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RESUMO 

NICARETA, Cleiton. Potencial antimicrobiano e toxicológico de Alternanthera 
brasiliana (L.) Kuntze, Amarantaceae, e o controle de fungos fitopatogênicos. Tese 
(Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de 
Concentração: Produção vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 
Branco, 2019. 

A planta Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, é conhecida popularmente como 
penicilina devido aos efeitos antibacterianos de seus extratos. Na literatura há estudos 
relatando sua composição principalmente de compostos fenólicos e atividade 
antimicrobiana, mas não para sua atividade ecotoxicológica e embriotoxicológica. O 
presente estudo apresentou por objetivo determinar o potencial antimicrobiano e 
toxicológico dos extratos das folhas da planta, extrato alcoólico (EA), infusão (I) e 
maceração (M) e de seu óleo essencial (OE) e a relação no controle de fungos 
fitopatogênicos como Botrytis cinerea, Diplodia sp, Fusarium sp e Sclerotinia 
sclerotiorum. Após os processos extrativos realizou-se estudos, farmacognósticos, 
fitoquímicos, cromatográficos, antimicrobianos: determinação da concentração 
inibitória mínima – CIM, pela técnica de microdiluição em caldo e Diluição em ágar, 
determinando o dm (diâmetro médio de crescimento micelial), vm (velocidade média 
de crescimento micelial) e PCIM (porcentagem de inibição de crescimento micelial), 
microscópicos e toxicológicos: ensaios de ecotoxicologia com Artemia salina e 
Ensaios de Embriotoxicologia com embriões de Gallus gallus domesticus L. Os 
estudos fitoquímicos e cromatográficos (Cromatografia em camada delgada, CCD; 
Cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE e Cromatografia gasosa acoplada ao 
espectrômetro de massas, CG – EM), determinaram a presença principal nos 
preparados da planta de compostos fenólicos, Ácidos orgânicos, triterpenóides e 
alcalóides (betalaínas). Os extratos apresentaram uma CIM considerada alta, 
encontrou-se os valores mais baixos para o óleo essencial. Já o ensaio de diluição em 
ágar “Poisoned food”, com delineamento experimental foi em fatorial duplo (Extrato × 
Concentração) com um tratamento adicional (controle de crescimento/testemunha) 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC) balanceado, com 4 repetições. 
Neste após análise estatística, houve significância a 5% principalmente para o estudo 
dos Fungos Botrytis cinerea, Diplodia sp, Fusarium sp e Sclerotinia Sclerotiorum, 
sendo EA com os melhores valores de PCIM chegando a inibir 69%, provavelmente 
relacionado ao composto fenólico majoritário, ácido ferrúlico e que também pode ser 
o responsável pelos efeitos sobre a estrutura microscópica dos fungos. O efeito
ecotóxico (seres invertebrados) dos extratos sobre A. salina, foi considerado alto 
obtendo-se como Concentração Letal à 50% da amostra (CL50): EA=368,5 µg/mL; 
I=322,4 µg/mL: M=344,4 µg/mL; OE= 94,8 µg/mL. O ensaio de Embriotoxicologia 
(seres vertebrados) demonstrou que os preparados da planta não apresentam efeito 
tóxicos sobre os embriões de Gallus gallus. Portanto, conclui-se que os extratos das 
folhas de A. brasiliana apresentam potencial antimicrobiano sobre fungos 
fitopatogênicos e efeito tóxico sobre invertebrados e que há possibilidade do seu uso 
alternativo no controle de fungos que atingem as mais variadas culturas agrícolas.  

Palavras-chave: Alternanthera brasiliana. Fungos fitopatogênicos.  
Embriotoxicologia.  Ecotoxicologia.  Antimicrobianos naturais. 



ABSTRACT 

NICARETA, Cleiton. Antimicrobial and toxicological potential of Alternanthera 
brasiliana (L.) Kuntze, Amaranthaceae, and the control of phytopathogenic fungi. 
Thesis (Ph.D. in Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: 
Crop), Federal University of Technology Paraná. Pato Branco, 2019. 

The plant Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, is popularly known as penicillin due to 
the antibacterial effects of its extracts. In the literature the studies reporting its 
composition mainly of phenolic compounds and antimicrobial activity, but not for its 
ecotoxicological and embryotoxicological activity. The objective of this study was to 
determine the antimicrobial and toxicological potential of extracts of plant leaves, 
alcoholic extract (EA), infusion (I) and maceration (M) and its essential oil (OE) and the 
relation in the control of phytopathogenic fungi such as Botrytis cinerea, Diplodia sp, 
Fusarium sp and Sclerotinia sclerotiorum. After the extractive processes were carried 
out, pharmacognostic, phytochemical, chromatographic, antimicrobial studies: 
determination of the minimum inhibitory concentration (MIC), by the microdilution 
technique in broth and agar dilution, determining dm (mean diameter of mycelial 
growth), vm medium mycelial growth) and MIC (microbial growth inhibition 
percentage), microscopic and toxicological: ecotoxicology tests with Artemia salina 
and Embryotoxicology tests with Gallus gallus domesticus L. embryos Phytochemical 
and chromatographic studies (thin layer chromatography, CCD High - performance 
liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography coupled to the mass 
spectrometer (CG - MS), determined the main presence in the plant preparations of 
phenolic compounds, organic acids, triterpenoids and alkaloids. The extracts 
presented a CIM considered high, found the lowest values for essential oil. The 
Poisoned food agar dilution assay was double factorial (Extract × Concentration) with 
an additional treatment (control of growth / control) in a completely randomized design 
(DIC) with 4 replicates. In this after statistical analysis, there was a significance of 5%, 
mainly for the study of Botrytis cinerea, Diplodia sp, Fusarium sp and Sclerotinia 
Sclerotiorum Fungi, being EA with the best values of PCIM, inhibiting 69%, probably 
related to the major phenolic compound, ferrúlico acid and also may be responsible for 
the effects on the microscopic structure of fungi. The ecotoxic effect (invertebrate 
beings) of the extracts on A. salina, was considered high obtaining as Lethal 
Concentration at 50% of the sample (LC50): AE = 368.5 μg / mL; I = 322.4 μg / mL: M 
= 344.4 μg / mL; EO = 94.8 μg / mL. The Embryotoxicology test (vertebrate beings) 
showed that the preparations of the plant do not present toxic effects on the embryos 
of Gallus gallus. Therefore, it is concluded that the extracts of the leaves of A. 
brasiliana present antimicrobial potential on phytopathogenic fungi and toxic effect on 
invertebrates and that there is possibility of its use in the control of fungi that reach the 
most varied agricultural crops. 

Keywords: Alternanthera brasiliana. Phytopathogenic fungi. Embryotoxicology, 
Ecotoxicology.  Natural antimicrobials 
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1 INTRODUÇÃO 

A planta Penicilina, Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, é pertencente à 

família Amaranthaceae, é uma espécie herbácea perene que se desenvolve nas 

regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, crescendo em áreas de solos 

drenados ou encharcados, também conhecida popularmente como Terramicina ou 

Perpétua-do-mato (TRACZ; CRUZ-SILVA, LUZ, 2014). 

Muitas pesquisas têm demonstrado atividade farmacológica anti-

inflamatória, analgésica e antiviral da planta. Seus extratos apresentam atividade 

antibacteriana, por possuírem em sua composição compostos biologicamente ativos 

como triterpenóides, compostos fenólicos e pigmentos da classe das betalaínas, suas 

folhas apresentam coloração roxeada, sendo esta classe de pigmentos utilizados em 

produtos alimentícios, fármacos e cosméticos. (KUMAR et al., 2011). 

Na literatura há pouquíssimos estudos relacionados a atividade 

antimicrobiana e antifúngica e estudos relacionados à toxicidade de seus extratos 

tanto em invertebrados como em vertebrados.  

A descoberta de métodos alternativos de controle de doenças de plantas 

e a procura de princípios ativos novos com origem de plantas medicinais que 

possibilitem a formação de novas moléculas, com maior eficiência, com características 

de não apresentarem resistência por parte de agentes fitopatogênicos e de induzirem 

mecanismos resistência nos tecidos vegetais, estão cada vez mais pesquisadas e 

destacadas.  

Como cada vez mais há uma consciência e tendência do uso de extratos 

de plantas medicinais como alternativa do controle destes fungos, trazendo um 

potencial fator como uma alternativa para a diminuição de uso de agrotóxicos, analisar 

o possível potencial da Alternanthera brasiliana é muito importante neste sentido. Sua

atividade pode ser promissora diminuindo os danos nas plantas onde os fungos se 

instalam, podendo haver um potencial efeito fungitóxico ou possível indução de 

resistência da planta hospedeira, entretanto na fitopatologia são escassos os 

trabalhos que relatem sua utilização, ainda mais se considerarmos a planta 

“Penicilina”. (SCHWAN-ESTRADA; STANGARLIN; CRUZ, 2000). 

O estudo da composição química dos extratos de Alternanthera é de 

suma importância, neste caso é necessário determinar a melhor forma de extração e 

identificar os compostos ou grupos de compostos presentes através de estudos 
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farmacognósticos, fitoquímicos e cromatográficos e após avaliar a atividade 

antimicrobiana e toxicológica.  

Desta forma, o trabalho tem como objetivo, avaliar o potencial 

Antimicrobiano e toxicológico de diferentes preparados como o óleo essencial, 

macerado, infusão e extrato alcóolico de Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze e a 

relação com fungos fitopatogênicos importantes como: Sclerotinia sclerotiorum, 

Fusarium sp, Diplodia sp e Botrytis cinerea. 

