., 2010), this 
synergistic effect is also suggested by Glick (2014). 
 
 
Assays for growth in medium with reduced water activity, salinity, different pH 
and temperature tolerance 
Among the isolates tested, 18% were able to grow in medium with reduced water 
activity (Aw 0.912) (Table 02).These isolates are grouped within the genus Bacillus. 
Regarding the temperature, 45% and 36% of isolates tested were able to grow and 
tolerate higher temperatures (42 and 48° C) respectively. Tolerance for different pH 
ranges, the lowest frequencies of growth were found between the more acidic pH 
(4.0-5.0) and more alkaline pH (10.0), although several isolates have shown growth 
in these conditions. 

 
 
 
 
 
 
 



Table 02. Tolerance to abiotic stress conditions in vitro by strains isolated from the 
rhizosphere of sisal. 

  
+ = positive; - = negative. 

For salinity tolerance (Figure 01) it was found that all isolates showed growth, in all 
NaCl concentrations tested. Concentrations that showed greater inhibition of growth 
for all isolates were of 8 and 10%. The isolate S5.1 (Burkholderia sp.) showed higher 
growth rate and tolerance to salt concentration of 6%, showing inhibition at 
concentrations above 8% NaCl in the culture medium.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 01. Optical density of the rhizosphere isolates of sisal, subjected to culture in liquid 
medium for 48 hours with different concentrations of NaCl (0-10%). 
 
 
Arid and/or semi-arid regions are characterized by having various abiotic stresses. 
Such features can lead to reduction and/or loss of agricultural production, since theyt 
affect plant growth and development. The presence of bacteria in these 
environments indicates that these organisms are able to tolerate and survive on such 
conditions. We identified isolates able to tolerate temperatures up to 48° C, acid and 
alkaline pH, low water availability and high salt concentrations (Table 02, Figure 01). 
The presence of rhizobacteria that produce ACC Deaminase and 
exopolysaccharides can help plants which are associated to tolerate abiotic stresses, 
including promoting plant growth (Shakir et al., 2012; Timmusk et al., 2013; Qurashi 
& Sabri, 2012). 



 

Conclusions 

- The genus Bacillus is the most common rhizobacteria group in sisal 
rhizosphere; 

- These bacteria have several plant growth promoting traits; 
- The ability to tolerate drought conditions is present in these bacterial isolates. 

Keywords: Rhizobacteria, Bacillus, drought tolerant 
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Resumo: O coentro é uma olerícola bastante consumida no nordeste brasileiro como 
condimento, sendo amplamente adicionado em várias comidas típicas baianas. O objetivo 
deste trabalho foi realizar a avaliação da qualidade microbiológica desta hortaliça 
comercializada em feiras livres e em supermercados da capital baiana. As amostras foram 
coletadas e conservadas a 10ºC e transportadas ao laboratório de Microbiologia de 
Alimentos para realização das análises dos microrganismos coliformes a 35ºC e a 45ºC, 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Foram constatadas as presenças de E. coli e 
de S. aureus em todos os produtos analisados. Além disso, constatou-se que 71,43% das 
amostras demonstraram, que independentemente do local de comercialização, as 
condições microbiológicas do coentro encontravam-se fora dos padrões higiênico 
sanitários. Diante destes resultados, ficou evidenciado que esta hortaliça pode constituir 
uma fonte de transmissão de doenças infecciosas. Desta forma, seria de grande 
importância o cumprimento de normas higiênico-sanitárias, que garantam a produção, a 
conservação e a comercialização do coentro na cidade de Salvador em condições 
microbiológicas adequadas.  

 
Introdução 

É direito das pessoas terem a expectativa de que os alimentos que consomem 
sejam seguros e adequados para consumo. As doenças e os danos provocados por 
alimentos são, na melhor das hipóteses, desagradáveis, e, na pior, fatal. Outras 
consequências provocadas pelas doenças transmitidas por alimentos estão os prejuízos 
ao comercio e ao turismo, que por sua vez ocasionam perdas econômicas, desemprego e 
conflitos. Alimentos deteriorados causam desperdício e aumento de custos, afetando de 
forma adversa o comércio e a confiança do consumidor. Nas duas últimas décadas, os 
hábitos alimentares têm passado por mudanças em muitos países, acarretando o 
desenvolvimento de novas técnicas de produção, preparação e distribuição de alimentos. 
Portanto, um controle eficaz de higiene tornou-se imprescindível para se evitar 
consequências prejudiciais decorrentes de doenças e danos provocados pelos alimentos 
à saúde humana e à economia. Todos � governo, empresários, agricultores e 
consumidores � têm a responsabilidade de garantir que o alimento seja seguro e 
adequado para consumo (OPAS, 2006). 



O mercado consumidor exige cada vez mais produtos bem elaborados e de 
qualidade, sendo necessária a realização de análises microbiológicas que assegurem a 
qualidade do produto. Dentre essas análises, pode-se citar a avaliação da presença de 
coliformes, que é de grande importância para indicação de contaminação do produto 
(Souza, 2011). As hortaliças apresentam microrganismos que provém naturalmente do 
ambiente onde é cultivada e processada, sendo influenciados pelas técnicas de cultivo, 
transporte e armazenamento. Todavia práticas agronômicas e/ou de processamento, 
colheita, embalagem, transporte, comercialização e armazenamentos indevidos 
favorecem a colonização de patógenos, sendo alguns destes toxigênicos (Tournas, 2005; 
Rodrigues et al., 2001; Pacheco et al., 2002).  

O coentro (Coriadrum sativum L) é uma olerícola bastante consumida no Brasil 
como condimento, sendo, este amplamente cultivado na região Nordeste, por se tratar de 
uma cultura rústica, de clima quente, pouco exigente em relação ao solo e tolerante à 
acidez (Filgueira, 2003). Apesar de haver poucos relatos de contaminações severas nesta 
cultura, sabe-se que a utilização de água de poços e açudes com elevados índices de 
sais e/ou contaminação por material fecal para a irrigação; o uso de sementes não 
certificadas; o cultivo em solos inadequados, bem como decorrente do contato das 
hortaliças com animais, moscas e ratos pode ocasionar contaminação por 
microrganismos nocivos à saúde humana como S. aureus e E. coli (Vasconcelos, 2008).   

Por ser uma cultura de ciclo curto (45 - 60 dias), o cultivo do coentro, garante 
retorno rápido do capital investido, aumenta a renda das pessoas envolvidas nesta 
atividade, possibilita a utilização da mão-de-obra familiar. Em vários estados do Nordeste, 
o cultivo do coentro é uma atividade comunitária de baixo custo, chegando a se constituir 
como principal fonte de renda em diversas comunidades rurais (Kaneco, 2006).  

Abreu et al., (2010) relata que a contaminação das hortaliças é um fator limitante 
para sua comercialização. Reportando, ainda, que as condições sanitárias desfavoráveis 
nas áreas rurais e urbanas favorecem essa contaminação, transformando os vegetais em 
veículos de transmissão de patógenos. Tradicionalmente, indicadores bacterianos de 
contaminação fecal, notadamente as bactérias do grupo coliformes e do gênero 
Enterococcus, têm sido utilizados para avaliar a qualidade microbiológica dos produtos 
comercializados (Barros, 2011). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da RDC nº 12, de 02 
de janeiro de 2001, regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos, visando 
proteção à saúde da população, a fim de compatibilizar a legislação nacional com 
regulamentos definidos no Mercosul. O coentro enquadra-se no anexo 2 como � hortaliças 
frescas, in natura, inteiras, selecionadas ou não...�, e sua qualidade microbiológica deve 
estar dentro dos padrões estabelecidos nesta resolução. Desta forma o presente trabalho 
teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do coentro, um produto amplamente 
utilizado na culinária baiana, provenientes de sistemas de cultivo convencional e 
comercializados em diferentes estabelecimentos da cidade Salvador - Bahia.  
 

Material e Métodos 
Os locais de coleta das amostras de coentro foram estrategicamente escolhidos em 

função de apresentar grande fluxo de consumidores, sendo constituídas por duas 
amostras provenientes de duas feiras livres (identificadas com A e B) e cinco amostras 
(identificadas por C, D, E, F e G) comercializadas em cinco supermercados situados na 
cidade de Salvador-Ba. Estas amostras foram coletadas no turno matutino, visto que este 
era o horário da distribuição pelos fornecedores, sendo armazenadas em embalagens 
plásticas estéreis, devidamente identificadas, todas em duplicata. Logo após o 
recolhimento, as amostras foram transportadas assepticamente a 10ºC em caixas 
isotérmicas ao laboratório de Microbiologia de Alimentos na Faculdade de Tecnologia e 



Ciências, até a realização das análises e verificação da presença dos microrganismos 
contaminantes.  

As análises microbiológicas foram realizadas seguindo o método da American 
Public Health Association (APHA) descrito nas normas internacionais (Downes et al., 
2001) para cada grupo de microrganismo. Foi quantificada a presença de coliformes totais 
e termotolerantes nas amostras. Para a realização das análises, uma alíquota de 25,0 g 
de cada amostra foi utilizada para a preparação da primeira diluição (10-1) em 225,0 mL 
de água peptonada tamponada a 0,1%, e as preparações das diluições decimais 
subsequentes foram realizadas em tubos contendo 9,0 mL do mesmo diluente para 
obtenção das concentrações subsequentes. 

A contagem de coliformes a 35ºC e a 45ºC foi feita a partir da incubação dos tubos 
de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) a 35ºC por 48 horas, onde os tubos com 
crescimento e produção de gás tiveram uma alíquota da cultura transferida para os tubos 
contendo Caldo Verde Brilhante Bile (VBB). Posteriormente, foram transferidas alíquotas 
dos tubos positivos para os tubos com Caldo E. coli (EC) para determinação dos 
coliformes termotolerantes sendo mantidos à 45º C durante 24 horas. Para a verificação 
da presença de E. coli, uma alçada de cada tubo foi estriada em Ágar Levine Eosina Azul 
de Metileno (L-EMB). 

Após incubar as placas a 35ºC durante 24 horas e observado o desenvolvimento 
de colônias típicas de E. coli, incubou-se as colônias das placas em tubos de Ágar Padrão 
de Contagem (PCA), a uma temperatura de 35ºC por 24 horas. A partir das culturas puras 
em PCA, fez-se a coloração de GRAM e foram realizados testes bioquímicos para prova 
do IMVIC, tais como: Indol, Vermelho de Metila (VM), Voges Proskauer (VP) e Citrato.  

A contagem de S. aureus, foi realizada direto em placas com Àgar Baird-Parker 
(BP). Para a confirmação das colônias típicas que haviam sido incubadas e 35ºC por 48 
horas foram transferidas para um tubo com Caldo Infusão Cérebro Coração (BHI) e outro 
contendo Ágar Tripticase de Soja (TSA) inclinados a uma temperatura de 35ºC por 48 
horas. Para o teste de coagulase foram retiradas culturas obtidas em BHI e misturadas ao 
Plasma-EDTA, sendo mantidas em banho-maria a 37º C durante 4 horas. Para o teste de 
catalase, foi transferida uma alçada de cultura em TSA para lâminas contendo peróxido 
de hidrogênio 3%. 
 
 
 

Resultados e Discussão 
A análise quantitativa realizada através da técnica do Número Mais Provável 

permitiu a enumeração dos diferentes grupos de microrganismos presentes nas amostras 
analisadas. A contagem de coliformes a 35ºC e a 45ºC podem ser observadas na tabela 
1. Verifica-se, também, que tanto as amostras coletadas em feiras livres quanto às 
amostras coletadas em supermercados apresentaram resultado positivo para S. aureus, 
sobretudo nos produtos comercializado nos supermercados E, F e G, similarmente aos 
valores encontrados para E. coli. 

 
Tabela 1- Contagem de coliformes em amostras de coentro comercializados na cidade de 
Salvador-BA em NMP.g-¹ 
 

Amostra Coliformes a 
35ºC* 

Coliformes a 45º C 
(Termotolerantes)* 

Staphylococcus 
aureus* 

Escherichia 
coli* 

A ! 2400 >150 15 15 

B !2400 >210 <3 3,5 



C !2400 >39 4 4 

D !2400 >90 9 9 

E !2400   !2400 93 93 

F !2400 >150 93 93 

G !2400 >150 75 75 

          * média  
 
Os microrganismos pertencentes ao grupo dos coliformes têm sido utilizados 

mundialmente como parâmetros para se verificar a qualidade da água e dos alimentos 
(Vieira, 2011).  A RDC nº 12 da ANVISA define que a tolerância para amostra indicativa 
de coliformes a 45ºC é de 100 NMP.g-¹ de alimento (BRASIL, 2001). Assim, observa-se 
que as amostras coletadas em feiras livres (100%) e supermercados (60%) encontram-se, 
em condições higiênicas inadequadas ao consumo, independentes do local de 
comercialização. Sendo comprovada a importância da fiscalização higiênico-sanitária 
tanto em feiras livres quanto em supermercados, sobretudo por tratar-se de um 
condimento bastante utilizado em várias comidas típicas baianas.  

Sendo as hortaliças produzidas em diferentes condições climáticas, estruturais e 
empregando-se diferentes práticas agrícolas, pressupõe-se que os perigos 
microbiológicos variem entre estes sistemas. Visto que os riscos microbianos que afetam 
a segurança dos alimentos podem estar presentes em qualquer ponto da cadeia 
produtiva, desde as fases preliminares do cultivo, até o consumo final (Assis e Uchida, 
2014).  

Guimarães et al., (2003), relataram que vários estudos no Brasil têm identificado 
hortaliças com alto grau de contaminação por coliformes termotolerantes transmitidos pela 
água de irrigação. Oliveira (2012) observou que o coentro in natura apresentou contagens 
elevadas de coliformes, porém, após a desidratação houve redução para níveis seguros, 
demonstrando a eficácia desse processo na redução da carga microbiana. Sendo uma 
opção viável para a utilização do produto em restaurantes e baianas de acarajé. 
Confirmando que o alto teor de umidade favorece a proliferação de microrganismos. 
              Germano (2001), afirma que qualquer alimento exposto à contaminação fecal, 
seja através da água de preparo ou dos manipuladores infectados, é capaz de veicular a 
E. coli. Por isso, a contagem desta bactéria é utilizada como indicador de contaminação 
fecal recente ou de condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no processamento de 
alimentos. A Resolução nº 12 da ANVISA não estabelece limite máximo para contagem 
de E. coli. Porém os resultados, observados na tabela 1, apontam que todas as amostras 
analisadas contém estes agentes de contaminação, em maior quantidade nos produtos 
comercializados nos supermercados E, F e G, denunciando a falta de controle higiênico-
sanitário dos locais em que estavam sendo comercializados.  

Embora a RDC 12/01 não estabeleça valores para S. aureus em hortaliças frescas 
�in natura�, é sabido que esses microrganismos são indicativos de manipulação 
inadequada devido ao contato direto com o homem e o ambiente.  
          Segundo Forsythe (2002), S. aureus estão presentes nas vias nasais e na 
garganta, além do cabelo e na pele. Penna (2004), afirmou que os Staphylococcus aureus 
são produtores de biofilmes e podem também produzir enterotoxinas. Desta forma, os 
resultados obtidos no presente estudo permitem sugerir maior atenção por parte dos 
órgãos públicos competentes quanto à contaminação através de hortaliças, em especial o 
coentro. 
 
 



Conclusão 

Os resultados obtidos revelam que, independentemente do local de 
comercialização, as amostras de coentro encontra-se fora dos padrões higiênico 
sanitários, alertando sobre a necessidade de fiscalização e dos cuidados ao consumir 
alimentos crus expostos ao ambiente. Assim, é importante à adoção de medidas que 
propiciem uma melhoria da qualidade desses produtos como a lavagem doméstica e a 
desinfecção pelo uso de hipoclorito de sódio, reduzindo ou eliminando os microrganismos 
patogênicos sem afetar a qualidade do produto e protegendo a saúde do consumidor.  
 
Palavras chaves: análise microbiológica, hortaliças, coliformes, olerícola, contaminação 
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Introdução  
 
A Estação Ecológica Raso da Catarina (ESEC � Raso da Catarina) está localizada 
no nordeste brasileiro e apresenta uma vegetação típica do bioma Caatinga, com 
deficiência hídrica bastante elevada e baixos índices de precipitações pluviométricas 
condicionando um clima considerado entre o semiárido e o desértico, bastante seco 
e quente, caracterizado, de modo geral, pela presença de solos pobres em matéria 
orgânica (PAES, 2008; SILVA, 2006). A paisagem é marcada pela vegetação de 
Caatinga sobre a areia, predominantemente arbustiva, muito densa e menos 
espinhosa do que aquela existente na Caatinga que recobre solos cristalinos 
(VELLOSO et al., 2002). 
 
O bioma Caatinga ocupa cerca de 11% do território nacional, uma área que equivale 
as áreas da Alemanha e França juntas, e apresenta uma grande diversidade quanto 
a fauna e flora, tornando este bioma extremamente heterogêneo e dependente das 
condições edafoclimáticas, sendo assim, podendo ser chamado de Caatingas, 
devido as diversas fisionomias (MAGALHÃES, 2012).  
 
Embora a maioria das culturas vegetais não consigam tolerar períodos de secas 
prolongadas, a vegetação nativa do bioma Caatinga apresenta plantas que podem 
sobreviver por todo um período de seca, no qual se destaca a formação vegetal 
Xerófila, com folhas pequenas que reduzem a transpiração, caules suculentos para 
armazenar água e raízes espalhadas para capturar o máximo de água durante as 
chuvas (SILVA, 2006).  Aliado a estas plantas existe uma comunidade microbiana 
(microbioma), predominantemente composta por fungos e bactérias e que estão 
distribuídos em todos os compartimentos vegetais, tanto na parte externa, quanto 
nas partes internas, além de uma grande diversidade destes no sistema da rizosfera 
(MARIANO et al., 2004). O microbioma vegetal é capaz de influenciar a fisiologia 
vegetal, uma vez que produz uma série de compostos que podem ser benéficos 



para as plantas de forma direta, através da disponibilização de nutrientes essenciais 
para o desenvolvimento e vigor do vegetal e/ou disponibilização de fitohormônios, ou 
indireta, por meio do controle biológico de patógenos, levando muitas vezes a 
processos de promoção de crescimento vegetal e tolerância a estresses abióticos 
(KLOEPPER, 1993; NEHL et al., 1996; WHIPPS, 2001). 
 
As Rizobactérias Promotoras de Crescimento Vegetal (RPCV), são bactérias que 
estão presentes na rizosfera, colonizando essa região que sofre influência direta das 
raízes, e contribuindo com o crescimento de plantas numa relação simbionte ou não 
(FREITAS et al., 2003). A influência das bactérias presentes na rizosfera tem sido 
bastantes estudada, a fim de verificar os mecanismos utilizados por esses 
microrganismos, que apresentam potencial para disponibilizar nutrientes essenciais 
para o desenvolvimento dos vegetais. 
 
Dentre os macronutrientes o fósforo (P) é considerado como um fator essencial para 
o crescimento das plantas, porém, quando em reduzida disponibilidade no solo limita 
o desenvolvimento das mesmas (NOVAIS; SMYTH 1999). Mesmo estando presente 
nos solos, muitas vezes o fósforo encontra-se na forma não assimilável pelas 
plantas, sendo necessário que haja a sua solubilização no sistema solo (SMITH, 
2002; MARTINAZZO et al., 2007; RHEINHEIMER et al., 2008). Diversos 
microrganismos do solo, incluindo as bactérias, possuem a capacidade de solubilizar 
fosfatos por meio de diferentes mecanismos, especialmente pela produção de 
ácidos orgânicos, neste sentido, a inoculação com esses microrganismos poderia 
ser uma alternativa na substituição ou redução do uso de fertilizantes fosfatados 
(SOUCHIE et al., 2005; 2006; BARROSO & NAHAS, 2008; IGUAL et al., 2001; 
VESSEY, 2003).  
 
Outra forma de possibilitar um bom desenvolvimento da planta é a produção de 
exopolissacarídeos (EPSs) que são polímeros de carboidratos encontrados em uma 
ampla variedade de bactérias, permitindo a aderência e colonização de superfícies 
sólidas onde nutrientes se acumulam (BARRETO et al., 2011; LIU et al., 2013). Os 
EPSs também protegem as bactérias do dessecamento e reduzem contato com 
moléculas hidrofóbicas ou carregadas (BREWIN, 1991). A presença de bactérias 
capazes de produzir EPS na rizosfera, auxilia diretamente na proteção deste vegetal 
contra diversos tipos de estresses, reduzindo os efeitos causados pelos solos 
salinos em culturas vegetais, por exemplo (SILVA, 2013). 
 
Este trabalho teve como objetivo isolar bactérias rizosféricas associadas a plantas 
nativas da Caatinga da família botânica Cactaceae presentes na ESEC-Raso da 
Catarina, e selecionar quanto a capacidade em tolerar estresses abióticos como 
déficit hídrico e diferentes concentrações de salinidade, além de características 
relacionadas com a promoção de crescimento vegetal, como a solubilização de 
fosfato inorgânico e produção de exopolissacarídeos.  
 
 
Metodologia 
 
1. Seleção dos locais de coleta 
Foram selecionados 2 pontos de coleta dentro da área da Estação Ecológica-
ESEC/Raso da Catarina, os quais não tenham sofrido nenhuma interferência 



humana, como histórico de cultivo agrícola. Os pontos de coleta foram 
georreferenciados com auxílio do equipamento GPS. As coletas do solo rizosférico 
foram realizadas em 3 espécies vegetais diferentes, Pilosocereus spp., Opuntia spp. 
e Melocactus spp. pertencentes a família botânica Cactaceae.  
 
2. Amostragem, coleta e preparo das amostras 
Nos 2 pontos de coleta selecionados, amostras do solo que aderidas ao sistema 
radicular das 3 espécies vegetais foram coletadas, constituindo-se 6 amostras 
diferentes. Para cada espécie vegetal foram coletadas 5 repetições, as quais 
constituíram uma amostra composta, sendo consideradas apenas amostras da 
camada do solo de 0-0,2m. Para garantir a integridade e evitar contaminações 
cruzadas, os materiais de coleta e de armazenamento foram esterilizados, e 
armazenados até o laboratório de Microbiologia do Semiárido da UNEB Campus 
XXII em caixa térmica.  
 
3. Quantificação e Isolamento de bactérias a partir de solo rizosférico de 
espécies da caatinga. 
Para o isolamento das bactérias, 10 g de cada amostra foi transferida para 
Erlenmeyers de 250mL contendo 90mL de solução salina (0,85%). As amostras 
foram mantidas em agitação constante a 200 rpm durante 1 hora. Após esse período 
foram realizadas diluições seriadas 10-2, a 10-7. Alíquotas de 100 µL de cada diluição 
foram plaqueadas em placas de Petri contendo meio TSA (10%), em triplicatas, para 
determinação das Unidades Formadoras de Colônias (UFC). As placas foram 
incubadas a 30º C durante 48 horas. Após o crescimento foram selecionadas 10 
colônias morfologicamente distintas de cada amostra e repicadas  em meio TSA 
(10%) para purificação e posteriormente armazenamento em Glicerol 50% a -20º C. 
 
4. Seleção de Rizobactérias tolerantes a seca 
4.1. Seleção de isolados tolerantes a déficit hídrico ou reduzida atividade de água 
Foram inoculados, por estrias, suspensões bacterianas (OD600nm = 0,5), de cada 
isolado em meio TSA (10%) suplementado com sorbitol em diferentes 
concentrações para determinação dos isolados capazes de crescer em meio com 
reduzida atividade de água (Aw). As concentrações de sorbitol foram: 285, 405, 520 
e 780 g.L-1, produzindo valores de Aw correspondentes a 0,957, 0,919, 0,897 e 
0,807, respectivamente. Quanto maior a concentração de sorbitol, menor o valor de 
Aw (Hallsworthet al., 1998). Os isolados foram incubados durante 48 horas a 28º C.  
 
4.2. Tolerância a estresse salino 
Os isolados foram testados quanto a sua capacidade de tolerância a diferentes 
concentrações de NaCl. Para realização do teste, foram transferidas colônias 
bacterianas para placa de Petri contendo meio TSA 10% suplementado com 
diferentes concentrações de NaCl (0, 2, 4, 6, 8 e 10%), estas foram incubados a 28º 
C ± 2. Após 48h, a avaliação do crescimento bacteriano foi realizada. 
 
5. Seleção de Isolados promotores de crescimento vegetal 
5.1. Solubilização de fosfato inorgânico 
Um volume de 5 µL de suspensão bacteriana (OD600nm = 0.2) de cada isolado, 
promotores de crescimento e tolerantes as condições de seca, foi inoculado em 
placas de Petri contendo meio de cultura GL (10 g de glicose, 2 g de extrato de 
levedura e 15 g de Agar) (Sylvester-Bradley et al., 1982). Foram preparadas duas 



soluções, a primeira contendo 0.57 M K2HPO4 e a segunda contendo 0.90 M de 
CaCl2, e em seguida foram adicionadas ao meio GL para formar fosfato de cálcio 
precipitado (Hara e Oliveira, 2004). As placas permaneceram  incubadas a 30° C por 
10 dias. A formação de um halo claro ao redor das colônias foi considerado como 
positivo para a solubilização de fosfato. 
 
5.2. Produção de Exopolissacarídeos 
A habilidade em produzir exopolissacarídeos (EPS) foi determinada utilizando a 
metodologia descrita por Paulo et al., (2012). Um volume de 5 µL de suspensão 
bacteriana (OD600nm = 0.2) de cada isolado, promotores de crescimento e 
tolerantes as condições de seca, foi inoculado em discos de papel filtro estéril de 5 
mm Ø, colocados sobre o meio de cultura modificado por Guimarães et al., (1999), 
contendo 2% de extrato de levedura, 1,5% de K2HPO4, 0,02% de MgSO4, 0.0015% 
de MnSO4, 0,0015% de FeSO4, 0,003% de CaCL2, 1,5% de Agar e 10% de 
sacarose, com pH ajustado para 7.5. As culturas permaneceram incubadas a 30° C 
por 48 h e a produção de EPS foi observada a partir da formação de uma camada 
mucóide ao redor dos discos de filtro de papel. Os isolados que apresentarem a 
camada mucoide, foram coletados com auxílio de uma alça de platina e transferida 
para tubos de ensaio contendo 2 mL de etanol absoluto. A formação de um 
precipitado confirma a presença de EPS. 
 
Resultados e Discussão 
Com relação a contagem de micro-organismos cultiváveis de solo, para período de 
seca, foram considerados valores estimados de log das unidades formadoras de 
colônias. Verificou-se que a comunidade bacteriana nas espécies vegetais, variou 
entre 6,4x104 g-1 e UFC: 1,4x106 g-1. A espécie vegetal Melocactus spp. (Coroa de 
Frade), apresentou maior população bacteriana rizosférica, nos dois pontos de 
coleta (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Quantificação bacteriana rizosférica associadas a espécies de Cactaceae 
ocorrentes na ESEC � Raso da Catarina. 

 
 

Os valores encontrados a partir da quantificação bacteriana, estão entre a média dos 
verificados por Rao e Venkateswarlu (1983) em dez diferentes solos áridos, com 
uma média de 0,22x105 até 32,67x105.  
 
Avaliou-se a tolerâncias das estirpes bacterianas em meio de cultura suplementado 
com NaCl entre 0 e 10%, observa-se que de acordo com o aumento das 
concentrações de Nacl houve redução na porcentagem de isolados tolerantes, 
resultados semelhantes ao encontrado por Xavier et al,. (2007). Destas estirpes, 
cerca de 100% foram capazes de crescer em meio de cultura contendo 0% de NaCl. 



Na concentração de 4% de NaCl, foram capazes de crescer 73% do total de 
isolados. Na maior concentração (10%), somente 21% das estirpes testadas foram 
capazes de crescer nesta condição (Figura 1). Solos com elevada salinidade são 
característicos de regiões áridas ou semiáridas, bactérias que apresentam potencial 
de crescimento nessas condições, quando presentes na rizosfera podem contribuir 
com a redução dos efeitos deletérios da salinidade sobre as plantas. 
 

 
Figura 1: Frequência de crescimento das estirpes bacterianas isoladas da rizosfera de 
cactácea da Estação Ecológica Raso da Catarina � ESEC em Meio de cultura TSA 10% 
com diferentes concentração de Nacl. 

 
Dentre as bactérias testadas, cerca de 67, 46, 26 e 16% cresceram em meio de 
cultura com, respectivamente, 0,957, 0,919, 0897, 0,807Aw (Figura 2). Do total 
testado, 32% não cresceram no meio suplementado com a menor concentração de 
sorbitol. A habilidade das estirpes de tolerar ambientes com reduzida quantidade de 
água pode estar relacionada com a adaptação desses microrganismos ao ambiente 
de origem, o qual possui constante irregularidade pluviométrica, ocasionando solos 
com baixas quantidades de água.   
 

 



Figura 2: Frequência de crescimento das estirpes bacterianas isoladas da rizosfera de 
cactácea da Estação Ecológica Raso da Catarina � ESEC em Meio de cultura TSA 10% 
suplementado com diferentes concentrações de sorbitol. 
 
Como apresentado na figura 3, das bactérias submetidas ao teste de produção de 
exopolissacarídeos, 67% tiveram capacidade de produzir tal composto, 5% não 
produziram e 28% do total não cresceram quando testadas em meio definido para os 
testes. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que a maioria dos 
isolados apresentou capacidade de produzir exopolissacarídeos, o que 
provavelmente pode se uma característica que confere o crescimento dos vegetais 
em condições de estresses e possibilitam uma melhor fixação de alguns nutrientes. 

 
Figura 3: Produção de exopolissacarídeos por rizobactérias isoladas da rizosfera de 
cactáceas da Estação Ecologica (ESEC) � Raso da Catarina. 
 
A contribuição dos exopolissacarídeos para o crescimento vegetal foi verificada por 
Silvi et al., (2013), o qual demonstra que as bactérias promotoras de crescimento 
vegetal e tolerantes a seca, que tenham capacidade de produzir exopolissacarídeos 
podem auxiliar no desenvolvimento de aplicações biotecnológicas na agricultura, 
além disto, esse composto, possibilita a bactéria adesão e colonização às 
superfícies sólidas onde os nutrientes se acumulam, ressaltando ainda que o EPS 
envolve as membranas das células protegendo de estresses salinos, hídricos  e 
regulando a temperatura, além de poder ajudar na fixação de minerais e nutrientes 
próximos a bactéria e ao sistema radicular (BARRETO et al., 2011; LIU et al., 2013). 
 
Na figura 4, pode-se observar que 7% das bactérias isoladas da rizosfera das 
cactáceas presentes na ESEC - Raso da Catarina tiveram capacidade de solubilizar 
fosfato inorgânico, 20% não cresceram e 73% não produziram quando submetidas 
ao teste in vitro. A presença destes micro-organismos solubilizadores de fosfato 
inorgânico na rizosfera podem influenciar o crescimento vegetal de forma direta, 
uma vez que estas bactérias podem tornar o fosfato disponível para planta.   
 



 
Figura 5: Solubilização de fosfato inorgânico por rizobactérias isoladas da rizosfera de 
cactáceas da Estação Ecologica (ESEC) �Raso da Catarina. 
 
Vessey, (2003), confirma que o uso de micro-organismos solubilizadores de fosfato 
pode ajudar a aumentar a disponibilidade de P para favorecendo o crescimento de 
plantas leguminosas e não-leguminosas. A inoculação destes micro-organismos 
solubilizadores no solo tem sido sugerida como alternativa para substituir ou diminuir 
o uso de fertilizantes fosfatados solúveis, mediante melhor aproveitamento do 
nutriente (IGUAL et al., 2001; VESSEY, 2003). 
As características apresentadas pelas estirpes bacterianas testadas podem estar 
relacionadas com os mecanismos utilizados por essas bactérias para contribuir com 
a promoção do crescimento vegetal e devem ser testadas agora quanto a sua 
capacidade, em condições de casa de vegetação, em promover o crescimento de 
plantas modelos e em culturas de interesse agrícola. 
 
Conclusão 
 
- Das estirpes de bactérias isoladas da rizosfera de Cactaceae, 21% e 16% são 
tolerantes aos maiores níveis de salinidade e reduzida atividade de água, 
respectivamente. 
 
- 21% dos isolados testados são capazes de produzir exopolissacarídeos e 7% 
solubilizar fosfato inorgânico. 
 
- As estirpes bacterianas apresentam potencial de promoção de crescimento e 
tolerâncias a estresses abióticos, in vitro. 
 
 
Palavras-chave: Semiarido, Cactaceae, BPCV, Estresse abiótico, Rizobactérias. 
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1.INTRODUÇÃO

O  feijão  (Phaseolus  vulgaris L.)  é  uma  das  principais  fontes  de  proteína,
carboidratos, vitaminas, minerais e compostos fenólicos, sendo bastante utilizada na
alimentação humana nas regiões tropicais e subtropicais (Oliani et al., 2011).  

O  gênero  Phaseolus é  uma  cultura  de  origem americana,  com dois  centros  de
domesticação sendo uma andina e outra mesoamericana datadas aproximadamente
de 700 A. C.  Podemos encontrar no gênero mais de 55 espécies, porém destes
apenas  cinco  foram  domesticadas  e  cultivadas:  o  feijoeiro  Comum  (Phaseolus
vulgaris  e Phaseolus  polyanthus);  o  feijão  de Lima (Phaseolus  lunatus);  o  feijão
Ayocote (Phaseolus coccineus) e o feijão Terapi (Phaseolus acutifolius). (Miñambres,
2005).

O gênero Phaseolus já está distribuído em todo o mundo, desde o nível do mar até
3.000  m  de  altitude,  nos  Andes.  A introdução  na  Espanha,  com  sua  posterior
propagação para o resto  da Europa,  foi  proveniente  de expedições ocorridas no
século XVI (Miñambres, 2005).  Na região noroeste da Espanha, se constitui em
uma  importante  cultura,  principalmente  em  León,  La  Coruña  e  Pontevedra
consideradas as principais províncias produtoras (Casquero et al, 1994).  

No Brasil, especificamente na região nordeste, não é diferente, o feijão também tem
um valor econômico e social de extrema importância. De um lado, supre parte das
necessidades  alimentares  da  população  de  baixo  poder  aquisitivo.  Do  outro,
possibilita trabalho e renda ao contingente de pequenos produtores que se dedicam
ao plantio dessa cultura.

Os três maiores produtores mundiais de feijão são: Índia, Brasil  e Mianmar (FAO
2015). Segundo o Ministerio da Agricultura Alimentação e Meio Ambiente (2015) a
produção da espanha em 2014 foi de 13.400t. 

A baixa  produtividade  nessa  cultura  é  devido  a  perdas  promovida  por  diversos
fatores,  na fase de colheita e  de pré colheita  (Guzzo 2008).  Os insetos pragas,
dentre eles os bruquideos,são os maiores causadores  de prejuizos na cultura do
feijão (Graham & Ranallip1997).



A ocorrência de pragas é um dos fatores limitantes dessa da cultura.  A mesma é
atacada por insetos em todos os estágios, desde o campo a até pós-colheita onde
atacam os grãos armazenados, e podem causar danos significativos (Miranda et al,
2002).

A estimativa de perdas em armazenamento é de difícil comparação, pois variam em
função do tipo do feijão e do tempo de armazenamento. Em geral, as perdas são
conhecidas por estarem relacionadas diretamente com o tempo de armazenamento.
Essas  perdas  pós  colheita  nos  cereais  armazenados,  tem  uma  importância
econômica que muitas vezes não é caulculado a sua verdadeira dimensão, existindo
perdas em quantidade e qualidade nos grão (Sandoval, 1984).

A  maioria  dos  insetos  que  atacam  os  grão  armazenados,  alimenta-se  do
endosperma na fase inicial e posteriormente o embrião, o que causam uma redução
acentuada na germinação (Puzzi, 1997).  As sementes infestadas no campo, antes
da colheita, apresentam um baixo índice de infestação, mas podem causar grandes
prejuízos  posteriormente,  devido  às  demais  gerações  originadas  desta  pequena
infestação inicial (Puzzi, 1997).

O  caruncho  do  feijão  Acanthoscelides  obtectus é  uma  praga  primaria  de  grãos
armazenados,  que  provocam a  depreciação  comercial  ou a  destruição  total  dos
grãos (Figura 1). Seu ataque pode começar no campo e estender-se aos armazéns
(Gallo et al, 2002).  

Figura 1: Semente de feijão riñon com larvas e pupas de Acanthoscelides obtectus

A ocorrência  de  A.  obtectus  predomina  em zona  produtoras  de  feijão  de  clima
temperado e frio, acima de 1.500m (Weaver et al, 1992), ou quando se alcança em
torno de 80% de umidade relativa (Moreno, 1992).

A aplicação de produtos químicos é o método de controle mais utilizado contra essa
praga de armazenamento. Em decorrência de resíduos encontrados nos grão de
feijão em decorrência do uso de produtos químicos, cada vez mais tem-se buscado
métodos  alternativos  para  o  controle  de  A.  obtectus (Mazzonetto  &  Vendramim
2003).  Dentre esses métodos, inclui-se o uso de plantas bioativas em forma de pós,
extratos e óleos no controle de insetos de armazenamento (Queiroga  et al., 2012;
Campos et al., 2012; Coitinho et al., 2011). 



O uso de plantas bioativas no controle de pragas de produtos armazenados pode ter
uma ação  de  repelência  ou toxicidade  sobre  o  inseto  praga,  resultando  em um
menor crescimento da população do inseto.

Diversos pesquisadores utilizaram diferentes tipos de arena em experimentos com
plantas bioativas e resistência de genótipos de feijão, para a avaliação de índices de
preferência e repelência com chace de escolha ao inseto Acanthoscelides obtectus.  

Dutra et al (2012) utilizaram arenas com uma placa de isopor e recipientes plásticos
para avaliar a repelência de Acanthoscelides obtectus a diferentes preparados de
Coriandrum sativum em grão de feijão (Figura 2).

Pérez  et al (2012) utilizaram arenas confeccionadas com placas Petri  de plástico
para avaliar o efeito repelente de produtos de Piper aduncum subsp. ossanum sobre
Lasioderma serricorne (Figura 3)

Santos  et al (2008), utilizaram  arenas feitas com caixas de isopor para avaliar a
repelência  de  extrato  de  Ricinus  comunis L.  sobre  Tenebrio  molitor e
Acanthoscelides obtectus (Figura 4)  

Procópio  et al (2003), utilizaram arenas feitas com caixas plásticas circulares para
avaliar a repelência de diversos pós de origem vegetal sobre  Sitophilus zeamais
(Figura 5).  

Souza  (1988)  estudou  a  resistência  de  genótipos  de  feijão  ao  Acanthoscelides
obtectus usando uma arena de madeira com formato de bandeja circular,  com 1
metro de diametro e 12 cm de bordadura coberta com tela de tecido fino e dividida
em 40 setores. 

Este  ensaio  tem  como  proposta  comprovar  a  eficácia  uso  da  arena  de  quatro
escolhas, tipo olfatômetro com prolongamento, construída tomando como referência
os modelos apresentados por  Dutra  et al (2012); Pérez  et al (2012); Santos  et al
(2008)  ;  Procópio  et  al  (2003)  e  Souza  (1988)  na  atração  de  Acanthoscelides
obtectus em feijão.

Figura 2: Arena utilizada por Dutra et al (2012). Figura 3: Arena utilizada por Pérez et al (2012)



Figura 4: Arena utilizada por Santos et al (2008) Figura 5: Arena utilizada por Procópio et al (2003)

2.METODOLOGIA

O presente ensaio foi realizado no laboratório do grupo de engenharia e agricultura
sustentável da escola superior e técnica de engenharia agrícola de Léon-Espanha 

Para a avaliação da eficácia das arenas no nível de atração de A. Obtectus em feijão
com chace de escolha, foram utilizados 4 tratamentos com doze repetições cada
um.  

Para  realização  deste  experimento  construiu-se  arenas  de  quatro  escolhas,  tipo
olfatômetro.  As  arenas  foram  montadas  utilizando-se  um  recipiente  central  de
plástico e quatro periféricos com as sequintes dimensões: central: 12cm de diâmetro
e 6cm de altura, e os periféricos 4cm de diâmetro com 6,5cm de altura.

Tais recipientes, conforme se pode observar nas figuras 6 e 7, estão disposto de
forma  diagonal  e  conectados  entre  si  através  de  tubos  plásticos  de  6cm  de
comprimento com 0,5 de diâmetro. Essa conexão possui um prologamento extra,
que representa um grau de dificuldade de acesso dos insetos aos recipientes. 