Os testes ecotoxicológicos em Artemia salina e embriotoxicológicos em 

embriões de galinha (Gallus gallus) são analises complementares de grande 

importância, pois indicam se os extratos são ou não tóxicos a animais invertebrados 

e vertebrados e se apresentam risco de contaminação ambiental e animal, se 

tornando, o extrato, um produto ecologicamente correto e eficiente no controle de 

doenças de plantas. 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial antimicrobiano e toxicológico de diferentes 

preparados de Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze e o controle de fungos 

fitopatogênicos.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar características botânicas e farmacognósticas do mesófilo foliar 

da planta.  

Identificar os componentes bioquímicos dos preparados da planta, 

maceração, infusão, extrato etanólico (alcoólico) e óleo essencial por métodos 

fitoquímicos.  

Efetuar processos cromatográficos dos preparados da planta, 

maceração, infusão, extrato etanólico e óleo essencial para demonstrar a sua 
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composição bioquímica e a correlação com o potencial antimicrobiano e toxicológico.  

Avaliar a Concentração inibitória mínima (CIM) do óleo essencial, 

macerado, infusão e extrato alcoólico sobre fungos fitopatogênicos através da 

microdiluição em caldo.  

Avaliar a inibição de crescimento micelial pelo método de diluição em 

ágar dos fungos fitopatogênicos sob ação do óleo essencial, macerado, infusão e 

extrato alcoólico.  

Avaliar o potencial ecotoxicológico dos extratos de Alternanthera 

brasiliana (L.) Kuntze através do uso de Artemia salina.  

Avaliar o potencial embriotoxicológico dos extratos de Alternanthera 

brasiliana (L.) Kuntze através do uso embriões de Gallus gallus domesticus L. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PLANTA PENICILINA 

A planta Penicilina, Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, é uma planta 

pertencente à família Amaranthaceae (Figura 01) é uma espécie herbácea perene que 

se desenvolve nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, crescendo em 

áreas de solos drenados ou encharcados, também e conhecida popularmente como 

Terramicina ou Perpétua-do-mato (TRACZ; CRUZ-SILVA, LUZ, 2014), constitui-se por 

80 espécies, as quais estão distribuídas pelo mundo, sendo 25% destas sãos 

encontradas no Brasil. Entretanto, estudos morfológicos e anatômicos são escassos, 

ocasionando, por sua vez, dificuldades na identificação da espécie vegetal em 

questão. (DELAPORTE et al., 2002). 

Muitas pesquisas têm demonstrado atividade farmacológica anti-

inflamatória, analgésica e antiviral da planta. Seus extratos apresentam atividade 

antibacteriana, por possuírem em sua composição compostos biologicamente ativos 

como triterpenóides, compostos fenólicos e pigmentos da classe das betalaínas, suas 

folhas apresentam coloração roxeada, sendo esta classe de pigmentos utilizados em 

produtos alimentícios, fármacos e cosméticos. (KUMAR et al., 2011). 

Figura 1 – Classificação taxonômica da penicilina, Alternanthera brasiliana. UTFPR, Campus Pato 
Branco, 2019. 

Fonte: O autor, 2019 
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A Alternanthera brasiliana trata-se de uma espécie vegetal de folhas 

simples, peninérveas e membranáceas, as quais apresentam pelos radiculares (zonas 

pilosas), responsáveis pela absorção da água e sais minerais. O limbo, por sua vez, 

é oval-lanceolado, cuja margem é levemente ondulada, a base atenuada (estreita) e 

ápice agudo acuminado. Quanto ao padrão de coloração, este varia de verde à 

púrpura; geralmente a face adaxial verde e a abaxial púrpura. A dimensão das folhas 

maduras variou de 9,5 a 16,0 cm de comprimento por 3,5 a 6,8 cm de largura (figura 

02). Entre as variadas estruturas identificadas, as mais relevantes foram: estômatos, 

tricomas, alterações nos padrões de distribuição dos feixes vasculares na nervura 

principal, bem como uma única camada de células no parênquima paliçádico e 

abundância de drusas no mesofilo (SCHWUAM, ESTRADA, 1999). 

Figura 2 – Aspecto macroscópico da A. brasiliana. UTFPR, Campus Pato Branco, 2019. 

Fonte: O autor, 2019 

Conforme o presente estudo, Duarte e Debur (2004), ao avaliar a morfo-

anatomia da folha de A. brasiliana a fim de fornecer subsídios à identificação da planta 

medicinal, observaram que a mesma, é simples e inteira, possui superfície 

membranosa, razoavelmente peluda, bem como apresenta coloração verde-púrpura 

no lado adaxial e púrpura no abaxial. Além disso, apresenta formato oval-lanceolado, 
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base cuneiforme, ápice acuminado e margem ondulada, medindo aproximadamente 

10 cm de comprimento e 4 cm de largura.  

2.2 PERFIL FITOQUÍMICO DE Alternanthera brasiliana 

De acordo com Delaporte et al. (2005), pode-se constatar que o 

nitrogênio (3,13%) é o principal macronutriente constituinte da folha seguido do 

potássio (2,35%) e do cálcio (1,22%). Em relação aos micronutrientes, o magnésio 

(0,30%) apresentou percentual maior nas folhas. Alguns elementos com P, S, K, Ca, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Sr e Pb foram detectados por Macedo et al. (2004). 

Também foram isolados seis flavonoides responsáveis pelas suas 

atividades farmacológicas: como canferol 3-O-rubinosídeo-7-O-alfa-ramnopirosídeo, 

quercetina 3-O-robinobiosídeo-7-alfa-L-ramnopiranosídeo, quercetina 3-O-

robinobiosídeo, canferol 3-O-robinobiosídeo, canferol 3-O-rutinosídeo-7-O-alfa-L-

ramnopiranosídeo e canferol 3-O-rutinosídeo. Estas estruturas foram elucidadas por 

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono e Hidrogênio (BROCARDO et al., 2003). 

Foi detectada também a presença de terpenóides e do pigmento 

betacianina na sua composição. Esses pigmentos extraídos das folhas são da classe 

das betalalaínas e são bastante utilizados para tratar de lesões da pele, conferindo a 

cor avermelhada, roxeada ou púrpura, para os caules e folhas da planta, sendo menos 

frequente para flores e frutos (SILVA et al., 2005 a). Pigmentos da classe das 

betalaínas possuem propriedades antioxidantes. Estudos fitoquímicos de partes 

aéreas de Alternanthera brasiliana revelaram a presença de terpenos, esteroides e 

compostos fenólicos, sendo o -sitosterol o constituinte mais abundante (MACEDO et 

al., 2004).  

As betalaínas são alcaloides que se apresentam como pigmentos de 

plantas com propriedades hidrossolúveis e compostas por nitrogênio, cuja variedade 

de cores ocorre desde o amarelo até o magenta. Agem de forma muito parecida às 

antocianinas (Flavonoides) que tem função de agentes atratores ópticos para 

polinizadores, com objetivo de dispersar sementes. Sua procura na natureza decorre 

do interesse nas betalaínas relacionado às suas propriedades médicas e 

farmacológicas.  Por serem quimicamente desejáveis, são quimicamente estáveis em 

um longo intervalo de pH, mais amplo do que as antocianinas, são potentes 
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antioxidantes, e que têm atividade anti-inflamatória e anticarcinogênica (PAVOKOVIC; 

KRSNIK-RASOL, 2011). 

As betalaínas são classificadas em dois grupos estruturais, as 

betacianinas (compostos vermelhos ao vermelho violeta) e as betaxantinas 

(compostos de coloração amarela) (CAI; SUN; CORKE, 2005). Dentre suas 

propriedades funcionais, as betalaínas são identificadas como antioxidantes naturais 

(VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009).  

A quantidade de compostos fenólicos presentes na planta diminui 

consideravelmente nos meses de inverno e outono. Esta condição está diretamente 

relacionada com o metabolismo do vegetal em cada uma das estações do ano e é um 

critério importante para estabelecer a época do ano para melhor coleta do material 

vegetal (DALAPORTE, 2005). 

2.3 POTENCIAL MCROBIOLÓGICO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

O conjunto de reações químicas que tem lugar em um organismo, são 

denominadas de metabolismo. A maior parte do carbono, nitrogênio e energia, termina 

em moléculas comuns a todos as células, necessárias ao seu funcionamento, como 

aminoácidos, açúcares e lipídios, o que constitui o metabolismo primário. Entretanto, 

as plantas destinam uma parte do seu carbono, nitrogênio e energia, para formação 

de moléculas orgânicas que não parecem ter função direta nos processos 

respiratórios, fotossintéticos, transporte de solutos, assimilação de nutrientes, síntese 

de proteínas, carboidratos e/ou lipídeos, e que se denominam metabólitos 

secundários, ou seja, resultam do metabolismo secundário da planta. Os metabólitos 

secundários possuem funções ecológicas específicas, como atraentes ou repelentes 

de animais, pigmentação de flores e frutos, ou até mesmo atuando nos mecanismos 

de defesa das plantas, como pesticidas naturais (GARCÍA; CARRIL, 2009; NAIK et 

al., 2019). 

Os vegetais em suas populações naturais, sem a interferência humana, 

conseguem se desenvolver em equilíbrio com suas populações de pragas e doenças 

graças as suas defesas, que provêm principalmente do quimismo, ou seja, pela 

produção de compostos diversos advindos do metabolismo secundário, que possuem 

uma característica ainda mais desejável, que é uma seletividade natural aos seus 
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agressores, baixa toxicidade aos organismos úteis, o que é desejável na agricultura 

(MORAIS, 2009). 