Figura 6: Arena Figura 7: conjunto de arenas





Tabela  1.  Atratividade  dos  insetos  Acanthoscelides  obtectus na  arena  de quatro
escolhas

Tratamentos ¹Médias Erro padrão

Grãos de feijão 6,8a (0,65)

Farinha de feijão 3,9b (0,65)

Vazio1 0,7c (0,65)

Vazio2 0,9c (0,65)

����Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de significância.

Perez  et  al  (2012),  confirmou  no  teste  com  arena  que  Piper  aduncum subsp.
ossanum tinham efeito na mobilidade da praga, evitando infestar os grão tratados. 

Dutra et al (2012) utilizando a arena concluiu que Coriandrum sativum  foi capaz de
alterar o comportamento de  Acanthoscelides obtectus  em grão de feijão causando
repelência. 

Santos  et al (2008), também confirmou, através do uso de arena, a repelência do
insetoTenebrio molitor ao extrato de Ricinus comunis.  

Procópio et al 2003, em seu experimento utilizando a arena, observou que  o pó de
folha de Eucalipto provocou repelência ao Sitophilus zeamais. 

Finalmente  Souza  (1988) utilizando  seu  modelo  de  arena  constatou  que  os
genótipos de feijão  Rosinha G-2 e Goiano Precoce são altamente suscetíveis ao
ataque do caruncho A. obtectus. 

4.CONCLUSÃO

Os resultados preliminares desse ensaio permitem concluir  que  Acanthoscelides
obtectus teve uma maior atração pelos grão de feijão em detrimento da farinha de
feijão;

As arenas podem ser usadas com eficacia na avaliação da repelência ou atração do
inseto  Acanthoscelides  obtectus   nos  testes  com variedades de feijão  e  plantas
bioativas; 

Serão  necessários  mais  estudos  e  avaliações  da  Arena  construida,  realizando
ajustes ao modelo. 



PALAVRAS CHAVES: Acanthoscelides obtectus, arena, preferência, repelência.
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RESUMO: Atualmente a produtividade de banana no país vem declinando devido a 
ocorrência do Mal-do-Panamá, causado pelo fungo Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense (E.F. Smith) Snyder & Hansen. Para o controle desta doença o uso de 
produtos fitossanitários sintéticos tem se intensificado porém a longo prazo, além do 
surgimento de isolados fitopatogênicos resistentes às substâncias químicas 
utilizadas, os resultados negativos para a sociedade e para o meio ambiente são 
evidentes. Diante disso, o controle de fitopatógenos com produtos a exemplo do uso 
do resíduo líquido do desfibramento das folhas de sisal constitui-se numa estratégia 
e interesse econômico e ecológico bastante promissor. Em função disso objetivou-se 
avaliar a inibição do crescimento micelial de F. oxysporum f. sp. Cubense utilizando 
o resíduo de sisal fresco e fermentado em diferentes concentrações. O resíduo 
(mistura de sólido e líquido) de sisal foi obtido no momento do desfibramento das 
folhas, uma parte do resíduo líquido foi deixado a temperatura ambiente por 3 a 4 
dias para fermentar e a outra parte foi imediatamente congelada, para os ensaios in 
vitro, ambos os resíduos fresco e fermentado foram utilizados nas concentrações de 
0% (controle), 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, incorporados ao meio de cultura BDA. A 
avaliação se deu através do acompanhamento do crescimento micelial. As medições 
foram feitas a cada dois dias, até a colônia do tratamento testemunha atingir o seu 
crescimento micelial máximo, o qual contabilizou oito dias de avaliação. O ensaio foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 2 x 6, 
sendo dois tipos de resíduo e seis concentrações, com 10 repetições. Após à análise 
de variância, os resultados foram submetidos à análise de regressão. Fusarium 
oxysporum f. sp. Cubense é inibido pelo resíduo líquido fermentado de sisal; a 
concentração de 25% proporcionou menor crescimento micelial. 
 
Palavras chave: Agave sisalana Perrine, controle alternativo, Mal do Panamá 
 
ABSTRACT: Currently the banana productivity in the country has declined due to the 
occurrence of Mal � do - Panamá, caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense (E. F. Smith) Snyder & Hansen. To control this disease the use of synthetic 
pesticides has however intensified the long term, beyond the emergence of resistant 
pathogenic isolates the chemicals used, the negative results for society and the 



 

 

 

  

environment are evident. Therefore, control pathogens with products such as the use 
of liquid waste from shredding of sisal leaves up is a strategy and economic and 
ecological interest quite promising. As a result aimed to evaluate the inhibition of 
mycelial growth of F. oxysporum f. sp. Cubense using fresh and fermented sisal 
residue at different concentrations. The residue (mixture of solid and liquid) sisal was 
obtained at the time of shredding leaves a portion of the liquid residue was left at 
room temperature for 3 to 4 days to ferment and another part was immediately frozen 
for vitro both fresh and fermented waste were used in concentrations of 0% (control), 
5%, 10%, 15%, 20% and 25%, incorporated into BDA culture medium. The 
evaluation was made by following the mycelial growth. Measurements were made 
every two days until the colony of control treatment reaches its maximum mycelial 
growth, which accounted for eight days of evaluation. The test was conducted in a 
completely randomized design with factorial 2 x 6, two types of residue and six 
concentrations, with 10 repetitions. After the analysis of variance, the results were 
submitted to regression analysis. Fusarium oxysporum f. sp. Cubense is inhibited by 
fermented liquid waste sisal; the concentration of 25% provided less mycelial growth. 
 
Key-Words: Agave sisalana Perrine, Alternative control, Mal do Panamá 
 
Introdução 
 
A banana é um dos frutos mais produzidos e consumidos em todo o mundo, com 
uma produção mundial de aproximadamente 106,5 milhões de toneladas. O Brasil 
ocupa a quinta posição mundial, com uma produção de 7,3 milhões de toneladas de 
frutos (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION � FAO, 2013). A região 
nordeste é a maior produtora (39,1%), seguida das regiões sudeste (31,7%), sul 
(13,5%), norte (11,8%) e centro-oeste (3,5%), em uma área estimada de 514.366 ha 
(IBGE, 2013). 
 
A produção brasileira apresenta um perfil muito diversificado em relação ao nível 
tecnológico adotado pelos produtores. Segundo Carmelio (2010) é possível 
encontrar desde os pequenos agricultores altamente tecnificados, tal como ocorre 
em Bom Jesus da Lapa- BA, a pequenos agricultores sem adoção de tecnologia de 
plantio e manejo e que têm outras culturas como base econômica, a exemplo do 
cacau na região de Mutuípe � BA. 
 
Apesar da importância econômica na região Nordeste, a cultura vem tendo perdas 
na sua produtividade devido, principalmente, a ocorrência do Mal-do-Panamá, 
causado pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Smith) Snyder & 
Hansen. Segundo MENEZES & OLIVEIRA (1993) a murcha de fusário é uma 
doença amplamente distribuída em vários hospedeiros e regiões geográficas do 
mundo. O impacto causado por esse fungo é extremamente severo, ocasionando o 
declínio da atividade, com graves reflexos para a economia da região.  
 
A doença causa a morte prematura de plantas adultas, próximo ou durante o 
florescimento, e as perdas podem atingir 100% da produção (PEREIRA et al., 2005). 
WARUMBY et al. (2004) descreve que os sintomas da doença pode ser observado 
interno e externamente na planta. Externamente ocorre o amarelecimento e seca 
progressiva das folhas e internamente observa um escurecimento vascular, mais 
acentuado nas partes laterais do pseudocaule. 



 

 

 

  

 
Cordeiro (2013) ressalta a importância das mudas para manter a qualidade 
fitossanitária do bananal, uma vez que, além do Mal do Panamá, outros problemas 
com nematoides, vírus, a broca-do-rizoma, o moko, e a podridão-mole podem ser 
levados nas mudas. Uma alternativa é a utilização de mudas micropropagadas em 
condições in vitro, que garantem maior vigor, uniformidade e evitam a disseminação 
de doenças. 
 
O uso de produtos fitossanitários sintéticos no controle das doenças na agricultura 
tem se intensificado (VENTUROSO et al., 2010). No entanto, a longo prazo, além do 
surgimento de isolados fitopatogênicos resistentes às substâncias químicas 
utilizadas, os resultados negativos para a sociedade e para o meio ambiente são 
evidentes, devido à poluição ambiental e riscos a saúde humana e animal causados 
pelos resíduos químicos (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000). Diante disso, o controle 
com produtos alternativos aos produtos sintéticos atualmente comercializados, a 
exemplo do uso do resíduo líquido do desfibramento das folhas de sisal, para o 
controle de fitopatógenos constitui-se numa estratégia e interesse econômico e 
ecológico bastante promissor, tanto para os produtores de banana quanto para a 
região produtora de sisal na região semiárida da Bahia. 
 
O sisal (Agave sisalana Perrine ex Engelm) é uma planta tropical, que engloba um 
grupo bem definido de plantas de consistência herbácea e escapo floral saliente, 
que pode chegar até doze ou mais metros de altura (SILVA & BELTRÃO, 1999). O 
Estado da Bahia é o maior produtor de sisal do Brasil e responde por 94% de toda a 
produção nacional. Tem papel fundamental na economia do estado da Bahia, 
constituindo a base da agricultura familiar no semiárido baiano, destacando-se 
principalmente pela geração de emprego e renda, uma cadeia produtiva fundamental 
para a redução do êxodo rural nas regiões semiáridas (CNA, 2010). 
 
É durante o processo de extração da fibra das folhas de sisal que o extrato é 
produzido, sendo que a fibra representa apenas 4% da folha de sisal e o restante 
96% é composto de resíduos sólidos e líquidos, denominados de mucilagem e suco, 
que normalmente são descartados ou utilizados em pequena quantidade na 
adubação dos plantios e na alimentação animal (OASHI, 1999; SUINAGA et al., 
2006). Podemos encontrar na sua composição química vários compostos orgânicos, 
como o ácido oxálico, a cortisona e a saponina, alcalóides, compostos fenólicos, 
flavanóides, taninos entre outras (CHEN et al., 2011).  
 
Essas substâncias são relatadas nos mecanismos de defesa das plantas, além de 
terem atividade biocida que pode causar efeitos de irritação, antibiose ou toxicidade 
(PIZARRO, 1999; WILKOMIRSKI et al.,1975, CHEN et al., 2011). Vários estudos 
demostram a eficiência desses extratos no controle de nematóides e fungos como 
Botrydiplodia theobromae, Aspergillus sp. e Fusarium sp. (DOMINGUES et al., 2010; 
GONÇALVES JÚNIOR, 2002; PIZARRO 1998; BARRETO et al., 2010; MORAIS, 
2004; VERASTEGUI et al., 2008, FÁBIO et al., 2014).  
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a inibição do crescimento micelial de F. 
oxysporum f. sp. Cubense utilizando o resíduo de sisal fresco e fermentado em 
diferentes concentrações. 
 
Metodologia 



 

 

 

  

 
O experimento foi realizado no laboratório de Microbiologia Agrícola na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas - BA. O isolado utilizado 
de Fusarium oxysporum Schlect f. sp. cubense foi disponibilizado pela Micoteca da 
EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, sendo repicado em placas de Petri contendo 
meio batata dextrose ágar (BDA) por um período de sete dias, a temperatura de 
28oC nos ensaios (Figura 1). 
 
 

 
 

Figura 1: Colônia de Fusarium oxysporum Schlect f. sp. Cubense em meio BDA. 
 

 
O resíduo (mistura de sólido e líquido) de sisal foi obtido no município de Valente, 
Bahia, em área de produtor de sisal, no momento do desfibramento das folhas. O 
resíduo foi colocado em sacos de rafia e peneirado para retirada da parte liquida. A 
parte liquida foi transferida para sacos de plástico, sendo estes vedados e colocados 
imediatamente em caixas de isopor com gelo para o transporte para o laboratório.  
 
No laboratório, uma parte do resíduo líquido foi deixado a temperatura ambiente por 
3 a 4 dias para fermentar e a outra parte foi imediatamente congelada. Para os 
ensaios in vitro, ambos os resíduos fresco e fermentado foram utilizados nas 
concentrações de 0% (controle), 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, incorporados ao meio 
de cultura BDA, diminuindo-se o volume de água adicionado de acordo com a 
quantidade de extrato que será adicionado após isso a mistura é esterilizada em 
autoclave (figura 2).  
 
Discos de 5 mm de diâmetro da borda de culturas de F. oxysporum, crescidas por 
sete dias a temperatura ambiente (28oC) foram adicionados as placas de Petri e 
acompanhou-se o crescimento micelial, por mensuração do diâmetro da colônia, 
utilizando-se uma régua milimetrada. As medições foram feitas a cada dois dias, até 
a colônia do tratamento testemunha atingir o seu crescimento micelial máximo, o 
qual contabilizou oito dias de avaliação. 
 
 



 

 

 

  

 
 

 
 

Figura 2: Resíduo de sisal fresco (A) e fermentado (B) utilizado no bioensaio. 
 
 
O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com esquema 
fatorial 2 x 6, sendo dois tipos de resíduo e seis concentrações, com 10 repetições. 
Após à análise de variância, os resultados foram submetidos à análise de regressão 
e as médias comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade, mediante o uso do 
programa SISVAR versão 5.3 (FERREIRA, 2011). 
 
Resultados e Discussão 
 
Foram observadas diferenças significativas entre os resíduos fresco e fermentado, 
tendo o resíduo fermentado proporcionado as menores médias de diâmetro do 
micélio, reduzindo assim o crescimento do F. oxysporum f. sp. Cubense (Figura 3). 
Entre as concentrações utilizadas do resíduo fermentado, podemos destacar a de 
25% que causou maior inibição do fungo, reduzindo em 22% o tamanho da colônia 
(Figura 4).  
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Entretanto o resíduo fresco proporcionou um aumento no crescimento micelial de F. 
oxysporum em todas as concentrações, não sendo indicado o seu uso no controle 
do fungo.  
Não foi observado a presença de clamidósporos em nenhum dos tratamentos no 
último dia de avaliação. É possível que a esporulação não tenha ocorrido devido a 
ação fungistática e/ou fungicida do extrato de sisal tanto fresco como fermentado.  
 
 

 
 
 

 
 
Figura 3: Bioensaio para avaliação do efeito de resíduo de sisal fresco (A) e 
fermentado (B) em diferentes concentrações no crescimento de Fusarium 
oxysporum f. sp. Cubense. 
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Figura 4: Efeito das diferentes concentrações do resíduo de sisal sobre o 
crescimento de Fusarium oxysporum f. sp. Cubense. 
 
Isso pode ter ocorrido devido a presença de menores concentrações de açúcares 
disponíveis para o crescimento do fungo, e também devido à formação de 
substancias tóxicas ao crescimento do F. oxysporum durante o processo de 
fermentação. Silva (2011) ao avaliar o resíduo de sisal fermentado no controle de 
Aspergillus niger observou que o líquido tem efeito biofungicida e controla o 
crescimento micelial e esporulação do fungo.  
 
Já o extrato aquoso do resíduo fresco de sisal segundo Soares et al. (2007) estimula 
a germinação de esporos de A. niger. Morais et al. (2010) avaliando o efeito de 
resíduo de sisal sobre F. oxysporum observaram a inibição da germinação de 
conídios e crescimento micelial quando utilizada a concentração de 40%. O suco 
curtido de Agave sisalana L. controlou os fungos Aspergillus sp. e Fusarium sp., em 
torno de 47,2 e 39,5%, respectivamente (BARRETO et al., 2010).  
 
O extrato aquoso de Agave sisalana Perrine também teve efeito inibitório na 
germinação de conídios e impedimento do crescimento micelial em Fusarium 
oxysporum, reduzindo a intensidade de murcha em feijão vagem (MORAIS, 2004). 
Barreto (2003) observou menor incidência do fungo Fusarium sp após o tratamento 
de sementes de algodão com extratos frescos de sisal. No presente trabalho, não 
foram utilizadas concentrações do resíduo acima de 25 % devido ao efeito fitotóxico 
do resíduo em plantas de bananeira (JESUS et al., 2015).  
 
O efeito tóxico do resíduo do sisal sobre o crescimento de microrganismos também 
tem sido demonstrado em outros trabalhos. Garcia et al. (1999) avaliando o potencial 
antimicrobiano de várias espécies do gênero Agave, observaram que o resíduo 
apresenta substâncias naturais biocidas com propriedades antimicrobianas para 
bactérias gram-positivas e gram-negativas. Segundo Oliva Neto et al. (2005) um dos 



 

 

 

  

componentes do resíduo de sisal mais abundantes são as saponinas que são 
formadas por cadeias de açucares. A atividade biológica destas está relacionada 
com a sua capacidade de formar complexos com esteroides, proteínas e fosfolipídios 
de membranas celulares, o que causa a ruptura das estruturas dos compostos e 
aumenta a permeabilidade celular (SCHENKEL et al., 2010; FRANCIS et al., 2002).  
 
French (1992) sugere que a difusão de traços de compostos voláteis pode induzir ou 
inibir a germinação ou o crescimento, ou desencadear alterações no 
desenvolvimento de plantas e fungos. A redução do potencial de inibição dos 
compostos constituintes dos extratos ou óleos vegetais pode estar atribuída à 
instabilidade na presença de ar, luz, calor, umidade e metais modificando a 
atmosfera no interior das placas de petri (SIMÕES et al., 2000). 
 
Conclusão 
 
O resíduo líquido fermentado de sisal inibe o crescimento micelial de Fusarium 
oxysporum f. sp. Cubense;  
 
A concentração de 25% do resíduo proporcionou menor crescimento micelial do 
Fusarium. 
 
O resíduo de sisal é um subproduto bastante promissor para o desenvolvimentos de 
novos biocidas, sendo necessário mais investimentos em pesquisa para avaliar o 
potencial de desenvolvimento de um bioproduto a base de resíduo de sisal como 
alternativa para o controle do Mal-do-Panamá. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas competem por diversos fatores, como luz, água e nutrientes, o que 
revela uma concorrência constante entre as espécies que vivem numa 
comunidade. Essa concorrência irá contribuir para a sobrevivência das 
espécies no ecossistema e, algumas, desenvolvem mecanismos de defesa que 
se baseiam na síntese de metabólitos secundários, que são liberados no 
ambiente e que irão interferir em alguma etapa do ciclo de vida de uma outra 
planta (SAMPIETRO, 2003). 

Durante o desenvolvimento da agricultura os produtores passam por diversos 
problemas que podem afetar a produção, como pragas e doenças, e um dos 
mais importantes o crescimento de ervas daninhas na área do plantio. As ervas 
daninhas interferem durante todo o período de germinação, crescimento e 
produção das culturas agrícolas, competindo com água, luz, CO2, nutrientes, 
reduzindo a produção tanto qualitativa como quantitativa (FERREIRA, et. al., 
2006).  

Ao longo de muitos anos têm-se usado para o manejo e controle das ervas 
daninhas a mecanização agrícola, porém sem muito sucesso devido ao seu 
rápido crescimento. Outra forma de controle ainda muito usado pelos 
agricultores é o uso de produtos químicos, eficiente, porém trazem 
consequências negativas para o meio ambiente e pode causar sérios riscos de 
contaminação à saúde humana pelo seu poder tóxico. 

Devido aos problemas ambientais e de saúde pública cada vez mais tem sido 
realizados estudos para identificação de alternativas que visem minimizar estes 
problemas causados pelo uso dos defensivos químicos na agricultura.   Uma 
das alternativas técnicas que tem sido destaque nos últimos anos no controle 
de infestação de ervas daninha é o poder da alelopatia. Esta técnica consiste 
no aproveitamento de compostos químicos provenientes do metabolismo 
secundário, que estão relacionados ao mecanismo de defesa contra ataques 
de microrganismos e insetos, liberados pelas plantas a partir de folhas e raízes 
em decomposição, que podem promover efeitos estimulatórios ou inibitórios na 



germinação, crescimento e desenvolvimento de outras plantas próximas. Estes 
efeitos aleloquímicos têm sido usados como alternativa ao uso dos defensivos 
agrícolas (FERREIRA; ÁQUILA, 2000; MENDONÇA et al., 2011). Num sentido 
mais amplo, os efeitos alelopáticos referem-se tanto à inibição quanto ao 
estímulo de desenvolvimento de outros organismos (Rice, 1984). 

 Atualmente por meio de técnicas fitoquímicas de extração, isolamento, 
purificação e identificação de produtos naturais têm contribuído bastante para 
um maior conhecimento desses compostos secundários (ALVES et al., 2004). 
Teste feito em laboratórios com a Lactuca sativa L. (alface), Lycopersicon 
esculentum Miller (tomate) e Cucumis sativus L. (pepino) observou-se que 
existem plantas que são mais resistentes e tolerantes aos metabólitos 
secundários e que são consideradas alelopáticas. Para que seja indicada como 
planta teste, a espécie deve apresentar germinação rápida e uniforme, e um 
grau de sensibilidade que permita expressar os resultados sob baixas 
concentrações das substâncias aplicadas (FERREIRA & ÁQUILA, 2000). 
 

Dentre as plantas que apresentam efeito alelopático estão às espécies do 
gênero Lippia, pertencente à família Verbenaceae. A família Verbenaceae 
ocorre em regiões tropicais, subtropicais e temperadas da América, África e 
Índia, sendo as subtropicais da América do Sul, um dos centros de maior 
diversidade genética (SANDERS, 2001), e reúne aproximadamente 36 gêneros 
e 1000 espécies (SOUZA; LORENZI, 2005). No Brasil, a família Verbenaceae é 
representada principalmente pelos gêneros Verbena, Aloysia, Clerodendrum, 
Lantana e Lippia, cujos Estados de maior ocorrência são Bahia, Sudeste, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e no cerrado goiano (LORENZI, 1998). Estudos de 
constituintes químicos presentes nas raízes, folhas e flores, realizados com 
algumas espécies desta família, relataram atividades antimicrobiana, 
antiinflamatória, anticonvulsivante, antiasmática, antigripal, antiespasmódico e 
estomáquico (SOUZA; LORENZI, 2005; MARTINS et al., 2000; RAO et al., 
2000). As espécies do gênero Lippia apresentam uma vasta lista de 
propriedades farmacológicas (NETO et al., 2010), reunindo aproximadamente 
250 espécies de ampla ocorrência nos diferentes biomas do Brasil (PASCUAL 
et al, 2001; VICCINI et al., 2006),  das quais 74 são endêmicas (SALIMENA et 
al, 2010).  

A importância econômica do gênero Lippia está associada, principalmente, à 
constituição química das espécies (PASCUAL et al., 2001; SANTANA et al., 
2008), além de serem exploradas pelas indústrias de aromáticos e perfumes 
devido à presença de óleos essenciais em seus tricomas glandulares, como 
timol e carvacrol (YAMAMOTO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008).  Dentre as 
espécies deste gênero está a Lippia thymoides, conhecida como alecrim-do-
campo ou alecrim-do-mato, que é indicada como digestivo e antirreumático 
(ALMEIDA, 2011), e apresenta constituintes fenólicos que podem estar 
relacionados à atividade antioxidante (SILVA et al., 2012).  Pinto (2008) em 
estudo com esta espécie identificou a presença de esteroides, saponinas, 
terpenos, cumarinas e ácidos fenólicos. 



Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito alelopático sobre a germinação 
de sementes de tomate em diferentes extratos de Lippia thymoides                
em condições laboratoriais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção de extratos 

As folhas e flores das espécies de Lippia thymoides foram coletadas de plantas 
provenientes da Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Após a coleta, as plantas foram secas e 
suas folhas e flores foram destacadas e conduzidas ao laboratório de extração 
(LAEX). Em seguida foram pesadas 512g de massa fresca de Lippia 
thymoides. O material foi triturado e transferido para o erlenmeyer com auxílio 
de um funil e adicionado 2L de metanol, a maceração com metanol foi 
realizada com o auxílio de banho ultrassom, previamente aquecido (10 min), 
durante 40 minutos, sob uma temperatura de 30°C e 40KHZ, para a obtenção 
do extrato bruto. O extrato bruto foi concentrado em evaporador rotativo a 
vácuo à temperatura de 50°C para a evaporação do metanol. O resíduo de 
solvente do extrato metanólico foi retirado por evaporação em estufa a 60°C. 
 
Fracionamento do extrato bruto 

O extrato metanólico foi particionado por partição líquido-líquido em funil de 
separação entre Hexano: MeOH/H2O, CH2Cl2: MeOH/H2O e AcOEt:H2O para 
a obtenção das partições Hexanica (Hex), Diclorometanica (CH2Cl2) e Acetato 
de Etila (AcOEt). 

Teste de germinação 

Os testes de germinação e crescimento foram realizados no Laboratório de 
Germinação da Universidade Estadual de Feira de Santana em Novembro de 
2014. Utilizou-se sementes comerciais de tomate Lycopersicon esculentum. Os 
testes foram realizados em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro, revestidas 
com duas folhas de papel germitest® previamente autoclavadas a 120°C por 
30 minutos. Para a diluição dos extratos utilizou-se o detergente Tween 80 em 
quantidades diferentes para cada extrato, para 2,83g de extrato bruto 
(metanólico), 11,49g de extrato hexânico, 3,151g de extrato acetato de etila e 
10,88g de extrato diclorometano, foram utilizadas 25, 35, 170 e 220 de Tween 
80, respectivamente, e após a diluição foi acrescentado 50 mL de água 
destilada. Como controle positivo utilizou-se apenas água destilada para cada 
placa e como controles negativos utilizou-se soluções de 25, 35, 170 e 220 
gotas de Tween 80 (utilizando pipeta pasteur) 50 mL de água. Em cada placa 
foi adicionado inicialmente 1.500 µL de cada extrato, água destilada e solução 
de Tween 80 a serem testados. 

Foram semeadas 50 sementes por placa. Os tratamentos foram dispostos em 
delineamento inteiramente casualizados com quatro repetições. Os ensaios de 
germinação foram realizados em câmara de germinação do tipo BOD. A taxa 
de germinação foi verificada a cada 24 horas durante sete dias possibilitando a 



avaliação da velocidade de germinação. Foram consideradas germinadas as 
sementes que apresentaram 2 mm de protrusão radicular (BRASIL, 1992). 
Após sete dias, avaliou-se o comprimento da radícula, da parte área e do 
comprimento total de cada plântula com o auxílio de um paquímetro, 
posteriormente as plântulas foram pesadas em balança analítica para a 
verificação do peso fresco, logo após foram mantidas em estufa de ar 
circulante com temperatura de 40°C, por um período de dois dias, estas foram 
novamente pesadas para a obtenção do peso seco e para a avaliação do 
desenvolvimento das plântulas. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade (PIMENTEL-GOMES, 
1990). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstram que os tratamentos apresentaram picos de 
frequência de germinação, tendo os tratamentos controles com água, água + 
tween 25 (controle extrato bruto), água + tween 35 (controle do extrato 
hexanico), água + tween 170 (controle do extrato acetato de etila) e água + 
tween 220 (controle do extrato diclorometano) obtido seu pico em quatro dias, 
sendo que a água promoveu a maior frequência de germinação (Figura 1). Já a 
fração hexânica apresentou frequência em cinco dias e os tratamentos com 
extrato bruto, acetato etila e diclorometano não apresentaram germinação.  

 
 
Gráfico 1. Frequência de Germinação de sementes de Lycopersicon 
esculentum erminadas na presença de diferentes extratos de Lippia thymoides                
e controles. 

 
 
 

Observando os parâmetros analisados constatou-se que os extratos testados 
de Lippia thymoides provocaram alterações significativas (p<0,05) na 
germinação das sementes de tomate. As médias variaram de 0% a 61% de 



germinação para os extratos de Lippia thymoides e controles, sendo as médias 
de 0% correspondentes aos tratamentos com extrato bruto, acetato e 
diclorometano (Tabela 1). O tratamento com extrato hexânico foi o único onde 
ocorreu germinação, porém não diferiu estatisticamente do seu controle 
(Tween 35). Quando comparado ao controle, os menores valores de 
germinação foram observados nas sementes submetidas aos extratos de 
folhas de Lippia thymoides. Portanto, os extratos testados afetaram a 
germinação das sementes de tomate e diminuiram o estimulo de crescimento 
da radícula. Nos estudos realizados por Alves et al. (2004) a presença do 
extrato e do óleo essencial de Lippia alba, não influenciou na percentagem de 
germinação de sementes. Já Segundo Castro et al. (1983), em pesquisa 
utilizando extrato diluído de C. rotundus, obtiveram a inibição total da 
germinação de sementes de tomate. Ainda segundo estes autores o extrato do 
sistema radicular da planta daninha Canavalia ensiformis possuem substâncias 
altamente inibitória da germinação do tomateiro "Santa Cruz". 
 
 
Tabela 1. Porcentagem de Germinação (%G), Tempo médio de germinação 
(TMG) e Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de 
Lycopersicon esculentum  (colocar nome completo, com descritor) germinadas 
na presença de extratos de Lippia thymoides. 

*Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade de erro.    

De acordo com os resultados obtidos por Alves et al. (2004), a porcentagem de 
germinação de sementes de alface não foram influenciadas em concentrações 
entre 0,001% e 0,01% do extrato de óleo de canela com tween. Porém, em 
concentrações entre 0,1 e 1% inibiram todas as germinações da semente 
inclusive o crescimento das raízes. Corroborando com essas informações 
Ferreira et al. (2007), relatam que o potencial alelopático das plantas diferem 
com a espécie vegetal.  

O Tempo médio de germinação TMG variou de 5 � 2 dias, podendo-se 
constatar que o menor TMG foi verificado nas sementes tratadas com o 
controle do extrato Hexânico (tween 35) (TMG = 2 dias), e com o tratamento 
utilizando extrato Hexânico (TMG = 2,5 dias) (Tabela 1). Os maiores TMG 
foram obtidos pelos controles com Tween 170 e água. Ainda é possível 
verificar que não houve diferença estatística no tempo de germinação entre 



todos os tratamentos testados, que apresentaram %G diferente de zero. Não 
foi possível inferir sobre os tratamentos com os extratos bruto, acetato de etila 
e diclorometano, tendo em vista que não ocorreu germinação.  
 
Com relação ao Índice de Velocidade de Germinação (IVG) não houve 
diferença estatística entre o tratamento com água (controle positivo) e os 
tratamentos com Tween (controles negativos), sendo que o tratamento hexano 
não diferiu estatisticamente do seu controle (tween 35) (Tabela 1). 
 
Em relação ao crescimento da plântula não houve diferença estatística para o 
crescimento total (PA+R) entre o tratamento com água, os tratamentos com 
tween e o tratamento hexano (Tabela 2). Já para o comprimento da parte aérea 
não houve diferença estatistica entre os tratamentos com tween e água, e os 
tratamentos com extrato bruto, hexano, acetato e diclorometano não diferiram 
estatisticamente do seu controle (tween 25, 35, 170 e 220, respectivamente) 
(Tabela 2). Para o comprimento da raiz também não houve diferença estatística 
entre o tratamento com água e os tratamentos com tween. Os tratamentos com 
hexano e diclorometano não diferiram estatisticamente do seu controle (Tween 
35 e 220, respectivamente), já os tratamentos com extrato bruto e acetato 
diferiram estatisticamente do seu controle (Tween 25 e 170, respectivamente) 
(Tabela 2).  
 

 
Tabela 2- Comprimento da parte aérea, raiz, parte aérea mais raiz, peso fresco 
e peso seco das plântulas de Lycopersicon esculentum. 

*Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade de erro.   

 
Em relação ao peso fresco nota-se que não houve diferença estatística entre 
os tratamentos testados (Tabela 2). Já para o peso seco, dos tratamentos 
contendo extrato o hexano foi o único que diferiu estatisticamente do seu 
controle, que apresentou maior média (Tabela 2).       
 
De acordo com estudos realizados utilizando óleo essencial de Lippia alba por 
Alves et.al., (2004) o efeito inibitório da raiz sofreu influência com o aumento 
das concentrações chegando a morte das plântulas mostrando o efeito 
fitotóxico para o crescimento da raiz 
 
De acordo com Ferreira e Áquila (2000) a germinação é menos sensível aos 
aleloquímicos que o crescimento da plântula. Porém para realizar à 
quantificação experimental é mais simples trabalhar com as semente do que 



com a planta adulta. Substâncias alelopáticas podem inibir ou não a 
germinação, podem também induzir o aparecimento de plântulas anormais. 
Assim, a avaliação da normalidade das plântulas é instrumento importante na 
identificação de substâncias alelopáticas. 

 
Estes mesmos autores descrevem alguns problemas que podem ocorrer no 
teste de germinação, tais como: a necessidade do controle da temperatura, 
pois com a evaporação eleva-se a concentração dos extratos falseando os 
resultados, a utilização de duas ou três folhas de papel de filtro ou absorvente 
no fundo da placa e o uso de películas plásticas para vedar as tampas o que 
evita o dessecamento das placas e o uso de sementes de espécies cultivadas 
que apresentem boa qualidade (Ferreira; Áquila, 2000). 

 
O efeito do tipo de extrato depende da sensibilidade da planta que está sendo 
testada com o aleloquímico, sendo assim, em determinadas espécies uma 
substância pode ser inibidora da germinação ou do crescimento, e em outra a 
mesma substância pode não afetar o crescimento ou ser estimulante (Almeida, 
1988). 
 
O efeito alelopático dos extratos pode ser confirmado pela baixa germinação 
das sementes de tomate nos tratamentos em que foram utilizados os extratos 
de Lippia thymoides.  
 
 
CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram que os extratos de Lippia thymoides afetam a 
germinação de tomate, apresentando, assim, efeito alelopático significativo 
sobre a porcentagem de germinação, sendo este efeito mais elevado nos 
extratos bruto, acetato de etila e diclorometano. Dessa maneira é possível 
inferir que existem substancias biologicamente ativas nos respectivos extratos. 
Neste sentido, sugere-se novos estudos sobre os efeitos alelopáticos dos 
extratos desta espécie, com o intuito de verificar a concentração mínima 
inibitória, bem como a utilização de outras plantas de interesse agrícola.  

Palavras-chave: Verbenacea. Lippia. Alelopatia. Extratos de plantas.  
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Introdução 

As plantas medicinais caracterizam-se por apresentarem um ou mais grupos de 
princípios ativos que lhes conferem diversas propriedades terapêuticas. Dentre as 
diversas famílias botânicas, destaca-se a família Verbenaceae pela elevada e 
variada produção de metabólitos secundários. 

A família Verbenaceae compreende cerca de 36 gêneros e 1000 espécies 
(SOUZA & LORENZI, 2005), distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais, nas 
regiões temperadas do Hemisfério Sul e poucas nas regiões temperadas do 
Hemisfério Norte (BARROSO 1991). O gênero Lippia L., com muitas espécies de 
interesse medicinal, reúne cerca de 200 espécies arbustivas com distribuição 
pantropical e cerca de 150 espécies que estão distribuídas por campos rupestres e 
cerrados no Brasil (SALIMENA  2002). Os principais centros de diversidade 
específica do gênero estão localizados no Brasil e no México (SALIMENA-PIRES, 
1998).  

Entre as diversas espécies do gênero Lippia tem se destacado Lippia 
origanoides H.B.K., com um hábito arbustivo essa planta pode atingir até 3 m de 
altura, tem folhas ovaladas, muito aromáticas e inflorescências axilares brancas 
(RUIZ et al., 2007). No Brasil, a espécie é popularmente conhecida como "salva-de-
Marajó e "alecrim-d'Angola" (PINTO et al, 2013). O chá das folhas é usado 
popularmente no tratamento de diarréia, cólicas em bebês, indigestão, flatulência, 
febre, náuseas, complicações menstruais, azia e como anti-séptico  para a boca, 
garganta e feridas (OLIVEIRA, 2007).   

Diversos trabalhos comprovam a atividade antimicrobiana do óleo essencial e 
dos extratos da espécie contra vários microorganismos como Spongospora 
subterrânea (BITTARA et al . 2009), Candida sp. (DOS SANTOS et al. 2004; 
OLIVEIRA et al . 2007), Mycobacterium tuberculosis (BUENO-SÁNCHEZ et al . 
2009), Leishmaniachagasi, Trypanosoma cruzi (CELIS et al. 2007; ESCOBAR et ai. 
2010), T. cinnabarinus(SIVIRA et al., 2010) entre outros.  

A espécie também demonstrou atividade antiviral contra os vírus causadores 
da dengue e da febre amarela (MENESES et al. 2009). A atividade antioxidante do 
óleo essencial da espécie também foi comprovada (MUÑOZ-ACEVEDO et al. 2009; 
ARANGO et al., 2012). Estudos também comprovaram a atividade repelente de L. 
origanoides contra Triboliumcastaneum e Sitophiluszeamais (NERIO et al. 2009; 
OLIVERO-VERBEL et al . 2009). Além disso, a espécie apresentou efeito protetor de 
DNA contra genotoxidade induzida por bleomicina (VICUÑA et al. 2010). Dessa 
forma L. origanoides se destaca pela ampla variedade de aplicações biológicas, 



sendo uma promissora espécie para ser utilizada nas indústrias farmacêutica, 
alimentícia e cosmética. 

O grupo de pesquisa de Plantas medicinais do Semiárido, da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, tem desenvolvido diversos projetos com a espécie 
Lippia origanoides, já havendo um volume significativo de informações relacionadas 
à fitoquímica, atividade biológica, propagação e cultivo. O grupo de pesquisa conta 
atualmente com pesquisadores atuando em diversas áreas, como agronomia, 
fitoquímica, atividade biológica e toxicologia, o que tem possibilitado estudos mais 
aprofundados para as espécies de Lippia. Ressalta-se que entre as espécies de 
Lippiajá estudadas pelo grupo, Lippia origanoides tem demonstrado excelentes 
resultados, com possibilidade real de desenvolvimento de produtos fitoterápicos.  

Contudo, apesar de L. origanoides ter uma ampla ocorrência no Brasil e ser 
uma promissora fonte vegetal de biomoléculas, ainda não foram feitos estudos de 
caracterização de diferentes acessos que irão subsidiar o melhoramento genético e 
o cultivo adequado da espécie. As diferenças entre os acessos são importantes, 
porque evidenciam a existência, de acessos promissores que poderão ser utilizados 
em projetos de melhoramento genético, com a finalidade de cultivar indivíduos com 
elevada produção de metabólitos secundários e com características morfológicas e 
agronômicas apropriadas para o cultivo.  

No Estado da Bahia a espécie ocorre em diversas regiões e têm sido 
observadas algumas características morfológicas diferentes em indivíduos crescidos 
em lugares distantes. Com a finalidade de formar uma coleção de acessos da 
espécie, que posteriormente serão caracterizados, no Horto Florestal da 
Universidade Estadual de Feira de Santana foram realizadas expedições de coleta 
para obter amostras de germoplasma dos diferentes acessos da espécie.  

 

Metodologia 

Através de consultas aos Herbários vinculados a rede pública foi realizado um 
levantamento dos diferentes locais no Estado da Bahia onde a espécie já foi 
coletada, determinando-se os locais de coleta. A primeira expedição de coleta 
ocorreu na Região da Chapada Diamantina, sendo coletados acessos nas cidades 
de Itatim, Palmeiras, Rio de Contas, Milagres, Mucugê, Utinga, Morro do Chapéu, 
Abaíra e na Região Sudoeste, no município de Jequié. Na segunda expedição foram 
coletados acessos nas proximidades de Feira de Santana (cidades sertanejas de 
Santa Luz, Riachão do Jacuípe e Santa Bárbara), no Norte do Estado (Capim 
Grosso, Senhor do Bonfim, Sento Sé e Casa Nova) e Nordeste do Estado (Santa 
Brígida, Tucanos e Jeremoabo). Também foi coletado um acesso na cidade de 
Floresta no Estado de Pernambuco. Ocorreram outras expedições de coleta nas 
regiões Sul e Oeste do Estado, porém nenhum acesso foi encontrado.  

Duante as coletas, procedeu-se a marcação das coordenadas geográficos com 
a ajuda de um GPS da marca Garmin, modelo Vista HCX. Em seguida coletou-se 
mudas para propagação. Durante as coletas foram obtidas amostras vegetais férteis 
para identificação botânica, sendo, posteriormente, prensado, seco e identificado 
pela taxonomista Tânia Regina dos Santos Silva. Todas as exsicatas foram 
incorporadas ao Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana.  



As mudas dos diferentes acessos foram cultivadas no Horto Florestal da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, originando os espécimes dos acessos 
diferentes que formam o banco de germoplasma de Lippia origanoides na instituição. 
Posteriormente, a partir da propagação dos espécimes cultivados, será realizada a 
caracterização fitoquímica, morfológica, molecular e agronômica dos diferentes 
acessos da espécie.  

A partir das coordenadas geográficas marcadas em cada ponto de coleta foram 
utilizados Mapa de Vegetação (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2004) e 
Mapa de precipitação (Instituto Nacional de Meteorologia) que permitiram a 
determinação do bioma e a precipitação média anual dos locais de amostragem. 

 

Resultados e Discussão 

Foram coletados 20 acessos de L. origanoides, sendo 19 encontrados no 
Estado da Bahia e um em Pernambuco (Fig. 1). As coordenadas geográficas, 
altitude, bioma e precipitação dos acessos se encontram na Tabela 1. Os acessos 
se encontram entre as coordenadas 9° 9  43! e" 13°" 45´09,4" "#" de" latitude" e" 38°" 17´"
54,4""#"e"41° 53  6!"de"longitude.  

 

Figura 1. Distribuição dos acessos coletados de Lippia origanoides H.B.K. A � Mapa 
da Bahia, (1)Itatim, (2) Milagres, (3) Jequié, (4) Rio de Contas, (5) Abaíra, (6) 
Palmeiras,(7) Mucugê, (8) Utinga, (9) Morro de Chapéu, (10) Riachão do Jacuípe, 
(11) Santaluz, (12) Capim Grosso, (13) Senhor do Bonfim, (14) Santa Brígida, (15) 
Jeremoabo, (16) Tucano, (17) Santa Bárbara, (18) Sento Sé e (19) Casa Nova. B � 
Mapa de Pernambuco, (20) Floresta. 

 

Populações de L. origanoides foram encontradas em locais com altitudes 
contrastantes. O acesso encontrado no local com maior altitude foi em Abaíra, com 
1131m, enquanto o acesso coletado em Itatim apresentou a menor altitude com 140 
m.A altitude exerce efeitos sobre o desenvolvimento e aprodução de metabólitos 
secundários em plantas, apesar de existiremrelativamente poucos estudos neste 
sentido (GOBBO-NETO & LOPES, 2007). 

A espécie foi mais ocorrente em regiões de Caatinga (15 acessos), mas 
também foi encontrada em ecótonos entre a Mata Atlântica e a Caatinga (5 

A B 



acessos), evidenciando a adaptabilidade da espécie a diferentes ambientes.L. 
origanoides apresentou uma alta plasticidade fenotípica quando foi cultivada em 
diferentes níveis de luz apresentando a maior produção de biomassa no tratamento 
mais iluminado, e maiores valores de área foliar e área foliar especifica nos 
ambientes mais sombreados (TORRES & LÓPEZ, 2007). Essa alta plasticidade 
fenotipica pode explicar por que essa planta ocorre em biomas diversos.  

Quanto à precipitação dos locais de coleta, onze estão na faixa de 
precipitação média anual de 1200-300 mm, mas também ocorreram coletas em 
locais mais secos com valores de precipitação entre 800-200 mm.No Brasil as 
espécies do gênero Lippia, são encontradas com maior frequência em áreas mais 
áridas, como no cerrado e na caatinga.Os locais de coleta mais úmidos ocorreram 
nas zonas de transição entre Mata Atlântica e Caatinga. 

Tabela 1. Coordenadas geográficas, bioma e precipitação média anual dos locais de 
coleta dos acessos de Lippia origanoides H.B.K.  



 

 

Conclusões 

Com base nos resultados, conclui-se que o germoplasma da espécie Lippia 
origanoides H.B.K. ocorre em locais com grande variação de fatores ambientais, 
como altitude e precipitação, que podem ter ocasionado variações morfológicas, 
fitoquímicas e moleculares nos diferentes acessos.   

Palavras � Chave 

Coleta, Germoplasma, Lippia, Acessos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas foi possível registrar um aumento populacional 
considerável, paralelamente ao aumento das atividades industriais, com a finalidade 
de atender as demandas do comércio. A intensa produção e eliminação de resíduos 
tóxicos, oriundos de subprodutos gerados pela indústria, é um dos assuntos mais 
importantes em relação ao controle da poluição. Este é um problema de caráter 
mundial que tem suas origens na revolução industrial e intensificação com o �boom� 
populacional (Costa et al., 2009; Almeida et al., 2012).  

Substâncias empregadas intensamente na coloração de vários produtos 
(papel, fotografia, cosméticos, alimentos e tecidos), os corantes são relatados desde 
as antigas civilizações e a arte de tingir tecidos é milenar. Estas substâncias podem 
ser retidas por adsorção física, formação de soluções, sais, retenção mecânica ou 
mesmo por constituição de pontes químicas covalentes. Abrangem, como 
componentes principais, um grupo cromóforo, que dá a cor que absorve a luz solar, 
e ainda outro grupo funcional que permite a fixação nas fibras do tecido. 
Considerando sua estrutura química, os corantes podem ser classificados em 
antraquinônios (presença de quinonas ou benzoquinonas na estrutura), índigo 
(contém enxofre), ftalocianinos (contém metais) e azóicos ou azo (apresentam uma 
ligação azo � N = N �) (Nigam et al., 2001; Rosalen et al., 2004; Silva, 2011). 

Os resíduos provenientes da indústria têxtil geralmente possuem 
propriedades mutagênicas e/ou carcinogênicas, o descarte desenfreado de corantes 
em corpos de água compromete a absorção de energia luminosa, alterando o ciclo 
biológico do ambiente, causando danos à vida aquática e, conseqüentemente, 
interferindo na cadeia alimentar, uma vez que estes compostos são acumulados em 
organismos vivos (Oliveira et al., 2003; Sousa et al., 2009; Pereira et a., 2010; 
Rabelo et al., 2013). 

Preocupados com a qualidade do ambiente atingido por efluentes coloridos, 
pesquisadores têm encontrado nos microrganismos a versatilidade para catabolizar 
moléculas recalcitrantes. Os processo de biorremediação vêm sendo utilizado com 



mais intensidade, devido à sua capacidade de aplicação em grande escala, com 
custos relativamente baixos. Estes organismos conseguem agir transformando 
compostos orgânicos tóxicos em CO2, H2O e/ou CH4 a custos relativamente baixos, 
por meio de reações enzimáticas (Costa et al., 2009; Vasconcelos, 2010; Tisca, 
2011). 

Do ponto de vista da diversidade microbiológica, o Recôncavo Baiano é uma 
região ainda pouco explorada, tornando importante o isolamento, seleção e 
identificação de microrganismos com aplicação biotecnológica. Entendendo a 
importância dos microrganismos no processo de biodegradação, este trabalho, teve 
por objetivo encontrar leveduras com potencial biotecnológico para a descoloração 
de corantes industriais e avaliar a capacidade de degradação do corante Alaranjado 
G em condições variadas, por leveduras isoladas de vegetação sobre rocha da 
Serra da Penha e Serra da Pioneira, localizadas no Recôncavo Baiano. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Seleção dos Microrganismos 

As leveduras foram isoladas de flores e frutos de vegetação sobre rocha da 
Serra da Penha e Serra da Pioneira. Nas flores, executou-se uma raspagem com 
alça de inoculação esterilizada na região do nectário e posterior conservação em 
tubos de ensaio contendo salina. Os frutos pequenos foram coletados e também 
armazenados em tubos com solução salina. O material contido nos tubos foi 
transferido para placas de Petri contendo o meio de isolamento YMA (extrato de 
levedura 3.0 g.L-1, extrato de malte 3.0 g.L-1, peptona 5.0 g.L-1, glicose 10 g.L-1 e 
ágar 15 g.L-1) (YARROW, 1998), acrescido de cloranfenicol 0,1 mg.mL-1 e pH 
ajustado para 4,0. 

Para a preservação dos microrganismos foi utilizado um método de 
preservação a longo prazo. A criopreservação consiste em manter variados tipos 
celulares a baixas temperaturas, objetivando a redução no metabolismo e danos do 
material biológico (COSTA, 2009). Após o isolamento e purificação, as colônias 
foram transferidas e estocadas em tubos criogênicos de três formas distintas: a 
primeira, utilizando-se apenas GYMP líquido (glicose 2%, extrato de malte 1%, 
extrato de levedura 0,5% e NaH2PO4 0,2%) (ROSA et al., 1995)  e sendo 
armazenada em geladeira, a segunda em GYMP líquido + Glicerol 20% e a terceira 
somente no glicerol a 20% e mantidas no congelador a -10 ºC. 

 
Teste de Biodescoloração 

Os testes de descoloração em meio líquido foram realizados em triplicata em 
fascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo Meio Normal de Descoloração (MND) 
contendo (%): extrato de levedura 0,25; KH2PO4 0,5; MgSO4.7H2O 0,05; CaCl2 
0,013; Glicose 2,0 (Martorell et al., 2012) e diferentes concentrações do corante 
Alaranjado G (100, 200, 250 e 300 ppm). Após crescimento em placas de Petri 
durante 48 horas, um inóculo padronizado com densidade ótica de 0,8 nm foi 
adicionado ao meio MND com corante e, como controle, foi utilizado o mesmo meio 
sem inóculo. Após um período de 24 horas, foram retiradas alíquotas de 2 mL e 



centrifugadas em 5000 rpm por 20 minutos. Foram observados os seguintes 
parâmetros: a coloração do meio, a coloração da biomassa, o pH final e a 
porcentagem de descoloração.  

 
Determinação da Taxa de Biodescoloração 
 
 A taxa de descoloração foi determinada por meio da leitura do sobrenadante 
em espectrofotômetro a 476nm, sendo utilizada a seguinte fórmula:  

 
Onde (A) indica a absorbância do meio não inoculado e (B) indica a 

absorbância residual do meio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 80 isolados testados na concentração de 50 ppm, 45 apresentaram 
capacidade de descoloração do corante Alaranjado G por biossorção, com as taxas 
de descoloração variando de 2% a 95%. Destacaram-se as cepas LSP L3, LSP D1, 
LSP M1, LSP L1 que apresentaram descoloração acima de 80% nas primeiras 48 
horas e o isolado L2 com descoloração de cerca de 91% nas primeiras 24 horas 
(Figura 1). De um modo geral, quanto menor o tempo de descoloração de um 
resíduo têxtil por um microrganismo, maior será sua eficiência na descontaminação 
de ambientes ou resíduos contaminados (Silva, 2009). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Taxas de descoloração (%) do azo corante Alaranjado G a 50 ppm  pelas 
leveduras isoladas de Afloramento sobre Rocha do Recôncavo Baiano durante 120 horas de 
cultivo. 

 
A coloração alaranjada da biomassa dos isolados, após a centrifugação, 

indicou que a descoloração do meio ocorreu por meio do processo de adsorção. A 
capacidade de biossorção de um microrganismo é atribuída a componentes da 
parede celular, que contém diferentes grupos funcionais, como aminas, carboxilas, 
hidroxilas, fosfatos e outros grupos carregados, capazes de causar uma forte 
atração entre o azo corante e a parede da célula (Vitor e Corso, 2008).   
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Os fungos vêm se destacando como organismos adequados para o 
tratamento de efluentes industriais e um dos mecanismos bastante utilizados é o 
processo de biossorção do corante sem a sua degradação, na qual a molécula do 
corante é incorporada a biomassa celular sem gasto de energia metabólica pelas 
células (Peixoto, 2013). 

Os demais isolados apresentaram capacidade de descolorir o corante, 
provavelmente, por meio de biodegradação, uma vez que não apresentaram 
alteração da cor da biomassa. O processo de biodegradação, ou degradação 
enzimática, é geralmente considerado como um fenômeno de transformação de 
compostos orgânicos por microrganismos. A biodegradação fornece fonte de 
carbono e energia para o crescimento microbiano e assume um papel fundamental 
na reciclagem de materiais no ecossistema natural. Os poluentes podem ser 
degradados em moléculas mais simples e não tóxicas (mineralização) ou 
degradados parcialmente (biotransformação) (Das e Charumathi, 2012). 

As taxas de descoloração variaram de 10 % a 98 % após 120 horas. Das 35 
cepas que apresentaram capacidade de biodegradação, 14 isolados se destacaram 
por apresentar taxas de descoloração acima de 95% nas primeiras 24 horas (Tabela 
1). 

 
Tabela 1. Taxas de descoloração do azo corante Alaranjado G pelas leveduras 
isoladas de afloramentos sobre rocha do Recôncavo Baiano. 

 
Código do 

isolado 
24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 120 horas 

LSPi C2 95% 93% 95% 94% 97% 

LSP 34 95% 98% 95% 95% 97% 

LSPi A1 96% 96% 97% 98% 94% 

LSPi C3 97% 95% 93% 97% 95% 

LSPi C4 97% 95% 94% 97% 96% 

LSP 03 98% 98% 97% 97% 97% 

LSP 25 98% 97% 97% 97% 97% 

LSP 31 98% 98% 97% 97% 94% 

OB3 98% 98% 99% 98% 97% 

LR1 98% 99% 97% 97% 97% 

LSP N7 98% 99% 98% 98% 98% 

OB1 98% 99% 99% 99% 98% 

LSP 08 99% 98% 96% 97% 98% 

L1 99% 98% 97% 97% 97% 
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Posteriormente, estes isolados foram testados em concentrações maiores de 
corante, 100, 200, 250 e 300 ppm, durante 24 horas. De acordo com os resultados, 
a cepa LSPi C4 se destacou por manter uma elevada taxa de descoloração, de 90%, 
até a concentração de 250ppm do corante e de cerca de 40% em 300 ppm (Figura 
02).  

Diversos autores relataram que o aumento da concentração reduz 
gradualmente a taxa de descoloração (Yu e Wen, 2005; Qu et al., 2012; Tan et al., 
2013), provavelmente em função da toxicidade dos corantes e/ou dos metabólitos 
resultantes da biodegradação (Wang et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Taxa de descoloração (%) em diferentes concentrações do azo corante Alaranjado G pelas 
leveduras isoladas de afloramento sobre rocha do Recôncavo Baiano. 

 

Embora muito utilizado em processos de biorremediação, a biossorção gera 
um acúmulo de biomassa e formação de lodo que, posteriormente, necessitaria de 
um destino final, provocando um segundo problema de poluição. Por isso, a 
bioprospecção e o estudo da descoloração por leveduras, focados na degradação 
enzimática, vem crescendo nos últimos anos (Alcântara, 2014). 
 

CONCLUSÕES 

 As leveduras isoladas de vegetação sobre rocha no Recôncavo Baiano, 
apresentaram capacidade de descoloração do corante Alaranjado G em menos de 
48 horas, o que confere a elas um bom potencial para utilização em processos de 
biorremediação de corantes têxteis. A cepa LSPi C4 destacou-se devido ao seu 
elevado potencial de biodegradação em elevadas concentrações do corante 
Alaranjado G, e por isso, novos estudos serão conduzidos com esse isolado, com o 
objetivo de otimizar e desvendar os mecanismos enzimáticos envolvidos neste 
processo. 
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Introdução 
 

A Mamoneira (Ricinus communis L.) é uma espécie pertencente a família 

Euphorbiaceae, tem como fruto a mamona ou rícinos e sua nomenclatura popular 

pode se alterar de acordo com o estado ou o país em que se encontra. A mamoneira 

não apresenta grande exigência climática para seu desenvolvimento, fator que 

contribui para uma grande importância sócio- econômica; seu principal produto, o 

óleo de mamona ou óleo de rícino, tem características muito singulares (o que 

assegura sua importância nas indústrias químicas, farmacêuticas e bioenergéticas). 

Ainda é um importante produto na produção de biodiesel, pois é o único óleo vegetal 

que tem uma hidroxila (OH) ligada a uma cadeia carbônica, o que confere uma 

viscosidade, maleabilidade e temperatura características que permitem ao óleo de 

mamona ser o único solúvel em álcool, o que propicia a interação e flexibilidade na 

sua utilização. (BAJAY, 2009). 

O conhecimento da diversidade é de fundamental importância para o 

melhoramento de plantas, pois além de identificar combinações que possam 

expressar elevada heterose, aumenta a perspectiva de seleção de segregantes 

superiores, com a potencialização da variabilidade por meio do cruzamento de 

genótipos divergentes (NETO et al., 2010). 

 A mamoneira é uma planta com grande variabilidade genética. Há variação 

quanto ao porte; à coloração e tamanho da folhagem e do caule; ao formato, 

tamanho, peso e coloração da semente; a cor e ao conteúdo de óleo; e a 



tolerância/resistência a pragas e doenças e a estresse ambiental (apub MACHADO, 

2011). Estudos que tratam da variabilidade genética de Ricinus communis, por meio 

de marcadores moleculares, são encontrados em grande escassez, o que torna 

ainda mais necessário que tais estudos se realizem, visto que é uma espécie de 

grande potencial econômico e por isso são consideradas essenciais no programa de 

melhoramento da espécie (apud MACHADO, 2011). 

Marcadores de DNA são derivados de pequenas regiões do DNA que 

apresentam polimorfismo entre indivíduos de uma espécie. A utilização desses 

marcadores é de fundamental importância para o estudo da variabilidade genética, 

conservação da biodiversidade da espécie e auxílio em programas de 

melhoramento. Dentre as técnicas de marcadores moleculares destacam-se os 

microssatélites ou SSRs (LITT e LUTY, 1989), que são sequências de repetições em 

tandem encontradas no DNA. A identificação dessas regiões é possível após 

amplificação do fragmento de DNA desejado empregando-se um par de iniciador 

específico.  

O sequenciamento do genoma da mamoneira (CHAN et AL., 2010) 

possibilitou a identificação de regiões contendo  Sequencias Simples Repetidas 

(SSRs) e desenho de primer específicos que franqueiam essas regiões. As 

ferramentas de bioinformática tem se mostrado de grande valia para estudos 

genéticos, pois, a partir deles se torna possível encontrar sequências informativas e 

que estejam em condições de serem utilizadas. 

Existem algumas limitações no uso de marcadores SSR, pois a obtenção dos 

primers que serão utilizados na PCR tem um custo elevado e apenas 10% a 20% 

dos primers são informativos. Assim, faz-se necessária a avaliação da qualidade dos 

desenhos dos primers, por meio de softwares específicos que simulam uma reação 

da PCR. Deve se evitar estruturas secundárias nos primers tais como auto 

anelamento, anelamento cruzado, grampos, repetições e pistas, que podem 

acontecer devido a reações intra e intermoleculares. Essas reações podem levar a 

um baixíssimo rendimento do produto da PCR. 

Esse trabalho teve como objetivo a identificação de regiões contendo 

sequências microssatélites no genoma de Ricinus Communis L. e o desenho de 

primers que franqueiam essas regiões.  



Material e Métodos 
 
As Sequências do genoma de Ricinus comunnis depositadas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/wgs/?val=AASG02) foram utilizadas para fins de 

identificação de regiões contendo microssatélite e desenho de iniciadores diretos e 

reversos. As sequências foram utilizadas em formato FASTA. 

A identificação de regiões genômicas, contendo os microssatélites e desenho 

dos primers que franqueiam essas regiões foi realizada por meio do aplicativo web 

Websat (Martins et. al., 2009, http://wsmartins.net/websat/). 

Para o desenho dos pares de iniciadores, os parametros utilizados foram: 

produto final de amplificação apresentando tamanho entre 150 a 300 pb, que é um 

tamanho compatível com eletroforese em géis de poliacrilamida a 7%; Iniciadores 

com 19 a 22 pb; porcentagem de GC variando entre 40 a 60%; e a tm entre 55º a 

62ºC e diferença máxima de 1ºC entre os iniciadores de cada par. Essas análises 

foram realizadas,também, por meio da utilização do sotware WebSat 

A qualidade do desenho dos iniciadores, que franqueiam as regiões 

microssatélites, foi verificada por meio do aplicativo web NetPrimer 

(http://www.premierbiosoft.com/netprimer/ ) que além de confirmar os valores acima 

também acusa a formação de estrturas secundárias (auto-anelamento, anelamento 

cruzado ou formação de grampos), que são indesejáveis se ocorrerem em 

temperaturas próximas das de reação de PCR. 

 
Resultados e Discussão 

 

Foram identificados quarenta e dois lócus SSR para a mamoneira. Para trinta 

desses lócus foi possível desenhar pares de iniciadores (Tabela1), o que representa 

um total de 72%. Esses 30 lócus SSR apresentaram motivos di (20), tri (6), tetra (1) 

e hexa- nucleotídeos (3). Não foram identificados lócus com motivo penta-

nucleotídeo. A porcentagem, de cada tipo dos motivos citado, está representada na 

figura 1. 

A Tm variou entre 55,1 a 60,4, apresentando-se dentro dos critérios 

desejados e a concentração de guanina e citosina, em porcentagem, variou entre 

40% e 60% (Tabela 1). Esses parâmetros são obtidos através da utilização de 



programas de bioinformática, específicos, a fim de que os primers se unam à 

sequência de DNA de interesse (GIRARDON et al,. 2009). 

 

Tabela 1: Caracterização dos pares de iniciadores SSR para mamoneira 

Iniciadores Tm GC% Amplitude do 
fragmento em 

pb 

motivo Avaliação 

F:AGCGTTGCCCTAACAAGAAG  

R:AACGTATGGTGGATTGTCATGT 

59.517 

 59.104 

50 

40,91 

281 (TCT)9 Dimer e 
Hairpin  

F:CTTTCTTCTTCGTTTCCCACA 

R:CTTGTTTGTCCATTTATCAGCC 

 59.341 

 58.629 

42,86 

40,91 

159 (CT)12 Cross Dimer 
-3� 

F:AGAGAGGTAAAAGGGCAGGC  

R:CCCCACAGACAATTCCATTT 

 59.848 

59.647 

55 

45 

300 (GA)11 Dimer; Cross 
dimer - 3�  

F:CCCTTCGTGGTGCTTAAATG 

R:GCGATTCTCATGCCACTTTC 

60.493 

60.754 

50 

50 

258 (AT)33 Dímer - 3� 

F:AAGGAGAATGCTGGGGAGAT 

R:TGGAAGAGTGTCTCGGCTTT 

60. 

59.98 

50 

50 

249 (TA)7 Dimer 

F:ATGTAAAAGCGCATCTCAGG 

R:TGAAAATTGACGGTAGGGAA 

57.99 

58.06 

45 

40 

264 (TA)33 S/E 

F:AGTTGCCTCACGAAATCTTCA 

R:TCGGCTAAGGGAAATAAAAGTG 

59.86 

59.640 

42,86 

40,91 

209 (AT)13 Dimer - 3 

F:TCTTCCCATTCCTCTGCAA 

R:AGCATTCATAAACTGGCCCT 

59.30 

 58.67 

47,37 

45 

254 (AGA)5 Dimer-3 

F:CTTCGGGTTTTCATTCCTCA 

R:GACGCCATCACTATCAACAGTC 

60.04 

59.62 

45 

50 

261 (TA)14 Dímer - 3� 

F:GAACTGCATGTGAAAGGGCT 

R:CACCTCAAAGCACACCGTT 

 60.26 

59.736 

52,63 278 (AGA)6 S/E 

F:TTTCCAGAGGTTCGTGCTTT 

R:TGCTTTGTTGGAGCTTGCTA 

59.85 

59.75 

45 

45 

187 (TC)15 Dimer - 3 



F:TCCATCGTTTCCCTTCTTTC 

R:TCTCACTGGCTTGCATTAAGAT 

59.10 

59 

45, 

40,91 

299 (AT)8 Dimer � 3� 

F:AATTCACCGCCTTAGATTCCT 

R:CAATTCGCAGAAAGCAAACA 

59.10 

59.99 

42,86 

40,0 

288 (TTC)5 Dimer -5� 

Dimer -5� 

F:GGATCTTTTAGTTGGCATTGGA 

R:AATTAGGCGATTGCATTTGG 

60.31 

59.92 

40,91 

40 

244 (AAT)7 Dimer - 5�  

Dímer - 5� e 

3�  

F:GCGCACACACCTCTACAAAT 

R:AATCCCATAATCCGCAACAG 

 58.80 

59.78 

50 

45 

293 (TTTTCT
)3 

Dimer 5� 

F:GGTTTTGGTTGGGTACTTGGT(21) 

R:CTGTGCGTGTCTTATCGGTG(20) 

60 

60.32 

47,62 

55,0 

293 (GAT)5 Dimer 5� 

F:AATTTGTGGTGTTGGGCAAT(20pb) 

R:TTTTGGGGATCAACGAAGAA(20pb) 

60.0 

60.4 

40 

40 

292pb (CT)12 Dimer 3� 

Dimer 5�  

F:CACGCCATTCTTCCTTTGTT 

R:GCATCACCGTTCTGTTCTCC 

60.1 

60.6 

45, 

55 

296pb (TC)16 S/E 

F:CACGCCATTCTTCCTTTGTT 

R:GCATCACCGTTCTGTTCTCC 

60.1 

60.6 

45, 

55 

296pb (CTTTT)
3 

S/E 

F:AACAGCATCATCCATTCCGT  

R:ATGAGTCCAAGAAAGGCGAA 

60.3 

59.8 

45 

45 

216pb (TCC)5 S/E 

F:TGACGAAGAGGTGGAGTGC 

R:GGAGACATATTGCCTTTTAGGG 

59.9 

59.0 

57,89 

45,45 

209pb (TAT)5 Dimers -3� e 

5� 

F:TCAACTGTCGTGGAAACAGG 

R:AGTGGCTCAACACCAACAAA 

59.720 

 
59.187 

50,0 

45 

278pb (GA)11 Hairpin e 
Dimer  

F:CATCCAAGGTTTGAAGGGAA 

R:CCAACGCACACCAAGTAAAA 

59.9 

59.6 

45 

45 

286pb (TC)7  Dimer- 3� 

F:CAAAATCAGCTCCTGCACAA 

R:TGATCCTCTGGCCTTCAATC 

59.9 

60.1 

45 

50 

207pb (TA)9 Dimer 3�-e 5� 
Dimer 5� - 3�  

F:GAGAATGGAAACATTTTGGC 

R:AAAACTCCCTCGCACTCAT 

57.1 

57.3 

40 

47,3 

249pb (AG)8 Dimer 3� - 5�  

F:CTAACCTAGCGTCACCGCA 60.019 57,8 228pb (AT)12 Hairpin e 



R:CGATTAACGAAGGGGAATTG 59.406 45 dimer 5�-e 3 

Dimer 5�-e 3�  

F:CGCTGGATTTGCTTTCTGTT 

R:ATCTTCACTGCATTCCCACC 

60.3 

59.9 

45 

50 

169pb (GAG)5 S/E 

F:AGAATGACACGCAGTTGCAG 

R:AAACCCTCCCATTTCTGAGC 

60.0 

60.4 

50,0 

50,0 

162pb (ATGAT
C)4 

Dímer 3� 

Dimer 3� 

F:CTGCGTGAGGATGACTACGA 

R:AAAGTGTTTTGATTTGCGCC 

60.0 

60.1 

 55,0 

40,0 

260pb (GA)8 Hairpin e 
dimer 3� 

Dímer 3�  

F:CTGGTCTTTGTCGCTGATGA 

R:TATGCCACCATTGCAGAGAG 

59.9 

59.8 

50,0 

50,0 

173pb (TGC)5 S/E 

Tm: temperatura de melting; GC: concentração de Guanina e Citosina; S/E: sem estruturas 

secundárias 

  

 

           Figura 1: Frequência de tipos de motivos SSR em 30 lócus de mamoneira 

 

Um total de onze pares de iniciadores desenhados foi avaliado como 

apropriado (Tabela 2) para síntese e utilização em reações de amplificação do 

genoma da mamoneira, ou seja, 20%. Essa avaliação foi baseada na ausência ou 

presença tolerável de estruturas secundárias nos iniciadores que podem 

comprometer a sua qualidade por interferir no anelamento dos iniciadores ao DNA 

alvo durante a PCR. Essas estruturas são: auto-anelamentos, anelamentos entre os 

pares, grampos, pistas e repetições.  

67% 

20% 

3% 
0% 10% 

Tipos de motivos SSR  

Di-nucleotídeos

Tri-nucleotídeos

Tetra-nucleotídeos

Penta-nucleotídeos

Hexa-nucleotídeos



A figura 2 mostra a formação de uma grande quantidade de dímeros 

(anelamentos, 70%) e a combinação de grampos e dímeros (25%). Apenas 5% 

apresentaram formação de dímeros cruzados e autoanelamento. Todos os 

iniciadores que apresentaram dímeros na estremidade 3� foram desconsiderados 

pois, podem acarretar problemas em sua utilização devido a baixa estabilidade dos 

iniciadores. 

Dentre os iniciadores aprovados houve em alguns casos ocorrência de 
estruturas secundarias, porém as mesmas podem ser tolerâdas.  

 

 

5� - 3� 5�-3� 
F: GCGTTATCAATCTTTTCGGTG R:TATAGCAGGCCAAAGGGAGA 
F: CCACAGCCTCCTCTTCACTC R:TTGGTGGAAATAGTGGGAGC 
F: AGAAGGGGAAAATGGAGGTG R:GGAGAAATCTGTGGTAGCGG 
F: AGAATGCTGTGAAAAGTGCC R:TGAAAAGCACCAAGCAAGAA 
F: AAAGGGAGGGAAGGAAGTGA R:CATCTGCCGGTTCTCCATAC 
F: CACCAAGCACAGTTCACCAC R: ATAAGTTGCTGCTGATGGGG 
F: CAGGGACATAGTCGTCTCTTTA R: CTGGATTCTTGACGTTGCTA 
F: CATACACCCACAAATGAAAGTC R: ATGCCTTTGCGAATCATAAC 
F: GGAGCCTACTCTTGCCCTTC R: AATGTCTGGGCGTAAGCAGT 
F: ACAACCCCAGCCCAAGTAA R: ACACTCGCCGTTTTGTCTCT 
F: CATACACCCACAAATGAAAGTC R: ATGCCTTTGCGAATCATAAC 

Tabela 2. Sequências dos pares de iniciadores SSR selecionados. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusão 

Apesar da presença de um grande número de sequencias repetidas (SSR) 

para mamoneira , existe uma grande dificuldade em encontrar primers que possam 

ser utilizados numa posterior prática de PCR decorrente da possibilidade de 

formação de estruturas secundárias. 



O desenho de iniciadores SSR mostra-se de fundamental importância para 

que se obtenha uma PCR com sucesso, pois apesar do desenho de primers ser um 

trabalho relativamente simples, envolve grandes custos para a posterior otimização 

dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Ricinus communis, Marcadores moleculares, Microssatélites, 

Diversidade genética. 
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Introdução 

O sisal (Agave sisalana) é uma das principais culturas do semi-árido Brasileiro, uma 
vez que ele tolera as condições edafo-climáticas dessa região, caracterizadas pela 
limitada disponibilidade de água e altas temperaturas. Por isso, essa cultura se 
tornou uma importante alternativa para muitas famílias que vivem nessa região e em 
regiões próximas. O sisal é cultivado para produção de fibras lignificadas que são 
utilizadas desde o artesanato até a construção civil. 
 
O Estado da Bahia é o maior produtor da fibra de sisal, com 96,5 % da produção 
nacional (IBGE, 2012). Com base no Levantamento Sistemático de Produção 
Agrícola � IBGE, em 2012 a área plantada no estado com o sisal foi em torno de 
253.059 ha, com uma produção de 242.852 toneladas de fibra de sisal. O 
processamento da fibra de sisal gera 90 % (m/m) de resíduos, entre eles o suco de 
sisal 81 % (m/m). Esses resíduos ainda são pouco aproveitados, embora sejam ricos 
em carboidrato, o suco de sisal, por exemplo, possui em torno de 5,3 % de 
carboidratos solúveis (CAMPOS, 2010). 
 
Os resíduos sólidos (resíduos lignocelulósicos) e líquidos (suco do sisal) proveniente 
do beneficiamento da fibra do sisal são fontes alternativas de carbono de baixo 
custo, abundantes na região nordeste do Brasil e ainda pouco explorados para 



produção de celulase por fungos filamentosos. Considerando o percentual de 
resíduo lignocelulósico descartado durante a produção da fibra de sisal, a produção 
de etanol de segunda geração a partir destes resíduos é uma alternativa a ser 
considerada para a produção deste biocombustível. 
 
A hidrólise da celulose é a etapa inicial do processo de produção do etanol de 
segunda geração, sendo, em geral, feita por celulases produzidas por 
microrganismos. As celulases atuam nas ligações glicosídicas ! (1,4) das 
microfibrilas de celulose, resultando na liberação de oligossacarídeos, celobiose e 
glicose (DILLON, 2004). 
 
A completa degradação da celulose requer ação sinérgica de um complexo de 
enzimas celulolíticas, composto por: endoglucanases - (EC 3.2.1.4) hidrolisam 
randomicamente as ligações glicosídicas da estrutura amorfa da fibra de celulose, 
liberando oligossacarídeos com diferentes graus de polimerização e novos terminais 
redutores e não redutores; exoglucanases - são formadas por duas enzimas 
distintas, a 1,4-!-D-glucana-glucano-hidrolase (EC 3.2.1.74) que libera glicose 
diretamente do polímero e 1,4-!-D-glucana-celobio-hidrolase (EC 3.2.1.91) que 
catalisa a hidrólise dos terminais redutores (enzimas do tipo I) e não redutores 
(enzimas do tipo II) da fibra celulósica e oligossacarídeos em celobiose; !-
glicosidases - (EC 3.2.1.21), hidroliza celobiose e oligossacarídeos solúveis em 
glicose (LYND et al., 2002) 
 
Dentre os gêneros de fungos filamentosos que apresentam bom arsenal enzimático 
para degradar a celulose está o gênero Penicillium sp. Em geral, as espécies desse 
gênero são especialmente boas produtoras de endoglucanases, contudo existem 
espécies que também são boas produtoras de exoglucanase, por exemplo, o 
Penicillium occitanis, que apresentou excelente produção dessa enzima, superando 
o Trichoderma reesei RUT-C30 considerado referência para produção de 
exoglucanase (BHIRI et al., 2010). Além disso, espécies desse gênero também são 
utilizadas no controle biológico, produção de metabólitos secundários, alimentos, 
fármacos (PALLU, 2010).  
 
A restinga é um local favorável para encontrar esses fungos celulolíticos, por ser um 
ambiente hostil, com restrição nutricional e conter muita matéria orgânica de origem 
vegetal disponível. Por isso, pode-se inferir que esses fungos devem competir pela 
celulose, secretando grande quantidade de celulase ou produzindo celulases com 
alta atividade catalítica.  
 
Nesse contexto esse trabalho teve como objetivo isolar fungos filamentosos 
celulolíticos da serrapilheira da Formação Arbustiva Aberta (moita) e da mata 
periodicamente inundada (mata) da restinga de Guaibim, Bahia e avaliar o potencial 
biotecnológico de isolados do gênero Penicillium sp. quanto a produção de 
endoglucanase e exoglucanase utilizando resíduo lignocelulósico de sisal como 
fonte de carbono. 
 
 

 



Metodologia 

 

Obtenção dos microrganismos 

Foram realizadas três coletas de serapilheira na moita e na mata da restinga de 
Guaibim, nos meses de Agosto, Outubro e Novembro de 2012. Em cada formação 
vegetacional foram coletadas amostras compostas de serapilheira em quatro pontos 
denominados Moita Norte, Moita Sul, Mata Norte e Mata Sul. As amostras foram 
acondicionadas em sacos plásticos estéreis e transportadas para o laboratório de 
Biotecnologia Microbiana, na UFRB para posterior manipulação.  
 

Processamento das Amostras 

A serapilheira foi lavada em água destilada, em seguida foi pesada 25 g e 
fracionada em pedaços pequenos de aproximadamente 1 cm². Estes fragmentos 
foram transferidos para um Erlenmeyer de 500 mL, foram lavadas por 15 vezes com 
água destilada mais tween 20 (0,001%) e logo após, mais 5 vezes com água 
destilada. Posteriormente as lavagens, os fragmentos foram triturados no 
liquidificador com 225 mL de solução salina 0,85 % (p/v), sendo obtida a diluição 10-

1. Uma alíquota de 1 mL foi transferida para 9 mL de solução salina 0,85 % (p/v), 
obtendo então a diluição 10-2, esse procedimento foi repetido para obter a diluição 
de 10-3. A partir da última diluição, 1,0 mL foi transferido para três placas de Petri 
contendo meio de sais, suplementado com celulose microcristalina como única fonte 
de carbono. As placas foram incubadas em B.O.D. a 28 °C durante dez dias. Após 
esse período, os isolados foram transferidos para meio de ágar malte 50 % para 
selecionar os diferentes morfotipos. Todos os isolados obtidos foram salvos pelo 
método de Castellani (FIGUEIREDO, 1967) e incorporados ao acervo de fungos 
celulolíticos do Laboratório de Biologia Evolutiva (LABEV) da UFRB. 

 
 

Verificação da produção de endo e exoglucanase utilizando resíduo de sisal 
 
Dentre os diferentes gêneros que foram obtidos com essas coletas, apenas os 
isolados do gênero Penicillium sp. foram utilizados para verificar a produção de 
celulase utilizando resíduo de sisal por meio de fermentação submersa. Um disco de 
15 mm de cada fungo foi transferido para dois Erlenmeyers de 500 mL contendo 120 
mL de solução de sais minerais, constituído por (MANDELS; WEBER, 1969) pH 6,0 
(grama por litro): K2HPO4 2; (NH4)2SO4 1,4; MgSO4.7H2O 0,3; CaCl2 0,3; 
FeSO4.7H2O 0,005; MnSO4.H2O 0,00156; ZnSO4. 7H2O 0,0014; CoCl2 0,0043; 
Extrato de Levedura 3,0 e suplementado com 1,2 g de resíduo de sisal seco e moído 
com partículas de 1 mm. Em seguida os Erlenmeyers foram incubados em agitador a 
28 ºC por 6 dias, a 150 rpm. A cada dois dias foram retirados alíquotas de 2,5 mL, 
centrifugadas a 4500 rpm a 4 °C por 15 minutos e, em seguida, realizadas as 
quantificações enzimáticas de endo e exoglucanase, como descrito por Ghose 
(1987).  
 
 
 



Determinação da atividade de Exoglucanase (FPase) e de Endoglucanase 
(CMCase) 
 

 

A atividade de FPase foi determinada por meio da quantificação dos açúcares 
redutores produzidos durante a incubação da mistura reacional, que consiste em 0,5 
mL do extrato enzimático com 1,0 mL tampão citrato de sódio 50 mM (pH 4.8), 
contendo 50 mg de papel filtro Whatman n°1, a 50 ºC por 60 min (GHOSE, 1987), 
pelo método do Ácido Dinitrosalicílico (MILLER, 1959). A leitura das atividades foi 
realizada em espectrofotômetro a 550 nm e os resultados foram apresentados em 
U/mL onde cada unidade (U) corresponde à quantidade de mmoles de açúcares 
redutores liberados por minuto. 
 
A atividade de CMCase foi determinada por meio da quantificação dos açúcares 
redutores produzidos durante a incubação da mistura reacional que consiste em 0,6 
mL do extrato enzimático com 0,6 mL da solução 2,0 % carboximetilcelulose (CMC) 
em tampão citrato de sódio 50 mM (pH 4.8), 50 ºC por 20 min (GHOSE, 1987), pelo 
método do Ácido Dinitrosalicílico (MILLER, 1959). A leitura das atividades foi 
realizada em espectrofotômetro a 540 nm e os resultados também foram 
apresentados em U/mL. 
 

Resultados e Discussão 

 

Foram obtidos 516 isolados fúngicos celulolíticos da serapilheira de dois ambientes 
diferentes (moita e mata) da restinga de Guaibim. Isolados do gênero Penicillium sp. 
foram os mais representativos em ambos ambientes, totalizando 54 morfotipos. Por 
esse motivo e pelo fato de já existir na literatura estudos mostrando o potencial 
biotecnológico de espécies desse gênero para produção de enzima, eles foram 
selecionados para esse estudo. 
 
Os isolados de Penicillium apresentaram uma maior atividade de endoglucanase 
(CMCase) do que de exoglucanase (FPase) (Figuras 1 e 2). Os isolados que 
apresentaram maior atividade de CMCase (Figura 1) foram: 2PE1MTS, PE2MOS e 
PE4MOS, com uma atividade enzimática de 1,013, 0,935 e 0,804 U/mL, 
respectivamente. Todos eles tiveram o pico de atividade no sexto dia de 
fermentação. Nunes et al. (2011) utilizaram o isolado Penicillium sp. IS-07 em um 
planejamento fatorial, variando concentrações de resíduo de sisal como fonte de 
carbono, o qual apresentou atividade de CMCase de 0,31 U/mL, mostrando que os 
isolados 2PE1MTS, PE2MOS e PE4MOS, obtiveram valores superiores aos 
utilizados no trabalho citado. 
 