Em trabalhos desenvolvidos com a utilização de extratos brutos ou óleos 

essenciais de plantas, têm-se evidenciado o seu potencial no controle de 

fitopatógenos, tanto por sua ação fungitóxica direta (inibindo o crescimento micelial e 

germinação de esporos), quanto pela indução de componentes de defesa vegetal, 

como as fitoalexinas, evidenciando seu caráter muitas vezes elicitor (SCHWAN-

ESTRADA; STANGARLIN, CRUZ, 2000). 

O efeito fungistático e fungitóxico de óleos essenciais obtidos a partir de 

vegetais, são relatados de forma positiva com potencial de uso em diversas áreas da 

agricultura. Em pós-colheita de frutos, como em bananas, Bastos e Albuquerque 

(2004) relatam que o uso de óleo essencial de pimenta-de-macaco (Pipperaduncum) 

inibiu o crescimento micelial e a germinação de esporos in vitro de Colletotrichum 

musae, e impediu as podridões nos frutos na concentração de 1%. Em frutos de 

mamão, Carnelossi et al. (2009) citam que o uso de óleos essenciais de Cymbopogon 

citratus, Corymbia citriodora, Mentha arvensis e Artemisia dracunculus controlaram a 

antracnose causada por Colletotrichum gloeosporioides (VENTUROSO; BACCHI; 

GAVASSONI, 2011). 

Em doenças foliares de grandes culturas, os óleos essenciais também 

vêm sendo testados, Medice et al (2007) afirmam que os óleos essenciais de citronela 

(Cymbopogon nardus), eucalipto citriodora (Corymbia citriodora), nim (Azadirachta 

indica) e tomilho (Thymus vulgaris) tem potencial na redução da severidade da 

ferrugem asiática causada pelo fungo Phakopsora pachyriziem na soja. O óleo 

essencial de citronela também possui potencial no controle preventivo e curativo do 

brusone do arroz, causada pelo fungo Pyricularia grisea (PERINI et al., 2011). 

Os óleos essenciais advindos de plantas medicinais, aromáticas e 

condimentares são em sua maioria de fácil obtenção e baixo custo, podendo ser uma 

alternativa viável a agricultura, devido ao seu caráter em sua maioria sistêmico, fácil 

degradação e pouco ou não fitotóxicos, no entanto, são produzidos por organismos 

vivos, que sofrem variações ambientais, o que pode promover a variação da 

composição do óleo, necessitando de estudos mais elaborados para indicar sua 

aplicação (MORAIS, 2009). 

Nos últimos anos a descoberta da atividade de metabólitos secundários 

de plantas tem se tornado uma forma nova do controle de fitopatógenos com potencial 
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ecológico para substituir o emprego de produtos sintéticos, por meio da utilização de 

preparados de plantas medicinais como macerados, infusões, extratos e óleo 

essencial, devido que podem apresentar, em sua composição, substâncias com 

propriedades fungicidas e/ou fungitóxicas (VENTUROSO; BACCHI; GAVASSONI, 

2011). Esses compostos possuem a vantagem de serem geralmente menos 

prejudiciais ao homem e ao meio ambiente, de menores custos, facilmente disponíveis 

aos agricultores, e em alguns casos podem inclusive superar os produtos sintéticos 

em sua ação antimicrobiana (RODRIGUES, 2006; NAIK et al., 2019). 

Por apresentarem um potencial muito grande de compostos químicos as 

plantas medicinais que possuem princípios ativos antimicrobianos se tornam fontes 

potenciais de moléculas que podem ser empregadas na defesa de plantas contra 

fitopatógenos (DI STASI, 1996). 

Esses compostos podem pertencer as mais variadas classes distintas 

de substâncias químicas, como alcalóides, glicosídeos, terpenos, lignanas, 

flavonoides, cumarinas, benzenóides, quinonas, xantonas, lactonas e esteroides, 

entre outras. Muitas pesquisas verificando o registro da eficiência de extratos vegetais 

tem sido observada na literatura, como é o caso da arruda, melão de São Caetano, 

eucalipto (LOZADA et al., 2012), na possibilidade de inibição do desenvolvimento de 

vários fitopatógenos de natureza fúngica (NAIK et al., 2019). 

Considera-se ainda, que a diversidade dessas substâncias poderia 

possibilitar a utilização direta pelo produtor, por meio do cultivo da planta possuidora 

dos compostos secundários, preparo e aplicação direta do extrato nas culturas 

comerciais (MASSOLA JÚNIOR; KRUGNER, 2011). 

Pesquisas com extrato bruto e óleo essencial, obtidos a partir de plantas 

medicinais, demonstram o potencial das mesmas no controle de fitopatógenos 

(MORAIS, 2009), tanto pela ação fungitóxica direta, inibindo o crescimento micelial e 

a germinação de esporos, quanto pela indução de fitoalexinas (RODRIGUES,2006    

Existem relatos da atividade antifúngica direta de extratos aquosos e óleos essenciais 

obtidos a partir de plantas contra uma ampla gama de fungos, como Altermaria 

alternata (Fr.) Kiessler, Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sac. (VENTUROSO; BACCHI; GAVASSONI, 2011), 

Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm, Fusarium moniliforme Sheldon. (RODRIGUES, 

2006) Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (OHNO et al., 2003). 

Na busca de novos métodos de controle de doenças, os extratos 
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vegetais e óleos essenciais surge a avaliação in vitro e in vivo o efeito dos óleos 

essenciais e extratos vegetais de Cymbopogom citratus; Schinus molle, Schinus 

terebinthifolius; Salvia officinalis e Bacharis trimera; com possível potencial 

antifúngico, contra o patógeno Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Neste os óleos 

essenciais e extratos vegetais já foram testados em diferentes concentrações. 

Havendo inibição do crescimento micelial do patógeno testado com os óleos 

essenciais de C. citratus, S. officinalis e B. trimera, o qual pode ocorrer tanto por 

atividade antimicrobiana direta, quanto pela ativação de mecanismos de defesa das 

plantas (PANSERA, 2012; MUNAKATA et al., 2019). 

2.3.1 Extratos Vegetais e a Atividade Antimicrobiana 

Um extrato vegetal pode apresentar uma grande variação e uma alta 

complexidade na sua composição de substâncias químicas (metabólitos), conforme o 

método de extração, parte usada da planta, técnica de secagem, época de coleta, e 

fatores ambientais e climáticos, pode haver diferenças na presença e quantidade de 

metabólitos (NAIK et al., 2019). 

A seleção correta do solvente para extração ajuda a obter os compostos 

bioativos desejados das plantas: o solvente de polaridade similar dissolverá 

adequadamente o soluto (metabólito). Como exemplos de solventes com polaridade 

diferente encontramos:  hexano, clorofórmio, acetato de etila, acetona, metanol e água 

(ALTEMIMI et al., 2016).  

Vários pesquisadores investigaram o efeito antimicrobiano de extratos 

vegetais e a atividade contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis, Escherichia coli 

etc. Os estudos revelaram que as propriedades antimicrobianas dos extratos estão 

relacionadas ao solvente usado na extração dependendo da planta e conforme o 

método de extração há uma variabilidade da sua eficácia antimicrobiana,  por 

exemplo, o extrato metanólico foi mais eficaz que extrato de água (ALTEMIMI et al., 

2017) e extratos cetônicos de framboesa foram mais eficazes que os metanólicos 

(BOBINAITĖ et al., 2013).  

A destilação a vapor é o método mais comum para obter os óleos 

essenciais com base na condensação dos produtos desejados, e a extração por 

hidrodestilação é uma das opções. A desvantagem destes métodos é a decomposição 
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de compostos sensíveis à temperatura durante o processo. A extração por Soxhlet é 

uma extração contínua do processo, onde a amostra é repetidamente colocada em 

contato com o solvente (LUQUE DE CASTRO et al., 2010). 

As condições de pressão e temperatura podem modificar a extração 

usando fluidos supercríticos (SFE) (CO2, propano etc.) e líquidos pressurizados (PFE), 

neste caso a polaridade do solvente utilizado na extração pode ser alterada pela 

adição de substâncias polares ou apolares. Na extração de Bergenia crassifolia, a 

temperatura proporcionou um alto impacto nos rendimentos e nos valores 

relacionados à capacidade antioxidante dos extratos, obtidos por SFE-CO2 e PFE 

(KRAUJALIENĖ et al., 2016).  

2.3.2 Métodos de Avaliação da Atividade Antimicrobiana 

A Definição "pesticidas botânicos" descreve compostos extraídos de 

plantas, que podem controlar patógenos em culturas infectadas. Compostos com 

estrutura fenólica possuem alta eficiência contra patógenos vegetais, devido à sua 

atividade antimicrobiana. Mecanismos dessa atividade ainda exigem mais estudos. A 

adoção de produtos químicos teve um benefício inegável para a agricultura moderna; 

o aumento de produtividade ocorreu por causa da descoberta e da aplicação de 

compostos sintéticos para o controle de pragas (SHABANA et al., 2017; MUNAKATA 

et al., 2019). 

Com o conhecimento dos fungicidas e pesticidas químicos percebeu-se 

que estes apresentam efeitos negativos no ambiente e na saúde humana. Os 

patógenos de plantas desenvolvem ou já adquiriram resistência a produtos químicos 

amplamente utilizados. As propriedades antimicrobianas e antifúngicas de vários 

extratos e seus ingredientes, por exemplo, para os óleos essenciais, a atenção está 

voltada para a aplicação desses produtos naturais como medidas alternativas de 

proteção e indução de resistência em plantas (CHERKUPALLY et al., 2017).  