Santos (2012) trabalhou com fungos celulolíticos obtidos do solo da Formação 
Arbustiva Fechada da restinga de Guaibim. Com esses fungos foi realizada 
quantificação da atividade de CMCase utilizando papel filtro como fonte de carbono. 
Dois desses isolados (Penicillium sp. IS-15 e IS-06) se destacaram  com uma 
atividade de 2,003 U/mL e 1,701 U/mL respectivamente, no sétimo dia de 
fermentação. Andrade (2013), também trabalhou com fungos celulolíticos obtidos do 



solo da restinga de Guaibim, mas da Formação Arbustiva Aberta (moita e entre 
moita). Com todos os isolados também foi realizada a quantificação da atividade de 
CMCase, utilizando como fonte de carbono o papel filtro. A espécie Penicillium 
guanacastense se destacou apresentando 0,98 U/mL de atividade. 
 
Os isolados com maior atividade de FPase (Figura 2) não corresponderam aos 
melhores produtores de CMCase, sendo os melhores, os isolados 2PE1MOS (0,087 
U/mL), PE15MTN (0,084 U/mL) e PE5MON (0,083 U/mL), estes também 
apresentaram atividade máxima no sexto dia de fermentação. 
 
Em estudo envolvendo a quantificação da atividade de FPase pelo fungo Penicilium 
brasilianum IBT 20888, quando cultivado em biorreator em meio contendo extrato de 
levedura e madeira de pinheiro foi observado valor de 0,59 U/mL de FPase 
(JORGENSEN; OLSSON, 2006).  
 
Andrade et al. (2011) obteve de solo da Formação Arbustiva Aberta da restinga de 
Guaibim, um isolado de Trichoderma sp. IS-05. A atividade de FPase desse isolado 
foi quantificada utilizando farelo de trigo como fonte de carbono. Após a otimização 
da atividade da enzima, atingiu a produção de 1,224 U/mL. Esse é mais um estudo 
que reforça o potencial biotecnológico da micobiota da restinga. Deste modo, este 
trabalho corrobora com outros estudos, onde são observados fungos com potencial 
para a produção de enzimas celulolíticas.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Melhor atividade enzimática de CMCase de todos os isolados do gênero Penicillium sp. utilizando resíduo 
lignocelulósico de sisal como fonte de carbono. 
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Figura 2. Melhor atividade enzimática de FPase de todos os isolados do gênero Penicillium sp. utilizando resíduo 
lignocelulósico de sisal como fonte de carbono. 
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Conclusão 

Os isolados do gênero Penicillium sp., foram promissores na obtenção de enzimas 
celulolíticas, principalmente endoglucanase (CMCase) utilizando resíduo de sisal. 
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Introdução  

O semiárido do nordeste caracteriza-se por apresentar baixa pluviosidade e alta 
evapotranspiração. Diante dessas condições, os principais problemas são a 
escassez de água aliado a salinização e sodificação dos solos através de processos 
naturais resultantes primariamente por manejo inadequado do solo e da água 
(COELHO, 2012).  
 
A salinidade é um dos fatores que mais limita a produtividade na agricultura, devido 
aos efeitos adversos na germinação, crescimento das plantas e produção agrícola 
(MUNNS e TESTER, 2008). A diminuição da produtividade é consequência dos 
acréscimos salinos impostos à cultura, por meio da água de irrigação durante seu 
ciclo (Bezerra et al., 2010).Estima-se que quase 100 milhões de hectares de solos 
sob cultivo são afetados pela alta salinidade (SZABOLCS, 1994; MONTEIRO, 2010). 
O acúmulo de sais no solo acarreta em redução do potencial hídrico do solo, o que 
prejudica a absorção de água pelas plantas. A deficiência na absorção de água, 
associada aos efeitos tóxicos dos sais interfere no processo de embebição das 
sementes, exercendo influência no desenvolvimento normal das plantas 
(REBOUÇAS, et al., 1989).  

Uma das primeiras respostas das plantas ao estresse salino é a redução da 
expansão da superfície foliar, aliado a uma intensificação do estresse (WANG e NIL 
2000). De acordo com Grigore et al., (2011); Matthew e Hasengawa, (2005); 
Hasegawa et al., (2000); Duca e Bârsan, 2001), o estresse salino envolve um 
número de mecanismos tais como: homeostase balanço osmótico, síntese e 
acumulação de muitos osmólitos orgânicos como: prolina, bataina, poliaminas e 
açúcares solúveis (acredita-se ser osmoprotetores), e proteínas, aumento na taxa de 
respiração toxicidade de íons (SUDHIR e MURTHY, 2004), mudanças no 
metabolismo de C e N (KIM et al., 2004), decréscimo na biossíntese de clorofila 
(KHAN, 2002), bem como ineficiência da fotossíntese (MUNNS, 2002). 

Nos últimos anos tem-se dado grande atenção a alternativas ecologicamente viáveis 
visando uma agricultura sustentável com ênfase no uso de microrganismos 
benéficos (PAUL, 2014). Segundo Kavamura (2012), a proteção de plantas contra os 
estresses ambientais pode ser adquirida inoculando-se microrganismos capazes de 
promover o crescimento em condições de estresse ou ainda pode ser de forma 



gênica, por meio da inserção de genes de resistência ao estresse em plantas. O uso 
de bioinoculantes tolerantes ao sal é melhor alternativa para uma agricultura 
sustentável em solos salinos (Barua et al., 2012). 
 
Bactérias diazotróficas apresentam atividade fisiológica benéfica, com importantes 
funções no sistema bactéria-solo-planta, tais como, solubilização de fosfato 
inorgânico, fixação biológica de nitrogênio (FBN) e resistência à elevada 
concentrações de sais. O presente trabalho teve por objetivo selecionar bactérias 
diazotróficas que promovam o crescimento de plantas de feijão submetidas ao 
estresse salino, em condições de casa de vegetação, visando a implantação de 
sistemas de produção agrícola mais sustentáveis, com melhor aproveitamento dos 
recursos naturais. Esse screening deve-se, ao potencial notório desses 
microrganismos no que se referem aos benefícios proporcionados as plantas 
principalmente sob estresses abióticos.  

 

Metodologia 
 
Indução de salinidade 
 
Com base em resultados preliminares definiu-se uma dose de 60 mMol de NaCl que 
corresponde a 6 dS m-1. Tal concentração foi suficiente para causar estresse nas 
plantas de duas variedades de feijão Phaseolus vulgaris L. (BRS Estilo e BRS 
Ametista), respectivamente reportadas como mais e menos tolerantes a estresse 
salino. 
 
O solo foi coletado na área de pastagem do campus da UFRB e analisado para as 
características químicas no Laboratório de Irrigação e Salinidade, da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), em Campina Grande, PB. Para indução da 
salinidade, o solo foi saturado com uma solução contendo água destilada e NaCl na 
concentração supramencionada. Após a saturação, os vasos foram pesados e 
esperou-se um período de 5 a 10 dias até que os mesmos atingissem a capacidade 
de campo, para implantação do experimento. A irrigação foi feita exclusivamente 
com água destilada, para evitar a alteração da concentração de sal no solo. 
 
Obtenção das sementes e preparo do inóculo 

 As sementes de ambas as cultivares foram cedidas pela Embrapa Arroz e Feijão de 
Santo Antônio de Goiás-GO. 
 
Foram avaliados 10 isolados de bactérias diazotróficas, previamente identificados 
como: Enterobacter sp., Cellulomonas homini, Burkholderia cenocepacia, Rhizobium 
sp., Geobacillus sp., Rhizobium miluonense, B. megaterium,  Bacillus safensis e 
mais dois isolados do gênero Bacillus ainda não identificadas ao nível de espécie.  
 
As sementes foram desinfestadas superficialmente e microbiolizadas, sendo imersas 
em uma suspensão bacteriana (Densidade óptica a 600nm= 0,5) que corresponde a 
108 UFC mL-1, por 30 minutos. Em seguida, foram plantadas em vasos plásticos com 
capacidade para 3 kg, contendo o solo com presença e ausência de NaCl. 
 



Delineamento experimental 
 

O experimento foi conduzido em um delineamento experimental inteiramente 
cazualizado com quatro repetições e com o seguinte esquema fatorial: 10 x 2 x 2 + 
2, (10 bactérias; 2 variedades de feijão; presença e ausência de NaCl; 2 
testemunhas ambas sem bactérias com e sem sal). Os dados foram submetidos à 
análise de variância, utilizando o software estatístico Statistical Analysis System 
(SAS). 

 
As plantas foram coletadas após um período de 60 dias e foram submetidas às 
avaliações de comprimento de raiz, massa fresca e seca da raiz.  

Resultados e discussão  

Houve efeito significativo apenas para a interação, cultivar x bactérias (Figura 1). 
 
  

 

Figura 1. Efeito da interação (cultivar x bactéria), referente ao comprimento da raiz 
em (cm) de feijão (Phaseolus vulgaris L.) cultivar BRS Estilo e BRS Ametista, 
submetidas ao cultivo em solo salino e não salino e inoculados com bactérias 
diazotróficas. Letras maiúsculas comparam as variedades e letras minúsculas 
comparam o tratamento com bactérias, respectivamente pelo teste F e pelo teste de 
Scott Knott, ambos 5% de probabilidade.  

Para a cultivar �BRS Estilo�, a inoculação com os 10 isolados bacterianos apresentou 
efeito significativo, com maior comprimento da raiz quando comparado à 



testemunha. As bactérias Rhizobium sp, Rhizobium miluonense, Geobacillus sp, 
Enterobacter sp e duas do gênero Bacillus, estimularam o crescimento das raízes 
nas condições de salinidade aplicadas neste trabalho e, possivelmente, remetem à 
condição de adaptação desta cultivar reportada como tolerante a estresse salino. A 
presença de bactérias diazotróficas foi descrita como responsável pelo estimulo ao 
crescimento de raízes de Phaseolus em diferentes concentrações de NaCl 
(EGAMBERDIE, 2011).  
 
Segundo Davies e Zhang (1991); Zidan et al.,(1992) a inibição do crescimento da 
raiz pela salinidade causa redução na área radicular efetiva e  volume de solo 
explorado. Como consequência dessa situação, o crescimento da parte aérea é 
prejudicado, devido ao decréscimo na absorção e no suprimento de nutrientes 
minerais essenciais e água. 
 
Com relação a cultivar BRS Ametista, as bactérias do presente trabalho não 
promoveram diferenças significativas entre si e não proporcionaram aumento do 
comprimento da raiz quando comparada ao controle. Ressalta-se que esta cultivar é 
reportada como pouco tolerante ao estresse salino.  

Embora exista uma relação entre os elevados níveis de salinidade com a perda da 
população bacteriana na rizosfera e raízes, comprometendo o crescimento da planta 
(SIDDQUI et al., 2003), não podemos inferir que a concentração salina aplicada 
neste estudo tenha interferido na população bacteriana testada, sobretudo quando 
observamos o melhor crescimento de raízes na cultivar BRS Estilo. 

Geralmente a tolerância à salinidade tem sido estudada com base nos mecanismos 
de regulação da homeostase iônica e osmótica. A relação Na+/K+ é usada como um 
índice que permite estimar a toxidez de íon Na+, uma vez que esse cátion inibe a 
atividade das enzimas dependentes de íon K+ (JESCHKE, 1984). Nesse contexto, é 
valido ressaltar que a capacidade de manter uma relação Na+/K+ relativamente baixa 
no citoplasma, e transportar os íons Na+ e Cl- para longe dos sítios do metabolismo 
primário (folhas), são duas condições críticas para que ocorra o crescimento da 
planta em condições salinas (ULLAH et al., 1992; TESTER e DAVENPORT, 2003).  
 
Para a variável massa fresca da raiz houve efeito significativo apenas para as 
interações (cultivar x sal) e (sal x bactéria) (Figuras 2 e 3). 

 



 

Figura 2.  Efeito da interação (cultivar x sal), referente à variável massa fresca da 
raiz em (g) de feijão (Phaseolus vulgaris L.), cultivares BRS Ametista e BRS Estilo, 
submetidas ao cultivo em solo salino e não salino. Médias seguidas por letras 
maiúsculas representam a presença do NaCl e médias seguidas por letras 
minúsculas representam a ausência, ambas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 



Figura 3.  Efeito significativo da interação (sal x bactéria), referente à variável massa 
fresca da raiz em (g) de feijão (Phaseolus vulgaris L.), cultivarrs BRS Ametista e 
BRS Estilo, submetidas ao cultivo em solo não salino e inoculados com bactérias 
diazotróficas. Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste 
de Scott Knott a 5% de significância. 

As cultivares de feijão em estudo comportaram-se, de forma semelhante, ou seja, 
apresentaram menor e maior valor de massa fresca de raiz na ausência e presença 
do NaCl respectivamente. Entretanto, a cultivar BRS Estilo quando cultivada em solo 
salino, apresentou maior tolerância ao estresse salino (Figura 4).  

Na ausência do estresse salino, as cultivares se comportaram de forma análoga não 
diferindo entre si. 

Lima (2008) observou redução da biomassa fresca (parte aérea e raízes), em duas 
cultivares de coentro submetidas a estresse salino. Tal fato pode estar relacionado à  
redução do potencial osmótico da solução do solo, que dificulta a condução da água 
em direção às células (Tester e Davenport, 2003) ou ainda por um suprimento 
inadequado de nutrientes para a planta devido a um desequilíbrio iônico provocado 
pelo excesso de íons Na+ e Cl- (ALBERICO E CRAMER, 1993; TESTER e 
DAVENPORT, 2003). 

Para a interação (salinidade x bactéria), em solo salino, os tratamentos não diferiram 
entre si, diferiram apenas na ausência do NaCl (Figura 3).  
 
O uso de isolados efetivos e eficientes para inoculações em leguminosas, em solos 
salinos, depende do potencial desses em crescer e persistir nessas condições 
(HASHEM et al., 1998). Sendo assim as bactérias que contribuíram para incremento 
de massa fresca da raiz foram: Bacillus safensis, Burkholderia cenocepacia, 
Rhizobium miluonense e Geobacillus sp. que diferiram entre as demais, porém, não 
diferiram entre si.  
 
Ambas as cultivares apresentaram decréscimo de massa seca da raiz, na presença 
do NaCl. Na ausência do sal, observaram-se maiores valores de fitomassa seca de 
raiz. No entanto, as cultivares não diferiram entre si estatisticamente (Figura 5).  

 

 



 

Figura 4. Raiz das cultivares BRS Ametista e BRS Estilo 
submetidas ao cultivo em solo salino. 

 

 

Figura 5.  Efeito da interação (cultivar x sal), referente à variável massa seca da raiz 
em (g) de feijão (Phaseolus vulgaris L.), cultivares BRS Ametista e BRS Estilo, 
submetidas ao cultivo em solo não salino. Médias seguidas por letras maiúsculas 
representam a presença do NaCl e médias seguidas por letras minúsculas 
representam a ausência ambas pelo teste de Tukey a 1% de significância. 

O estresse salino influenciou no crescimento das raízes, mas não influenciou 
no aumento de massa seca. Isso possivelmente está relacionado ao déficit de 
absorção de nutrientes, mesmo na cultivar �BRS Estilo� que mostrou-se tolerante a 



concentração salina aplicada. A alta concentração de Na+ e Cl- compete com outros 
íons nutrientes, como K+, Ca+, N e P, resultando em prejuízo nutricional e, 
consequentemente redução na qualidade e produtividade vegetal (GRATTAN; 
GRIEVE, 1999).  

Em um trabalho realizado por Basso et al., (2012), constatou-se que a maior 
massa seca de raiz proporcionou as melhores produções, mas não garantiu que a 
melhor produção estivesse relacionada a maior massa seca de raiz. Para Medeiros, 
Soares e Guimarães (2005) a compactação do solo e ou substrato, provoca redução 
da porosidade e da aeração diminuindo drasticamente a matéria seca de raiz. 

Conclusões 

A cultivar BRS Ametista apresentou-se sensível a salinidade, quando comparada 
com BRS Estilo, independente da inoculação com as bactérias.  
 
Não houve influencia das bactérias na tolerância a sensibilidade da cultivar BRS 
Ametista. 
 
A cv �BRS Estilo� apresentou-se tolerante a concentração de sal e essa condição 
parece ter sido influenciada pelas bactérias testadas, principalmente na variável 
comprimento da raiz. 
 
Palavras-Chave: bactérias diazotróficas, feijão, tolerância, NaCl 
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Introduction 
 
In the manufacturing of peach palm, large volumes of waste are generated. 
Processing data of peach palm point out that only a palm plant can produce 
approximately 135 ton. month-1 of waste throughout the year (MORAES et al., 
2011). The accumulation of this waste creates environmental problems and also 
the loss of resources, with a significant contribution to the problem of recycling 
and conservation of biomass. Therefore, the use of waste in bioprocesses is a 
rational alternative for the production of substrates because these residues are 
sources for obtaining food, chemical and fuel products, since these 
lignocellulosic materials occupy a prominent place, especially in according to 
their abundance and their renewable nature (REYES et al., 1998).  
 
The xylan is the major constituent of hemicellulose, considerable amounts of 
this biopolymer are found in agroindustrial waste. Its structure is composed of !-
xylopyranose residues linked by !-1,4 linkages, with variable degrees of 
substitution in side chains. Xylan complete breakdown in nature requires the 
action of several enzymes, which are produced by different microorganisms, 
such as bacteria, yeasts and fungi. Some of the enzymes involved in this 
process are: endo-! -1.4 xylanases (EC 3.2.1.8), which make the hydrolysis of 
the ! -1.4 linkages on the main chain of the polysaccharide; and the !-
xilosidases (EC 3.2.1.37), which hydrolyze the xylooligosaccharides to D-xylose 

(SANTOS and HISHII, 2011). 
 
Xylanases have a great number of industrial applications such as: pulp 
bleaching, baking, bioconverting lignocellulosic biomass into simple sugars, 
used as an additive in monogastric feeding and producing various industrial 
chemicals, including biofuels (MARTIN-SAMPEDRO et al., 2011; BAREKATAIN 
et al., 2013; XIN and HE, 2013; OLIVEIRA et al., 2014; PANWAR et al., 2014). 
 
The production of this enzyme from industrial peach palm (Bactris gasipaes 
Kunth) waste can be a way to reduce its final cost, and also reduce the 



environmental problem of disposal of such waste. Fungi tend to easily adapt to 
growth and degradation of the waste, since they are able to synthesize 
enzymes bioconversors easily assimilated compounds for their metabolism 
(PRADEEP et al., 2013). 
 
The two main strategies for enzyme production by microorganisms are solid 
state fermentation (SSF) and submerged fermentation (SmF). The 
differentiation of these two types of processes is the water content present in 
the medium (ROBINSON and NIGAM, 2003). There are plenty of free water in 
the fermentation medium in the SmF. In the SSF the microorganism growth on 
humidified solid substrates and occur in absent of the free water. 
 
Thus, this study aimed to select a filamentous fungus capable of producing 
significant amounts of the enzyme xylanase using peach-palm (Bactris 
gasepaes, Kunt.) waste in solid state fermentation and submerged 
fermentation. 
 
Materials and Methods 
 
Peach-palm acquirement and preparation  
 

The waste, generated from peach-palm (Bactris gasepaes, Kunt.) 
processing, was acquired from the AGROCERES/INACERES Company, 
located in Uruçuca city, Bahia, Brazil. After the waste was washed in running 
water, it was submitted to a dehydration process in a drying chamber with air 
being circulated at 40°C for a 48 hour maximum period. After drying, the waste 
was grinded in a knife mill, packaged in polyethylene bags and stored at a 
temperature between 20°C and 25°C until use. 
 
Chemical and Physico-chemical characterization of peach palm waste 
 
The peach palm waste were analyzed regarding humidity, ash, lipids, protein 
and crude fiber content according to the methodologies established by Instituto 
Adolfo Lutz (IAL, 2008). The total caloric values of the peach palm waste were 
calculated from the centesimal composition data, using the conversion of 
following factors: 9 kcal g-1 lipid, 4 kcal g-1 protein, 4 kcal g-1 carbohydrate. 
The mineral profile of peach palm waste was determined using atomic 
absorption spectrophotometry Perkin-Elmer, model 3030, USA, for Ca, Cu, Mg, 
Zn and Mn, molecular absorption spectrophotometry Varian, series 6345, USA, 
for Fe and flame photometry Micronal, model B-262, Brazil for K. 
 
Fungi acquirement and maintenance 
 

The fungi that were used in this research were made available for use by 
isolating and selecting environmental microorganisms that were collected from 
the southern region of Bahia, these specimens belonged to a collection of 
fungal cultures from the Microbiology laboratory of Agroindustrial at State 
University of Santa Cruz, Bahia - Brazil. The isolates of T. stromaticum were 
acquired from the Almirante Cacau/ M&M Mars collection (Itajuípe, BA) and 
belongs to two different genetic groups: I (643) and II (64 and 113) [11]. All 



isolates were kept for periodic sampling in potato dextrose agar, incubated at 
30°C for up to 6 days and subsequently stored at 4°C until use. 
 
Pre-selection of the fungus for xylanase production 
 

Cultivation in solid medium plates was used to qualitatively analyze 
xylanase production by the staining method with Congo Red in a medium 
containing xylan as the only carbon source (MEDDEB-MOUELHI et al., 2014). 
The degradation capacity of the xylan was verified in the medium by the 
presence of clear zones, indicating hydrolysis halos, around the cultures. The 
enzymatic index (E.I.) of each microorganism was calculated by dividing the 
measurements of the hydrolysis halo with the diameter of the colony after a 24 
hour growth period. Fungi with "1.5 enzymatic indexes were selected and 
forwarded to the fermentation step. 
 
Submerged fermentation (SmF) 
 
Erlenmeyer flasks (125 mL) were used containing 25 mL of Czapek liquid 
medium [NaNO3 (0.3%), KHPO4, (0.1%), MgSO4. 7H2O (0.05%), and KCl 
(0.05%), FeSO4 7H2O (0.001%)], pH 6.0. 10 g/L of dehydrated and grinded 
peach-palm waste was added to each flask as a carbon source. The medium 
was sterilized in an autoclave at 121°C for 15 minutes and subsequently 
inoculated with 106 spores/mL (JOSHI and KHARE, 2011). Incubation was 
performed at 30°C under agitation in a shaker (150rpm), for up to 9 days. Every 
24 hours, aliquots of fermented material were removed which were then 
vacuum filtered in Whatman filter paper n°1 in order to obtain a crude limpid 
extract. 
 
Solid State Fermentation (SSF) 
 
Erlenmeyer flasks (125 ml) were used, 2.5g of dehydrated peach-palm waste 
were added and then humidified with MSS-1 salt medium [NaNO3 (0.3%), 
KHPO4, (0.1%) MgSO4. 7H2O (0.05%), and KCl (0.05 %), FeSO4 7H2O (0.001 
%)], pH 5.0, at a ratio of 2 mL/gds. The medium was sterilized in an autoclave 
at 121°C for 15 minutes and subsequently inoculated with 106 spores/g [13]. 
Incubation was performed at 30°C for 6 days in static cultivation. The cultivation 
was resuspended with the addition of sterile distilled water at a liquid/solid ratio 
of 10 mL/g of dry initial substrate and agitated in a shaker at 150 rpm for 30 
minutes, after that, the material was filtered in 4 layers of gauze and the 
supernatant centrifuged at 12,000 g at 4°C for 15 minutes in order to obtain a 
crude limpid extract. 
 
Xylanase activity 
 
Xylanase activity in the obtained extracts was measured through the 
determination of reducing sugars as produced by the DNS method [14]. 
Spectrophotometric readings were performed at 540 nm. One unit of xylanase 
activity was defined as the amount of enzyme which is able to release 1#mol of 
reducing groups per minute.  
 



Results and discussion 
 
We tested 25 fungi filamentous on plates containing 0.5% xylan as substrate. 
We selected 4 filamentous fungi the Penicillium genus (P. notatum, P. 
canescens, P. jathinellum, P. simplicissimum,) and 4 of Trichoderma genus (T.  
deliquecens, T. stromaticum 064  and T. stromaticum 113 and T. stromaticum 
643) for cultivation in SSF and SmF using as substrate the residue of peach 
palm (enzymatic index " 1.5). 
 
The xylanase activity when used SmF were much lower than the values found 
in the culture extract with SSF for all isolates, representing 1.2 to 9% of the 
values of activities obtained by the same crops in SSF (Table 02). Other studies 
(DATTA and SHAH, 2005; AGNIHOTRIET al, 2010) revealed that the xylanase 
production by SSF is typically much larger than SmF, possibly due to the 
cultivation of this way resemble the conditions under which the most of the 
microorganisms growing in nature and due to less dilution of the enzymes in a 
medium with low water content (ROBINSON and NIGAM, 2003). 
 
The proposed residue seems to have favored the production of xylanase 
enzyme due to its rich mineral composition and limited by easily fermentable 
nutrients, leading the fungi to produce enzymes for energy through the complex 
carbohydrates breakdown such as hemicellulose (Table 01). 
 
Also the SSF method have been favored by the wealth of peach palm fibers 
(29.9 g * kg-1) which results in a porous agglomeration of its particles after 
drying and maceration. This type of clustering provided without promoting 
humidification of the compression means, which probably favored its aeration 
and allowed greater accessibility to the substrate 
 
A range of studies demonstrates the feasibility and the best techniques for the 
use of lignocellulosic residues in SSF. For exemple, the studies of Azin et al., 
(2007) Sadaf and Khare, (2014) which optimized the production of xylanase by 
Trichoderma longibrachiatum and Sporotrichum thermophile using the mixture 
of wheat bran and wheat straw, and Jatropha pie. This technique has the 
advantages of low initial investment cost of deployment, simplicity with high 
process volumetric productivity (SINGHANIA et al., 2010). In addition, the low 
moisture content of the substrate also reduces the problem of bacterial 
contamination, since many bacteria are unable to grow under these conditions 
(SHAH and DATTA, 2005). 
 
Nonetheless, most producers of xylanase producing this enzyme using pure 
substrates with high cost and submerged fermentation technique (SMF) (almost 
90% of the total xylanase sales worldwide) (POLIZELI et al., 2005). An 
alternative to this problem would be a narrowing between research centers and 
industries, as well as intensification of joint studies of cost and production 
optimization that would accelerate the introduction of these techniques on the 
market, which probably lead to cost reduction with consequent increase in 
enzyme consumption in industrial processes. 
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Figure 01 - Xylanase production by different filamentous fungi using peach palm 

waste and CZAPEC medium. A) SmF; B) SSF. PN: Penicillium notatum, 
PC: Penicillium canescens, PJ: Penicillium jathinellum, PS: Penicillium 
simplicissimum, TS113: Trichoderma stromaticum 113, TS643: 
Trichoderma stromaticum 643, TS064: Trichoderma stromaticum 064, TD: 
Trichoderma deliquecens. Averages of three experiments followed by 
different letters differ statistically p $ 0.05. 
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The T. stromaticum 064 (Figure 01 A e B) was the best producer of xylanase 
enzyme using the peach palm waste in both SmF (50.00 U / mL extract) and in 
SSF (551.5 U / g of solid substrate) (Table 02; Figure 02).  
 
Table 01 - Composition of the peach palm waste  

Components  
Energy  219.65 Kcal*kg-1 

Macronutrients 
Teor (g*kg-1) 

Humidity 11.91 ± 0.03 
Protein  7.19 ± 0.02 
Ash 5.13 ± 0.02 
Lipids  1.53 ± 0.01 
Carbohydrates * 44.28 
Crude fiber 29.9 ± 0.05 

Micronutrients  
Teor (mg*kg-1) 

Nitrogen 17.14 ± 0.01 
Potassium 30.18 ± 0.03 
Match 1.91 ± 0.01 
Calcium 6.11 ± 0.01 
Magnesium 4.34 ± 0.02 
Iron 161.23 ± 0.03 
Zinc 62.32 ± 0.01 
Copper 15.65 ± 0.01 
Manganese 87.13 ± 0.01 

* Carbohydrates were calculated by difference; Analyses carried out in 
triplicate. 

 
 

 
Figure 02 - A) Peach palm waste (crushed and dehydrated), B) T.stromaticum 
064 growth on agar Saboroud and C) T. stromaticum 064 growth on peach 
palm waste. 
 
The T. stromaticum xylanase activity in SSF was a greater than 11 times that 
found in the cultivation of SmF. There are reports in the literature that the fungi 
of the genus Trichoderma are responsible for the production of a wide range of 
enzymes, especially lignocellulolytic enzymes which are involved in the 
breakdown of agricultural wastes (DE SOUZA et al., 2006; CASAS-FLOWERS 
and MONFIL, 2014). 
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These fungi has been extensively studied as an antagonist to Moliniophtora 
perniciosa, agent of witches cocoa (Theobroma cacao) (DE SOUZA et al., 
2006; LOGUERCIO et al, 2009), however  this is the first report of xylanase 
production. 
 
The search and knowledge of new microorganisms that produce xylanase with 
potential biotechnological application is very important. because each 
microorganism has unique characteristics and the unique genome and different 
skills desirable from the industrial point of view (SOUZA et al., 2008). However, 
due to differences in physiological nature, nutrition and biochemistry of 
microorganism selected the medium composition factors and growth 
environment should be investigated (PRAKASHAM et al, 2005; LAKSHMI et al, 
2009). 
 
Conclusion 
 
These work demonstrated the potential application of the peach palm waste as 
sole substrate for the xylanase enzyme production by solid state fermentation. 
The potential of industrial application of T. stromaticum is due to the fact that it 
produced significant amounts of xylanase in the culture in conditions and 
extraction still not optimized. 
 
Keywords: biodegradation, xylanase, peach palm waste, filamentous fungi . 
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Introdução  
 
O uso de produtos naturais pela humanidade, no tratamento de diversas 
enfermidades, acontece desde os primórdios, pois os saberes populares fazem parte 
de uma determinada cultura que é transmitida entre gerações (OLIVEIRA; ARAUJO 
2007).  Estudos mostram que cerca de 80% da população brasileira utiliza produtos 
naturais, seja para cura ou prevenção (FERNANDES; SOARES et al, 2012). Com o 
intuito de regulamentar a utilização popular dessas plantas surgiu a Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi aprovada através do decreto 
presidencial Nº. 5.813, de 22 de junho de 2006, com objetivo de assegurar a 
população, acesso seguro e racional as plantas medicinais e fitoterápicos, além de 
criar mecanismo de incentivo a pesquisa de plantas medicinais e manter o 
conhecimento das comunidades tradicionais e indígenas vivas (BRASIL, 2006). 
 
O Brasil é um país que se destaca pela biodiversidade de espécies vegetais, 
estimando-se que cerca de 20% das espécies totais do planeta são de posse do 
território brasileiro (BRASIL, 2006). Dentre essa diversidade, encontra-se a família 
Solanaceae que apresenta 92 gêneros e cerca de 2300 espécies. O gênero Physalis 



é um representante dessa família que apresenta importância no ramo econômico, 
alimentício e terapêutico, sendo seu fruto utilizado na fabricação de polpa e doces. 
Isso ocorre devido à facilidade de cultivo, bem como boa adaptação climática 
(MUNIZ; KRETZSCHMAR; RUFATO, 2011). Geralmente, espécies desse gênero 
crescem como plantas silvestres nas zonas tropicais da América, sendo originária da 
Amazônia e países Andinos como: Colômbia, Peru e Equador, algumas variedades 
são cultivadas na América, Europa e Ásia (MUNIZ; KRETZSCHMAR; RUFATO, 
2011). A Physalis angulata é nativa do Brasil, cresce de forma ereta, ramificada e 
seu fruto é protegido por uma folha em formato de balão. É conhecida popularmente 
como: bucho-de-rã, joá-de-capote, camampu, mata-fome, bate-testa e balão-rajado 
(THOMÉ; OSAKI, 2010). 
 
Com os avanços tecnológicos e aumento do interesse dos pesquisadores 
empesquisar sobre a utilização das plantas medicinais, tem crescido a 
recomendação do uso das mesmas, pelos profissionais da saúde, com fins curativos 
(ARNOUS et al, 2005). Dessa forma, é de fundamental importância estudar os 
constituintes das plantas para contribuir com desenvolvimento de fármacos, tendo 
em vista que muitos medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico utilizam 
fármacos sintetizados a partir de compostos naturais bioativos (BRAZ, 2010).   
 
Segundo Tomassoni e colaboradores (2000) o gênero Physalis é considerado o 
mais evoluído da família, devido à presença de metabolitos polioxigenados.  
Espécies desse gênero destacam-se pela abundante produção de vitaesteróides. 
Além disso, Physalis possui em sua composição metabólitos como: quercetina, 
rutina, ácido ascórbico, carotenoides e alcaloides. Em estudo realizado por Ariati e 
colaboradores (2012) foi possível detectar a presença de saponinas, flavonoides, 
taninos em extratos de Physalis peruviana e Physalis pubescens.  
 
Os metabolitos secundários desempenham importante papel na atividade biológica 
das espécies de Physalis como: antimicrobiana, antitumoral, imunoduladora, 
antiinflamatória, tripanossomicida (TOMASSONI; BARBI et al, 2000). Entre os 
metabolitos encontrados nesse gênero destacam-se esteroides (!-sitosterol, 
estigmasterol, campestrol, 24-metileno-colesterol), ácidos graxos de cadeia linear, 
ácido ascórbico, alcaloides, fisalinas e os flavonoides (canferol, rutina e quercetina). 
Esses últimos apresentam-se de forma abundante nos vegetais, além de 
representarem um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados, 
possuindo ampla distribuição no reino vegetal (SUANAZZI, 2000). Os flavonoides 
desempenham funções importantes nas plantas, protegendo contra microrganismos, 
herbívoros, e também influenciando no crescimento do vegetal (NEGAI, 2012). 
 
Nesse contexto Fumagali e colaboradores (2008) afirma que esses metabolitos 
secundários são produzidos pelas plantas e atualmente também podem ser 
denominadas como princípios ativos, proporcionando poder medicinal às estas 
plantas. Bezerra (2008) também afirma que o metabolismo primário é essencial para 
o desenvolvimento do vegetal, diferente do metabolito secundário que está ligado à 
sobrevida do vegetal e perpetuação de sua espécie no ecossistema. Além disso, 
esses metabólitos são produzidos de forma ampla e diversificados em cada espécie 
vegetal (BEZERRA, 2008). Sabe-se que os metabolitos secundários são produzidos 
pelas plantas, quando as mesmas são expostas a estresse (SUANAZZI, 2000).  
Gobbo e Lopes (2007) descrevem que diversos fatores podem alterar a taxa de 



produção dos metabólitos secundários, os autores ainda afirmam que fatores 
mecânicos aos quais as plantas estão susceptíveis, tais como ferimentos podem 
elevar a taxa de produção dessas substâncias protetoras.  
 
Ferreira e colaboradores (1997) define o termo radical livre como uma molécula 
altamente reativa, que possui elétrons desemparelhados em sua camada de 
valência. Os mesmos são reativos e instáveis, por isso participam de reações com 
substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, proteínas, lipídeos, carboidratos, 
particularmente moléculas importantes nas membranas celulares e ácidos nucléicos 
Esse evento relaciona-se ao estresse oxidativo que resultam em lesões teciduais 
(SCHNEIDER et al, 2004). Na atualidade estudos mostram o papel dos radicais 
livres e outros oxidantes como responsáveis pelo envelhecimento, pelas doenças 
autoimunes e doenças infecciosas e/ou inflamatórias e pelas doenças 
degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares, hepatopatias, catarata, 
declínio do sistema imune e disfunções cerebrais (PEREIRA; CARDOSO, 2012). 
 
Os flavonoides são substâncias químicas que se apresentam de forma abundante 
nos vegetais, além disso, representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 
diversificados, possuindo ampla distribuição no reino vegetal (SUANAZZI, 2000).  
Estudos mostram que os flavonoides possuem estrutura favorável no que diz 
respeito ao sequestro de radicais livres. Essas espécies reativas estão relacionadas 
a diversas patologias neurodegenerativas (FERREIRA  et al., 1997) e para combater 
o estresse oxidativo, são utilizados agentes antioxidantes que atuam inibindo os 
radicais livres, além de complexar metais ( OLIVEIRA et al, 2009). Nesse contexto 
pode-se destacar a importância de pesquisas voltadas para substâncias de origem 
vegetal com propriedades antioxidantes, principalmente compostos fenólicos, pois 
investigações tem comprovado sua atividade antioxidante em espécies do gênero 
Physalis (PEREIRA; CARDOSO, 2012). 
 
Um grande problema na pesquisa de plantas medicinais cultivadas é a 
contaminação por insetos e pragas. Segundo Muniz (2011) Os principais insetos 
identificados no cultivo de Physalis são, na sua maioria, os que atingem também a 
cultura do tomate. As pragas que atingem a Physalis com frequencia são: a broca 
pequena, mosca branca e ácaros. Outra opção interessante para combater essas 
pragas é a pulverização de uma solução de Óleo de Nim, que proporciona excelente 
resultado, afastando insetos que prejudicam a Physalis. 
 
Segundo Neves e colaboradores (2003) o uso indiscriminado de fertilizantes e de 
agrotóxicos desencadeiam problemas, pois contaminam o solo e os recursos 
hídricos como os aquíferos, lagos e rios, além de causarem danos à população. As 
práticas agrícolas são dependentes da descoberta e uso de controles químicos de 
insetos e pragas. Isso remete a contaminação do meio ambiente de forma crescente 
aumentando devido ao constante uso na tentativa de erradicação de várias pragas e 
proteção de colheitas agrícolas. Nesse sentido novas pesquisas estão sendo 
desenvolvidas com objetivo de desenvolver novos produtos pesticidas com base em 
produtos naturais, além disso, os registros de novos inseticidas sintéticos têm se 
tornado mais restritos e rigorosos.  
 
Forim e outros (2010) afirmam que o Nim, Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae), 
planta de origem indiana, é uma fonte promissora de inseticidas orgânicos. Pois 



apresenta relativa seletividade a insetos considerados pragas agrícolas. Dessa 
forma seus produtos vêm sendo recomendados por diversos programas de manejo 
integrado de controle de pragas ao redor do mundo (FORIM et al., 2010). Os 
extratos de Nim atua provocando distorções na metamorfose, inibe o crescimento, 
malformação, redução da fertilidade e morte, principalmente de certos artrópodes 
que ingerem ou entram em contato com substratos tratados. Sua principal vantagem 
relaciona-se a largo espectro de ação, além disso, é compatível com outras formas 
de manejo, não apresenta ação fitotóxica, é praticamente atóxica ao homem e não 
agride o meio ambiente (Neves et al., 2003). 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante em extratos 
metanólicos de folhas de Physalis angulata que foram submetidas a tratamentos 
com Nim 0,5% e 1%. Além disso, buscou-se averiguar possíveis variações da 
atividades mencionadas, comparando-as através do controle.  
 
Metodologia  
 
Os materiais vegetais utilizados foram submetidos a tratamentos com Nim (A. indica) 
em concentrações de 0,5% e 1%, também foi utilizado o material controle, o qual 
durante seu cultivo não foi aplicado o inseticida natural. As folhas foram submetidas 
à secagem em estufa a 60 ºC, posteriormente foram pulverizadas. Para obtenção 
dos extratos, foi utilizada proporção metanol " água (80:20) através de refluxo por 40 
minutos.  
 
Avaliação da atividade antioxidante 
 
Para avaliação da atividade antioxidante foi empregada à metodologia de sequestro 
de radical livre 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) proposta por Malterud (1993). 
Inicialmente foi preparada uma solução de DPPH. concentrada, utilizando 45 mg de 
DPPH e 100mL de álcool metílico. Foi usada alíquota de 10 mL do concentrado para 
o preparo de uma nova solução de 45 µg/mL, posteriormente as soluções foram 
armazenadas sob refrigeração e ao abrigo da luz.  
 
Para determinação da concentração efetiva para 50% dos radicais livres DPPH� 
(CE50) foram utilizadas concentrações no intervalo de 16 mg/mL à 1 mg/mL para os 
extratos metanólicos (folha 1%, folha 0,5% e folha controle). O padrão propilgalato 
foi utilizado como controle positivo da reação em concentração de 5mg/mL.  
 
Alíquota de 50 µL das amostras foram adicionadas a 3 mL de DPPH, o mesmo 
procedimento foi realizado com o padrão. A análise da reação foi feita com auxílio de 
espectrofotômetro, sendo a leitura realizada em comprimento de onda (#) de 517nm. 
A primeira leitura foi feita com a cubeta contendo somente a solução do DPPH�, 
sendo a segunda leitura realizada após 15 minutos de reação. Todos os testes 
foram realizados em triplicata em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Com 
auxílio do programa Microsoft Excel foram traçados os gráficos, correlacionando as 
concentrações das amostras versus os valores das médias de % de DPPH� 
sequestrado. 
 
 
 



Resultados e discussão 
 
O teste de atividade antioxidante fotocolorimétrico de DPPH (2,2-difenil-1- 
piricrilhidrazila) consiste na absorção do radical DPPH. na faixa de absorbância de 
517 nm em espectrofotômetro. Sendo assim, é necessário o monitoramento da 
absorbância inicial e final, pois ao adicionar a amostra em solução de DPPH. (Cor 
Roxa - Figura 1a) ocorre mudança de coloração (amarelo) levando a redução da 
absorbância indicando a transferência do elétron do radical hidrogênio. A partir 
desse parâmetro pode-se avaliar o potencial da amostra em sequestrar o radical 
livre. Os resultados expressos em EC50 determinam quantidade de antioxidantes 
necessária para diminuir em 50% a concentração inicial de DPPH da solução. 
Quanto menor o valor do EC50 melhor será atividade do extrato em sequestrar os 
radiais livres, em contrapartida se o EC50 encontrado for elevado, menor será sua 
atividade antioxidante (ANTOLOVICH et al 2002; LIMA et al, 2008; COSTA et al, 
2010). 
 
Figura 1- Cubeta com DPPH� (a) e cubeta com DPPH� e amostra após 15 minutos 

(b). 
 

    .  
     Fonte: AUTORA, 2105 

 
As amostras submetidas à avaliação antioxidante pelo método de DPPH em 
concentração de 15mg/mL mostraram sequestro de radiais livres acima de 90%, os 
resultados obtidos foram: 98% para folha controle, 95% de sequestro de radicais 
para o extrato da folha com tratamento de 0,5% de Nim e 92% para folha com 
tratamento de 1% de Nim. Os resultados foram obtidos através dos cálculos das 
absorbâncias, posteriormente foram traçados os gráficos e realizadas as regressões 
lineares para obtenção da concentração efetiva (CE50) de cada amostra analisada. A 
folha controle apresentou CE50 de 7,5 mg " mL, já a folha 0,5% CE50 de 7,1 mg" mL e 
a folha 1% apresentou CE50 de 7,7 mg " mL.  
 
Estudos desenvolvidos por Lima e colaboradores (2012) mostram que frutos de 
Physalis peruviana apresentam atividade antioxidante significativa no início de sua 
maturação. Além disso, Frankel (1993) afirma que diversos fatores podem influenciar 
na atividade antioxidante dos vegetais como: fatores genéticos, condições 
ambientais, além do grau de maturação, variedade da planta pelo solvente e a 
técnica de extração empregada. 
 



Santos e colaboradores (2003) descrevem que substâncias fenólicas são potentes 
antioxidantes, pois suas estruturas apresentam esqueleto carbônico que favorecem 
a estabilização de radicais livres. Estudos mostram que espécies reativas 
denominadas de radicais livres são formadas durante os processos metabólicos ou 
são provenientes de fontes exógenas. Essas substâncias reativas são responsáveis 
por diversas patologias como: Parkinson, acidente vascular cerebral, doença de 
Alzheimer, esclerose múltipla, catarata e câncer (FERREIRA et al., 1997). Cerqueira 
e colaboradores (2007) relatam que administração de antioxidantes em grupos que 
apresentem deficiência plasmáticas inadequadas destes micronutrientes, são 
eficazes na prevenção de doenças crônicas relacionadas ao estresse oxidativo. O 
autor também descreve que o uso de antioxidantes está associado a um 
envelhecimento saudável e à longevidade funcional.  
 
Conclusão  
 
O presente estudo permitiu avaliar a influência do uso de inseticida natural (Nim) no 
cultivo em Physalis angulata, pois se sabe que diversos fatores influenciam na 
produção de tais substâncias. Além disso, foi possível estimar a concentração de 
extrato capaz de sequestrar 50% dos radiais livres. Com base nos resultados 
encontrados foi possível observar as propriedades antioxidades dessa espécie. 
 
Nesse contexto percebe-se a importância de estudos com extratos de Physalis com 
objetivo de verificar se substâncias presentes nos mesmos podem contribuir com 
sua ação antioxidante atuando em doenças que se relacionam com os processos 
oxidativos e formação de radiais livres.  
 
Ao analisar a influência do Nim no potencial de sequestro de radiais das folhas de 
Physalis pode-se perceber que não houve variação significativa entre as amostras. 
Sendo assim, outros testes devem ser realizados com objetivo de analisar a 
interferência de produção dos metabolitos secundários nesse gênero ao aplicar o 
inseticida natural no processo do cultivo.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Caatinga é um dos biomas mais ricos do estado da Bahia, apresentando 

elevada diversidade de espécies e altos índices de endemismo (SAMPAIO et al., 

2002). A família Cactaceae conta com 124 gêneros e aproximadamente 1.440 

espécies (HUNT et al., 2006). As cactáceas apresentam grande potencial como 

fonte de substâncias de uso medicinal, cosmético e alimentício (BIAVATTI et al., 

2007). 

Cereus jamacaru DC. popularmente conhecido como mandacaru, é um 

cacto colunar característico da região semiárida do Brasil (BRAUN et al., 2013). 

Na Bahia, o estudo mais recente citando o uso de cactáceas na medicina popular 

registrou a utilização de chás das raízes de Cereus jamacaru para tratar 

infecções urinárias (ANDRADE, 2008). No Brasil existe atualmente um 

medicamento fitoterápico composto registrado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) com a espécie Cereus jamacaru, sendo utilizado para o 

tratamento do climatério e outros cinco medicamentos a partir de outras espécies 

do gênero (C. grandiflorus, C. hildemanianus e C. peruvianus) (BRASIL, 2013). 

É notável o grande desenvolvimento do uso de plantas medicinais em 

várias áreas, tanto como medicamentos fitoterápicos e fonte de fármacos 

(ALVES, 2010). Muitos são os trabalhos publicados no mundo sobre estudo 

farmacológico de plantas buscando atividade antinociceptiva. O termo 

nocicepção está relacionado com o reconhecimento de sinais dolorosos pelo 

sistema nervoso, que formulam informações relacionadas à lesão (KLAUMANN 

et al., 2008). 



Embora o número de pesquisas sobre plantas com atividades anti-

inflamatórias tenha crescido ao longo dos anos, somente em 2005 foi 

desenvolvido o primeiro anti-inflamatório fitoterápico brasileiro, conhecido como 

Acheflan®, a partir do óleo essencial de Cordia verbenacea, eficaz no tratamento 

de contusões, tendinite e reumatismos (MICHIELIN, 2009). A inflamação é uma 

resposta não específica da microcirculação do tecido lesionado provocado por 

estímulos biológicos, físicos, químicos ou pela combinação destes (NATHAN, 

2002). 

Resultados ainda não publicados, de trabalhos em andamento do nosso 

grupo de pesquisa (Grupo de Pesquisa em Química de Produtos Naturais e 

Bioativos / Farmacologia de Produtos Naturais), indicaram que os extratos brutos 

metanólicos da raiz da espécie Cereus jamacaru apresentaram ação 

antinociceptiva, anti-inflamatória e antimicrobiana. Levando-se em consideração 

que são escassos os trabalhos científicos sobre o uso medicinal de espécies da 

família Cactaceae, justifica-se a importância de avaliar a atividade biológica das 

frações clorofórmica e hidrometanólica oriundas do extrato bruto de C. jamacaru, 

averiguando as atividades antinociceptiva e anti-inflamatória através dos testes 

da formalina e edema de pata induzido pela carragenina. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 COLETA DO MATERIAL BOTÂNICO 

 

A coleta do material botânico foi realizada na zona rural do município de Feira 

de Santana (12º12�32,9�S e 38º55�59�W) em abril de 2014. Esta espécie foi 

previamente identificada conforme exsicata depositada no Herbário da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 

2.2  OBTENÇÃO E PROCESSAMENTO DO EXTRATO BRUTO 

 

As raízes da espécie selecionada foram colocadas para secar à temperatura 

ambiente, ao abrigo da luz, sendo posteriormente pulverizado em moinhos de 

facas. O material pulverizado foi submetido à extração, três vezes consecutivas, 

por maceração com metanol em recipientes de vidro. Os extratos brutos foram 



concentrados em evaporador rotatório e o resíduo de solvente foi retirado por 

evaporação em capela de exaustão. 

 

2.3 FRACIONAMENTO DO EXTRATO BRUTO 

  

O extrato metanólico da raiz de C. jamacaru foi fracionado por partição 

líquido-líquido para obtenção das frações. 20g do extrato metanólico bruto foi 

ressuspenso em metanol:água (7:3) e extraído com clorofórmio para obtenção 

da fração clorofórmica (FC) e fração hidrometanólica (FHM), visando uma semi-

purificação das substâncias através de suas polaridades. 

 

3. ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

3.1 ANIMAIS UTILIZADOS 

 

Os testes biológicos foram realizados no Laboratório de Farmacologia 

localizado no Biotério Central da UEFS, que forneceu os camundongos machos 

adultos (25 a 30g) utilizados como cobaias. A sala foi mantida a uma temperatura 

de 20 a 22º C e com ciclos de 12 h claro / 12 h escuro, de acordo com os padrões 

recomendados para roedores (GHIRALDINI, 1995; MERUSSE; LAPICHICK, 

1996). As gaiolas com os animais foram transferidas para a sala de 

experimentação, onde foram realizados todos os experimentos, com pelo menos 

uma hora de antecedência à execução dos mesmos, a fim de promover uma 

adaptação do animal ao novo ambiente e evitar possíveis alterações fisiológicas 

e comportamentais decorrentes do estresse causado pela remoção e manuseio 

dos animais. 

Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente 

aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA/UEFS, protocolo n° 

003/2014. 

3.2 TESTE DA FORMALINA 

 

Para este teste foi utilizado cinco grupos com oito camundongos cada. Os 

animais receberam o tratamento com três doses das frações clorofórmica e 

hidrometanólica do extrato da raiz de Cereus jamacaru (75, 150 ou 300 mg/Kg, 



via oral), um grupo controle recebeu o veículo e outro grupo foi tratado com 

morfina (10mg/Kg), que funcionou como padrão. Decorridos 60 minutos, os 

camundongos receberam 20µL de formalina (2,5% formaldeído em solução 

salina) a qual foi injetada na região subplantar da pata posterior esquerda. 

Depois da injeção de formalina, os animais foram colocados em caixas 

individuais de observação e o tempo gasto, em segundos, na lambida da pata 

injetada foi considerado indicativo de nocicepção. A primeira fase da resposta 

nociceptiva normalmente ocorre entre 0-5 minutos e a segunda ocorre de 15-30 

minutos após a injeção de formalina (HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

 

3.3 TESTE DO EDEMA DA PATA INDUZIDO POR CARRAGENINA 

 

Para realização do teste do edema de pata induzido pela carragenina foi 

utilizado cinco grupos com oito camundongos. Os animais receberam os 

tratamentos com as frações clorofórmica e hidrometanólica do extrato da raiz de 

Cereus jamacaru (75, 150 ou 300mg/Kg) veículo (v.o.), e o outro grupo dos 

animais foram tratados com indometacina (10 mg/kg). Após 60 minutos os 

animais receberam 50 !L de carragenina (2,5% diluída em solução salina) a qual 

foi injetada na região subplantar da pata posterior esquerda, e igual volume de 

solução salina (NaCl a 0,9%) na pata posterior direita (NSONDE NTANDOU et 

al., 2010). Em seguida o volume das patas foi medido imediatamente e 60, 120, 

180 e 240 minutos após a administração de carragenina e solução salina na 

região subplantar usando um pletismômetro. O edema foi considerado pela 

diferença do volume entre a pata tratada com carragenina e a que recebeu a 

solução salina. 

 

4.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS TESTES BIOLÓGICOS 

 

Os dados obtidos nos experimentos foram expressos como média ± erro 

padrão da média (E.P.M) e analisados pelo teste ANOVA (análise de variância) 

de uma via seguida do teste Dunnett, quando necessário, mediante a utilização 

do programa estatístico Graph Pad Prism, versão 6.0. Os resultados foram 

considerados significativos quando p"0,05 (WINER et al., 1991). 

 



5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TESTE DA FORMALINA 
 

Esse teste é um método comportamental para estudo de nocicepção 

química em animais que mede a resposta a um estímulo nociceptivo de longa 

duração, portanto, se aproxima mais da dor clínica que outros métodos que 

medem a resposta apenas à um breve estímulo nocivo (DENNIS; MELZACK, 

1980). A FC nas doses de 75, 150 ou 300 mg/kg reduziu de forma significativa o 

tempo de lambidas e mordidas na pata tanto na fase 1 (neurogênica) (Figura 1A) 

com valores de 20,13±2,40; 17,63±1,35 ;14,38±0,90, respectivamente, quanto 

na fase 2 (inflamatória) (Figura 1B) com valores de 33,13±1,49; 25,38±1,83; 

15,63±1,02, respectivamente, quando comparadas ao grupo controle (fase 1: 

53,25±1,11 e fase 2: 166,1±12,37). Essa redução foi similar ao padrão 

(indometacina) fase 1: 12,25±1,01 e fase 2: 11,63±1,38. 

 

Figura 1A. Efeito da FC (fração clorofórmica) (75,150 e 300mg/kg) na primeira fase do teste da 
formalina em camundongos. Valores expressos como média ± e.p.m.(n=8). ***p<0,001 vs 
controle ( ANOVA � seguido de Dunnet). 



 

Figura 1B. Efeito da FC (fração clorofórmica) (75,150 e 300mg/kg) na segunda fase do teste da 
formalina em camundongos. Valores expressos como média ± e.p.m.(n=8). ***p<0,001 vs 
controle ( ANOVA � seguido de Dunnet). 

 

Como ilustrado na figura 2A, os camundongos administrados com a FHM 

nas doses de 75, 150 e 300mg/kg apresentaram redução bastante significativa 

no tempo de lambidas e mordidas na pata na fase 1 com valores de 16,63±2,28; 

15,25±1,37; 10,00±0,65, respectivamente, quando comparados ao grupo 

controle (fase 1: 58,25±2,53). Na fase 2 (figura 2B), os valores foram de 

39,63±2,07; 35,50±1,82; 14,25±0,73, respectivamente, quando comparadas ao 

grupo controle (fase 2: 203,00±15,20). Redução similar ao padrão 

(indometacina) em ambas as fases (fase 1: 10,13±1,00 e fase 2: 12,13±0,99). 

 

Figura 2A. Efeito da FHM (fração hidrometanólica) (75,150 e 300mg/kg) na primeira fase do 
teste da formalina em camundongos. Valores expressos como média ± e.p.m.(n=8). ***p<0,001 
vs controle (ANOVA � seguido de Dunnet). 

 



 

Figura 2B. Efeito da FHM (fração hidrometanólica) (75,150 e 300mg/kg) na segunda fase do 
teste da formalina em camundongos. Valores expressos como média ± e.p.m.(n=8). ***p<0,001 
vs controle (ANOVA � seguido de Dunnet). 
 

 

5.2 TESTE DO EDEMA DE PATA EM CAMUNDONGOS INDUZIDO POR 

CARRAGENINA 

 

 A FC nas doses de 75, 150 e 300 mg/Kg reduziu significativamente o 

edema das patas nos tempos de observação de 30, 60, 120, 180 e 240 minutos, 

com valores de: (75mg/kg, T30: 0,095±0,0094; T60: 0,073±0,0070; T120: 

0,056±0,0038; T180: 0,11±0,0031 e T240: 0,14±0,0037); (150mg/kg, T30: 

0,076±0,0071; T60: 0,06±0,0038; T120: 0,043±0,0031; T180: 0,084±0,0032 e T240: 

0,11±0,0030); (300 mg/kg, T30: 0,068±0,0053; T60: 0,051±0,0048; T120: 

0,038±0,0025; T180: 0,063±0,0031 e T240: 0,10±0,0026) em relação ao controle 

(T30: 0,17±0,016; T60: 0,21±0,016; T120: 0,25±0,017; T180: 0,28±0,015 e T240: 

0,33±0,022) (Figura 3A). A FHM também reduziu significativamente o edema das 

patas dos camundongos em todos os tempos de observação (75mg/kg, T30: 

0,074±0,0063; T60: 0,05±0,0042; T120: 0,025±0,0027; T180: 0,07±0,0057 e T240: 

0,081±0,0052); (150mg/kg, T30: 0,07±0,0071; T60: 0,055±0,0057; T120: 

0,03±0,0060; T180: 0,065±0,0071 e T240: 0,08±0,0042); (300 mg/kg, T30: 

0,066±0,0053; T60: 0,043±0,0053; T120: 0,023±0,0031; T180: 0,054±0,0042 e T240: 

0,081±0,0030) após a administração da carragenina quando comparados ao 

grupo controle (T30: 0,17±0,016; T60: 0,21±0,016; T120: 0,25±0,017; T180: 

0,28±0,015 e T240: 0,33±0,022) (Figura 3B). O grupo tratado com o padrão 

(indometacina) apresentou os seguintes resultados: (T30: 0,053±0,0053; T60: 



0,035±0,0050; T120: 0,021±0,0044; T180: 0,048±0,0045 e T240: 0,06±0,0042). 

Ambas as frações apresentaram resultados semelhantes ao padrão. 

Este teste é um modelo de nocicepção térmica. O efeito anti-inflamatório 

apontado pelo teste da formalina foi confirmado, avaliando as propriedades 

antiedematogênica das FC e FHM no modelo do edema de pata induzido por 

carragenina. Este modelo tem sido amplamente utilizado para avaliar o efeito de 

agentes anti-inflamatórios não esteroidais (ARA et al., 2010). O desenvolvimento 

do edema provocado pela carragenina é um processo que envolve três fases. À 

fase inicial (os primeiros 90 min) é atribuída à liberação de histamina e 

serotonina; a segunda fase (90-150 min) é mediada por cinina e a última fase 

(após 180 min) é mediada por prostaglandinas (DI ROSA et al.,1971). 

Figura 3A: Efeito da FC (fração clorofórmica) (75,150 e 300mg/kg) sobre o edema de pata 
induzido por carragenina em camundongos. Os asteriscos representam o nível de significância 
em relação ao controle. ***p< 0,001.(ANOVA two-way-Tukey). 
 

 

Figura 3B: Efeito da FHM (fração hidrometanólica) (75,150 e 300mg/kg) sobre o edema de pata 
induzido por carragenina em camundongos. Os asteriscos representam o nível se significância 
em relação ao controle. ***p< 0,001.(ANOVA two-way-Tukey). 
 



6. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa evidenciou que as frações clorofórmica e hidrometanólica 

oriundas da raiz de C. jamacaru apresentam propriedades antinociceptivas e 

anti-inflamatórias. 

Os agentes ativos responsáveis pelos efeitos observados estão sendo 

investigados para complementar os estudos descritos acima. 

 

Palavras-chave: Cereus jamacaru; Planta Medicinal; Substâncias Bioativas; 

Antinociceptivo; Anti-inflamatória. 
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Introdução 

A busca por novas fontes terapêuticas faz parte da história do homem (FERREIRA, 
2006). Segundo Newmann e Cragg (2012), entre os anos de 1981 a 2010, foram 
aprovados para uso terapêutico 50 substâncias isoladas de produtos naturais e 247 
obtidas a partir de semissíntese, que tratam os mais diversos tipos de patologias, 
desde doenças inflamatórias, até câncer ou Mal de Alzheimer. Dentre as fontes 
naturais, destacam-se os vegetais, devido à diversidade e complexidade estrutural 
dos metabólitos que eles produzem, sendo então considerados uma das maiores 
fontes de substâncias bioativas (BRANDÃO et al., 2010). 

O envelhecimento e algumas patologias, tais como artrite, choque hemorrágico, 
doenças do coração, catarata, disfunções cognitivas, câncer e AIDS, estão ligados ao 
excesso de radicais livres no organismo humano, podendo este ser a causa ou o fator 
agravante do quadro (BARREIROS, DAVID, DAVID, 2006). Dessa forma, a busca de 
antioxidantes naturais foi iniciada com o objetivo de substituir, parcial ou totalmente, a 
utilização dos antioxidantes sintéticos, aos quais se atribuem efeitos deletérios ao 
organismo animal quando utilizados em doses elevadas (BROINIZI et al., 2007). 

As substâncias fenólicas são um dos mais importantes grupos de substâncias que 
ocorrem nas plantas e que contribuem para as propriedades antioxidantes. Essas 
substâncias são provenientes do metabolismo secundário das plantas, isto é, elas não 
apresentam uma função direta nas atividades bioquímicas primárias, mas estão 
envolvidas na adaptação à condição de estresses ambientais, seja na defesa contra 
a radiação ultravioleta ou agressão por patógenos (FERREIRA, 2010; JABERIAN; 
PIRI; NAZIRI, 2013). 

A atividade antioxidante de compostos fenólicos se deve principalmente às suas 
propriedades redutoras e estrutura química. Essas características desempenham 
papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de 
metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação, como na propagação do 
processo oxidativo. Os intermediários formados pela ação de antioxidantes fenólicos 
são relativamente estáveis, devido à ressonância do anel aromático presente na 
estrutura destas substâncias (SOUSA et al., 2007; SOUSA, VIEIRA, LIMA, 2011). 

A investigação da atividade antioxidante de substâncias ou de extratos vegetais pode 
ser realizada em laboratório, utilizando-se várias metodologias. O teste do sequestro 
do 1,1-difenil- 2-picrilhidrazil (DPPH�) é frequentemente utilizado para avaliação da 



capacidade de eliminação de radicais livres. Nesse teste, a concentração do DPPH� 
é monitorada, através da espectrofotometria no Ultravioleta-Visível (UV-VIS), na 
presença de antioxidantes que possam sequestrá-lo (KUÇUK et al., 2007). 

Diversas espécies da família Polygalaceae Hoffmannseg & Link são conhecidas por 
conterem uma grande diversidade de compostos químicos (LAPA, 2006). São 
conhecidos 22 gêneros e cerca de 1.300 espécies descritas com ampla distribuição 
no mundo (ROCHA et al, 2012), sendo as regiões temperadas, quentes e tropicais 
seus principais centros de diversidade (FURNESS, S. H.; STAFFORD, 1995). No 
Brasil, está representada por oito gêneros e cerca de 250 espécies, das quais, as do 
gênero Polygala correspondem a cerca de 75% (MARQUES; PASTORE, 2006). 

De acordo com Rocha e colaboradores (2012), o gênero Polygala, responsável pela 
distribuição cosmopolita da família, compreende atualmente cerca de 725 espécies e 
8 subgêneros, sendo comumente apresentado na forma de ervas ou mais raramente 
subarbustos. As flores são, em geral, brancas, amareladas, róseas ou violáceas, 
sendo mais raramente atropurpureas ou azuis (LAPA, 2006). 

Investigações com espécies do gênero Polygala mostram interessantes propriedades 
biológicas, a exemplo da P. japonica, apresentando efeito neuroprotetor (LI et al., 
2012), P. tenuifolia, utilizada como anti-inflamatória (CHEONG et al., 2011) e P. 
senega, cujo extrato apresentou atividade anticâncer (PAUL et al., 2010). 

A disponibilidade de espécies de Polygala no campus da UEFS, bem como a falta de 
relatos sobre a composição química e atividades de P. boliviensis estimulou a 
realização da pesquisa com o intuito de contribuir com o conhecimento acerca das 
atividades biológicas da espécie. Nesse sentido, o presente estudo visou avaliar a 
atividade antioxidante dos extratos e frações de P. boliviensis através do método do 
sequestro do radical livre DPPH�. 

Metodologia 

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada pelo método de sequestro do 
radical livre DPPH�, de acordo com a metodologia descrita por Malterud e 
colaboradores (1993).  

O teste foi realizado, inicialmente, com o extrato metanólico bruto (EBPB) e os extratos 
semipurificados por partição, hexânico (EHPB), clorofórmio (ECPB) e acetato de etila 
(EAPB), além do extrato padronizado de Ginkgo biloba (EGb761), que serviu como 
padrão positivo para comparação. Em seguida, o extrato mais ativo foi selecionado 
para dar continuidade ao estudo. Nesse sentido, as frações obtidas da coluna 
cromatográfica do EAPB foram submetidas ao teste, para avaliar, qual delas tinha 
maior potencial de inibição do radical livre DPPH�. 

Após análise dos resultados da atividade, foram selecionadas as amostras mais ativas 
para determinação da concentração efetiva para sequestrar 50% dos radicais livres 
DPPH� (CE50). O propilgalato foi utilizado como controle positivo no teste (5mg/mL). 

Alíquotas de 50 !L das amostras foram adicionadas a 3 mL da solução de DPPH� 
(45!g/mL), incubadas à temperatura ambiente e protegidas da luz por 15 minutos. O 
branco foi preparado substituindo a amostra pelo mesmo volume de etanol. A primeira 
leitura no espectrofotômetro foi feita com a cubeta contendo somente a solução do 
DPPH�, e a segunda leitura, após 15 minutos da adição das amostras (Figura 1). As 



medidas de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro da marca BEL 
Photonics, modelo 1105, em um comprimento de onda (") de 517 nm. 

A atividade antioxidante foi expressa em porcentagem e calculada através da 
Equação 1. Em que A0 = absorbância inicial da solução de DPPH�; Af = absorbância 
final da amostra após reação de 15 minutos com DPPH�; A0p = absorbância inicial do 
padrão e Ap = absorbância final do padrão após reação de 15 minutos com DPPH�.  

Figura 1 � Amostras após 15 min de reação com DPPH� 

 
Fonte: AUTORA (2015). 

Equação 1 � Cálculo para porcentagem de sequestro de radical livre DPPH� 

 

Fonte: MALTERUD et al, 1993. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio de análise de variância (ANOVA), 
utilizando-se o método de Tukey para avaliar os resultados das amostras entre si, bem 
como Scott-Knott, quando apropriado. Foi utilizado também o método de Dunnett para 
comparar as amostras com o padrão positivos. Valores de p<0,05 foram considerados 
como indicativos de significância. Para o cálculo da CE50 foi utilizada a regressão 
linear, sendo considerados valores de R#0,99. 
 
Resultados e discussão 

Inicialmente, os extratos de P. boliviensis foram submetidos ao teste de sequestro do 
radical livre DPPH�. A partir das medidas das absorbâncias foi determinada a 
porcentagem de atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres no meio 
reacional (%SRL) para cada extrato (Tabela 1). 

Tabela 1 � Atividade antioxidante dos extratos de P. boliviensis pelo método do 
DPPH� 

 
Fonte: AUTORA (2015). 



Analisando a Tabela 1, observa-se que o EAPB foi o mais ativo na concentração de 
10 mg/mL, sequestrando 89,72% de radicais livres. É evidente também que o EBPB 
apresentou atividade superior a 50% nessa mesma concentração e que o 
fracionamento do extrato acarretou em diminuição da atividade para os extratos EHPB 
e ECPB. 

O extrato bruto apresenta uma mistura complexa de metabólitos secundários que 
podem agir sinergicamente para expressão de determinada atividade biológica, ou 
podem antagonizar a ação de algum componente químico. A partição com solventes 
de diferentes polaridades possibilitou a obtenção de extratos semipurificados, devido 
a seleção dos componentes químicos que ocorre pela afinidade desses com o 
solvente extrator. 

Nesse sentido, pode-se inferir que a partição do EBPB acarretou no aumento da 
atividade do EAPB devido ao aumento da concentração dos componentes 
apresentados no extrato bruto que se encontravam em menores concentrações nesse 
ou sofriam interferência de antagonistas, e, consequente diminuição das atividades 
nos demais extratos. Tal resultado corrobora com os dados da literatura, em que o 
fracionamento com acetato de etila implica no aumento da atividade antioxidante 
expressada, isso porque os compostos relacionados a essa atividade, como 
flavonoides, cumarinas, taninos e outros fenólicos estão em maior concentração 
nesse tipo de extrato (BALESTRIN et al., 2008; MANETTI et al.,2010; MISSAU, et al., 
2007; TREVISAN, 2010). 

Devido à maior atividade do EAPB, o teste de sequestro do radical livre DPPH� foi 
repetido em diferentes concentrações (2, 4, 6, 8, 10 mg/mL) para que fosse 
determinada a Concentração Efetiva para sequestro de 50% dos radicais (CE50). Os 
resultados de %SRL foram calculados com base nas absorbâncias e, em seguida, foi 
traçado um gráfico e realizada a regressão linear para o cálculo (Gráfico 1), 
encontrando valor de CE50 do EAPB, equivalente a 4,87±0,13 mg/mL. 

Lapa (2006) encontrou valor de CE50=61,2 mg/mL para o extrato hidroalcoólico de P. 
paniculata e, apesar do valor obtido, relacionou à atividade gastroprotetora do extrato. 
Já Mendes (2008) apresentou valores de CE50 de 63,76 µg/mL para o extrato 
hidroalcóolico de P. sabulosa e 110, 50 µg/mL para o extrato acetato de etila. 
Sakthidevi e Mohan (2012) obtiveram valores de CE50 equivalentes a 48,26, 59,10 e 
41,58 µg/mL para P. javana, P. chinensis e P. rosmarinifolia, respectivamente. 

Gráfico 1 � Curva para determinação da CE50 do EAPB 

 
Fonte: AUTORA (2015). 
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Segundo Fadda e colaboradores (2014) fatores como tempo de reação, concentração 
inicial do DPPH� e comportamento cinético das diferentes amostras, influenciam no 
valor de CE50 obtido, dificultando a comparação de resultados. Nesse sentido, apesar 
do relato na literatura de estudos com outras espécies do gênero Polygala, a 
comparação dos resultados é dificultada devido a diferentes formas de execução do 
teste de sequestro do radical livre DPPH�. Dessa forma, foi realizado também, pelo 
mesmo método, a determinação da CE50 do extrato padronizado de Ginkgo biloba 
utilizado como padrão positivo para o teste, sendo este de 3,28±0,38 mg/mL. 

Comparando esses resultados com o obtido para EAPB pelo teste de Dunnett (p<0,05) 
a diferença é significativa, no entanto, é possível avaliar que o valor de CE50 do EAPB 
é um valor próximo ao EGb761, que, de acordo com Bridi, Steffen e Henriques (2001) 
tem sua atividade antioxidante relacionada com os efeitos benéficos desse extrato em 
doenças neurodegenerativas. Nesse sentido, a atividade apresentada pelo EAPB 
também pode influenciar na expressão de outras atividades biológicas que 
apresentam relação com a atividade antioxidante pelo sequestro de radicais livres. 

Devido à melhor atividade do EAPB, o mesmo foi fracionado por CC e as frações 
resultantes foram testadas pelo mesmo método. Foi feita uma triagem prévia, na qual 
as frações foram avaliadas na concentração de 10 mg/mL para analisar qual dessas 
apresentaria melhor atividade. As amostras FAPB01 e FAPB02 não foram avaliadas 
por falta de massa. Através de análises estatísticas, as melhores frações foram as 
FAPB10, FAPB13 e FAPB15 (Tabela 2). 
 

Tabela 2 � Resultado da triagem da atividade antioxidante com frações acetato 

 
                             Estatística realizada: ANOVA e Teste Tukey (p<0,05) 

Fonte: AUTORA (2015). 
 

As frações que apresentaram melhor atividade foram submetidas novamente ao teste 
em diferentes concentrações para a determinação da CE50. Para FAPB10 foram 
utilizadas 7, 6, 4, 2 e 1 mg/mL; para FAPB13 valores de 7, 6, 5, 2 e 1, mg/mL; e para 
FAPB15 as concentrações foram 7, 6, 5, 2 e 0,5 mg/mL. Os resultados de %SRL foram 
calculados com base nas absorbâncias e, em seguida, foi traçado um gráfico e 
realizada a regressão linear para cálculo da CE50. As frações analisadas 
apresentaram CE50 conforme descrito na Tabela 3. 

 
 
 
 
 



Tabela 3 - CE50 das frações mais ativas do EAPB 

 
Estatística realizada: ANOVA e Teste Scott-Knott (p<0,05) 

Fonte: AUTORA (2015). 
 

As frações FAPB10, FAPB13 e FAPB15 não apresentaram diferença significativa pelo 
teste de Scott-Knott (p<0,05). De acordo com as análises estatísticas, o fracionamento 
do EAPB proporcionou aumento significativo da atividade antioxidante para essas 
frações, pois, quando comparados os valores de CE50 do EAPB e frações, houve 
diferença significativa pelo teste de Dunnett (p<0,05). Vale ressaltar ainda que a fração 
mais ativa (FAPB13) não apresentou diferença significativa, pelo teste Dunnett, 
quando comparada ao EGb761, mostrando-se como uma fração promissora para 
análise de outras atividades relacionadas com a ação de sequestro de radicais livres. 

Conclusões 

O presente estudo permitiu a avaliação dos extratos e frações de Polygala boliviensis. 
O extrato acetato de etila se mostrou o mais ativo, o que pode estar relacionado com 
sua composição química, visto que comumente o extrato acetato é o mais rico em 
substâncias antioxidantes, como fenólicos. 

A fração mais ativa, a FAPB13, apresentou CE50 comparável ao extrato de Ginkgo 
biloba (EGb761), que tem seus efeitos neuroprotetores relacionados à atividade 
antioxidante, podendo essa fração ter boa relação com atividades ligadas ao potencial 
antioxidante.  

De modo geral, a diversidade de metabólitos e as atividades biológicas observadas 
em espécies de Polygala justificam o interesse no estudo de espécies deste gênero. 
Acredita-se que essa espécie apresenta boas perspectivas de estudo, com 
interessante potencial químico e farmacológico a ser descoberto. 

Palavras-Chave: Atividade biológica. DPPH. Polygalaceae.  
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INTRODUÇÃO 

 
Jatropha curcas L. comumente chamada de pinhão manso é uma planta perene, 
decídua e diplóide (2n=22), cuja espécie arbustiva pertence à família Euphorbiace e 
originária da América Central (FAIRLESS, 2007; LEELA et al., 2011). Uma das 
vantagens desta cultura é seu longo ciclo produtivo podendo alcançar até 40 anos, 
possibilitando a fixação da mão-de-obra no campo, além de contribuir na inserção da 
agricultura familiar na cadeia dos biocombustíveis bem como ao desenvolvimento 
sustentável (CASTRO et al., 2008).  
 
O pinhão manso pode ser considerado uma das mais promissoras oleaginosas para 
utilização como biodiesel, pois suas amêndoas podem gerar de 50 a 52% de óleo 
depois de extraído com solventes e 32 a 35% em caso de extração por expressão 
(MELLO, 2009). Apresentando utilização não apenas como uma fonte potencial de 
energia, mas também em produtos biofarmacêuticos, cosméticos e biopesticidas 
(KUMAR e SHARMA, 2008; LEELA et al., 2011), além de não competir com a 
produção de óleos comestíveis (PÊSSOA et al., 2011). 
 
Para a indústria de biodiesel, os fatores de maior relevância, no momento da compra 
de grãos são o teor de óleo e sua qualidade determinada pelo percentual de ácidos 
graxos livres (SANTOS et al., 2012), o que salienta a importância do estudo do teor 
de óleo. 
 
Apesar de todo potencial para a produção de biocombustível, o pinhão manso é uma 
espécie com pouco tempo de cultivo, ainda com grandes lacunas para utilização 
como cultura, principalmente no que diz respeito a estudos científicos que provem o 



seu potencial produtivo. Ainda não domesticada completamente, necessitando desta 
forma de pesquisas sobre seleção de genótipos estáveis em diferentes ambientes 
(CASTRO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2010, BRASILEIRO, 2010; OLIVEIRA, 
2013). 
 
Alguns autores têm desenvolvido estudos relacionados com a divergência genética 
do pinhão manso (JUHÁSZ  et  al.; 2009; CARVALHO et al., 2009; MELLO et al., 
2009; BRASILEIRO, 2010; LAVIOLA et al., 2011; LAVIOLA et al., 2012; OLIVEIRA, 
2013). No entanto, as evidências científicas sobre seu comportamento genético são 
praticamente inexistentes, por conta disto há ausência de cultivares melhorada que 
possam ser recomendadas com confiança (JONGSHAAP et al., 2007; BRASILEIRO, 
2010; OLIVEIRA, 2013).   
 
Com o propósito de conter os riscos e aprimorar o desempenho da cultura nas mais 
variadas condições edafoclimáticas, é fundamental investir na caracterização, 
seleção e melhoramento genético (OLIVEIRA et al., 2010). 
 
Porém, antes de dar inicio a um programa de melhoramento é essencial à coleta de 
material genético, a caracterização e a avaliação desses materiais (BRASILEIRO 
2010). Essa caracterização pode ser realizada através do uso de marcadores ou 
descritores agronômicos, morfológicos e moleculares. Todavia os marcadores 
moleculares, baseados no DNA do individuo, tem maior precisão, pois não sofrem 
influência do ambiente (OLIVEIRA et al., 2010). 
 
Diversos tipos de marcadores moleculares encontram-se disponíveis para a 
constatação da variabilidade genética em nível de DNA, como por exemplo, RAPD, 
AFLP, ISSR, SSR, RFLP, dentre outros, visando à detecção de polimorfismo 
genético. Dentre esses marcadores, o RAPD (Polimorfismo de DNA amplificado ao 
acaso) é uma técnica que merece destaque por ser acessível, por ter menor custo, 
menor número de etapas e obtenção de resultados mais breve (OLIVEIRA et al., 
2007). 
 
A técnica de RAPD é basicamente uma variação do protocolo de PCR, com algumas 
características distintas: utiliza como primer um único oligonucleotídeo, contendo de 
9 a 10 bases, ao invés de um par de iniciadores, e sua sequência é construída ao 
acaso, resultando na amplificação de uma sequência alvo desconhecida, por conta 
disso são denominados iniciadores aleatórios ou arbitrários (CASTIGLIONI e 
BICUDO, 2003). 
 
O marcador molecular RAPD já vem sendo usado com sucesso em estudos para 
caracterização da divergência genética em várias espécies, baseando-se na 
amplificação de fragmentos de DNA por PCR (Polymerase Chain Reactions) 
fazendo-se uma importante ferramenta na contribuição para avanços em programas 
de melhoramento genético desta espécie.  
 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar e caracterizar progênies meio-irmãos 
de pinhão manso por meio de marcadores moleculares RAPD, e o caráter teor de 
óleo na semente. 
 
 



METODOLOGIA 
 
TEOR DE ÓLEO 
 
O trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental e Laboratório do Núcleo de 
Melhoramento Genético e Biotecnologia (NBIO) pertencente ao Centro de Ciências 
Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
A população de pinhão manso encontra-se no 4º ano de cultivo (48 meses após 
plantio). O teor de óleo foi estimado em sementes de 20 progênies meio irmãos de 
pinhão manso por meio do método químico Sohxlet, com utilização do solvente 
hexano, de acordo com AOCS (1976).  
 
Para tanto, foi macerado em torno de cinco gramas (5g) de sementes de pinhão-
manso com tegumento.  As amostras foram colocadas no extrator Sohxlet, por 6 
horas. O volume utilizado de hexano em cada extração foi de 300 mL, sendo 
realizadas três repetições para cada amostra. Decorrido o tempo de 6 horas no 
extrator, as amostras foram retiradas e secas à temperatura ambiente por 
aproximadamente 24 horas e pesadas novamente. Os valores correspondentes aos 
teores de óleo nas sementes foram obtidos por meio da diferença de peso antes e 
depois da extração com hexano e expressos em percentagem. Os resultados foram 
analisados por meio da análise de variância (ANOVA) e comparação entre médias 
múltiplas pelo teste de Duncan a 5%, utilizando o Software SAS. 
 