A determinação do método para a avaliação da atividade antimicrobiana 

corresponde um ponto crucial para a pesquisa e desenvolvimento de novos 

compostos antimicrobianos e para aplicação da concentração adequada do agente 

antimicrobiano (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; DEISING; REIMANN; 

PASCHOLATI, 2008; STEFFENS; PELL; TIEN, 1996). O método adequado depende 
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do objetivo da aplicação, do tipo de composto a ser testado e do micro-organismo 

alvo. Assim, deve-se observar diferentes fatores que podem afetar a atividade 

antimicrobiana e os resultados obtidos, a saber: fatores relacionados (i) ao micro-

organismo teste, (ii) ao meio de cultivo teste, (iii) ou às condições experimentais. 

(VIGIL et al., 2005). 

De acordo com Vigil et al., (2005) os fatores relacionados ao micro-

organismo teste que podem modificar a atividade antimicrobiana são: a cepa, tamanho 

do inóculo, a fisiologia celular, o meio de cultivo, o coeficiente de partição parcial, as 

propriedades físico-químicas do agente antimicrobiano, além da interação entre o 

composto testado e os componentes do meio. Já com relação ao meio de cultivo teste, 

os fatores são: o pH, a atividade de água e o potencial redox são fatores de grande 

importância durante a avaliação. Por último, as condições experimentais também são 

importantes na avaliação, entre estas a pressão de oxigênio, a concentração de CO2, 

a temperatura de incubação, a oscilação das configurações do equipamento e o tempo 

de incubação (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 2004). 

Na literatura muitos métodos são descritos para determinar a atividade 

e eficiência de substâncias antimicrobianas, para avaliação do espectro de ação e 

para o estabelecimento da CIM. Os principais métodos presentes podem ser 

agrupados em 3 categorias: (i) métodos por difusão; (ii) métodos de diluição; ou (iii) 

métodos bioautográficos (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 

2004; VIGIL et al., 2005).  

2.3.2.1 Métodos por diluição 

A avaliação da atividade antimicrobiana por diluição é um dos métodos 

mais antigos para quantificação da atividade antimicrobiana. Fleming (1929) utilizou a 

técnica de diluição em caldo do meio fermentado de Penicillium para avaliar sua 

atividade antimicrobiana contra diferentes bactérias e em diferentes condições, sendo 

de grande importância para o desenvolvimento da penicilina (BALOUIRI; SADIKI; 

IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 2004; VALGAS et al., 2007; VIGIL et al., 2005). 

O uso de técnicas por diluição é de grande importância por ser uma das 

formas de avaliar a CIM. A CIM é definida como a menor concentração de um 

composto antimicrobiano capaz de inibir o crescimento visível do micro-organismo 
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alvo, usualmente expressa em mg.mL-1 ou g.L-1 (COLLINS et al., 2004; VIGIL et al., 

2005). Além disso, a determinação da CIM é uma etapa para definir a concentração 

bactericida/fungicida mínima, a qual é de vital importância na avaliação e 

desenvolvimento de antimicrobianos, uma vez que a inibição do crescimento visual do 

micro-organismo não garante que tenha capacidade de matar o micro-organismo alvo 

(COLLINS et al., 2004; NCCLS, 2002; VALGAS et al., 2007).  

Um dos grandes problemas do uso de técnicas por diluição consiste no 

trabalho e no tempo necessário para a sua realização, sendo normalmente possível 

testar poucos micro-organismo e compostos de uma só vez. Além disso, esta técnica 

requer cuidados com o uso dos materiais estéreis durante a manipulação. Outro 

grande empecilho se deve à necessidade de dissolver o composto teste em uma 

solução aquosa, o que requer uma diluição especial para amostras insolúveis em água 

(ALI-SHTAYEH; GHDEIB, 1999; BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; COLLINS et 

al., 2004; VIGIL et al., 2005). 

Baseando-se no estado do meio de cultivo a ser aplicado, existem duas 

formas para avaliar a atividade antimicrobiana por diluição, sendo elas: diluição em 

caldo e diluição em ágar (COLLINS et al., 2004; VIGIL et al., 2005). 

I. Diluição em Caldo 

A diluição em caldo é uma das mais básicas e simples formas para 

avaliação da susceptibilidade antimicrobiana, sendo importante técnica durante o 

desenvolvimento e pesquisa de novos antimicrobianos. Fleming (1929) mensurou de 

forma acurada o poder antimicrobiano da penicilina, descrevendo-o como número de 

diluições do caldo fermentado inicial que inibia o crescimento de bactérias em tubo de 

ensaio. O crescimento microbiano era observado pela opacidade e turbidez no meio 

de cultura. 
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Figura 3 -   Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida/ fungicida 
mínima (CBM/CFM) por macrodiluição e microdiluição em caldo. UTFPR, Campus Pato 
Branco, 2019. 

 
Nota: A CIM é definida como a menor concentração sem crescimento aparente, CBM/CFM refere-se  à 
menor concentração que resulta em uma redução de 99,9% de micro-organismo. Pela figura observa-
se que a CIM = 25 e a CBM/CFM = 50, para ambos os exemplos. Fonte: Adaptado de BICAS; 
OLIVEIRA; XAVIER (2013).  
 

Da mesma forma que os testes por disco-difusão, existem várias 

diretrizes aprovadas que utilizam o método de diluição em caldo para avaliação da 

atividade susceptibilidade antimicrobiana para bactérias, leveduras e fungos 

filamentosos (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 2004; NCCLS, 

2002; VALGAS et al., 2007; VIGIL et al., 2005). Os protocolos mais conhecidos são os 

fornecidos pelo Instituto de padrões de laboratório clínico (CLSI) (antigo NCCLS) e 

pelo Comitê europeu de teste de susceptibilidade antimicrobiana (BALOUIRI; SADIKI; 

IBNSOUDA, 2016; NCCLS, 2002; RODRIGUEZ-TUDELA, 2008). 

Na avaliação da atividade antimicrobiana por diluição em caldo (Figura 

3), esta técnica é realizada a partir da diluição seriada para se obter diferentes 

concentrações do antimicrobiano. O micro-organismo padronizado é então inoculado 
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e aguarda-se o seu crescimento. Nos tubos de maior concentração, normalmente há 

reduzido ou nenhum crescimento microbiano, observável pela presença de turbidez 

no meio de cultura. Já com a redução da concentração do antimicrobiano observa-se 

uma crescente turbidez (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 2004; 

FLEMING, 1929; NCCLS, 2002; VIGIL et al., 2005). Os primeiros métodos eram 

realizados em tubos de ensaios, sendo conhecido atualmente por método de 

macrodiluição. Essa metodologia apresentava muitas desvantagens, pois era 

trabalhosa, apresentava muito risco de erros durante a preparação das soluções de 

antimicrobiano para cada teste e ainda precisava de muito reagente e espaço para 

ser realizada. (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; HEATLEY, 1944; VIGIL et al., 

2005). 

Com a miniaturização dos métodos foi possível desenvolver versões 

mais compactas, simples e reprodutíveis da diluição em caldo, diminuindo os gastos 

de reagentes, espaço e custo. Essa versão reduzida, conhecida por microdiluição em 

caldo (Figura 3) tornou este teste mais facilmente reprodutível e permitiu a avaliação 

de diversas amostras em uma mesma microplaca (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 

2016; HADACEK; GREGER, 2000; RODRIGUEZ-TUDELA, 2008; VALGAS et al., 

2007). 

Nos métodos por microdiluições, a observação da CIM apresenta um 

pequeno empecilho: enquanto na macrodiluição o ponto de inibição é determinado 

pela turbidez do meio de cultivo, na microdiluição os volumes são menores (100-200 

μL) tornando-se necessário o uso de alguns artifícios para ajudar na observação 

(BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; HADACEK; GREGER, 2000; VALGAS et al., 

2007). 

A atividade antimicrobiana pode ser avaliada de diferentes formas, 

dependendo do protocolo e metodologia seguidos. Pode-se avaliar de forma visual, 

como na macrodiluição, embora os mais usuais sejam as técnicas colorimétricas, nas 

quais o meio de cultivo possui um indicador de crescimento (corante adicionado antes 

ou após a incubação). No caso dos fungos, por exemplo, os protocolos da EUCAST e 

CLSI empregam o meio de cultura RPMI-1640 e o indicador de pH vermelho de fenol, 

que muda de rosa para amarelo quando há crescimento fúngico (BALOUIRI; SADIKI; 

IBNSOUDA, 2016; NCCLS, 2002; RODRIGUEZ-TUDELA, 2008). 

Após o tempo de incubação, também pode-se adicionar cloreto de 2,3,5 

trifeniltetrazólio, que passa de transparente para vermelho por ação de enzimas do 
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micro-organismo vivo (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; RESENDE, 2014). 

Outra forma de avaliação por microdiluição é o uso de leitoras de microplaca 

(VALGAS et al., 2007). 

II. Diluição em Agar

Similarmente ao método por diluição em caldo, o método por diluição em 

ágar consiste na avaliação de diferentes concentrações do agente antimicrobiano, 

entretanto com a diferença de ser realizada em meio sólido. O antimicrobiano é 

adicionado em ágar semissólido, normalmente usando diluições seriadas de razão 2, 

antes da sua distribuição nas placas e solidificação do meio de cultura. O micro-

organismo alvo é então inoculado na superfície desta placa e o crescimento e 

monitorado após incubação em condições adequadas (BALOUIRI; SADIKI; 

IBNSOUDA, 2016; COLLINS et al., 2004; VIGIL et al., 2005). A CIM, neste caso, é 

definida como a menor concentração do agente antimicrobiano capaz de inibir 

completamente o crescimento do micro-organismo após incubação (BALOUIRI; 

SADIKI; IBNSOUDA, 2016). 

Diluição em ágar é aplicável para avaliação da atividade antimicrobiana 

de antibacterianos e antifúngicos. Sua aplicação ocorre normalmente quando o 

composto, ou extrato, apresenta coloração ou turbidez, que afetariam a leitura do 

resultado caso fosse utilizada a avaliação por diluição em caldo (VIGIL et al., 2005). A 

diluição em ágar também é recomendada para avalição da atividade antimicrobiana 

para micro-organismos com requerimentos nutricionais complexos (BALOUIRI; 

SADIKI; IBNSOUDA, 2016). 

III. Método por “Poisoned Food”

A avaliação por Poisoned food é uma variante do método por diluição em 

ágar. Sua diferença consiste na inoculação do micro-organismo teste em apenas um 

ponto da placa para mensurar seu crescimento radial. Deste modo, esta é uma técnica 

aplicada para avaliar a atividade antimicrobiana contra fungos filamentosos (ALI-

SHTAYEH; GHDEIB, 1999; BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016; KUMAR; 

KAUSHIK, 2013; KUMAR et al., 2014; MUKHERJEE; RAGHU, 1997; VIGIL et al., 
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2005). O composto, ou extrato antifúngico, é incorporado no meio de cultura fundido 

antes de ser adicionado às placas de Petri. O fungo filamentoso alvo é inoculado no 

centro da placa e elas são incubadas para o crescimento fúngico. Após o crescimento, 

o diâmetro de crescimento é mensurado e comparado com o crescimento de placas 

controle. A atividade antimicrobiana ou porcentagem de inibição de crescimento 

micelial (PCIM), pode então ser estimada pela fórmula (KUMAR; KAUSHIK, 2013): 

 
Sendo que dmc é o diâmetro do crescimento na placa controle e dmj é o 

diâmetro do crescimento na placa com os compostos antimicrobiano. Também é 

possível comparar a atividade do composto sobre a esporulação do fungo filamentoso 

(BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016, DA NÓBREGA, 2019). 

Essa metodologia é normalmente aplicada quando métodos padrões 

não geram um resultado satisfatório ou falham em avaliar a atividade antimicrobiana 

do composto testado (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016). 

No estudo da atividade fungitóxica entende-se que fungitoxicidade seria 

a propriedade que uma substância química apresenta de ser tóxica aos fungos em 

concentrações baixas, visto que muitas substâncias não são tóxicas aos fungos. Uma 

das formas de se mensurar o quanto uma substância é tóxica é obter a DE50 (Dose 

efetiva onde uma substância é capaz de inibir 50% do crescimento micelial ou da 

germinação de 50% dos esporos potencialmente viáveis). Se uma substância 

apresenta valor baixo de DE50 conclui-se que há alta ação fungicida (SOUSA et al., 

2018). Deve-se levar em conta que a fungitoxicidade está relacionada a molécula, 

neste caso o produto químico é usado por apresentar uma composição química 

molecular específica que resulta nesta ação fungitóxica (SANTOS, 2018, DA 

NÓBREGA, 2019). 

A sensibilidade corresponde a uma propriedade que está relacionada a 

espécie de fungo a que está sujeita a um fungicida e por suas características genéticas 

apresentará ou não sensibilidade a uma dada molécula. Portanto se o fungo for 

sensível a um fungicida, este apresentará fungitoxicidade, se não será considerado 

uma substância atóxica. Um fungicida apresenta em espectro de ação e os fungos 

que estão neste espectro são considerados sensíveis. Um fungo sensível a uma certa 

molécula pode-se tornar insensível e quando isto acontecer, é devido que no mesmo 
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houve o desenvolvimento ou se tornou resistente (DIDIER, 2018; DA NÓBREGA et al, 

2019). 

2.4 COMPOSIÇÃO DOS EXTRATOS VEGETAIS E A RELAÇÃO COM A ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA.  

Os metabólitos secundários, atualmente metabólitos especializados das 

plantas (Figura 04) São compostos orgânicos sintetizados a partir de metabólitos 

primários (carboidratos, proteínas, lipídios e clorofila) e são considerados como 

compostos biologicamente ativos.  

Os terpenos ou terpenóides são um grupo de compostos que classificados em 

comparação as de unidades de isopreno (base de 5 carbonos). São encontrados os 

monoterpenos (C10) e diterpenos (C20) são presentes principalmente em ervas e 

especiarias; eles apresentam atividade antimicrobiana contra muitos patógenos. Os 

esteroides são derivados de triterpenos tetracíclicos (C30) e possuem uma estrutura 

de cadeia de carbono ramificada. Esteroides são descritos como tendo atividade 

antimicrobiana e antifúngica como o beta-sitosterol um fito esteroide (MARTINS et al., 

2015, PYNE; NARCROSS; MARTIN, 2019; AMINI, 2019).  

Os alcalóides podem ser ao mesmo tempo metabólitos secundários 

tóxicos ou não, importantes para as plantas. Geralmente, eles são encontrados em 

plantas tóxicas. Estes compostos podem ser eficazes contra bactérias, parasitas e 

fungos; eles muitos apresentam citotoxicidade contra células cancerígenas. Além dos 

terpenóides e dos alcaloides há o grupo dos compostos fenólicos que consiste numa 

variedade de substâncias, contendo um anel aromático com pelo menos um 

substituinte fenólico (hidroxila fenólica) entre estes se encontram os Flavonoides, 

taninos e ácidos fenólicos. 
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Figura 4 - Biossíntese das classes de metabólitos especializados. UTFPR, Campus Pato Branco. 

 
Nota: em verde alcalóides, em azul terpenóides e em vermelho compostos fenólicos. Fonte: Adaptada 
de PYNE; NARCROSS; MARTIN, (2019); MUNAKATA et al. (2019).  
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Os compostos fenólicos têm demonstrado atividade antioxidante e 

antimicrobiana (MARTINS et al., 2015). Além disso, grupos isolados de compostos 

fenólicos (ácidos fenólicos, flavonoides e taninos) também são conhecidos por terem 

propriedades antifúngicas (MARTINS et al., 2015; PYNE; NARCROSS; MARTIN, 

2019; SHARMA, 2019; MUNAKATA et al., 2019).  

Em termos de propriedades antimicrobianas, não é a quantidade ou 

concentração de compostos fenólicos e flavonoides as vezes tão importante, mas sim 

o tipo de substâncias presentes em cada extrato (KARIM et al., 2017; PYNE; 

NARCROSS; MARTIN, 2019, AMINI, 2019; MUNAKATA et al., 2019).  

Com relação a parte importante da composição dos extratos, os óleos 

essenciais, podem determinar as propriedades das plantas aromáticas utilizadas na 

indústria alimentícia, farmacêutica, aromaterapia e atualmente fonte de pesquisa 

agronômica de novos produtos. O complexo de metabólitos de óleos essenciais 

consiste principalmente de terpenóides, sendo hidrocarbonetos (terpenos e 

sesquiterpenos) ou compostos oxidados (álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos, fenóis, 

óxidos, lactonas, acetais, éteres e ésteres) e compostos fenólicos de baixo peso 

molecular como os fenilpropanóides. Esses dois grupos caracterizam o odor e o sabor 

dos óleos essenciais e extratos, e o aroma inerente de uma planta vem da combinação 

de todos os compostos aromáticos presentes ao mesmo tempo (NICARETA, 2006; 

SHARMA, 2019; AMINI, 2019). 

A diversidade da composição de extratos vegetais, solubilidade, pH, 

características de difusão e volatilidade em meio de crescimento e patógenos 

avaliados determinam os resultados da inibição de microrganismos. Por exemplo, o 

extrato de Allium sativum tem propriedades antimicrobianas devido aos metabólitos 

secundários de aminoácidos, produzidos por hidrólise durante a extração hidro 

alcoólica; O Extrato de Aloe vera demonstra fortes propriedades antifúngicas devido 

à antraquinonas (aloína, barbaloína, isobarbaloína) em sua composição e atividade 

antifúngica do extrato de Glycyrrhiza glabra depende da presença de saponinas, 

flavonoides, cumarinas e óleos essenciais (SALES et al., 2016). 

A pesquisa de extratos vegetais contra o patógeno da ferrugem da folha 

do trigo, Puccinia triticina, mostrou a inibição da germinação de esporos in vitro com 

todos os extratos testados e o mais efetivo foi o extrato de nim. Os resultados do 

tratamento de imersão de sementes indicam que esses extratos estimulam a 

resistência em plântulas de trigo (SHABANA et al., 2017).  
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A pulverização foliar em casa de vegetação mostrou os melhores 

resultados no tratamento com extratos quatro dias após a inoculação e o mais efetivo 

foi o extrato de nim (86,3%). A pulverização foliar em condições de campo, em 

aplicação de duas pulverizações, mostrou eficácia de todos os extratos testados 

(SHABANA et al., 2017).  

Óleos essenciais também foram investigados como potenciais produtos 

contra espécies fúngicas, tendo a capacidade de excluir as micotoxinas, que resultam 

na contaminação de grãos e toxicidade para humanos e animais. Óleos essenciais de 

capim-limão, cravo, orégano e tomilho (aplicados como vapores) apresentaram 

atividade antifúngica contra patógenos pós-colheita, como Aspergillus parasiticus, A. 

flavus e A. clavatus, que foram isolados de aveia (BOŽIK et al., 2017).  

As doenças pós-colheita causam deterioração da produção. Os fungos 

patogênicos são frequentemente os responsáveis pelas infecções na produção 

através das lesões obtidas durante os estágios de seu processamento, o que 

representa em prejuízo para os produtores. Já foi percebido que o metanol e os 

extratos aquosos de plantas de espécies de Cistus possuem propriedades 

antifúngicas. Na pesquisa de medidas ambientalmente corretas contra o agente 

causador da podridão cítrica dos citrus Geotrichum citriaurantii, os extratos de 

espécies de Cistus inibiram o crescimento micelial por 80-100% in vitro e reduziram 

significativamente (22-55%) a incidência de podridão ácida causada em frutos em 

condições de laboratório (KARIM et al., 2017).  