RAPD 
 
Para a caracterização molecular foram utilizados marcadores do tipo RAPD.  Das 20 
progênies de meio irmãos de pinhão manso, presentes no campo experimental, 
foram selecionados dois de cada progênie para analise da diversidade genética 
(UFRB-PM 1, UFRB-PM 2, UFRB-PM 3, UFRB-PM 4, UFRB-PM 5, UFRB-PM 6, 
UFRB-PM 7, UFRB-PM 8, UFRB-PM 9, UFRB-PM 10, UFRB-PM 11, UFRB-PM 12, 
UFRB-PM 13, UFRB-PM 14, UFRB-PM 15, UFRB-PM 16, UFRB-PM 17, UFRB-PM 
18, UFRB-PM 19 e UFRB-PM 20)  totalizando 40 progênies. Folhas jovens dos 40 
indivíduos foram coletadas e DNA foi extraído segundo protocolo Doyle e Doyle 
(1990) com algumas adaptações: 500 mM Tris pH 8,0; 1,4 M NaCl; CTAB ,2% (p/v); 
2% �!-mercaptoetanol; 20 mM de EDTA.  Foi utilizada concentração do !-
mercaptoetanol de 2%, representando um aumento de 10x em relação ao protocolo 
padrão. Após a amplificação foi feita análise pré-liminar do perfil de bandas, fato que 
possibilitou a constatação de que as amostras da mesma progênie possuíam o 
mesmo perfil de bandas. Não houve variação entre as duplicatas (duas amostras de 
cada progênie). Assim, foram consideradas para análises 20 amostras. 
 
Cada reação de RAPD foi realizada em 25 "L de volume, segundo protocolo de 
Williams et al., (1990). As reações de amplificação foram feitas contendo 1x de 
tampão da Taq (10 mM Tris�HCl, 50 mM KCl, and pH 8.3), 2 mM MgCl2, 2 mM de 
cada dNTP, 100 pM de primer, 1 U de Taq polimerase,  10,1  de água miliQ e 50 ng 
de DNA (Invitrogen). Foram utilizados 20 primers RAPD para realizar a amplificação 
obtenção dos marcadores de DNA via RAPD (Tabela 1).  
 
 



Tabela 1. Lista de iniciadores utilizados no estudo de diversidade genética de 
progênies meio-irmãos de pinhão manso. 
 

 
 
As amplificações foram efetuadas em termociclador (peqSTAR universal gradiente) 
com as seguintes condições de termociclagem: 94 ºC por 5 min, 45 ciclos de 94 ºC 
por 1 min, anelamento de primers a 36 ºC por 1 min, extensão a 72 °C por 2 min, e 
uma extensão final de 72 °C por 10 min. Após o processo de amplificação, os 
produtos de RAPD foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2 %, em 
tampão TAE, a 60 V por 5 h. Os géis foram corados com brometo de etídio 1 "g/mL 
e fotografados em fotodocumentador Loccus biotechnology. O DNA ladder de 100 
pb foi utilizado como marcador de peso molecular.  
 
Pelo fato de o RAPD ser um marcador dominante, os dados foram computados 
como ausência (0) e presença (1) de bandas. A diversidade genética das progênies 
foi determinada por meio da matriz de dissimilaridade genética, gerada pelo 
programa Genes (CRUZ et al., 2004), tendo-se utilizado o índice de Jaccard. 
 
Com base na matriz de distância/dissimilaridade genética obtida a partir da análise 
de marcadores RAPD, foi confeccionado um dendrograma, utilizando-se como 
critério de agrupamento, o método baseado na distância média, construído com 



base na média aritmética não ponderada (UPGMA) (Sneath e Sokal, 1973). O ajuste 
entre a matriz de dissimilaridade e o dendrograma foi estimado pela correlação 
cofenética entre a matriz de distância e a matriz de agrupamento e foi calculada por 
meio do Software Genes e Statística (Cruz e Carneiro, 2003), sendo o ponto de 
fusão definido de acordo com os critérios propostos por Mingoti (2005). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em relação à caracterização molecular, através do marcador RAPD foram obtidos 
resultados indicando a existência de variabilidade genética entre as progênies meio-
irmão de pinhão manso avaliadas, e que a mesma deve ser considerada em 
programa de melhoramento genético da espécie (Figura 1). 
 
A dissimilaridade genética avaliada por meio de marcadores RAPD variou de 0,0476 
a 0,6452, sendo o par de acessos mais similar (UFRB PM 13 e UFRB PM 3), e o 
mais dissimilar UFRB PM  9  e UFRB PM  6 ( Figura 1).  
 
Figura 1. Dendrograma de agrupamento de progênies de Jatropha curcas L. pelo 
método UPGMA, obtido a partir da matriz de distância Mahalanobis. Cruz das Almas, 
BA. 2013 
 

 
 
Dos 20 iniciadores testados, um total de 13 iniciadores amplificaram 91 fragmentos e 
geraram polimorfismo de 96,2%. Os iniciadores polimórficos foram: OPC-15 ; OPC-
16; OPC-20; OPA-13; OPH-19; OPH-20; OPE-16; 220; 230; 232; 211, N3 e OPM-06.  
Resultados similares foram obtidos por Lella et al. (2011), que relatou ter utilizado 13  
iniciadores RAPD  para genotipagem em  estudos com pinhão manso e adquiriu 
bandas polimórficas. E por Ikbal et al. (2010) que utilizou 50 iniciadores RAPD, onde 



44 amplificaram e foram selecionados para acessar a diversidade genética de 40 
genótipos de J. curcas L. de cinco populações. 
 
O número de bandas para cada iniciador avaliado variou de 4 a 10.   As maiores 
bandas foram obtidas pelo iniciador 211, seguida pelo iniciador 220. Por 
consequência, entre os diferentes primers utilizados, os primers 211 e 220 
produziram número máximo de bandas, tendo assim competência para serem 
indicados  para estudos de detecção da dissimilaridade genética, contribuindo 
possivelmente com programa de melhoramento genético da especie. 
 
Por sua vez OLIVEIRA et al. (2010), analisando genotipos de pinhão manso por 
meio de marcado molecular RAPD detectaram divergência para dois genótipos 
indicando esses individuos como possiveis de serem usados entre ciclos de seleção 
em programas de melhoramento, uma vez se constituem em fontes de alelos que 
não estão presentes na maioria dos indivíduos analisados. 
 
A observação do dendrograma (Figura 1), permite verificar que houve a formação de 
5 grupos. Os resultados permitem sugerir que o cruzamento entre os indivíduos 
avaliados, poderá ser promissor para futuras hibridações dentro do programa de 
melhoramento genético de pinhão manso. As progênies foram agrupadas com a 
seguinte distribuição: G1: UFRB PM 6 e UFRB PM 20; G2: UFRB PM 10; G3: UFRB 
PM  18; G4: UFRB PM 17, UFRB PM 16 e UFRB PM 12 e G5: UFRB PM 15, UFRB 
PM 8, UFRB PM 9, UFRB PM 5, UFRB PM 11, UFRB PM 3, UFRB PM 13, UFRB 
PM 2, UFRB PM 1, UFRB PM 7, UFRB PM 4, UFRB PM 19, UFRB PM 14, cuja 
correlação cofenética (Tabela 2) obtida foi de 0,71 possibilitando  considerável ajuste 
entre a representação gráfica das distâncias e a matriz de distância de 
Mahalamobis. Para Vaz Patto (2004), r > 0,56 é considerada ideal, refletindo uma 
boa concordância entre a matriz de dissimilaridade e a de agrupamento.  
 
Tabela 2. Coeficiente de correlação cofenética (CCC). Cruz das Almas - BA, 2013 
 

 
 

Para o parâmetro teor de óleo, houve variação entre as progênies avaliadas pelo 
teste Duncan a 5% de probabilidade (Tabela 3), sendo esta amplitude de variação 
entre 32,61% a 47,21% (Tabela 3).  
 
Os teores de óleo encontrados nas sementes pinhão-manso analisados por Pêssoa, 
et al. (2011), apresentaram  entre 36,59 e 45,78 %. Já Melo et al. (2006) encontrou 
42% de óleo, sendo que este valor está dentro da variação encontrada neste 
trabalho. Segundo Santos et al. (2012)  o estádio de maturação dos frutos pode 
interferir no teor de óleo das sementes de pinhão-manso, em seu estudo os valores 
médios de teor de óleo das sementes de pinhão-manso variaram de 7,24 a 26,21%. 
Assim, as progênies meio-irmãos de pinhão manso poderão por esta razão também 
servir como fontes para o melhoramento desta cultura. Foi possível observar teor de 



óleo maior que 40% (Tabela 3) para a maioria das progênies avaliadas, diferindo 
estatisticamente apenas a progênie 13 das demais. 

 
Tabela 3. Teor de óleo (%) em sementes de progênies meio-irmãos de pinhão 
manso usando método de extração Soxhlet. Cruz das Almas, 2013. 

 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan a 0,05 
de significância. 

 
CONCLUSÃO 
 
A caracterização por meio marcadores de DNA RAPD e quanto ao carácter teor de 
óleo na semente, permite detectar a existência de divergência genética entre as 
progênies meio-irmãos de pinhão manso estudado, possibilitando auxiliar na 
definição de estratégias a serem utilizadas nos programas de melhoramento da 
espécie. 



 
Palavras-chave: teor de óleo, biodiesel, marcadores moleculares, diversidade 
genética, melhoramento genético. 
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE (+)-CATEQUINA EM 
EXTRATOS DE Vitis SPP. POR CROMATOGRAFIA A LÍQUIDOS 
DE ALTA EFICIÊNCIA COM DETECTOR DE ARRANJO DE 
DIODOS (CLAE-DAD) 

PÁGINAS DE 407 a 417 
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Resumo  
 
 Os seco-esteróides (fisalinas D, F, G e B) extraídos de Physalis angulata L. 
apresentam atividades biológicas já descritas na literatura. O presente trabalho 
avaliou através de cromatografia líquida de alta resolução os extratos etanólicos das 
partes aéreas das plantas provenientes de sementes submetidas ao 
osmocondicionamento em solução de polietilenoglicol (PEG 6000) e coletadas nas 
suas fenofases distintas (vegetativas e reprodutiva). Os resultados obtidos 
demonstraram o aumento de até três vezes nos teores das fisalinas D, F e B na fase 
reprodutiva. Em sistemas de cultivo, os dados obtidos nesse estudo poderão auxiliar 
na tomada de decisões futuras, quanto à fase de desenvolvimento para a colheita 
desta planta com finalidades farmacológicas ou de aproveitamento dos princípios 
ativos. 

 
Palavras-Chave: cultivo, fenofases, seco-esteróides, Solanaceae. 
 
 
Introdução 
 
 Physalis angulata L. (Solanaceae) é uma espécie herbácea, perene, 
conhecida popularmente como camapú e encontrada mundialmente em zonas 
tropicais e subtropicais (Figura 1). É uma planta com grande potencial biotecnológico 
não apenas pelas atividades biológicas comprovadas (SOARES et al., 2006; DAMU 
et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2009), como pela sua tolerância a alguns estresses 
abióticos (Souza et al. 2011; Souza et al. 2013).  
 Seus extratos apresentam atividades farmacológicas, sendo as de 
imunomodulação, moluscicida (TOMASSINI et al., 2003), antimalárica (SÁ, 2011)  e 
leishmanicida (NOGUEIRA et al., 2013) associadas a um grupo de substâncias 
derivadas do ergostano, denominadas fisalinas, mais particularmente às fisalinas  F, 
B , D  e G (Figura 2).  
 O aumento do teor de seco-esteróides (fisalinas) no caule e nas folhas de P. 
angulata, induzido pelo cultivo sob estresse salino e restrição hídrica, foi levemente 
incrementado quando as sementes originárias foram previamente submetidas ao 
osmocondicionamento em solução de polietilenoglicol 6000 (PEG6000) (SOUZA et 
al., 2013).  

O osmocondicionamento é um tratamento pré-germinativo que vêm sendo 
utilizado para melhoria da qualidade de sementes e estabelecimento de plântulas de 
espécies cultivadas, referindo-se ao termo priming, envigoramento ou 
condicionamento fisiológico (HEYDECKER & COOLBEAR, 1977; ROBERTS & 
ELLIS, 1989; MARCOS FILHO, 2005). Esta técnica tem proporcionado 
sincronizadas e superiores taxas de germinação de sementes (HEYDECKER et al, 
1973; IQBAL & ASHRAF, 2007; VARIER et al., 2010), além de aumentar taxas de 
emergência de plântulas (BRADFORD, 1986; FLORS et al., 2007).  

Não há até o momento, relatos na literatura quanto aos possíveis efeitos do 
osmocondicionamento das sementes nas fases posteriores de desenvolvimento das 
plântulas em P. angulata. Sobre a produção das fisalinas entre as fenofases da 
espécie ainda é necessário prosseguir-se com os trabalhos de investigações e 
pesquisas. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do 
osmocondicionamento de sementes e do período de colheita de P. angulata no que 
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se refere a composição de fisalinas, buscando aumentar em sistemas de cultivos, a 
produção daqueles princípios ativos. 

 

       Figura 1: Physalis angulata na fase reprodutiva (A) e detalhe da flor (B), 40 dias 
       após a semeadura em campo. Local: Feira de Santana, Bahia, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
  (I)                                                                (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
         (III)                                                                (IV) 

 
 

Figura 2: Fisalinas bioativas isoladas de Physalis angulata: (I) F = 5!, 6!-epoxi; (II) B 
= "5,6; (III) D = 5#-OH, 6!-OH e (IV) G = "4,5, 6!-OH (SOARES et al., 2003). 
 
 
Material e Métodos 
  
 As sementes de P. angulata foram condicionadas em solução aerada de 
polietilenoglicol (PEG 6000; VILELA et al., 1991) apresentando potencial osmótico 
de -1,2 MPa, previamente estabelecido como potencial de priming da espécie 
(SOUZA, 2009). As amostras de sementes foram colocadas em tubo de ensaio, 
contendo 25 ml de solução osmótica, conectado a um sistema de aeração artificial 
(bomba de aquário) e mantidas por 10 dias, em câmara de germinação (Eletrolab) a 
35ºC, ajustada para um fotoperíodo de 12 horas (SOUZA, 2009).  
 
 Após esse período as sementes foram semeadas em tubetes de polietileno 
com 500 g de substrato (3:1 plantmax/terra vegetal humificada), mantendo-as em 
estufa agrícola Van de Hoeven (40% de luminosidade) no Horto Florestal da 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Após emergência das plântulas, o 
desbaste foi realizado levando a uma plântula por vaso, separando em dois grupos 



pelo condicionamento prévio (ou não) das sementes (Os e NOs, respectivamente). 
Irrigações diárias foram mantidas bem como a retirada de plantas invasoras. Para 
cada tratamento foram separados dois subgrupos, que foram colhidos após 30 (fase 
vegetativa, subgrupos Os 30 e Nos 30) e 40 dias (fase reprodutiva, Os 40 e Nos 40).  
 
 As partes aéreas foram secas por 8 dias, à 40ºC e 50g foram extraídos com 
200 mL de etanol em Soxhlet (6 horas cada etapa) por três vezes. Os extratos foram 
filtrados e secos em evaporador rotatório. A etapa de extração foi repetida com outra 
alíquota do material vegetal seco afim de observar a reprodutibilidade dos 
resultados. Os seco-esteróides foram determinados, em triplicata, a 225 nm tendo 
fisalina D como material de referência após resuspensão em metanol (33 mg/mL) 
aplicando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção de Arranjo de 
Diodos. Coluna Hibar LiChrospher 100 RP18 5 $m 250 x 4 mm, eluição gradiente a 
1 mL/min e 30ºC, de acetonitrila e solução aquosa 0,05% de ácido trifluoroacético 
(SOUZA et al., 2013).  
 
 
Resultados e Discussão  
 
 Na Tabela 1 verificou-se o aumento (P < 0,05), até cerca de três vezes, dos 
teores das fisalinas D, F e B entre a fase vegetativa (30 dias) e a reprodutiva (40 
dias), demonstrando a acentuada influência desta última fenofase na biossíntese 
das fisalinas em P. angulata. No entanto, não ocorreu alteração do teor de fisalina G 
(P > 0,05) na composição. A alta associação entre os teores das principais fisalinas 
excetuando a fisalina G em P. angulata adulta foi constatada anteriormente em 
caules e folhas sob condições de estresse salino e de restrição hídrica (SOUZA et 
al., 2013).  
 
 Na Tabela 1 também observou-se a diminuição do teor de fisalina D na parte 
aérea de plantas em sua fase reprodutiva, quando estas foram originadas de 
sementes osmocondicionadas. O efeito do osmocondicionamento das sementes 
sobre a diminuição desta fisalina já havia sido observada nos caules das plantas 
adultas (SOUZA et al., 2013). No entanto, verifica-se na Tabela 1 que este efeito só 
é detectado na fase reprodutiva, alcançando cerca de 25% de decréscimo (P < 
0,05). Os efeitos significativos observados na Tabela 1 foram comprovados nas 
duplicatas de extração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Teores (mg/g) em extrato etanólico de parte aérea de P. angulata colhidas 
em diferentes fases de desenvolvimento (vegetativa e reprodutiva) e originadas de 
sementes osmocondicionadas (Os) ou não condicionadas (NOs). 
 

 Fases do desenvolvimento (cultivo)  

   Os  NOs   

Seco-esteróides Vegetativa 

30 dias 

Reprodutiva 

40 dias 

 Vegetativa 

30 dias 

Reprodutiva 

40 dias 

Fisalina D 9,5 ± 0,4 20,8 ± 0,5 a,b  8,9 ± 1,0 27,1 ± 1,3 a 

Fisalina G 6,7 ± 0,3 5,9 ± 0,3  6,2 ± 0,7 7,7 ± 0,5 

Fisalina F 7,2 ± 0,1 15,6 ± 0,6 a  6,0 ± 0,7 18,7 ± 2,0 a 

Fisalina B 11,3 ± 0,3 37,4 ± 2,8 a  9,1 ± 0,9 35,5 ± 1,1 a 

  Diferenças significativas (P < 0,05) relativo a às plantas coletadas na fase vegetativa de        
desenvolvimento ou b nas plantas originadas de sementes não osmocondicionadas.  
 
 
 Ao comparar os sinais nos cromatogramas dos diferentes extratos (Figura 3), 
não se observou diferença significativa entre os de plantas originadas de sementes 
osmocondicionadas daquelas não condicionadas. No entanto, na fase reprodutiva 
(40 dias) percebe-se: (i) aumento de intensidade do sinal de tempo de retenção (tR) 
de 23,5 min, de substância não caracterizada; (ii) menor número e maior resolução 
de interferentes com tR entre as fisalinas; e (iii) diminuição de intensidade de 
substâncias menos hidrofílicas, com sinais de tR % 68 min. Efeitos menores não 
foram considerados visto não serem comprovados nos extratos de outras alíquotas 
de material vegetal. A diminuição de interferentes menos hidrofílicos e o aumento de 
sinais bem resolvidos são indicativos da seletividade da biossíntese na fase 
reprodutiva, resultando em extratos menos complexos, com menor número de 
componentes principais e consequente aumento da pureza em fisalinas no extrato. 
 
 
 
 
 



 
Figura 3: Cromatogramas dos extratos de partes aéreas de P. angulata colhidas em 
diferentes fases de desenvolvimento e provenientes de sementes 
osmocondicionadas (Os) e não osmocondicionadas (Nos). 
 
 Apesar da ampla quantidade de referências que revelam importantes 
propriedades terapêuticas de P. angulata, nenhum relato foi encontrado até então a 
respeito da quantificação das fisalinas nas diferentes fenofases da espécie. Além 
disso, estudos avaliando o efeito do osmocondicionamento na síntese de 
metabólitos secundários são escassos, ou raros. Nesse contexto este trabalho 
ganha um caráter exploratório, permitindo avaliar como a produção das fisalinas está 
relacionada com a fase reprodutiva de P. angulata, indicando então a melhor época 
de cultivo para a obtenção de tais substâncias.  
 
Conclusões 
 
 O efeito do osmocondicionamento das sementes sobre o decréscimo do teor 
de fisalina D em extrato etanólico de partes aéreas de P. angulata foi detectado 
apenas na fase reprodutiva, mas ficou evidenciada a elevada biossíntese (triplicando 
o teor) das fisalinas D, F e B nesta fase de desenvolvimento comparativamente à 
fase vegetativa. Estes dados vêm contribuir na tomada de decisão quanto a fase de 
desenvolvimento para a colheita desta planta com finalidades farmacológicas ou de 
aproveitamento dos princípios ativos. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Os produtos naturais são compostos orgânicos derivados de diversas fontes, tais como 
plantas, animais e microrganismos terrestres e marinhos. Estes produtos têm importante 
papel na medicina tradicional, devido aos seus componentes poderem ser utilizados para 
prevenção e tratamento de diversas enfermidades ao redor do mundo, além da 
possibilidade de uso nas diversas outras áreas, como agronomia, insumos para a 
indústria de alimentos, entre outros (SOUZA, 2008). 
 
O estudo fitoquímico, desperta ao longo da história o interesse de diversos profissionais, 
sejam farmacêuticos, químicos, médicos, agrônomos, entre outros (SOUZA, 2008). Um 
aspecto a ser considerado é a imensa quantidade de fontes de produtos naturais, 
principalmente plantas, sendo que a maioria é desconhecida sob o ponto de vista 
cientifico. Devido ao aparecimento de novas doenças e reaparecimento de outras, há 
necessidade de desenvolvimento de fármacos mais potentes e próximos do fármaco 
ideal. Assim, a cada ano têm surgido grupos de pesquisadores, cujos objetivos são o 
isolamento, a caracterização ou mesmo a síntese de produtos naturais possuindo algum 
tipo de ação farmacológica (ABELSON, 1990 apud LUCCHESE et al., 2006). Substancias  
de origem natural podem dar origem a outros componentes, permitindo o desenho e 
planejamento racional de novas drogas. 
 
De acordo com Guerra; Nodari (2007) Os componentes da biodiversidade podem fornecer 
uma gama de produtos de importância econômica. Dentre eles destacam-se os 
fitoterápicos e os fitofármacos, originados dos recursos genéticos vegetais. Segundo 
Hostettmann (2003); Schenkel (2005) é estimado que, aproximadamente 44% dos 
medicamentos disponíveis, foram desenvolvidos, de alguma forma, a partir de fontes 
naturais, como plantas, microrganismos ou animais. Além disso, sabe-se que das 252 
substâncias que são consideradas básicas pela OMS, 11% são originadas de plantas. Em 
Butler, (2008) mostra que a maior parte dos medicamentos antitumorais e anti-infecciosos 
são obtidos de origem natural. A grande maioria destas drogas não é sintetizada de 
maneira econômica e são obtidas de plantas selvagens ou cultivadas. Infelizmente, o 



 

contínuo processo de desmatamento atingindo os diferentes tipos de habitat pode resultar 
na extinção de um grande número de espécies vegetais. 
 
Os produtos naturais ou metabólitos secundários são substancias químicas de estrutura 
relativamente complexa, que apresentam algumas funções específicas, temos como 
exemplo: proteção contra as pragas, pigmentação de folhas e flores para favorecer a 
polinização, etc. As principais classes de metabólitos secundários são: alcaloides, 
glicosídeos cardíacos, cumarinas, flavonoides, taninos, triterpenos, derivados 
antracênicos livres (SIMÕES, 2001). Uma análise fitoquímica é um método usual e de 
grande relevância para a detecção preliminar dos diferentes constituintes químicos nas 
plantas, desta forma, orienta nas estas seguintes do estudo fitoquímico. 
 
A família Bromeliaceae possuem aproximadamente 58 gêneros e cerca de 3.352 
espécies, que são divididas em oito subfamílias: Brocchinioideae, Bromelioideae, 
Hechtioideae, Lindmanioideae, Navioideae, Pitcairnioideae, Puyoideae e Tillandsioideae 
(LUTTER, 2012). O Brasil é o centro de origem e dispersão e abriga aproximadamente 
40% do total destas espécies, sendo 40 gêneros registrados no território nacional 
(FORZZA, 2005; SOUZA et al., 2007). 
 
As bromeliáceas são predominantemente neotropicais e sua maior diversidade é 
encontrada na Mata Atlântica brasileira. Está presente desde o Chile e Argentina, na 
América do Sul, Caribe e América Central, chegando a alcançar o México e o sudeste 
Norte-Americano. Apenas a Pitcarnia feliciana é encontrada fora do continente americano 
(BENZING, et al., 2000). Atualmente as espécies de Bromeliaceae são consideradas a 
segunda maior família de monocotiledôneas epífitas (BANZINE 1980; MADISON 1977). 
Apresentam uma longa história de uso que está associada aos povos americanos nativos, 
no qual eram utilizadas como fonte de fibras, alimentos, forragens e medicamentos, orna-
mental e místico. Várias bromeliáceas apresentam potencial ornamental, o que vem 
causando o declínio das populações naturais de algumas de suas espécies. 
 
A mais conhecida das bromélias é o abacaxi, que de acordo com Manetti; Delaporte; 
Laverde Junior, (2009) o abacaxi tornou-se popular principalmente pelo seu sabor e 
aroma marcantes. Seus frutos contêm a bromelina, uma enzima que protege da 
depredação por larvas de insetos e apresenta grande valor comercial, cujo uso encontra-
se em ascensão na indústria farmacêutica, devido as atividades antihelmíntica, 
antiinflamatória, antidiarreico e anticancerígena e na indústria alimentícia, como 
amaciante de carnes vermelhas, hidrolizante de complexos proteína-taninos na produção 
de cerveja, pães, leite de soja e ovos desidratados (BITANGE et al., 2008). 
 
Além da bromelina, muitas outras enzimas, como as proteases de cisteína estão 
presentes no abacaxizeiro e muitas já foram isoladas e identificadas em diferentes 
bromélias, no qual também apresentam grande potencialidade de ser empregada nos 
segmentos industriais. Outras variedades botânicas de Ananas também apresentam 
potencial ornamental, sendo o nordeste brasileiro um grande exportador de abacaxi 
ornamental (KETNAWA; RAWDKUEN; CHAIWUT, 2010). 
 
Segundo Manetti; Delaporte; Laverde Junior, (2009) dentre o grande número de espécies 
da família Bromeliaceae, poucas delas foram estudadas quimicamente até o momento. 
Porém, existe um grande número de compostos identificados, os quais pertencem 
principalmente às classes dos triterpenoides e flavonoides. Outras classes de compostos 



 

como esteróis, diterpenos, ácidos cinâmicos, gliceróis substituídos, ligninas, alcaloides, 
entre outros, também foram identificados nesta família, embora em pequeno número. 
 
O Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura (BAG 
Abacaxi) é o maior do mundo e foi estabelecido através da realização de coleta e 
intercâmbio de germoplasma em nível nacional e internacional e possui atualmente 627 
acessos (SOUZA et al, 2012). 
 
De acordo Leal; Coppens D�eeckenbrugge, (1996), a erosão genética em A. comosus e 
outras espécies de interesse para os programas de melhoramento genético, tem ocorrido 
devido à produção comercial baseada apenas em poucas cultivares. Dessa maneira, o 
desenvolvimento de atividades voltadas para a conservação dos recursos genéticos são 
consideradas de grande importância para a sustentabilidade da cultura do abacaxi. 
Segundo Souza, (2012), o BAG Abacaxi possui os seguintes acessos: Ananas comosus 
var. bracteatus, Ananas comosus var. ananassoides, Ananas comosus var. erectifolius e 
Ananas comosus var. parguazensis, Ananas macrodontes, além de outras espécies dos 
gêneros Ananas, Bromelia, Dickia, Tillandsia e Bilbergia. 
 
Ainda segundo Souza, (2012) diversos estudos tem sido realizados, voltados para 
identificação e seleção de genótipos com valor ornamental. Além disso, esses trabalhos 
geraram subsídios para a realização de cruzamentos controlados, visando à geração de 
novos genótipos ornamentais, com características diferenciadas e resistentes às 
principais pragas (SOUZA et al., 2009; 2012; 2014). A caracterização desses acessos é 
um passo fundamental para identificar o potencial não apenas ornamental, bem como 
para servir como protótipos para desenvolvimento de alternativas terapêuticas 
medicamentosas a diversas patologias. Desta maneira, este estudo mostra-se relevante 
para a comunidade científica, tendo em vista que o conhecimento sobre plantas 
medicinais representa um importante recurso terapêutico.  
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de metabólitos secundários 
nos acessos de abacaxizeiros do BAG Abacaxi, bem como realizar uma comparação 
entre os acessos pertencentes em uma mesma espécie/ variedade botânica.  
 
MÉTODOS:  
 
Foram coletadas folhas de 21 acessos de diferentes variedades botânicas de 
abacaxizeiros do Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas (Tabela 1). 
 
Após a coleta as folhas dos espécimes vegetais foram submetidos à secagem em estufa 
de circulação de ar com temperatura de 40 oC até manterem um peso constante. Em 
seguida subimetidas a secagem e iniciadas as moagens das folhas, foram colocados para 
maceração 20 g do material vegetal moído em 250 mL de metanol e posteriormente rota-
evaporadas, foram realizadas duas repetições para cada. 
 
Para a realização do Screening fitoquímico foi utilizado o extrato metanólico das folhas. 
Foram realizadas reações de caracterização adaptadas daquelas descritas por Alice et. 
al., (1985), para alcaloides (Mayer- M, Dragendorf-D), cardiotonicos, cumarinas, 
flavonoides, taninos e fenóis, saponinas, triterpenos e esteroides, e  antraquinonas. 



 

Alcaloides � foi evaporado até secura, em banho maria, aproximadamente 30 mL de 
extrato metanólico da planta, adicionou-se 5 mL de ácido clorídrico a 10 % e aqueceu-se 
por 10 min. Após resfriamento e filtração, o filtrado foi dividido em dois tubos de ensaio. 
Ao primeiro tubo foi adicionado algumas gotas do reativo de Mayer e ao outro Dragendorf. 
 

Tabela 1. Acessos de abacaxizeiros utilizados nas análises fitoquímicas. 

 

Cardiotônicos  - Adicionou-se 5 mL de solução de acetato neutro de chumbo a 10 % e 4 
mL de água destilada a 10 mL do extrato metanólico da planta, levando a mistura ao 
banho-maria fervente, durante 10 min. Foi filtrado, ao filtrado foi adicionado com 20 mL de 
clorofórmio em ampola de separação e deixado em repouso. A fase clorofórmica foi 
distribuída em tubos e evaporado em banhomaria, até a obtenção de resíduo seco. Aos 
tubos foram adicionados os seguintes reagentes, reativo de Baljet; reativo de Kedde. 
Cumarinas voláteis - Num tubo de ensaio, adicionou-se 2 mL de extrato metanólico da 
planta, com papel filtro embebido em solução diluída de hidróxido de sódio tampou-se o 
tubo que foi levado ao banho-maria fervente, por alguns minutos. O papel de filtro 
removido foi examinado à luz UV, sendo a fluorescência amarela indicativa da presença 
de cumarinas.  
 
Flavonoides - Num tubo de ensaio, colocou-se 2 mL de extrato metanólico da planta, 
alguns fragmentos de magnésio e verter, pelas paredes do tubo, gotas de ácido clorídrico 
diluído. Foi observado as coloração, que varia para as diferentes estruturas dos 
flavonoides. 
 
Taninos e fenois - Evaporou-se 5 mL de extrato metanolico da planta e dissolveu-se o 
resíduo em 10 mL de água destilada. Em 3 mL do extrato aquoso foi adicionado 1 a 2 



 

gotas de solução de cloreto férrico a 10 %. A coloração azul indicou a provável presença 
de taninos hidrolisáveis e, a verde, de taninos condensados.  
 
Saponinas - 5 mL do extrato metanólico da planta foi evaporado e retomado com água 
fervente. Após resfriamento, foi realizada agitação vigorosa, deixando em separado por 
15 a 20 minutos. A presença de saponinas foi classificada pela altura da espuma, 1 cm = 
+; 2 cm = ++ ; 3 cm = +++. Triterpenos e/ou esteróis - O resíduo de 10 mL de extrato 
metanólico da planta, foi tratado com 10 mL de clorofórmio anidro e filtrado, dividido em 
duas porções, sendo testado pelas reações de Liebermann-Burchard e Salkowski.  
 
Antraquinonas -  em um tubo de ensaio foi colocado 0,20 g de pó da planta e adicionado 5 
mL de clorofórmio, após agitação foi deixado durante 15 minutos em repouso, 
posteriormente foi recolhida  a fração clorofórmica no qual foi adicionado 1 mL de solução 
de hidróxido de amônio diluído e agitado. A fase aquosa colore-se de vermelho em 
presença de antraquinonas livres.  
 
Todas as reações foram classificadas em:  Fortemente Positivas (++); Positivas (+); 
Fracamente Positivas (+-) ; Negativas (-). 
 
Para comparação do screening  fitoquímico foi avaliada a concentração de flavonoides 
totais. Neste teste a concentração de flavonoides totais é determinada pela complexação 
dos flavonoides com o cátion alumínio, formando complexos estáveis entre o cátion 
alumínio com os flavonoides em meio metanólico. A formação deste complexo entre o 
alumínio e flavonoide em metanol promove um desvio para maiores comprimentos de 
onda e uma intensificação da absorção na análise espectrofotométrica. Dessa maneira, é 
possível determinar a quantidade de flavonoides, evitando-se a interferência de outras 
substâncias fenólicas, principalmente os ácidos fenólicos, que invariavelmente 
acompanham os flavonoides nos tecidos vegetais (PELISSARI, 2008). 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Não foi observada a presença de flavonoides e cardiotônicos em nenhum dos 21 acessos 
estudados. A presença de saponinas foi verificada em 11 acessos, taninos em 14 
acessos, triterpenos e esteroides em 11 acessos, 17 acessos apresentaram reação 
positiva para pelo menos um dos testes para alcaloides, 13 acessos apresentaram reação 
positiva para a presença de antraquinonas, 7 acessos apresentaram reação positiva para 
cumarinas (Tabela 2).  
 
Dentre os acessos estudados foi possível notar que divergências entre a presença e 
ausência de determinado metabólito secundário são encontradas em acessos 
pertencentes a mesma variedade. Os acessos BAG-Igor, BAG-739, BAG-804 pertencem 
ao Ananas comosus var. erectifolius, apresentaram saponinas, taninos, triterpenos e 
esteroides, alcaloides, e antraquinonas, no entanto o acesso BAG-804 foi o único que 
apresentou antraquinonas e não apresentou taninos.   
 
A espécies A. macrodontes, apresentou saponinas, taninos, triterpenos e esteroides, 
alcaloides e cumarinas. No entanto o acesso BAG-82, apresentou um maior número de 
divergências, tendo em vista que foi o único que apresentou alcaloides entre os três e não 
apresentou triterpenos, esteroide e cumarinas, já o acesso BAG-81 não apresentou a 
presença de taninos. 



 

Tabela 2. Testes fitoquímicos nos diferentes acessos de abacaxizeiros. 

 
SAP: saponinas; TAN: taninos e fenóis; FLA: flavonoides; TRI: triterpenos e esteroides; ALC: alcaloides; 
ANT: antraquinonas; CUM: cumarinas; CAR: cardiotônicos. 
As reações foram classificadas como: fortemente positivas (++), positivas (+), fracamente positivas (+-)  e 
negativas (-). 
  

A variedade botânica A. comosus var. ananassoides apresentou saponinas, taninos, 
alcaloides, antraquinonas e cumarinas. No entanto o acesso BAG-25 diferiu dos demais 
pela ausência dos seguintes metabólitos secundários: saponinas, triterpenos, e 
cumarinas.   
 
Entre os acessos de A. comosus var. comosus, foram observados à presença de taninos, 
triterpenos e esteroides, alcaloides e antraquinonas, sendo que os triterpenos e 
esteroides foram observados apenas no acesso BAG-737.  
 
A variedade A. comosus var. bracteatus apresentou os seguintes metabólitos 
secundários: taninos, triterpenos e esteroides, alcaloides, antraquinonas e cumarinas. 



 

Porém o acesso BAG-45 apresentou várias diferenças entre os outros dois acessos, pois 
foi o único que apresentou triterpenos, esteroides e cumarinas e não apresentou 
alcaloides e antraquinonas. Já os acessos de A. comosus var. parguazensis apresentou 
triterpenos e esteroides, alcaloides e antraquinonas. Os taninos foram observados apenas 
no acesso BAG-376. 
 
Estas diferenças na presença dos metabolitos secundários em diferentes acessos da 
mesma espécie e/ ou variedade botânica, podem ser explicadas devido a vários fatores, 
uma vez que seu acúmulo é uma resposta comum das plantas a estresses bióticos e 
abióticos (SMETANSKA, 2008). Sendo sua biossíntese fortemente influenciada por 
fatores ambientais.  De acordo Gobbo; Lopes (2007), os principais fatores que podem 
coordenar ou alterar a taxa de produção de metabólitos secundários são: sazonalidade, 
ritmo circadiano e desenvolvimento; temperatura; disponibilidade hídrica; radiação 
ultravioleta; nutrientes; altitude; poluição atmosférica; indução por estímulos mecânicos ou 
ataque de patógenos.  
 
Segundo Rezaeieh; Uyan!k (2012) apud Ravishankar; Ramachandra; Rao, (2000) foi 
demonstrado que a biossíntese da atividade das células cultivadas pode ser melhorada 
com a regulação dos fatores ambientais, além da possível seleção artificial ou a indução 
de cultivares que possuam a produção dos metabólitos desejados. Dessa maneira, é 
possível verificar que muitos fatores podem ter influenciado as divergências encontradas 
na triagem fitoquímica realizada, tendo em vista que as espécies cultivadas são variações 
da mesma espécie que foram coletados originalmente por todo o Brasil. Apesar dos 
acessos de abacaxizeiros serem cultivados no mesmo local após clonagem, os 
metabolitos secundários são fundamentalmente produzido pelo processamento genético, 
dessa maneira, a variabilidade genética pode estar influenciando a produção dos 
metabólitos. De acordo com os estudos realizados por Durval et al. (2001) e Souza et al., 
(2012) os acessos de abacaxizeiros apresentam grande variabilidade genética.  
 
Como pode ser verificado na tabela 2, não foi detectado a presença de flavonoides na 
avaliação fitoquímica qualitativa. Como a ausência de flavonoides em testes fitoquímicos 
não é comum, foi realizada uma quantificação de flavonoides totais nos 21 acessos em 
comparação com o padrão quercetina. Utilizando uma curva do padrão quercetina com 
reta y = 31.786x � 0.0427, expressa na figura 1, temos as concentrações dos flavonoides 
totais nos extratos em QE 100g-1 (Tabela 3). 

 

Figura 1. Curva padrão da quercetina. 



 

Tabela 3. Concentração de flavonoides totais nos 21 acessos de abacaxizeiros. 
 

 
Resultado expresso em gramas de quercetina QE/100g 

 
De acordo com os dados obtidos de concentração de flavonoides nos acessos estudados, 
foi possível verificar a presença deste metabolito secundário em todos eles, o que não 
corroboram com o screening fitoquímico. No entanto, as concentrações encontradas nos 
acessos em QE 100g-1, são muito baixas, comparado com estudos realizados por 
Chakraborty, Mishra, Rao, (2015) utilizando o purê do fruto de Ananas comosus L. Esses 
autores encontraram um teor de flavonoides totais igual a 8,67 QE/100g. Já em estudo 
realizado por Hossain, Rahman (2011) com três extratos do fruto de abacaxi, os teores de 
flavonoides variaram 39,4 - 55,2 mg quercetina / g de peso. A variação encontrada nos 
diferentes estudos pode ser justificada devido às condições ambientais, o que pode 
modificar os constituintes da planta. Dessa maneira, esse baixo teor de flavonoides pode 
ter dificultado sua detecção pelo teste qualitativo. 

Apesar das reações de caracterização serem baseadas nas propriedades químicas das 
substancias presentes na droga vegetal, algumas são consideradas especificas, porém 
pouco eficazes como único método de identificação. 

 

CONCLUSÕES 

Análises fitoquímicas fornecem informações importantes sobre a presença de metabólitos 
secundários nas plantas, para que seja possível chegar ao isolamento de princípios ativos 
importantes na produção de novos medicamentos ou outros produtos de interesse 
econômico. Os dados obtidos com os acessos estudados corroboram com dados da 
literatura, tendo em vista a presença de metabólitos secundários já encontrados como: 
triterpenos e esteroides, flavonoides, alcaloides, entre outros. Além disso, foi possível 
verificar a variabilidade entre os acessos que ocorre pela presença ou ausência de 
determinado metabólito. São necessários mais estudos fitoquímicos, a fim de verificar os 
constituintes químicos e o potencial farmacológico desses acessos. 