Na investigação do efeito dos óleos essenciais sobre fungos os Botrytis 

cinerea e Monilia laxa, os mais eficientes foram óleos de orégano e tomilho. As 

propriedades antifúngicas dos óleos testados podem ser atribuídas à atividade dos 

compostos fenólicos carvacrol e timol, uma vez que esses compostos são marcados 

como de maior potencial antifúngico. Portanto, a combinação de carvacrol e timol é 

significativa na eficácia geral dos óleos essenciais (STEVIC et al., 2014).  

Acredita-se que os compostos fitoquímicos sejam ambientalmente 

seguros, biodegradáveis, não tóxicos para as plantas e não apresentem efeito 

residual. Os compostos fenólicos desempenham um papel importante na proteção 

contra patógenos fúngicos de forma direta, afetando a fisiologia, a morfologia e a 

ultraestrutura dos patógenos, ou indiretamente, promovendo a resistência sistêmica 

das plantas. Na investigação com plantas xerofíticas ricas em compostos fenólicos, o 

extrato de Pulicaria incisa teve o efeito antifúngico mais significativo sobre F. 
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oxysporum.  Determinou-se o que este extrato previne o crescimento micelial, 

prejudica a ultraestrutura e interfere com a atividade das enzimas fitopatogênicas, 

portanto o extrato de P. incisa pode ser valioso na estimulação da resistência da planta 

hospedeira a F. oxysporum (MOHAMED et al., 2016).  

Extratos de plantas têm uma variedade de compostos valiosos, que 

garantem propriedades antimicrobianas e antifúngicas dos extratos. Estudos prévios 

de atividade antimicrobiana e antifúngica contra patógenos mostram a possibilidade 

de os extratos vegetais serem aplicados como medidas naturais na proteção de 

alimentos, doenças de plantas e controle de pragas (SERNAITÉ, 2018). 

2.5 ATIVIDADE FUNGITÓXICA E FUNGICIDA DE Alternanthera 

Na literatura há pouquíssimos estudos relacionados a atividade 

fungitóxica ou fungistática relacionados a A. brasiliana. Como a descoberta de 

métodos alternativos de controle de doenças de plantas está cada vez mais em 

evidência, a procura de princípios ativos na planta pode possibilitar a formação de 

novas moléculas que apresentem maior eficiência e características de menor 

resistência contra agentes fitopatogênicos.  

Como cada vez mais há uma consciência e tendência do uso de extratos 

de plantas medicinais como alternativa do controle destes fungos trazendo um 

potencial fator como uma alternativa para a diminuição de uso de agrotóxicos, analisar 

o possível potencial da Alternanthera é imprescindível. Sua atividade pode ser 

promissora diminuindo os danos nas plantas onde os fungos se instalam podendo 

haver um potencial efeito fungitóxico ou possível indução de resistência da planta 

hospedeira, entretanto na fitopatologia são escassos os trabalhos que relatem sua 

utilização, ainda mais se considerarmos a planta “Penicilina” (SCHWAN-ESTRADA; 

STANGARLIN; CRUZ, 2000). 
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2.6 FUNGOS FITOPATOGÊNICOS 

 

São fungos de solo de difícil controle atualmente e apresentam alta 

patogenicidade, seus métodos de controle são culturais e químicos, mas os métodos 

químicos estão perdendo a sua eficiência, bem como a agricultura orgânica está 

demandando métodos alternativos de controle. O controle de fungos fitopatogênicos 

tem sido considerado um dos maiores desafios para a agricultura ao longo dos anos. 

Apesar do uso efetivo de fungicidas sintéticos, sua aplicação contínua e 

indiscriminada resulta em várias consequências ao meio ambiente e à saúde humana, 

incluindo a contaminação de águas superficiais e subterrâneas e o surgimento de 

populações de patógenos resistentes a esses produtos (TATEISHI et al., 2014). 

A busca por métodos alternativos mais seguros, viáveis e eficientes de 

controle de fungos fitopatogênicos está cada vez mais presente em trabalhos de 

pesquisa que relacionam a atividade dos compostos extraídos de óleos extratos de 

plantas, como os fungicidas naturais (MARCHESE et al, 2016). Muitas plantas 

medicinais e aromáticas possuem propriedades antimicrobianas, maior 

biodegradabilidade e, portanto, são consideradas menos nocivas ao meio ambiente 

que os fungicidas sintéticos (OOTANI et al., 2011; CHOUDHURY et al., 2018). O 

presente trabalho avaliou-se a atividade antimicrobiana aos fungos fitopatogênicos: 

Botrytis sp, Diplodia sp, Fusarium sp e Sclerotinia sclerotiorum.  

O fungo Botrytis cinerea, um patógeno não específico, que infecta mais 

de 400 hospedeiros, incluindo várias culturas cultivadas e muitas plantas silvestres 

(DIOGO; BRAGANÇA; CHICAU, 2017). O mofo cinzento pode se desenvolver 

rapidamente e a doença pode ser devastadora no campo, nas estufas e na pós-

colheita. As perdas podem ser severas em todo o sistema de produção, na colheita, 

durante o transporte, a venda e após a venda final (UENO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Figura 5 – Classificação taxonomia a esquerda dos fungos B. cinerea e Diplodia sp; Botrytis. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2019. 

Nota: A – Colônia em BDA; B – Conidióforo; C – Conídio; D –Apotécio; E – Mofo cinzento (Cinerea – 
cinza em latim) em Tomate; F – Mofo cinzento em morango. Diplodia: apresenta os sinônimos: Diplodia 
maydis; Diplodia zeae; Stenocarpella macrospor; na figura: G – mancha foliar do milho; H – podridão 
branca da espiga do milho; I – Cultura do fungo. Fonte: Adaptada LATORRE; ELFAR; FERRADA (2015). 

O patógeno também pode viver como saprófita em tecidos necrosados, 

senescentes ou mortos. Os conídios são hialinos, unicelulares, não-septados, em 

forma de ovo (ovoide ou globosa) com dimensões de 8,12 x 11,74 micrômetros 

(variável), cinza em massa. Os conidióforos são produzidos diretamente a partir das 

hifas e são robustos (16-30 µm de diâmetro), altos (1-5 mm de comprimento) 

castanho-escuros e irregularmente ramificados. Os escleródios são a principal 

estrutura de sobrevivência, geralmente são escuras, discóides, firmemente fixadas ao 

substrato e com dimensões de 2-4 x 1-3 mm. O apotécio é raramente encontrado na 

germinação dos escleródios. No entanto, quando presentes, são cupulados, 

acamados e acastanhados, com cerca de 4-5 mm de comprimento, e produzem 

ascósporos hialinos, unicelulares, ovoides e elipsoides (7 x 5,5 µm) (UENO; COSTA, 
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2018).  

Os sintomas nas flores e inflorescências variam de praga da flor a uma 

podridão completa e queda. Nas frutas, os sintomas começam na base do cálice com 

uma pequena lesão redonda que se desenvolve em uma podridão mole. A fruta fica 

coberta por uma massa difusa (penugem) de esporos cinzentos (figura 05), 

característica da doença. Folhas e caules senescentes também podem ser infectados, 

desenvolvendo uma podridão mole cinza-acastanhada embebida em água. Folhas 

infectadas e caules servem como fonte de inóculo para novas flores e frutos. Outros 

sintomas observados incluem: amortecimento, cancro do caule, manchas foliares e 

tubérculo, bulbo, podridão e podridão radicular (UENO; COSTA, 2018). 

Fungos do gênero Diplodia spp. (Stenocarpella spp.) possuem 

capacidade de desenvolver-se tanto no colmo, causando a doença chamada podridão 

por Diplodia, como nas espigas, onde causam a podridão branca das espigas (Figura 

05). A espécie S. macrospora ainda pode infectar e desenvolver sintomas sobre folhas 

de milho, onde origina a mancha de Diplodia (UENO; COSTA, 2018).   Fato este que, 

aliado ao formato mais alongado e tamanho duas vezes maior das estruturas de 

infecção (conídios), a diferencia de S. maydis. Nas temperaturas entre 25 e 30 °C e 

alta umidade, sobretudo na forma de chuva, favorecem o desenvolvimento das 

patogêneses. Esses fungos possuem a capacidade de sobreviver sobre restos de 

culturas na forma de picnídios e nas sementes na forma de picnídios ou de micélio. A 

disseminação pode ocorrer pela ação da chuva ou do vento sobre a massa de conídios 

que é expulsa pelos picnídios em restos culturais ou em lesões oriundas de ciclos 

primários (MADALOSSO, 2019). 

O fungo Fusarium é um importante gênero de fitopatógenos causadores 

de podridões radiculares, murchas vasculares, podridões de sementes, produção de 

micotoxinas (MASSOLA JÚNIOR; KRUGNER, 2011) e eventualmente tombamento de 

plântulas (BEDENDO, 2011a,b). Este patógeno é um anamorfo e suas formas 

perfeitas pertencem aos gêneros Calonectria, Gibberella, Microneciriella e Nectria, 

sendo considerado um dos grupos de patógenos de maior importância para as plantas 

cultivadas (BOOTH, 1971). 

Fungos do gênero Fusarium podem sobreviver no solo por meio de 

estruturas de resistência denominadas de clamidósporos (MICHEREFF et al., 2005b). 

Clamidósporos são esporos constituídos de uma única célula com o citoplasma 

condensado e uma espessa parede celular, formado por hifas de maneira intercalar 
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ou terminal, que podem permanecer dormentes por longo período no solo (AMORIM; 

PASCHOLATI, 2011; UENO; COSTA, 2018). 

Figura 6 – Classificação taxonomia a esquerda dos fungos Fusarium sp e Sclerotinia sclerotiorum; 
Fusarium. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2019. 

 

Nota: Apresenta várias espécies de interesse agronômico como Fusarium oxysporum f. sp. Phaseoli, 
sendo encontrado no solo e transmitido por sementes; A – Exemplo de Cultura afetada (feijão - Murcha); 
B – Cultura do fungo; Sclerotinia sclerotiorum: Infecta 408 espécies e 278 gêneros de plantas 
hospedeiras (GOULART, 2004); na figura: C – Ascósporos; D – Apotécios; E – Cultura do fungo; F – 
Mofo branco (soja), podridão da região do caule que fornece amarelecimento e secagem na parte 
externa das folhas.  Fonte: O autor, 2019. 
 
 

O fungo Sclerotinia sclerotiorum é um ascomiceto que parasita diversos 

órgãos suculentos das plantas, principalmente de hortaliças e culturas anuais 

(MASSOLA JÚNIOR e KRUGNER, 2011), tendo como hospedeiras 75 famílias 

botânicas, 278 gêneros e 408 espécies de plantas, sendo em sua maioria 

dicotiledôneas (BOLLAND; HALL, 1994), como exemplo crucíferas, alface, amendoim, 

batata, berinjela, cenoura, cucurbitáceas, dália, feijoeiro, fumo, jiló, pimentão, 

pimentas, tomate, soja e algumas plantas daninhas (MARINGONI, 2005). 

 A sobrevivência de S. sclerotiorum no solo se dá por esclerócios 

e ou micélio em restos culturais (MICHEREFF et al., 2005a). Os esclerócios ou 
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escleródios garantem a sobrevivência do organismo em períodos desfavoráveis 

(BEDENDO, 2011 b), que pode perdurar no solo por seis a oito anos. (BIANCHINI; 

MARINGONI; CARNEIRO, 2005). Os escleródios podem germinar de forma 

miceliogênica por hifas. (ETHUR et al., 2005), ou de forma carpogênica produzindo 

apotécios pedicelados, nos quais são formados ascos contendo ascósporos que são 

projetados e disseminados pelo vento para infectar as plantas (MASSOLA JÚNIOR; 

KRUGNER, 2011; UENO; COSTA, 2018). 

2.7 CROMATOGRAFIA 

A cromatografia é técnica de separação e identificação, baseada no 

princípio em que as moléculas na mistura são aplicadas na superfície ou no sólido, e 

a fase estacionária fluida (fase estável) é separada uma da outra enquanto se move 

com o auxílio de uma fase móvel. Os fatores efetivos neste processo de separação 

incluem características moleculares relacionadas à adsorção (líquido-sólido), partição 

(líquido-sólido) e afinidade ou diferenças entre seus pesos moleculares (COSKUN, 

2016; CARMONA; PICÓ, 2018).  

          Com base nesta abordagem, dois componentes formam a base da 

técnica de cromatografia. Fase estacionária: Esta fase é sempre composta de uma 

fase “sólida” ou “uma camada de um líquido adsorvido na superfície de um suporte 

sólido”. Fase móvel: esta fase é sempre composta por “líquido” ou “componente 

gasoso” (COSKUN, 2016). 
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Figura 7 – Esquema representando os tipos de cromatografia. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019. 
 

 
Nota: As imagens representadas correspondem, da esquerda para a direita, Cromatografia em camada 
delgada (CCD), Aparelho de Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e aparelho de 
cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG – MS), técnicas cromatográficas 
usadas na Tese.  Fonte: O autor, 2019. 
 

A cromatografia de camada delgada (CCD) é uma técnica comumente 

usada em química e bioquímica para identificar compostos, determinar sua pureza e 

acompanhar o progresso de uma reação. Também permite a otimização do sistema 

de solventes para um determinado problema de separação. Em comparação com a 

cromatografia de coluna, requer apenas pequenas quantidades do composto (~ ng) e 

é muito mais rápida também como fase estacionária, uma matriz especial finamente 

moída (sílica gel, alumina ou material similar) é revestida em uma placa de vidro, metal 

ou filme plástico como uma camada fina (~ 0,25 mm). Além disso, um aglutinante, 

como o gesso, é misturado na fase estacionária para que fique aderente ao 

escorregador. Em muitos casos, um pó fluorescente é misturado na fase estacionária 

para simplificar a visualização mais tarde (por exemplo, verde brilhante quando 

exposto a luz UV de 254 nm) (COSKUN, 2016). A cromatografia em camada delgada 

(CCD) corresponde a um método utilizado para isolamento de metabólitos 

especializados e fornece parâmetros importantes para a determinação da composição 
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de um extrato vegetal. Esta análise cromatográfica para a quantificação simultânea 

de diferentes compostos fenólicos não foi realizada até o momento para extratos de 

A. brasiliana. O método de cromatografia em camada delgada (CCD) já foi usado para 

a determinação quantitativa de ácido caffeico, ácido vinílico e ácido siríngico, 

compostos fenólicos parecidos aos encontrados em A. brasiliana (GUPTA et al, 2018). 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) pode ser empregada 

para a identificação de compostos por comparação com padrões e de purificação de 

substâncias separando os componentes de uma mistura, seja ela biológica, seja de 

origem agronômica, seja farmacêutica ou alimentícia (GUPTA, et al., 2018). 

Particularmente, a CLAE é largamente empregada para extratos 

vegetais por possuir vantagens, como curto tempo de preparo da amostra a ser 

analisada; dados qualitativos e quantitativos podem ser obtidos para amostras de 

polaridades variadas em uma só corrida de análise e permite várias formas de 

detecção, podendo aumentar a especificidade e o conteúdo de informações por 

ensaio. Alguns extratos de A. brasiliana já foram avaliados em estudos farmacêuticos 

e estudos clínicos (SILVA et al., 2005 b), mas, praticamente há poucos estudos de 

validação analítica de seus constituintes químicos majoritários e a relação com 

atividade antimicrobiana dos fungos fitopatogênicos (VECHIA et al., 2016). 

Estudos demonstram desenvolvimento de uma análise para a 

identificação e quantificação de compostos fenólicos como os flavonoides de forma 

pré-determinada em extratos vegetais utilizando o método de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência - CLAE (REIS, 2016). Estes grupos de metabólitos são de grande 

importância no processo de oxidação de radicais livres e estão relacionados aos 

processos de defesa vegetal contra patógenos.  

A cromatografia gasosa é um processo de análise imediata por migração 

diferencial dos componentes de uma mistura, dentro do sistema cromatográfico. 

Apresenta como princípio à separação dos componentes de um líquido, o qual é 

volatilizado em uma coluna cromatográfica. Tem por finalidade identificar os 

componentes da amostra. O parâmetro utilizado é o tempo de retenção, que é o tempo 

transcorrido desde a injeção da amostra até o máximo do pico gerado. Na análise 

quantitativa a área de cada pico no cromatograma é proporcional à concentração do 

componente na amostra e usada na determinação da concentração de um ou mais 

componentes de uma mistura (CIENFUEGOS; VAITSMAN, 2000; NICARETA, 2006).  
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2.8 TESTES PARA AVALIAÇÃO DE EFEITOS TOXICOLÓGICOS 

2.8.1 Invertebrados – Ecotoxicologia pelo uso de Artemia salina como Indicador 

A ecotoxicologia é uma área especializada da toxicologia ambiental que 

concentra seus estudos nos efeitos ocasionados por agentes químicos e físicos sobre 

a dinâmica de populações e comunidades integrantes de ecossistemas aquáticos. A 

fim de estabelecer a toxicidade de novos produtos naturais, vários ensaios podem ser 

utilizados, como o ensaio de letalidade com o microcrustáceo Artemia salina, que foi 

desenvolvido inicialmente para detectar compostos bioativos em extratos vegetais 

(SILVA et al., 2005 a e b), 

Este microcrustáceo é um artrópode aquático primitivo da família 

Artemiidae. Ele contém onze pares de apêndices que são responsáveis por sua 

capacidade de nadar, sua cutícula respiração, e sua alimentação, que é popularmente 

usado para alimentar peixes em aquários. A. salina tem uma reprodução de postura 

processo; seus cistos são aproximadamente 0,2 a 0,3 mm de tamanho e escotilha do 

ovo dentro 24 a 36 horas em forma de natação larvas chamadas náuplios. Eles 

atingem um tamanho de 0,45 mm em média e chegar a uma fase adulta no prazo de 

três semanas, atingindo um tamanho de 12 mm. A eclosão pode ocorrer em água do 

mar filtrada por 48 horas, atingindo estágio náuplio ideal para a execução de testes 

salinos. (OLIVEIRA, R., 2017).  
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Figura 8 – Estágio de Náuplios de Artemia salina. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019. 

 

 

Fonte: GAMBARDELLA et al., 2018.  
 

Compostos bioativos são quase sempre tóxicos em altas doses. Desta 

maneira, a avaliação da letalidade em um organismo animal menos complexo pode 

ser usada para um monitoramento simples e rápido durante a bioprospecção de 

substâncias. O ensaio de letalidade com o uso da Artemia salina é rotina de muitos 

grupos de pesquisa envolvidos com isolamento, purificação e elucidação estrutural, já 

que muitos laboratórios de fitoquímica não estão preparados para a realização de 

ensaios biológicos mais complexos (RUIZ et al., 2005).   

Os ovos de A. salina são comercializados em lojas de animais a um 

baixo custo e permanecem viáveis por anos se armazenados em condições ideais. 