 

Palavras-chave: Bromeliaceae. Ananas. Screening. Metabólitos secundários. 
Variabilidade. 
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Introdução 

As doenças parasitárias são consideradas Doenças Tropicais Negligenciadas 
(DTNs) e afetam principalmente, mas não exclusivamente, populações pobres nas 
regiões mais vulneráveis e miseráveis do planeta (DIAS et al., 2013; FRANÇA et al., 
2008). A malária é uma das infecções parasitárias que causa maior preocupação e 
pode ser considerada como um dos mais sérios problemas mundiais de saúde 
pública, visto que, provoca inúmeros casos de morbidade e mortalidade. Estima-se 
que 3,2 bilhões de pessoas correm o risco de estarem infectadas com o parasita da 
malária. Em 2013, foram relatados mundialmente, 198 milhões de casos de malária 
e 584 mil casos de óbitos ocasionados pela doença (WHO, 2014). 

Os mosquitos do gênero Anopheles infectados por protozoários do gênero 
Plasmodium são responsáveis pela transmissão da malária em seres humanos. 
Apenas cinco espécies, Plasmodium vivax, P. ovale, P.malariae, P.knowlesi e P. 
falciparum, promovem essa infecção. Sendo, o P. falciparum o mais perigoso por 
causar a malária cerebral, forma mais grave que na maioria dos casos leva à morte 
(WHITE et al., 2014). 

Embora os fármacos antimaláricas desempenhem um papel central no controle e 
eliminação da doença, a sua atividade contra o Plasmodium sp. mostrou eficácia 
reduzida, devido a resistência que os parasitas vem desenvolvendo. O Plasmodium 
falciparum, é um dos agentes causadores da malária que apresenta alta capacidade 
de adaptação por mutação, ocasionando resistência aos antimaláricos. Isto faz com 
que o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos antimaláricos seja um 
assunto de grande interesse para a saúde pública (SÁ, 2011; TASDEMIR et al., 
2006). 

A síntese de ácido graxo tipo II (FAS II) pelo Plasmodium falciparum é de grande 
relevância para a pesquisa de antimaláricos, isso porque as enzimas envolvidas 
nessa biossíntese estão ausentes nos seres humanos, e por esse motivo são alvos 
potenciais para o desenvolvimento de novos fármacos. A enoil-ACP redutase (ENR), 



pertencente a uma etapa limitante desta via é de particular interesse, uma vez que 
foi constatado que é inibida por concentrações submicromolares do agente 
antimicrobiano triclosan (MUENCH et al, 2003). 

As plantas medicinias são uma fonte potencial de novos fármacos contra a malária, 
tendo em vista, a presença de uma variedade de metabólitos com diversidade 
estrutural e atividades farmacológicas. Preparações tradicionais provenientes das 
plantas têm sido a principal fonte de tratamento da malária na África e em outros 
continentes, onde a doença é endêmica. O resultado promissor na utilização de 
materiais vegetais no tratamento de malária na Medicina Tradicional Africana (ATM) 
despertou para a busca de produtos naturais como fonte de moléculas com potencial 
bioativo ou de inspiração para o desenvolvimento de novos antimaláricos (NTIE- 
KANG  et al, 2014). 

Estudos relatam que flavonoides bioativos, extraídos de plantas medicinais que 
crescem na África, mostraram potencial atividade antimalárica. Contudo, o 
mecanismo de ação da atividade antimalárica dos flavonoides ainda não está 
completamente elucidado, porém, acredita-se que esses metabólitos atuem inibindo 
a biossíntese do ácido graxo tipo II (FAS II) uma via do P. falciparum. Esse alvo é 
uma promissora e recente descoberta para a pesquisa e desenvolvimento de 
fármacos antimaláricos (NTIE- KANG  et al, 2014). Tasdemir e colaboradores (2006) 
identificaram um glicosídeo flavonoide comum, luteolina-7-O-glicosídeo, como o 
primeiro produto natural antimalárico inibidor da enzima de P. falciparum em FAS-II. 

Os métodos para a descoberta de fármacos atualmente, são realizados por 
abordagens mais diretas feitas a partir do entendimento dos processos moleculares 
envolvidos na doença. Nesta perspectiva, o ponto de partida é o alvo molecular, tais 
como o receptor, a enzima e o DNA (COHEN, 1996; WALTERS; STAHL; MURCKO, 
1998). Atualmente, existe uma variedade de alvos biológicos atrativos sendo 
explorados no planejamento de fármacos. Esse grande arsenal requer o emprego de 
métodos rápidos e relativamente precisos, que sejam capazes de identificar 
protótipos, também conhecidos como compostos de partida. Uma das principais 
técnicas utilizadas na busca e descoberta de compostos de partida é a triagem 
virtual (RODRIGUES et al., 2012). 

A triagem virtual (TV) é um método in silico empregado para selecionar substâncias, 
provenientes de bancos de dados, que apresentem potencial de interagirem com 
proteínas alvo.  Através da TV é possível selecionar com maior critério as moléculas 
que serão submetidas aos testes in vitro.  Contudo, tão importante quanto selecionar 
as moléculas ativas é excluir as inativas (FERREIRA, OLIVA, ANDRICOPULO, 
2011; MYSINGER, et. al., 2012).  

Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela necessidade na busca de 
moléculas para o tratamento da malária, bem como pelo potencial antimalárico 
apresentado por alguns flavonoides ao inibir o promissor alvo, Enoil-ACP Redutase, 
presente na etapa limitante da biossíntese do ácido graxo do tipo II (FAS II) do 
Plasmodium falciparum. Sendo assim, tem-se como objetivo central identificar 
flavonoides isolados de plantas como potenciais inibidores para Enoil-ACP-Redutase 
em P. falciparum por Triagem Virtual. 

 



Metodologia 

O presente estudo foi realizado utilizando métodos computacionais de triagem virtual 
hierárquica baseada em métodos híbridos, ou seja, baseado tanto na estrutura do 
ligante, quanto do receptor (acoplamento molecular). A busca por complexos 
cristalográficos da enzima PfENR (EC 1.3.1.9) foi realizado no banco de dados de 
proteínas (PDB). A seleção dos complexos disponíveis no PDB foi feita com base 
em sua resolução, na presença de um ligante inibidor e do cofator NAD+. O 
complexo cristalográfico selecionado foi preparado, retirando-se as moléculas de 
águas e adicionando as cargas de Gasteiger com o campo de força ff12SB, 
juntamente com os hidrogênios polares, utilizando o programa UCSF Chimera 1.9. 

A etapa subsequente do trabalho envolveu a busca de inibidores já reportados para 
PfENR utilizando o banco de moléculas, ChEMBL (https://www.ebi.ac.uk/chembl) 
(BENTO et al., 2014) além de artigos da literatura. Esses inibidores foram 
classificados e selecionados com base em informações de atividade, possuindo o 
IC50<1µM. 

A seleção de moléculas a serem submetidas à triagem virtual baseada no ligante foi 
realizada com moléculas de flavonoides isolados de plantas, obtidas no banco de 
dados do Núcleo de Bioensaios, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais 
(NuBBE) (VALLI et al., 2013). Os SMILES dessas moléculas, juntamente com os dos 
inibidores de PfENR previamente selecionados, foram submetidos ao programa de 
Sistema de Posicionamento Químico Global � Produtos Naturais (ChemGPS-
NP)(LARSON et al., 2007; ROSEN et al.,2009),  para gerar coordenadas de cada 
Componente Principal (PC) que localizasse no espaço químico as moléculas de 
acordo com a similaridade química. Essas coordenadas foram plotadas no pacote 
estatístico Sigma Plot 12.0, gerando um mapa que possibilitou visualizar e mensurar 
a similaridade química entre os inibidores selecionados e o banco de flavonoides 
através do cálculo da Distância Euclidiana (DE) (Equação 1). Os inibidores que 
estavam a 2Å foram agrupados em clusters, assim, os flavonoides foram 
selecionados de acordo com a distância que estavam de cada um dos clusters de 
inibidores, desta forma foi adotado como distância máxima aceitável o valor de 5Å 
para cada um dos clusters de inibidores. 

Equação 1 � Cálculo da Distância Euclidiana 

 
 

Fonte: (ROSÉN, 2009) adaptado. 
 
Em seguida, foi realizada uma triagem desses compostos com base no modelo 
farmacofórico de inibidores da enzima PfENR, construído por Costa Júnior. et al., 
(2014), este ensaio virtual foi realizado através do módulo UNITY implementado na 
plataforma Sybyl-X 1.2.( SYBYL-x 2.0, 2012). As moléculas que foram selecionadas 
na Triagem virtual baseada no ligante foram submetidas ao acoplamento molecular, 
utilizando o programa com melhor função de pontuação para o sistema em estudo, 
possibilitando, assim, o maior grau de precisão para o acoplamento molecular. Para 
o acoplamento molecular foram utilizados os programas DOCK 6.5 (LANG  et al., 
2015), que aplica o método sistémico, e o AutoDock Vina 1.1.2 (TROTT; OLSON, 
2010) que aplica o método estocástico.  



No DOCK 6.5 foi realizado o cálculo da superfície molecular de acesso ao solvente 
do receptor, sem átomos de hidrogênios, utilizando o programa DMS (Display Midas 
System) (RICHARDS,1977).  A imagem negativa da superfície molecular foi gerada 
como um conjunto de esferas sobrepostas usando o programa SPHGEN (KUNTZ et 
al., 1982). Um subconjunto de esferas próximo ao ligante cristalográfico (8,0Å) foi 
então selecionado com o programa sphere_selector (LANG et al., 2009). A 
preparação da caixa de acoplamento foi realizada seguindo-se o procedimento de 
dois passos. Em primeiro lugar, a caixa foi construída com o auxílio do programa 
acessório SHOWBOX (Figura 8) (MENG et al., 1992), utilizando-se o método 
automático de construção e permitindo a inclusão das esferas selecionadas pelo 
sphere_selector (LANG et al., 2009). Em um segundo momento, foi utilizado o 
programa GRID (MENG et al., 1992) para gerar a grade de pontuação e a grade de 
relevo, foram utilizados os seguintes parâmetros: escores de contato e energia que 
foram calculados utilizando distância atrativa de energia de 6,0Å e distância 
repulsiva de van der Waals de 9,0Å, tamanho mínimo de âncora de 20, energia 
interna de repulsão de 9,0Å e choque de sobreposição de 0,75Å, orientações 
máximas de 10000, os parâmetros restantes foram mantidos nas recomendações 
padrões do programa (BROZELL et al., 2012). Para avaliar a qualidade do 
acoplamento molecular pelo DOCK foram aplicadas diferentes funções de 
pontuação: Grid Score, Grid Score + Hawkings GB/AS e Energy Score. 

O programa  AutoDock Vina 1.1.2  utiliza o algoritmo Iterated Local Search Global 
Optimizer (TROTT; OLSON, 2010). A caixa de acoplamento foi a mesma utilizada 
nos estudos de Costa Jr. et al., (2014) sendo um cubo com centro geométrico na 
região central do sítio ativo da enzima PfENR, possuindo dimensões de 14 x 14 x 14 
Å, espaçamento de pontos de 1Å e coordenadas X, Y e Z de 51.133, 92.304 e 
34.039, respectivamente.  

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foi uma métrica utilizada para 
avaliar a taxa de recuperação e exatidão global das funções de pontuação utilizadas 
nesse estudo de acoplamento molecular, através da diferenciação entre os ligantes 
(verdadeiros positivos) e os decoys (falsos positivos).  Dessa forma, o eixo y da 
Curva ROC (Sensibilidade) representa a taxa acertos ou verdadeiros positivos 
recuperados, enquanto que o eixo x (Especificidade), expressa à taxa de falsos 
positivos. As análises foram realizadas a partir do cálculo da área sob a curva (AUC) 
que determina a exatidão do método (FAWCETT, 2006; BROZELL et al., 2012). 
Sendo assim, é possível selecionar a função de pontuação com maior grau de 
precisão para o sistema em questão. Os decoys foram gerados pelo servido DUD-E 
(http://dude.docking.org) a partir dos SMILES dos inibidores selecionados, os decoys 
obtidos no DUD-E são moléculas com similaridades físico-químicas ao ligante, mas, 
topologicamente diferentes (similaridade 2D), para cada ligante submetido ao DUD-
E foram gerados 50 decoys (MYSINGER, et al., 2012).   

Os resultados de energia de ligação obtidos foram ranqueados e os 10 melhores 
foram submetidos a uma análise mais precisa das interações intermoleculares entre 
essas moléculas e a proteína estudada.  A análise das interações intermoleculares, 
foi realizada no programa Discovery Studio 3.5 Vizualizer para a construção dos 
mapas de interações em 2D e 3D. 

Resultados e discussão 



A busca dos complexos cristalográficos de PfENR foi realizada no PDB, sendo possível 
identificar 22 estruturas cristalográficos complexadas com o ligante Triclosan, inibidor já 
conhecido para Enoil-ACP Redutase, e seus análogos, bem como, com o cofator NAD+. A 
escolha do complexo se deu com base na resolução, sendo escolhido o complexo 
cristalográfico de código 3LT0 que apresentou a melhor resolução, 1,96!.  

Foram selecionados 32 inibidores de Enoil-ACP Redutase, no ChEMBL e em artigos da 
literatura, com IC50<1µM. Esses dados de atividade foram obtidos nos artigos de referência, 
com base em testes in vitro, com a enzima PfENR purificada.  

Esses inibidores foram submetidos ao servidor ChemGPS-NP e posteriormente agrupados 
em clusters de até 2Å, com o intuito de garantir a diversidade química no filtro de 
similaridade com base na distância euclidiana. Dessa forma, foi possível selecionar 4 
inibidores (CHEMBL370595, CHEMBL370448, CHEMBL200492, CHEMBL199081- Figura 2) 
com quimiotipos diferentes. 

Os quatro clusters formados foram comparados com o banco de dados composto por 84 
moléculas de flavonoides obtidos no NuBBE. Os resultados apontaram que 64 moléculas 
estavam a no máximo 5Å de distância de pelo menos um dos quatro clusters. Essas 
seleções permitem garantir que as moléculas escolhidas apresentam similaridade físico-
química com os inibidores conhecidos para PfENR. 

Compostos com propriedades químicas semelhantes apresentam grande 
probabilidade de possuírem atividade biológica semelhante. Sendo assim, quando 
se posiciona uma biblioteca de compostos no ChemGPS-NP é possível localizar os 
que se encontram mais próximo dos compostos ativos, excluindo aqueles que se 
encontram fora da �área ativa�. Essa análise de similaridade pode ser auxiliada 
utilizando medidas de distância simples como a Distância Euclidiana (ROSEN et al., 
2009a). 

Figura 2 � Mapeamento da localização espacial baseada nos componentes 
principais gerados pela plataforma on line ChemGPS-NP dos inibidores de 
PfENR. A-Localização espacial dos 4 inibidores selecionados  com quimiotipos 
diferentes. B- Estrutura química dos 4 inibidores de PfENR. 

   
 

 
                                                                            
       
 
 
 
                                                                       
 
 
 
                                                                          
 

 

O mapa obtido no SigmaPlot 12.0 possibilitou analisar as três primeiras dimensões: 
PC1 representa o tamanho, forma e polarizabilidade, PC2 corresponde à 
aromaticidade e propriedades de conjugação afins e PC3 descreve lipofilicidade, 
polaridade e capacidade de ligação de Hidrogênio (ROSEN et al., 2009b). 

B 

CHEMBL370595 (IC50 0,18µM)        

A 

CHEMBL370448 (IC50 0,81µM) 

CHEMBL199081(IC50 0,59µM)                         CHEMBL370595 (IC50 0,18µM)                        



O modelo farmacofórico gerado por Costa Jr. et al., (2014) apresenta três 
características essenciais para inibição da enzima PfENR: duas regiões aceptoras 
de hidrogênio e uma região hidrofóbica. Sendo assim, as 64 moléculas selecionadas 
a partir da similaridade química foram submetidas a esse modelo farmacofórico. 
Todas as moléculas que alinharam com o modelo farmacofórico foram consideradas 
para a realização do acoplamento molecular. Esse filtro possibilitou a retirada de 
moléculas que não possuem requisitos necessários para o reconhecimento 
molecular frente ao receptor, assim, após esse etapa, o banco de flavonoides foi 
reduzido para 37 moléculas. 

Todas as funções de pontuação utilizadas neste estudo foram analisadas através da 
curva ROC (Figura 4). A AUC foi utilizada como métrica de avaliação, dessa forma, 
quanto maior a AUC melhor o desempenho da função de pontuação em diferenciar 
os compostos ativos dos inativos e, consequentemente, possibilitará maior exatidão 
na triagem virtual. Sendo assim, com base nos valores aceitáveis de AUC entre 0,5 
e 1, foi proposta por Matsubara (2008) uma classificação para facilitar a 
interpretação dos valores de AUC: Excelente: 0,9 - 1; Bom: 0,8 - 0,9; Razoável: 0,7 - 
0,8; Ruim: 0,6 - 0,7; Insignificante: 0,5 � 0,6. 

Figura 17 � Avaliação das funções de pontuação quanto à capacidade de 
recuperar os ligantes (verdadeiros positivos) frente aos decoys (falsos 
positivos), através da curva ROC. 

 

As moléculas selecionadas na triagem virtual baseada no ligante foram submetidas 
ao acoplamento molecular, utilizando o programa AutoDock Vina 1.2 que apresentou 
a melhor exatidão. Os resultados com as moléculas que apresentaram as melhores 
energias de ligação foram ranqueadas nas 10 melhores do banco de dados NuBBE. 

A energia de afinidade do inibidor cirstalográfico com o sítio ativo da enzima PfENR, 
calculada pelo AutoDock Vina foi de -8,4 Kcal/mol. Na comparação com as 10 
moléculas do banco NuBBE de flavonoides isolados de plantas, observa-se que 
apenas as duas primeiras colocadas no rank, buteína (-9,0 Kcal/mol) e Apigenina (-
8,6 Kcal/mol), apresentam melhores valores de energia que o inibidor cristalográfico, 
e o 3º colocado no rank, 7,4'-Dihidroxiflavona (-8,4 Kcal/mol), possui um afinidade 
equivalente. Os demais flavonoides mostram afinidade inferior ao inibidor, contudo, 
não se pode descarta-los, visto que, não foi utilizado nenhum parâmetro estatístico 
para comparação dessas energias. Dessa forma, essa inferência serve para mostrar 
que as moléculas selecionadas são potenciais inibidores frente à PfENR, sendo, 



portanto, excelentes candidatos aos testes in vitro. Contudo, é de grande relevância 
analisar também outros fatores, como a facilidade de obtenção dessas moléculas. 
 
Figura 4 � Mapa das interações intermoleculares em duas dimensões (2D). A- 
Enzima PfENR (PDB: 3LT0) com o inibidor cristalográfico; B- Enzima PfENR 
(PDB: 3LT0) com a buteína. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

A triagem virtual permitiu reduzir a quantidade de moléculas a serem submetidas a 
testes in vitro, promovendo consequentemente uma redução nos custos dessas 
análises. Sendo assim, finalizou-se a triagem com 37 moléculas de flavonoides 
isolados de plantas, oriundas do banco de dados NuBBE, sendo que, todas essas 
moléculas apresentam potencial inibitório frente PfENR. As 37 moléculas de 
flavonoides que tiverem disponibilidade da planta para identificação e isolamento, 
serão submetidas a testes in vitro. 

Vale ressaltar, que os valores de energia servem para nortear a escolha das 
moléculas potenciais, contudo não devem ser utilizados como única determinação 
na seleção de compostos.  

Palavras-Chave: PfENR. Malária. Flavonoides.  
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Introdução 

No Brasil e no mundo são utilizados pesticidas para o controle de doenças de 
plantas. O uso destes produtos em curto prazo tem um efeito positivo para o 
produtor, mas sua utilização em longo prazo acarreta diversos prejuízos para 
sociedade e meio ambiente, como a poluição dos solos e da água, resíduos de 
agrotóxicos nos alimentos, surgimento de patógenos resistentes, má qualidade de 
vida dos agricultores, entre outros (KIMATI et al., 1997; STANGARLIN et al., 1999).   

Amaral e Bara (2005) ressaltam a intensa procura por novos agentes 
antimicrobianos a partir de plantas, devido à crescente resistência dos 
microrganismos patogênicos frente aos produtos sintéticos. Buscando diminuir estes 
prejuízos causados pelos pesticidas, alternativas vem sendo pesquisadas para o 
controle de fitopatógenos. Uma dessas alternativas segundo Di Piero et al. (2010) é 
a exploração da atividade biológica de metabólitos secundários presentes em 
extratos vegetais brutos e óleos essenciais de plantas medicinais da flora nativa. 
Como exemplo tem-se o controle in vitro dos fungos Colletotrichum gloeosporioides, 
C. musae e Fusarium subglutinans f. sp. ananas  por óleos essenciais de 
Cymbopogon nardus, C. citratus e Eucalyptus citriodora (ALVES et al., 2003), o 
controle de antracnose em frutos de goiaba (Psidium guajava L.) por extrato aquoso 
e óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) (ROZWALKA et al., 
2008), o controle do crestamento bacteriano comum do feijoeiro por tinturas de erva 
cidreira (Lippia Alba) e alecrim pimenta (Lippia sidoides) e com os óleos essenciais 
alecrim (Rosmarinu officinalis) e de canela (Cinnamomum zeylanicum) (VIGO et al., 
2009). 



Schinopsis brasiliensis Engl. (baraúna) é uma espécie vegetal com potencial uso no 
controle de fitopatógenos. Ela pertence à família botânica Anacardiaceae, e é a 
principal espécie representante do gênero Schinopsis que é nativo do Brasil 
(SARAIVA, 2007). É uma árvore endêmica popularmente conhecida por �braúna� e 
�baraúna� (CARDOSO et al., 2005) característica da caatinga e de grande valor 
econômico para a região nordestina. A literatura relata a atividade antibacteriana de 
extratos de baraúna contra cepas resistentes de Staphylococcus aureus (SARAIVA, 
2007). Além disso, poucos estudos fitoquímicos foram realizados com esta planta, 
destacando-se o isolamento de alguns alquil e alquenil-fenóis, dentre outros 
constituintes, que foram considerados como sendo os principais responsáveis pela 
ação alergênica desta espécie ao homem (CARDOSO et al., 2005). 

Dessa forma, considerando que extratos da Schinopsis brasiliensis apresentaram 
comprovada ação antibacteriana contra microrganismos patogênicos ao homem, e 
ainda não foram encontrados trabalhos na literatura que descrevessem a ação desta 
planta contra microrganismos fitopatogênicos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
atividade antimicrobiana de Schinopsis brasilensis contra Fusarium solani, causador 
da podridão do colo e raízes em maracujazeiro, Xanthomonas campestris pv. 
campestris, causadora da podridão negra em crucíferas, Xanthomonas campestris 
pv. viticola causadora do cancro bacteriano da videira, Pectobacterium carotovorum 
subsp. Carotovorum causadora da podridão-mole em hortaliças, Ralstonia 
solanacearum causadora da murcha bacteriana em bananeiras e pimentões e 
Acidovorax avenae subsp. citrulli causadora da mancha bacteriana em melão, para 
uma possível utilização destas plantas no controle alternativo dessas doenças na 
agricultura. 

Material e Métodos 

Local e período experimental 

Os experimentos foram realizados no período compreendido entre junho de 2011 e 
fevereiro de 2013, no Laboratório de Pesquisa em Substâncias Bioativas - LAPESB, 
localizado no Campus de Itapetinga e no Laboratório de Fitopatologia, localizado no 
Campus de Vitória da Conquista, ambos da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia � UESB. 

Coleta do material vegetal e preparação dos extratos 

Folhas, cascas do caule e raiz secundária de Schinopsis brasiliensis foram coletadas 
na fazenda Caatinga Grande, município de Malhada de Pedras, região sudoeste da 
Bahia, no mês de junho de 2011. As exsicatas foram depositadas no herbário da 
UESB, campus de Vitória da Conquista, sob registro de n.º HUESBVC 4124. 

As partes coletadas foram submetidas à secagem em estufa com circulação forçada 
de ar a 50ºC durante 48h. 

O material vegetal seco referente às folhas, cascas do caule e raízes secundárias de 
baraúna foi triturado e separadamente extraído com etanol 96% por maceração, 
originando após concentração em rotavapor, os extratos etanólicos das folhas (EEF-
SB, 12,90g), caule (EEC-SB, 11,26g) e raiz (EER-SB, 5,58g). 



Ensaio contra fungo 

Para a avaliação antifúngica, foi utilizado o fungo Fusarium solani isolado de 
maracujazeiro e mantido no Laboratório de Fitopatologia da UESB, Campus de 
Vitória da Conquista. 

As colônias de Fusarium solani foram crescidas em placas de Petri de 90 mm 
contendo 20 mL de meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar). Essas placas foram 
colocadas em câmara de incubação (BOD) à 25ºC durante sete dias, período 
necessário para o fungo ocupar todo o diâmetro da placa. 

Foram utilizados os extratos etanólicos da raiz, caule e folhas da baraúna. De cada 
extrato foram utilizadas 0,2g diluídas em 5 mL de acetona, completando-se para 20 
mL de água destilada e autoclavada, obtendo soluções com concentração de 10 
mg.mL-1cada.  

Para se alcançar as concentrações desejadas de 0,001; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 
0,25; 0,5 e 1 mg.mL-1, foram diluídas proporcionalmente as soluções obtidas dos 
extratos em meio de cultura sintético BDA (Merck) e colocadas em placas de Petri . 
Para o controle (0 mg.mL-1) foi utilizado meio BDA, água destilada e autoclavada e 
acetona, solvente utilizado para dissolver os extratos.  

Após a solidificação dos meios de cultura nas placas de Petri com as diferentes 
concentrações citadas acima, discos de 5 mm de diâmetro do micélio de Fusarium 
solani, com 8 dias de idade, foram repicados para  o centro de cada placa, as quais 
foram vedadas com filme plástico e colocadas de forma aleatória na câmara de 
incubação à temperatura de 25ºC. 

A determinação de uma pequena quantidade da substância necessária para inibir o 
crescimento do microrganismo-teste é conhecida como Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) (OSTROSKY et al., 2008). Esta avaliação foi feita através de 
medições a cada dois dias dos diâmetros das colônias (média de duas medidas 
diametralmente opostas), iniciadas após 48 horas de incubação, perdurando sete 
dias, ou seja, até o momento em que as colônias fúngicas do tratamento controle 
tomaram completamente a superfície do meio de cultura.  

Ensaio contra bactérias 

Para a avaliação da atividade antibacteriana dos extratos de S. brasiliensis, foram 
utilizadas as seguintes cepas de bactérias padrões cedidas pela Coleção de 
Culturas do Laboratório de Fitopatologia � CCLF da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco � UFRPE e as respectivas culturas de onde foram isoladas: 
Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc56) da folha do repolho, Xanthomonas 
campestris pv. vitícola (Xcv112) do ramo da videira, Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum (Pcc23) da folha da alface lisa, Ralstonia solanacearum (Raça 
1) (CGH12) do caule do pimentão, Ralstonia solanacearum (Raça 2) (B19) da 
banana prata e Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac1.12) do melão amarelo. 

Técnica de Microdiluição em Caldo 

Para determinação da atividade antibacteriana (in vitro) dos extratos, através da 
técnica de microdiluição em caldo, foram utilizadas microplacas estéreis contendo 96 



micropoços cada uma. Foram distribuídos 90 !L de caldo Mueller Hinton nos 
micropoços. Em seguida foram dispensados 90 !L do extrato obtendo uma primeira 
concentração de 20 mg.mL-1 nas cavidades da linha A até a coluna 9 (nove). 
Seguindo com 8 (oito) diluições seriadas dos extratos de S. brasiliensis (EEF-SB, 
EEC-SB, EER-SB) em caldo Mueller Hinton, retirando 90 !L do micropoço mais 
concentrado para o sucessor obtendo assim, concentrações decrescentes (20; 10; 5; 
2,5; 1,25; 0,63; 0,31 e 0,16 mg.mL-1). Depois de realizadas as diluições seriadas, 
inoculou-se em cada micropoço 10 !L da suspensão bacteriana a ser testada, com 
turbidez correspondente ao tubo 0,5 da escala de MacFarland, o qual representa 

uma contagem de bactérias igual a 1,5 x 10
8 

UFC/mL. Em seguida, as microplacas 
foram incubadas a temperatura ambiente por 24 horas, e após este período, em 
cada micropoço foram adicionados 30 !L de resazurina a 0,01% como indicador de 
crescimento bacteriano. Após três horas de reincubação, a leitura pelo método visual 
foi realizada. Os testes foram realizados em triplicata para garantir a eficiência das 
análises e permitir que os dados fossem reprodutíveis. As colunas 10, 11 e 12 foram 
utilizadas para os controles negativos dos microrganismos, caldo e extrato. 

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada após a incubação das 
microplacas por 24 horas em temperatura ambiente. Neste trabalho utilizou-se uma 
solução de resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10-óxido), 0,01%, pra verificar 
a presença de crescimento microbiano. As colorações rosa e vermelha após a 
adição da solução de resazurina indicam a presença de células viáveis em 
crescimento e a coloração azul indica a ausência de crescimento microbiano. Assim, 
foi possível identificar a CIM de cada extrato testado. 

Teste bactericida/bacteriostático 

Para identificar se os extratos ativos são bactericidas ou bacteriostáticos, foi 
preparado ágar Mueller Hinton em placas de Petri para um subcultivo de 10 !L de 
cada micropoço onde houve inibição do crescimento bacteriano. Após 24 horas a 
leitura pelo método visual foi realizada. Quando ocorre o crescimento de colônias de 
bactérias é constatado que o extrato é bacteriostático, ou seja, apenas inibe a 
multiplicação das bactérias, fissão binária, interferindo na síntese protéica, 
replicação do DNA e outros aspectos do seu metabolismo, se ocorrer o contrário, o 
extrato é bactericida, ou seja, há morte das bactérias (PANKEY e SABATH, 2004). 

Bioensaio de toxidade contra Artemia salina 

Todos os organismos possuem um sistema interno de desintoxicação, que 
normalmente é afetado por inúmeros fatores internos ou externos, alterando assim a 
suscetibilidade do organismo a vários contaminantes. Um dos componentes desse 
sistema é a glutationa S-transferase (GST), que tem sido reconhecida por 
desempenhar um papel importante na desintoxicação de xenobióticos em 
vertebrados e invertebrados (BROPHY et al., 1989; GRANT e MATSUMURA, 1988). 
No trabalho de Papadopoulos et al. (2004) foi relatado a presença da enzima GST 
em três estádios de desenvolvimento (24h, 48h e adultos) do microcrustáceo 
Artemia salina, demostrando que esse organismo pode ser utilizado na avaliação da 
toxidade de xenobióticos contra animais vertebrados e invertebrados.  

Portanto para a detecção preliminar dos compostos bioativos e avaliação da 
toxicidade dos extratos, foi feito um bioensaio de toxidade contra Artemia salina, que 



ja é amplamente utilizado como marcador para poluição ambiental (BARAHONA e 
SACHEZ-FORTUM, 1999; NUNES et al., 2006; SANCHEZ-FORTUM et al., 1997; 
SARABIA et al., 2001). 

O bioensaio de toxidade contra Artemia salina foi realizado de acordo o 
procedimento proposto por Batista et al. (2009). Uma solução de sal marinho e água 
(concentração de 40 g/L) foi preparada. Em um aquário foram colocados 100 mL 
desta solução com os cistos de A. salina, mantendo-os sobre iluminação artificial 
(27-30ºC) durante 48 horas, para eclosão dos mesmos.  Soluções com os extratos 
foram preparadas dissolvendo 50 mg do extrato em 1 mL de dimetilsulfóxido 
(DMSO). Em triplicata, alíquotas de 12,5; 25 e 50 µL dessa solução foram diluídas 
em 5 mL de solução de sal marinho ja preparada anteriormente, obtendo 
concentrações de 125, 250 e 500 µg/mL dos extratos de folha, caule e raíz de 
baraúna, um controle foi feito apenas com DMSO e solução de sal marinho. Larvas 
de A. salina (10-20) foram transferidas para essas concentrações e controle. Após 
24 horas foram contadas as larvas vivas e mortas para calcular a concentração letal 
(CL50) definida como a concentração de amostra que causa a morte de 50% das 
larvas. 

Resultados e Discussão 

A análise de variância dos dados do experimento com os extratos de S. brasiliensis 
contra o F. solani, demosntrou que não houve diferença significativa entre os 
extratos. Entretanto, entre as concentrações testadas e para a interação extrato x 
concentração, houve efeito significativo, levando à comparação das médias dos 
efeitos de concentração e concentração dentro de extratos pelo teste Tukey a 5% 
(Tabela 1). 

Analisando as médias dos diâmetros de F. solani na análise da interação entre os 
extratos de S. brasiliensis e suas concentrações (Tabela 1), nota-se que não houve 
diferença significativa em nenhuma das concentrações dos extratos do caule e da 
folha de S. brasiliensis (EEC-SB e EEF-SB). No entanto com o extrato da raiz de S. 
brasiliensis (EER-SB), a concentração de 1 mg.mL-1 diferiu estatisticamente do 
controle (0 mg.mL-1).  

Nas concentrações de 0, 0,001; 0,005; 0,1; 0,25; 0,5 e 1 mg.mL-1 não houve 
diferença significativa nos diâmetros medidos para os três diferentes extratos de S. 
brasiliensis. Na concentração de 0,01 mg.mL-1 observa-se que o extrato da raiz de S. 
brasiliensis (EER-SB) causou uma maior inibição que o do caule (EEC-SB). Os 
extratos da raiz e folha (EER-SB e EEF-SB) inibiram mais que o extrato do caule 
(EEC-SB) na concentração de 0,02 mg.mL-1, e o extrato da folha (EEF-SB) inibiu 
mais que o do caule (EEC-SB) na concentração de 0,05 mg.mL-1. Observando os 
dados do extrato da raiz, podemos notar que nas concentrações 0,02 e 1 mg.mL-1 
houve diferença significativa, ou seja, o fungo foi inibido nessas concentrações. Na 
concentração de 0,02  mg.mL-1 é notável que esse resultado pode estar associado a 
algum erro experimental, pois nas concentrações maiores (0,05; 0,1; 0,25 e 0,5) não 
foi observada a inibição do crescimento micelial do Fusarium solani, voltando a inibir 
somente na concentração de 1 mg.mL-1, que pode ser a real CIM. 



Tabela 1 - Médias dos diâmetros de colônias de Fusarium solani, submetidos a 
diferentes concentrações de extratos de folha (EEF-SB), caule (EEC-SB) e raiz 
(EER-SB) de Schinopsis brasiliensis. 

 

CONCENTRAÇÃO (mg.mL-1) 

EXTRATOS 

FOLHA (EEF-
SB) 

CAULE 
(EEC-SB) 

RAIZ (EER-
SB) 

0 9,11  aA2 9,1  aA 9,1  aA 

0,001 8,7  aA 8,4  aA 8,8  abA 

0,005 8,7  aA 8,8  aA 9,4  aA 

0,01 8,9  aAB 9,1  aA 8,2  abB 

0,02 8,3  aB 9,4  aA 7,6  bB 

0,05 8,3  aB 9,4  aA 8,7  abAB 

0,1 9,2  aA 8,5  aA 8,7  abA 

0,25 9,0  aA 8,7  aA 9,1  aA 

0,5 8,8  aA 8,7  aA 9,0  aA 

1 8,4  aA 8,3  aA 7,6  bA 

CV% 5,40 

1 Valores do diâmetro de colônias de F. solani transformados em X para serem 
normalizados. 

2 Médias seguidas pela mesma letra  minúscula nas colunas e maiúsculas nas 
linhas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 



As Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) dos extratos etanólicos de S. 
brasiliensis, obtidas pelo método de microdiluição em caldo contra outras bactérias, 
estão apresentadas na Tabela 2. Nota-se que os valores de CIM variaram entre 0,31 
e 10 mg.mL-1 frente aos seis microrganismos testados. Observa-se que o extrato da 
folha apresentou uma CIM menor contra três dos microrganismos testados, B19, 
Aac1.12 e Xcc56. Apenas contra a bactéria R. solanacearum (Raça1) (CGH12) o 
extrato do caule foi mais eficiente, apresentando CIM de 0,31 mg.mL-1. Os extratos 
de folha, caule e raízes foram igualmente eficientes contra Xcc56. Dentre as 
bactérias testadas, a P. carotovorum subsp. carotovorum (Pcc23) foi a mais 
resistente, apresentando CIM entre 5 e 10 mg.mL-1 para todos os três extratos 
ensaiados de S. brasiliensis. Desta forma, segundo os critérios de Tegos et al. 
(2002), nenhum desses extratos se mostrou ativo contra essa bactéria. O extrato da 
raiz apresentou CIM de 0,63 mg.mL-1 contra as bactérias X. campestris pv. 
campestris (Xcc56) e A. avenae subsp. citrulli (Aac1.12), e de e 1,25 mg.mL-1 contra 
as bactérias X. campestris pv. viticola (Xcv112) e R. solanacearum (Raça 1) 
(CGH12), resultados que demonstram uma boa capacidade de inibição do 
crescimento bacteriano por parte deste extrato. 

Tabela 2 - Concentrações Inibitórias Mínimas dos extratos de Schinopsis brasiliensis 
sobre microrganismos usando a técnica de microdiluição em caldo. 

 

Bactérias Padrões (CCLF) 

CIM (mg.mL-1) 

Extratos etanólicos 

Raiz Caule Folha 

Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc56) 0,63 0,63 0,63 

Xanthomonas campestris pv. vitícola (Xcv112) 1,25 2,5 1,25 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 
(Pcc23) 

5 10 5 

Ralstonia solanacearum (Raça 1) (CGH12) 1,25 0,31 0,63 

Ralstonia solanacearum (Raça 2) (B19) 2,5 10 1,25 

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac1.12) 0,63 2,5 0,31 

 



Pode ser observado também o melhor desempenho do extrato da folha de S. 
brasiliensis, sendo o mesmo capaz de inibir o crescimento do microrganismo A. 
avenae subsp. citrulli (Aac1.12) com a CIM de 0,31 mg.mL-1. Nota-se também que o 
extrato do caule foi o que apresentou as maiores CIM contra a maioria das bactérias 
ensaiadas, excetuando-se X. campestris pv. campestris (Xcc56) e R. solanacearum 
(Raça 1) (CGH12) contra as quais esse extrato alcançou CIM de 0,63 e 0,31 mg.mL-

1, respectivamente. 

Saraiva et al., (2011) e Chaves et al., (2011) atribuíram a atividade antimicrobiana da 
baraúna à elevada concentração de compostos fenólicos, tais como taninos e 
flavonoides. 

Os resultados do teste bactericida/bacteriostático revelaram que os extratos de S. 
brasiliensis apenas inibiram a multiplicação das bactérias, não as mataram, 
caracterizando-os como bacteriostáticos. Do ponto de vista de sua aplicação ao 
campo, esse resultado é importante, pois, além de controlar a doença causada pelos 
fitopatógenos, causa também um menor impacto ambiental devido à ausência de 
resíduos mais tóxicos que ficariam nos produtos agrícolas. A presença de 
substâncias antibióticas bactericidas poderia prejudicar a biodiversidade local e a 
saúde dos consumidores desses produtos. Por exemplo, o sulfato de cobre, que 
também é bacteriostático, é largamente utilizado no controle de fitopatógenos na 
agricultura e possui baixa toxidade se comparado aos demais pesticidas (LEGASPI 
e ZENZ, 1994). 

Na avaliação da toxidade dos extratos de S. brasiliensis pelo bioensaio de toxidade 
contra A. salina, foi observado que não houve mortes das larvas do microcrustácio 
nas maiores concentrações ensaiadas, indicando que esses extratos foram não-
tóxicos para A. salina. Papadopoulos et al. (2004) relataram presença de glutationa 
S-transferase (GST) em três estádios de desenvolvimento (24h, 48h e adultos), 
indicando a utilização deste microcrustáceo como um modelo válido para a 
avaliação de toxicidade de xenobióticos contra animais vertebrados e invertebrados. 
Sendo assim, fica evidente o baixo potencial de toxidade dos extratos de S. 
brasiliensis contra o meio ambiente, já que esses extratos ajudariam na manutenção 
e preservação do ambiente, produção de alimentos livres de resíduos de agrotóxicos 
e melhor qualidade de vida aos agricultores responsáveis pela produção. 

Para comprovação da atividade antibacteriana desses extratos para uma possível 
utilização em campo é necessário testes in vivo. Muitos extratos e óleos vegetais 
que apresentam efeitos in vitro contra fitopatógenos quando testados em plantas 
não mostram o mesmo efeito, daí a necessidade desses testes para um posterior 
estudo fitoquímico com vistas à identificação dos componentes ativos dos extratos 
de Schinopsis brasiliensis. 

Conclusões 

Os extratos etanólicos do caule e das folhas de Schinopsis brasiliensis (baraúna) 
mostraram-se inativos frente ao fungo Fusarium solani, enquanto que o extrato das 
raízes foi modestamente ativo, sugerindo que esta planta não é indicada para o 
controle de doenças causadas por esse fitopatógeno. Por outro lado, os extratos 
etanólicos das folhas, caule e raíz da baraúna apresentaram atividade antibacteriana 
in vitro contra os fitopatógenos Xanthomonas campestris pv. campestris, 



Xanthomonas campestris pv. viticola, Acidovorax avenae subsp. citrulli e Ralstonia 
solanacearum (Raças 1 e 2), sendo que o extrato das folhas apresentou a atividade 
mais potente. Diante do ensaio de toxidade realizado em Artemia salina, tais 
extratos foram não-tóxicos a este microcrustáceo, sugerindo que eles também sejam 
não-tóxicos ao meio ambiente. Este conjunto de resultados aponta a baraúna como 
um potencial agente alternativo no controle de doenças causadas pelas bactérias 
fitopatogênicas ensaiadas neste trabalho, oferecendo um menor risco à 
biodiversidade, à saúde dos consumidores e dos produtores agrícolas. 

Palavras-chave: Extratos vegetais, Fitopatógenos, Baraúna, controle. 
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Introdução 
 
Ações antrópicas, como a mineração, a deposição inadequada de resíduos 
industriais bem como o uso de fertilizantes e agrotóxicos podem provocar 
considerável incremento na concentração destes dos metais nos solos (Tran et al 
2013; Ove!ka e Taká!, 2014).  
 
Para diversas espécies vegetais, a biodisponibilidade destes elementos representa 
um risco potencial. Este tipo de estresse causa diversas alterações fisiológicas as 
quais prejudicam o crescimento e o desenvolvimento das plantas (Gill, 2014; Ove!ka 
e Taká!, 2014).  
 
Entretanto, algumas plantas podem extrair e concentrar grandes quantidades destes 
elementos nos seus tecidos. O termo fitorremediação normalmente é utilizado para 
denominar a utilização de vegetais como auxilio à remoção de poluentes em 
ambientes contaminados (Moosavi e Seghatoleslami, 2013). Este processo tem sido 
bastante investigado por ser considerado uma técnica eficiente e de baixo custo, 
quando comparado aos meios usuais de remediação (Vamerali et al., 2010).  
 
A família Lamiaceae figura entre aquelas que englobam espécies vegetais 
potencialmente reconhecidas como fitorremediadoras (Prasad e Freitas, 2003; 
Zheljazkov et al., 2008). Marthianthus leucocephalus é uma espécie citada como 
uma espécie de elevado potencial fitoquímico e econômico. Estudos prévios 
demonstraram que esta espécie pode crescer e manter a produtividade de 
compostos voláteis mesmo quando expostas a níveis elevados de metais. Por outro 
lado, o potencial desta planta para a fitorremediação ainda não foi avaliado. 
 

Desta maneira este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do excesso de 
Cd, Cu e Zn sobre o crescimento e o potencial fitorremediador de M. leucocephalus 
em ambientes contaminados com estes elementos. 
 
Metodologia 
 
Estacas apicais de M. leucocephalus, com aproximadamente 15 cm de foram 
transferidas para bandejas plásticas contendo seis litros da solução nutritiva 
completa de Hoagland e Arnon (1950) e mantidas em estufa agrícola. Dez dias após 
a instalação das plantas no sistema hidropônico foram iniciados os tratamentos: 



controle (0,0 µM de metal) CuSO4 (15 µM) e ZnSO4 (75 µM). As plantas 
permaneceram nestas condições durante 30 dias. 
 
As plantas foram coletadas 30 dias após a aplicação dos tratamentos com metais e 
separadas em folhas, caules e raízes. Em seguida, o material vegetal foi 
acondicionado em sacos de papel e transferido para estufa com circulação forçada 
de ar (60 oC) até peso constante, para determinação das massas secas da parte 
aérea (MSPA), raízes (MSR) e total (MST). 
 
A extração dos compostos voláteis, em folhas secas, foi realizada em aparelho de 
destilação tipo Clevenger. O tempo de destilação foi de 3 h e o teor dos compostos 
voláteis foi quantificado pela massa de óleo em balança analítica e expresso em 
massa/massa (mg de óleo por 100g de matéria seca da folha).  
 
As determinações das concentrações de Cu e de Zn foram realizadas por meio de 
ICP-OES (Varian Vista PRO). O fator de bioconcentração na parte aérea (FB) e na 
raiz (FB�) foram calculados a partir da razão: concentração do metal (Cu ou Zn) nos 
tecidos (parte aérea ou raiz) / concentração do metal na solução nutritiva. O fator de 
translocação (FT) foi calculado a partir da razão: concentração dos metais na parte 
aérea / concentração dos metais nas raízes (Marchiol et al., 2004). 
 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco 
repetições, sendo cada repetição constituída de uma bandeja contendo quatro 
plantas. Os resultados foram analisados por meio de suas respectivas médias e 
desvios padrão. 
 
Resultados e discussão 
 
Dentre os diversos estresses abióticos aquele causado por metais pesados é 
considerado um dos mais importantes, afetando seriamente o metabolismo e o 
crescimento vegetal. Em concordância, o excesso dos metais na solução nutritiva 
provocou efeito no crescimento das plantas de M. leucocephalus (Fig. 1). Os 
resultados mostraram que as plantas expostas ao excesso de Cu e Zn apresentaram 
uma redução na produção de MST (21%) (Fig. 1).  
 
Adicionalmente, o estresse provocado por estes metais reduziu a massa seca de 
todas as partes das plantas. Comparando o efeito do estresse imposto por cada 
elemento em cada parte, foram verificadas diferenças. Nos espécimes submetidos 
ao estresse por de Cu, a MSR (28%) foi mais afetada do que a MSPA (21%) (Fig. 1). 
Por outro lado, nas plantas de M. leucocephalus expostas ao Zn os danos no 
crescimento de ambas as partes foi semelhante (21%) (Fig. 1). Desde que este 
efeito foi acompanhado de acumulo dos níveis de Cu e de Zn (Fig. 2), pode-se 
sugerir que o acúmulo destes metais nos tecidos das plantas explica, ao menos em 
parte, os danos no crescimento desta espécie.  
Com relação ao teor dos compostos voláteis de M. leucocephalus, os resultados não 
demonstraram qualquer alteração pela aplicação dos metais em níveis elevados 
(Fig. 1).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Crescimento e teor de compostos voláteis em Martianthus leucocephalus 
(Mart. ex Benth.) J.F.B. Pastore submetida ao estresse por metais. MSPA (Massa 
Seca da Parte Aérea), MSR (Massa Seca da Raiz) e MST (Massa Seca Total). 
Tratamentos: C = Controle, Cu = Cobre, Zn = Zinco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 � Concentrações de Cu e de Zn em Martianthus leucocephalus (Mart. ex 
Benth.) J.F.B. Pastore submetida ao estresse por estes metais. Tratamentos: C = 
Controle, Cu = Cobre, Zn = Zinco. 
 

 
Conforme demonstrado na tabela 1, os índices de bioacumulação dos metais 
variaram conforme a parte da planta e o metal aplicado em M. leucocephalus. Nas 
raízes estes índices foram 18 (Cu) e 3,1 (Zn) vezes maiores que aqueles estimados 



nas partes aéreas. Os valores encontrados para os de bioconcentração de Cu e de 
Zn, especialmente nas raízes (BF�), foram consideravelmente elevados. Estes 
resultados sugerem que esta espécie apresenta potencial para a imobilização destes 
elementos (fitoestabilização) (Cui et al., 2007). Por outro lado, índices de 
translocação estimados abaixo de 1, como verificado nesta espécie (Tab. 1) indicam 
maior reteção dos metais nas raízes do que nas partes aéreas. Desta maneira, de 
acordo com Fitz and Wenzel (2002) M. leucocephalus apresenta-se como uma 
espécie limitada para o processo de fitoextração.  
 
Tabela 1 - Fatores de translocação e de bioacumulação de Cu e de Zn em 
Martianthus leucocephalus (Mart. ex Benth.) J.F.B. Pastore submetida ao estresse 
por metais. FB (Fator de Bioconcentração Parte aérea), FB� (Fator de 
Bioconcentração na raiz) e FT (Fator de Translocação). 
 

Metal aplicado FB FB� FT 
Cu (15 mmol.L-1) 13,025 ± 0,69 243,44 ± 31,95 0,054 ± 0,009 
Zn (75 mmol.L-1) 34,87 ± 4,99 141,92 ± 12,55 0,248 ± 0,049 

 
Conclusão 
 
Os resultados sugerem que M. leucocephalus pode ser útil como espécie 
fitoestabilizadora de metais em ambientes contaminados com Cu e Zn. 
 

Palavras - Chave: Lamiaceae, Compostos voláteis, Fitoestabilização 

 

Agradecimentos: À CAPES, FAPESB e UEFS pelo apoio financeiro e estrutural ao 
desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Referencias bibliográficas 

Cui, S.; Zhou, Q.; Chao, L. Potential hyperaccumulation of Pb, Zn, Cu and Cd in 
endurant plants distributed in an old smeltery, northeast China. Environmental 
Geology, v. 51, n. 6, pp. 1043-1048, 2007. 
 
Fitz, W. J., Wenzel, W. W. Arsenic transformations in the soil-rhizosphereplant 
system: Fundamentals and potential application to phytoremediation. Journal of 
Biotechnology, v. 99, 259-278, 2002. 
 
Gill, M. Heavy metal stress in plants: a review. International Journal of Advanced 
Research. v. 2, n. 6, pp. 1043-1055, 2014. 
 
Hoagland, D.R.; Arnon, D.I. The water culture method for growing plants without soil. 
California Agricultural Experiment Station Circular, v. 347, p. 1-32, 1950. 
 
Marchiol, L.; Sacco, P.; Assolari, S.; Zerbi G. Reclamation of polluted soil: 
phytoremediation potential of crop-related Brassica species. Water Air Soil Pollut., v. 
158, pp. 345-356, 2004. 



 
Moosavi, S. G.; Seghatoleslami, M. J. Phytoremediation: A review. Advance in 
Agriculture and Biology,  v. 1, n. 1, pp. 5-11, 2013. 
 
Ove!ka, M.; Taká!, T. Managing heavy metal toxicity stress in plants: Biological and 
biotechnological tools Biotechnology Advances. v. 32, n. 1, pp. 73-86, 2014. 
 
Prasad, M. N. V.; Freitas, H. M. de O. Metal hyperaccumulation in plants - 
Biodiversity prospecting for phytoremediation technology. Electronic Journal of 
Biotechnology, v. 6, n. 3, 2003. 
 
Tran, T. A.; Vassileva, V.; Petrov, P.; Popova, L. P. Cadmium-induced structural 
disturbances in Pisum sativum leaves are alleviated by nitric oxide. Turkish Journal of 
Botany.  v. 37, n. 4, pp. 698-707, 2013. 
 
Vamerali, T.; Bandiera, M.; Mosca, G. Field crops for phytoremediation of metal-
contaminated land. A review. Environmental Chemistry Letters, v. 8, n. 1, pp. 1�17, 
2010. 
 
Zheljazkov, V. D.; Jeliazkova, E. A.; Kovacheva, N.; Anatoli Dzhurmanski  Metal 
uptake by medicinal plant species grown in soils contaminated by a smelter. 
Environmental and Experimental Botany, v. 64, n. 3, pp. 207-216, 2008. 
 
 



VARIABILIDAD GENÉTICA DE LAS POBLACIONES 
CANTÁBRICAS DE Gentiana lutea L. VAR. Aurantiaca (M. 
LAINZ) M. LAINZ. UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES 
ISSR 

PÁGINAS DE 467 a 477



VARIABILIDAD GENÉTICA DE LAS POBLACIONES CANTÁBRICAS DE 
GENTIANA LUTEA L. VAR. AURANTIACA (M. LAINZ) M. LAINZ. UTILIZANDO

MARCADORES MOLECULARES ISSR

Oscar González-López 1, Carlos Polanco 2, Zsuzsanna György 3, Iman Mirmazloum, 
Sara Mayo1, Alvaro Rodriguez1, Paulo H. da Silva1, Andrzej Pedryc 3 and Pedro A. 

Casquero 1

1 Instituto de Recursos Naturales, Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias Universidad de León, Av. 
Portugal 41, 24071 León

2 Área de Genética, Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Univ. de León, 24071 León

3 Department of Genetics and Plant Breeding, Corvinus University of Budapest, Budapest 

1. INTRODUCCIÓN

Gentiana lutea L. se encuentra en los pastizales y laderas de las montañas en 
los pisos altimontano y subalpino del centro y sur de Europa y de Asia Menor. En 
España se encuentra en el Pirineo, desde Cataluña hasta el País Vasco, en la 
Cordillera Cantábrica hasta Galicia y en las montañas del Sistema Central. La raíz 
de genciana se utiliza en medicina tradicional, forma parte de los ingredientes en la 
elaboración de bebidas alcohólicas �bitters� y vermuts, bebidas no alcohólica y, en la 
elaboración de postres e infusiones. En veterinaria se ha usado tradicionalmente 
como cicatrizante, antiparasitario y para estimular la ingesta, utilizándolo como 
aditivo en piensos. Estos usos han llevado a una sobreexplotación de las 
poblaciones silvestres. Debido al lento crecimiento de esta especie y a ser explotada 
por sus sistema radicular ha hecho que se haya prohibido su recolección, o este 
controlada, en diferentes países de toda Europa.

El conocimiento de la diversidad y la estructura genética de las poblaciones es 
especialmente importante en especies de plantas amenazadas, ya que permite adoptar 
prácticas de conservación efectivas y eficientes, además de orientar en la toma de 
decisiones en cuanto a su manejo genético. Aunque existen diferentes estudios 
botánicos (Ho e Liu, 2001) y fitoquímicos (Carnat et al., 2005) sobre Gentiana lutea L., 
la variabilidad genética a nivel de poblaciones continúa siendo desconocida hasta la 
fecha. 

Con el siguiente trabajo se estudia por primera vez para Gentiana lutea L. var. 
aurantiaca, el grado de diversidad genética dentro y entre poblaciones silvestres la 
Cordillera Cantábrica, así como las relaciones y las variaciones genéticas entre las 
poblaciones de G. lutea L. var. aurantiaca respecto de otras poblaciones de Gentiana
lutea L. subsp. lutea y Gentiana lutea L. subsp. vardjanii recolectadas en los Pirineos y 
Alpes Dolomitas.

El conocimiento detallado de la diversidad y variación genética dentro y entre estas 
poblaciones, no sólo incrementa nuestro conocimiento de la dinámica de poblaciones, 
su adaptación y evolución, sino que además proporcionará una importante información 
para la conservación biológica de la especie amenazada G. lutea L.



2. MATERIAL y MÉTODOS

2.1. MATERIAL VEGETAL

Se han recogido muestras de raíz de 123 individuos de G. lutea, correspondiendo a 
tres regiones (Tabla 1): ocho individuos de cada una de las diez poblaciones de G. 
lutea L. var. aurantiaca, provenientes de la Cordillera Cantábrica (noroeste de la 
Península Ibérica), una muestra de cada una de las 15 poblaciones que fueron 
muestreadas a lo largo de los Pirineos (G. lutea L. subsp. lutea), y 5 individuos de cada 
una de las cuatro poblaciones de G. lutea L. subsp. vardjanii recolectadas en los Alpes 
Dolomitas (Italia). Además, se han analizado ocho muestras de G. lutea L. var. 
aurantiaca procedentes de una parcela de cultivo regular establecida en 2009 en la 
Cordillera Cantábrica (Puerto de la Magdalena, Murias de Paredes (León)).

Las poblaciones muestreadas están situadas entre los 1170 y los 1904 metros de
altitud. Estas poblaciones se encuentran registradas en el Herbario Jaime Andrés 
Rodríguez, de la Universidad de León, donde se otorgó un código (LEB-GERM (LG)) a
cada una de las poblaciones (Tabla 1). Las muestras de raíz se secaron en una estufa 
a 38 C durante 72 horas para evitar la degradación del material genético por elevadas 
temperaturas. Las raíces secas se almacenaron dentro de envases de vidrio con sílica 
gel para evitar su rehidratación, ya que la genciana es muy higroscópica.

Tabla 1: Poblaciones de G. lutea L. muestreadas.

Localización Código de pob
población

Latitud (N) Longitud Altitud Nº

Matalavilla LG16 42º52�13�� 06º23�06��W 1794 8
Lumajo LG17 42º59�14�� 06º15�33��W 1396 8

Torre de Babia LG18 43º00�47�� 06º05�59��W 1801 8
Senra LG19 42º50�07�� 06º11�25��W 1724 8

Leitariegos LG20 42º59�18�� 06º25�26��W 1880 8
Pontón LG21 43º06�02�� 05º00�29��W 1278 8

Valdeteja LG22 42º56�28�� 05º27�34��W 1419 8
Tonín LG23 43º00�15�� 05º41�00��W 1294 8

Trevinca LG24 42º09�30�� 06º44�29��W 1727 8
Teleno LG25 42º21�20�� 06º25�22��W 1867 8

Campo de cultivo CT1 42º52�09�� 06º12�49��W 1439 8
Collada de Tosas 1 LG1 42º20�53�� 01º59�08��E 1738 1
Collada de Tosas 2 LG2 42º20�29�� 02º01�49��E 1654 1

La Molina LG3 42º17�13�� 02º02�07��E 1578 1
La Bonaigua LG4 42º40�10�� 00º58�11��E 1813 1

Salardu LG5 42º40�20�� 00º54�58��E 1516 1
Montgarri LG6 42º45�27�� 01º01�58��E 1602 1

Montgarri 2 LG7 42º45�33�� 01º01�14��E 1588 1
Baqueira LG8 42º43�31�� 00º55�59��E 1764 1

Sant Maurici LG9 42º39�28�� 00º55�24��E 1516 1
Artiga de Lin LG10 42º40�50�� 00º42�24��E 1458 1

Senet LG11 42º36�23�� 00º46�01��E 1487 1
Cerler 1 LG12 42º33�55�� 00º34�01��E 1902 1
Cerler 2 LG13 42º33�43�� 00º34�03��E 1892 1
Garaioa LG14 42º53�23�� 01º13�51��W 1170 1
Formigal LG15 42º47�45�� 00º24�11��W 1701 1
Bondone LG27 46º00�34�� 11º02�50��E 1557 5

Peller LG28 46º19�04�� 10º57�34��E 1904 5
Tremalzo LG29 45º50�15�� 10º41�23��E 1694 5

Brentónico LG30 45º47�16�� 10º54�04��E 1482 5
LG: referencia LEB-GERM otorgada a las muestras depositadas en el Herbario Jaime Andrés 
Rodríguez, de la Universidad de León; CT: cultivo. Nº: Número de muestras

2.2. EXTRACCIÓN DE DNA

El DNA genómico de cada individuo se extrajo a partir de 0,2 g de raíz seca molida 
mediante un micromolino de martillos provisto de un tamiz de 1 mm de diámetro. 



El protocolo de extracción utilizado está basado en el método CTAB (Cetyl Trimethyl 
Ammonium Bromide) (Pirttilä et al., 2001). La concentración y calidad del ADN fue 
comprobada mediante un espectrofotómetro NanoDrop (NanoDrop Technologies, 
Wilmington, DE, USA) y en geles de agarosa al 1%.

2.3. AMPLIFICACIÓN DE MARCADORES ISSR

Las reacciones de amplificación por PCR se realizaron en un volumen de 15 l, 
conteniendo éste: 1,5 µl de DNA genómico (100 ng/µl), 1,5 µl de 10X DreamTaq Green 
Buffer (Thermo Scientific, USA), 0,5 µl de MgCl2 2,5 mM, 0,3 µl de dNTP mix 0,02 mM, 
2 µl del cebador ISSR correspondiente (5 mol/µl), 0,05 µl de DreamTaq Green DNA 
Polymerase 5U/µl (Thermo Scientific, USA) y 9,15 µl de agua destilada estéril. 

Se seleccionaron dieciséis cebadores ISSR del set Nº.9 del UBC (Biotechnology 
Laboratory, University of British Columbia, Canadá) a partir de estudios previos
publicados en otras gentianáceas (Ge et al., 2005; Zhang, Yuan e Ge, 2007; Zheng, 
Zhang e Wang, 2011; Gómez-Gómez et al., 2012). Estos dieciséis cebadores se 
probaron con muestras de DNA de G. lutea L. Nueve de ellos (UBC 807, 809, 810, 812, 
817, 825, 827, 842, y 857) (Tabla 2) proporcionaron patrones de bandas claros y 
reproducibles. Para la amplificación de las bandas de ISSR se utilizó el siguiente 
programa: desnaturalización inicial a 95 C durante 1 min, seguida de 45 ciclos: 94 C
durante 30 s, 50 C durante 30 s, 72 C durante 2 min. Síntesis final: 10 min a 72 C.

Tabla 2: Secuencias de los cebadores ISSR de UBC (University of British Columbia) utilizados.

ISSR Secuencia 5' - 3'
807 AGA GAG AGA GAG AGA GT
809 AGA GAG AGA GAG AGA GG
810 GAG AGA GAG AGA GAG AT
812 GAG AGA GAG AGA GAG AA
817 CAC ACA CAC ACA CAC AA
825 ACA CAC ACA CAC ACA CT
827 ACA CAC ACA CAC ACA CG
842 GAG AGA GAG AGA GAG AYG
857 ACA CAC ACA CAC ACA CYG

Los productos de la PCR se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa al
1,5% (p/v), teñidos con bromuro de etidio (0,5 l/100ml tampón). Como tampón de la 
electroforesis se ha utilizado TBE (Tris-borato-EDTA 1X; Tris 0,9 M pH 8,0; ácido 
bórico 0,9 M, EDTA 20 mM). Estos productos de la PCR fueron separados entre dos y 
tres horas (dependiendo del marcador ISSR utilizado) a 100 V.

2.4. ANÁLISIS DE DATOS

Las fotografías de la separación de los fragmentos ISSR amplificados se analizaron
con la ayuda del software Total Lab 1.2 (TotalLab Ltd ®, United Kingdom). Cada banda 
se trató como un elemento binario, considerando como presente (1) o ausente (0), y
suponiendo que cada banda corresponde al fenotipo en un solo locus bialélico. Se
utilizó el software Popgene versión 1.32 para calcular los parámetros: porcentaje de 
loci polimórficos (PPL), número de alelos observados (Na), número efectivo de alelos 
(Ne) (Nei, 1973), diversidad genética (He), e índice de Shannon (I) (Lewontin, 1972). 

La estructura de las poblaciones se estudió mediante diferentes métodos. Primero, se 
obtuvo un cladograma no enraizado mediante el método de neighbor-joining (Saitou e 
Nei, 1987), basado en la matriz de distancias genéticas entre poblaciones (Nei, 1972).



Para ello se utilizó el módulo NEIGHBOR del software PHYLIP. A partir del calculó de 
la matriz de diversidad genética entre poblaciones Qxy (Nei e Kumar, 2000), se realizó
un segundo cladograma utilizando las distancias genéticas (estimadas como 1 � Qxy). 
El árbol consenso se obtuvo utilizando el módulo CONSENSE del software PHYLIP. 

El agrupamiento de las poblaciones se realizó también mediante un Análisis de 
Coordenadas Principales (PCoA), basado en la matriz de distancias genéticas de 
Jaccard entre los individuos. Para este análisis se utilizó el software multiplataforma 
Genetic Analysis in Excel (GenAIEx) version 6.5.

Por último, se utilizó el software Structure versión 2.3.4, que identifica grupos de 
individuos relacionados a partir de genotipos multilocus. Cada individuo fue asignado 
(probabilísticamente) a un grupo, o conjuntamente a dos o más grupos si su haplotipo 
indica que es mezcla. Para elegir el número ideal de grupos genéticos (K), se probaron
múltiples valores. Los resultados se analizaron con la herramienta Structure Harvester 
que implementa el método de Evanno, Regnaut & Gaudet (2005) para detectar el 
verdadero número de grupos (K) en un conjunto no homogéneo de muestras.

Para comprobar la correlación entre las distancias genéticas y geográficas entre las 
poblaciones analizadas, se realizó el test de Mantel calculando 999 permutaciones 
mediante el uso del software GenAIEx (versión 6.5).

3. RESULTADOS

La amplificación de los fragmentos ISSR en los 123 individuos analizados, utilizando 
nueve marcadores, produjo 106 bandas reproducibles e inequívocas. Se encontraron 
entre 5 y 17 bandas por cada uno de los marcadores utilizados (11,7 bandas de media
por marcador). De todas ellas, 95 bandas (89,6%) resultaron ser polimórficas (Tabla 3); 
46 (43,4%) fueron encontradas en individuos de las tres zonas geográficas estudiadas, 
mientras que 21 (19,8%), 3 (2,8%), y 12 (11,3%) de las bandas fueron detectadas 
inicamente en las poblaciones de la Cordillera Cantábrica (G. lutea L. var. aurantiaca),
Pirineos (G. lutea L. subsp. lutea) y Alpes Dolomitas (G. lutea L. subsp. vardjanii), 
respectivamente. Respecto de la variedad aurantiaca, las poblaciones silvestres LG16,
LG22 y LG25, así como las muestras provenientes de la parcela de cultivo (CT3),
mostraron uno, dos, uno y tres loci exclusivos para ellas respectivamente. 

Para estudiar la variabilidad genética inter e intrapoblacional (Tabla 3), las 15 muestras 
obtenidas en los Pirineos fueron consideradas como una única población. Los 
porcentajes de loci polimórficos para una única población varían entre el 14,2% (LG30) 
y el 38,7% (LG22), con un valor medio del 25,4%. Los valores medios más elevados 
correspondieron a las poblaciones de los Pirineos (28,3%) y Cordillera Cantábrica 
(27,8%), mientras que para las provenientes de los Dolomitas el valor únicamente fue 
de un 18,2%. La diferencia en estos valores puede ser debida al distinto número de 
muestras analizadas para cada una de las poblaciones. La diversidad genética 
promedio estimada a nivel de población fue del 0,09, mientras que a nivel de especie 
fue de 0,2168. La población LG22 mostró mayor el valor de diversidad genética
(0,1329) mientras que el inferior fue para la población LG30 (0,0546). El valor promedio 
del índice de Shannon fue 0,1342 a nivel de población y de 0,3415 a nivel de especie.



Tabla 3: Variación genética detectada en las poblaciones de G. lutea L. mediante marcadores ISSR
Región geográfica Código población N n PPL Na Ne I He

C
O

R
D

IL
L

E
R

A
 

C
A

N
T

Á
B

R
IC

A

LG16 8 33 31,13 13,113 11,743 0,1579 0,1042
LG17 8 26 24,53 12,453 11,297 0,1192 0,0780
LG18 8 32 30,19 13,019 11,800 0,1568 0,1046
LG19 8 27 25,47 12,547 11,361 0,1218 0,0801
LG20 8 29 27,36 12,736 11,530 0,1398 0,0922
LG21 8 35 33,02 13,302 12,033 0,1716 0,1152
LG22 8 41 38,68 13,868 12,266 0,1993 0,1329
LG23 8 32 30,19 13,019 11,878 0,1608 0,1081
LG24 8 21 19,81 11,981 11,264 0,1066 0,0719
LG25 8 20 18,87 11,887 11,290 0,1082 0,0736
CT3 8 28 26,42 12,642 11,583 0,1363 0,0911

Valores medios 29,45 27,79 12,779 11,640 0,1435 0,0956
Grupo 88 70 66,04 16,604 12,346 0,2361 0,148

PIRINEOS Grupo 15 30 28,3 1,283 11,883 0,1581 0,1074

A
L

P
E

S
 

D
O

L
O

M
IT

A LG27 5 18 16,98 11,698 11,138 0,0964 0,0654
LG28 5 24 22,64 12,264 11,502 0,1263 0,0856
LG29 5 20 18,87 11,887 11,304 0,1078 0,0735
LG30 5 15 14,15 11,415 10,978 0,0800 0,0546

Valores medios 19,25 18,16 11,816 11,231 0,1026 0,0698
Grupo 20 31 29,20 12,925 11,735 0,1499 0,1002

GLOBAL Medias globales 26,9 25,40 12,541 11,553 0,1342 0,0900
Total 123 95 89,60 18,962 13,446 0,3415 0,2168

N, nº de muestras; n, nº de loci polimórficos; PPL, porcentaje de loci polimórficos; Na, nº medio de alel
observado por locus; Ne, media efectiva de alelos por locus; I, índice de Shannon; He, diversidad genética de N
LG: referencia LEB-GERM Herbario Jaime Andrés Rodríguez, de la Universidad de León; CT: cultivo

El análisis de la distancia genética por parejas de Nei, varió entre el 0,0261 (entre 
LG18 y LG20) y el 0,3998 (entre LG24 y LG27), con un valor promedio del 0,1734. El 
cladograma obtenido mediante el método de neighbor-joining, basado en las distancias 
genéticas de Nei, agrupó las poblaciones según las tres regiones geográficas de origen 
(Figura 2A), de forma casi idéntica a cuando las distancias genéticas se obtuvieron 
basándose en el índice de diversidad genética para marcadores dominantes Qxy

(Figura 2B). Para la variedad aurantiaca, se diferenciaron dos grupos en ambos 
cladogramas con elevados valores de significación en los remuestreos: el grupo 
formado por LG24 y LG25, y el grupo formado por LG21, LG22, y LG23.

Figura 1: Cladogramas obtenidos mediante el método de neighbour-joining para las poblaciones de G. lutea L. a 
partir de la distancia genética de Nei (A) y la distancia 1 Qxy (B). P*:Las muestras de los Pirineos están agrupadas 
como una única población. Los círculos negros en los nodos indican que éstos estaban presentes entre el 90% y el 
100% de los árboles generados en los remuestreos, mientras que los círculos vacíos indican que el nodo estaba 
presente entre el 70% y el 89% de esos árboles.



En los PCoA, utilizando la matriz de distancias genéticas de Jaccard para las 123 
muestras, las dos primeras coordenadas, las cuales explican respectivamente, el 
40,33% y el 24,95% del total de la variabilidad genética, claramente discriminan los tres 
grupos geográficos representados por los individuos (Figura 2A). Además, el análisis 
PCoA fue realizado utilizando únicamente las 88 muestras de la variedad aurantiaca
(Cordillera Cantábrica), mostrando un grupo claramente separado formado por los 
individuos de las poblaciones LG24 y LG25 (Figura 2B). En este último caso, las 
coordenadas representadas explican el 29,21% y 22,69% de la variación genética 
respectivamente. El resto de los individuos representados, provenientes de las 
poblaciones situadas más al este del área estudiada (poblaciones LG21, LG22 y 
LG23), muestran de igual manera un agrupamiento, pero, en este caso no se aprecia 
un límite claro que los separe de los individuos de las poblaciones restantes.

Figura 2: Representación gráfica del análisis de coordenadas principales (PCoA) para las dos 
coordenadas principales de los 123 individuos de G. lutea L. (A) y de los 88 individuos de G. lutea L. var. 
aurantiaca de la Cordillera Cantábrica (B) utilizando las distancias genéticas de Jaccard entre las 
muestras observadas.

El análisis de los genotipos multilocus a nivel individual de cada una de las 123 
muestras, utilizando el algoritmo del software Structure, mostró la mejor respuesta de 
agrupamiento para K = 5, con un valor de K = 8,15 (siendo K el número de grupos).
La Figura 4 muestra los resultados obtenidos después de realizar el análisis Bayesiano 
para K = 5. Todos los individuos provenientes de los Pirineos y de los Alpes Dolomitas 
están separados en dos grupos independientes. Los 88 individuos restantes (Cordillera 
Cantábrica) se asignaron a los tres grupos restantes: (i) individuos provenientes de 
LG24 y LG25 (poblaciones del suroeste); (ii) individuos de las poblaciones LG21, LG22



(excepto un individuo), y LG23 (poblaciones del este); (iii) individuos de las poblaciones 
LG16, LG17, LG18, LG19, CT3 y LG20 (poblaciones del noroeste). 

El test de Mantel detectó correlaciones significativas (r = 0,945; P = 0,001) entre la 
distancia de Nei y la distancia geográfica para las 16 poblaciones (las muestras de los 
Pirineos fueron agrupadas como una única población con coordenadas geográficas de
la población LG8). Esta correlación también resultó ser significativa cuando se 
analizaron las 11 poblaciones de la Cordillera Cantábrica (r = 0,844; P = 0,001) de 
manera independiente. No se observaron correlaciones significativas cuando se 
analizaron únicamente las cuatro poblaciones provenientes de los Dolomitas, al igual 
que para las muestras de los Pirineos.

Figura 3: Probabilidad de asignación a cada uno de los cinco grupos obtenidos mediante aproximación 
Bayesiana (Structure, versión 2. 3.4) para cada uno de los 123 individuos de G. lutea L. analizados. PIR: 
Poblaciones de los Pirineos.

4. DISCUSIÓN

En este estudio se han aplicado, por primera vez, marcadores genéticos ISSR en 
poblaciones de G. lutea L. con el fin de analizar su variación genética. Además, es el 
primer trabajo en el que se incluyen muestras de G. lutea L. var. aurantiaca. 

En los análisis estadísticos realizados se han observado claras diferencias genéticas 
entre las muestras recogidas en los Alpes Dolomitas (G. lutea L. subsp. vardjanii) y las 
de la Península Ibérica (G. lutea L. subsp. lutea y G. lutea L. var. aurantiaca), como era 
esperado debido a su clasificación taxonómica. Asimismo, los resultados de los análisis 
mostraron que los individuos de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica están 
claramente diferenciados (Figura 2, Figura 3A y Figura 4), apoyando la clasificación de
las poblaciones cantábricas con flores rojizas, como pertenecientes a la subespecie 
aurantiaca (Lainz, 1982). El estudio revela que un elevado número de bandas ISSR (21 
de 106, 19,8%) se detectaron únicamente en las plantas con flores rojizas de la 
Cordillera Cantábrica. Este porcentaje es, en torno al doble del obtenido en el estudio 
comparativo entre las especies Gentiana atuntsiensis (8,5%) y Gentiana striolata
(11,3%), en el cual se comparaban 129 bandas ISSR (Zhang, Yuan e Ge, 2007).

El análisis de las poblaciones cantábricas reveló que se pueden establecer tres grupos 
diferentes, existiendo una correlación significativa entre las distancias genéticas y 



geográficas. El análisis de las distancias genéticas, tanto en el agrupamiento mediante
cladogramas como el análisis de coordenadas principales (PCoA), mostraron un grupo 
bien definido (LG24 y LG25), dos poblaciones localizadas al suroeste de la región 
estudiada. El análisis Bayesiano de los genotipos individuales multilocus también 
mostró esta agrupación para LG25 y LG24, pero además, las poblaciones situadas en 
la zona oriental de la región estudiada (LG21, LG22 y LG23) se asociaron en otro
grupo. Esta estructura de las poblaciones puede deberse a la falta de continuidad del 
hábitat de la genciana, generando un aislamiento parcial de LG24 y LG25. 

G. lutea L. es una especie autoincompatible, dependiendo principalmente de la 
polinización por insectos para producir semillas (Bucher, 1987). Los abejorros son los 
principales polinizadores de muchas especies de gencianas alpinas como es la G. 
lutea L. (Kozuharova, 1997). La dispersión del polen por los insectos a una distancia 
relativamente amplia y la de las semillas por la acción del viento pueden producir un 
flujo genético entre poblaciones cercanas de G. lutea y el aislamiento genético entre 
poblaciones ampliamente separadas.

Zhang et al. (2007) obtuvo altos niveles de diversidad utilizando marcadores ISSR en 
G. striolata (PPL= 80,5% a nivel de especie, y entre el 40,42% y el 52,57% a nivel de 
poblaciones) y G. atuntsiensis (PPL= 70,2% a nivel de especie, y de entre el 33,41% y
el 46,58% a nivel de población). Varias gencianas originarias de China y en peligro de 
extinción (Gentiana macrophylla Pall., Gentiana dahurica Fisch., Gentiana straminea 
Maxim., y Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk) mostraron niveles más bajos de 
diversidad genética a nivel de especie utilizando marcadores ISSR, con valores 
comprendidos en el intervalo PPL= 43,75-67,71% (Zheng, Zhang e Wang, 2011). La 
diversidad genética estimada en G. lutea L. var. aurantiaca demuestra un nivel notable 
de variación entre poblaciones (PPL= 66,04%, He= 0,1480) y un nivel de variación 
genética entre bajo y medio a nivel intrapoblacional (PPL para una sola población 
oscila entre el 18,87% y el 38,68%, con un nivel de diversidad genética medio a nivel 
de población de He=0,0956). G. lutea L. var. aurantiaca es una planta herbácea 
perenne con una distribución irregular. Las poblaciones están localizadas con 
frecuencia en montañas lejanas unas de otras, y aisladas por medio de mesetas o 
valles. Las poblaciones del suroeste (LG24 y LG25) mostraron el valor más bajo de 
diversidad genética (PPL=18,87% y 19,81%; He=0,0719 y 0,736, respectivamente), 
debido al mayor aislamiento genético de estas dos poblaciones.

Se observa de forma generalizada la existencia de una relación directa entre el tamaño 
de la población, la capacidad adaptativa de la planta y la diversidad genética, lo cual 
implica que la fragmentación del hábitat ejerce un efecto negativo sobre la capacidad 
de adaptación de las plantas y su nivel de variación genética. Asimismo, dicha relación 
se ha mostrado con mayor intensidad cuando las especies analizadas son 
autoincompatibles (Kery, Matthies e Spillmann, 2000) y en cierta medida en especies 
�raras�, como es el caso de G. lutea L., siendo estas especies más propensas al efecto 
negativo de la fragmentación del hábitat (Leimu et al., 2006). 

Kery et al. (2000) estudiaron la reproducción y la capacidad de generar descendencia 
en relación al tamaño de la población en G. lutea L. La reproducción se vio fuertemente 
mermada en pequeñas poblaciones, donde las plantas produjeron menos semillas por 
fruto y por planta. Esta reproducción se vio aún más reducida en poblaciones con 
menos de 500 plantas, lo cual ocurre en las poblaciones de genciana estudiadas en el 
presente trabajo (con menos de 150 plantas por población). Por lo tanto, estas 



pequeñas poblaciones de G. lutea L. se enfrentan a un elevado riesgo de extinción: a
corto plazo debido a su reducida capacidad de reproducción y también a largo plazo 
debido a que estas poblaciones poseen una menor capacidad de adaptación a 
cambios ambientales como consecuencia de su baja variabilidad genética.

La estructura genética de las poblaciones vegetales refleja las interacciones de varios 
procesos evolutivos incluyendo la evolución histórica a largo plazo, tales como cambios 
en su distribución, la fragmentación del hábitat, el aislamiento poblacional, la mutación, 
la deriva genética, el sistema de cruzamiento, el flujo genético y la selección (Schaal et 
al., 1998). Un elevado nivel de diferenciación poblacional puede estar explicado por la 
deriva genética y una fragmentación del hábitat, lo cual conduce al aislamiento 
genético de las poblaciones (Hogbin e Peakall, 1999). La estructura genética 
observada en las poblaciones de G. lutea L. analizadas en la Cordillera Cantábrica 
implica, que se debería considerar prácticas de conservación para el mayor número de 
poblaciones posible, de modo, que permitiese aumentar tanto el número de individuos 
de cada una de ellas como la variabilidad genética existente.

5. CONCLUSIONES

Las poblaciones G. lutea del noroeste de la Península Ibérica fueron agrupados en 
tres clúster diferentes, con una correlación significativa entre las distancias genéticas 
y geográficas. Gentiana lutea L. var. aurantiaca mostró un marcado nivel de 
variación genética, tanto entre poblaciones como dentro de las poblaciones. Las 
poblaciones con el mayor nivel de aislamiento son las que presentan la menor 
variación genética intrapoblacional. El bajo número de individuos, asi como la 
estructura genética observada en las poblaciones analizadas hace necesario que 
estas poblaciones sean protegidas para asegurar su supervivencia antes de que 
sean demasiado pequeñas para sobrevivir de forma natural.
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