Confere vantagens a esse tipo de ensaio biológico, além de poder ser utilizado como 

bioindicador e biomonitor da qualidade da água, como por exemplo, na determinação 

da citotoxicidade de pesticidas (VARÓ et al., 2002). 
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Esta metodologia tem sido empregada ainda para detectar toxicidade 

preliminar, realizar triagem de toxinas fúngicas, avaliar efeitos de exposição a metais 

pesados e pesticidas e para testes de toxicidade em materiais dentários (PELKA et 

al., 2000).   

2.8.2 Vertebrados - Embriotoxicologia- desenvolvimento embrionário inicial de Gallus 
gallus domesticus L. 

Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos causados por 

substâncias químicas sobre organismos vivos. Tem como principais objetivos 

identificar os riscos associados a uma determinada substância e determinar em quais 

condições de exposição esses riscos são induzidos. Ou seja, a toxicidade reflete o 

potencial de uma substância em causar um efeito danoso a um organismo vivo. Ela 

depende da concentração e das propriedades da substância química à qual o 

organismo é exposto e do tempo de exposição (JAMES et al., 2000).  

Testes de toxicidade são ensaios laboratoriais, realizados sob condições 

experimentais específicas e controladas, utilizados para estimar a toxicidade de 

substâncias, efluentes industriais e amostras ambientais (águas ou sedimentos). 

Nesses ensaios, organismos-testes são expostos a diferentes concentrações de 

amostra e os efeitos tóxicos produzidos sobre eles são observados e quantificados 

(SÁNCHEZ-BAIN, et al., 2004).   

As aves constituem um modelo altamente utilizado em laboratório para 

estudos de embriologia comparada e biologia do desenvolvimento, pois apresentam 

diversas vantagens em relação a outras espécies. São de fácil obtenção, 

manipulação, possuem desenvolvimento curto e semelhante ao de outros grupos 

animais, como os mamíferos, porém independente da mãe e de nutrientes externos. 

São muito utilizados para investigações dos efeitos de compostos químicos sobre o 

desenvolvimento inicial do embrião, pois nos estádios precoces de desenvolvimento 

apresentam-se muito suscetíveis à ação de agentes tóxicos, podendo assim alterar 

desenvolvimento embrionário normal e interferir nos mecanismos de formação de 

vários sistemas orgânicos (RIVERO et al., 2006).  

A espécie de ave mais utilizada em laboratório é a Gallus gallus 

(galinha), cujo desenvolvimento inicial pode ser comparado ao dos humanos até o 
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segundo mês de gestação. A clivagem nas aves tem início 3 horas após a fecundação, 

o que corresponderia a 24 horas após a fertilização em humanos. O terceiro dia, 

quando são formados os somitos, cérebro, olhos, ouvidos e componentes do sistema 

vascular equivale a terceira - quarta semana de gestação em humanos. Já o quarto 

dia de incubação, corresponderia ao segundo mês de desenvolvimento humano 

intrauterino (MOORE; PERSAUD, 2008). 

Outros aspectos que favorecem seu uso são: os ovos são do tipo 

megalécito (dispondo de reservas nutricionais e não dependendo do ambiente externo 

para nutrição durante o desenvolvimento embrionário); apresentam membranas 

envoltórias resistentes; o tempo total de desenvolvimento é curto (21 dias no caso de 

galinhas);  os embriões desenvolvem-se na ausência do organismo materno e na 

região superior do ovo, permitindo que o desenvolvimento embrionário possa ser 

acompanhado diariamente em laboratório (SCHOENWOLF, 1999).  

O desenvolvimento embrionário da galinha é muito bem documentado e 

os embriões são classificados em estádios, que relacionam o surgimento de estruturas 

no embrião e o tempo de desenvolvimento. A divisão em estádios é importante, pois 

vários fatores - diferenças genéticas, sazonais, tamanho dos ovos, tempo entre a 

postura e a incubação dos ovos - podem causar variações nos embriões, o que torna 

ineficiente a classificação baseada somente na idade cronológica. Do estádio 7 ao 14 

a classificação é baseada principalmente no número de pares de somitos, enquanto 

do estádio 15 em diante, os critérios utilizados para identificação dos estádios 

embrionários são baseados em estruturas externas, como os brotos dos membros e 

arcos viscerais (HAMBURGER; HAMILTON, 1951). 

Aproximadamente três dias após a postura do ovo, o embrião possui 40 

somitos, cabeça bem desenvolvida, coração formado e vasos conectados com os 

tecidos extraembrionários, possibilitando assim a circulação com batimentos 

cardíacos. Nesse estádio, o embrião recebe a nutrição através das membranas 

extraembrionárias, proteção mecânica proveniente do saco amniótico cheio de fluido 

e um alantoide para o armazenamento dos produtos oriundos da excreção. No tempo 

restante, antes da eclosão, se desenvolvem os olhos e os ouvidos, o embrião cresce 

em tamanho e os órgãos internos se desenvolvem. As asas, pernas e bico se formam 

e as penas surgem nas asas e no corpo. Após 21 dias de incubação o pinto eclode 

(WOLPERT et al., 2000). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 COLETA, SECAGEM E ARMAZENAMENTO DA PLANTA 

As folhas da planta A. Brasiliana, foram coletadas na área experimental 

da UTFPR – DV (Figura 09) que está localizada na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Campus Dois Vizinhos, entre as coordenadas geográficas 25°41’37” Se 

53°06’07” W, com altitude média de 502 m. A região, segundo a classificação de 

Köppen, está sob clima Cfa (subtropical, sem estação seca). Possui temperaturas 

médias anuais entre 19ºC e 20ºC (MAACK, 1981) com precipitação média anual de 

2.044 mm (POSSENTI et al. 2007). O solo predominante na região é do tipo Latossolo 

Vermelho Distroférrico típico (LVdf) (EMBRAPA, 2006).  A coleta ocorreu no momento 

da floração no mês de setembro de 2016, na presente ocasião coletou-se 10 kg de 

folhas, os cortes foram realizados a uma altura das plantas de 30 a 50 cm. 

 

Figura 9 - Visão do Campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus de 
DoisVizinhos,2019. 

 

Fonte. Google Erth e adaptado pelo Autor.  

 

As folhas coletadas foram submetidas no Centro Universitário do 

Sudoeste do Paraná (UNISEP), campus Dois vizinhos, à secagem em estufa com 
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circulação de ar, marca Sterelifer, modelo SXCR80 - 80 litros, a temperatura de 20 

– 30ºC por 48 horas, após secas foram pulverizadas em moinho de facas tipo Wiley 

TE-650/1, marca Tecnal. Obtendo após secagem uma massa seca de 1.180 g que 

foi utilizada para a preparação dos extratos vegetais.  A planta pulverizada foi 

armazenada em sacola plástica opaca e inerte acondicionado no interior de frasco de 

polipropileno.  

3.2 AVALIAÇÃO BOTÂNICA E FARMACOGNÓSTICA DAS FOLHAS DE A. brasiliana 

Além da preparação da planta pulverizada e seca, realizou-se de forma 

paralela à secagem, a análise anatômica da planta medicinal, visando a sua 

identificação. Para isso realizou-se a identificação macroscópica com produção de 

Exsicata (Figura 21), que foi depositada no Laboratório de Ecologia e Taxonomia 

Florestal e o Herbário DVPR da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Campus Dois Vizinhos – PR.  

Além das características macroscópicas realizou-se um estudo 

farmacognóstico e nesta uma avaliação farmacobotânica com microscópio ótico da 

marca Zeiss, modelo Primo Star, acoplado a câmera AxioCam 105 color e ao Software 

Zen 2.0 lite (Blue Edition), onde foi analisada a estrutura interna das folhas do 

organismo vegetal, a microscopia óptica, permite o estudo da natureza íntima dos 

vegetais, ou seja, de suas células, tecidos e órgãos. Para isso, geralmente são 

preparadas lâminas para serem observadas ao microscópio (BRASIL, 2010). 

Como o material a ser observado não pode ser opaco e o excesso de 

transparência acarreta falta de contraste e difícil visualização, para que se obtenha 

uma boa preparação, com uma ótima visualização, alguns procedimentos técnicos 

foram necessários: Efetuou-se cortes paradérmicos (paralelos à superfície), 

transversais e longitudinais. Os cortes foram feitos à mão livre, em suporte (isopor), 

para ser segurado com firmeza e cortado com gilete. Para a observação com maior 

definição de detalhes anatômicos realizou-se o clareamento do material, técnica 

chamada de diafanização. Este procedimento foi realizado com solução de cloral 

hidratado.  

Técnica da Lâmina diafanizada: Escolheu-se a parte do fármaco em 

boas condições (folhas); incluiu-se em suporte (isopor); Foram feitos cortes finos na 
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direção desejada (transversal, longitudinal) com gilete; Foram depositados os cortes 

em vidro-de-relógio contendo água; Selecionaram-se os cortes mais finos (diversos) 

e transportou-se com auxílio de pincel para lâmina contendo 1-2 gotas de solução de 

cloral hidratado; Cobriu-se com lamínula e aqueceu-se cuidadosamente na chama;  

Inclinou-se a lâmina em 45º para permitir a saída de bolhas, não ferveu-se o 

diafanizador; Após diafanizar, limpou-se o excesso do líquido diafanizador com papel 

de filtro, não se esquecendo de limpar por baixo da lâmina e examinou-se ao 

microscópio (BRASIL, 2010).  

3.2.1 Teor de Cinzas 

Além do estudo microscópico efetuou-se a avaliação do teor de cinzas 

(compostos inorgânicos) presentes no pó da planta medicinal. O procedimento foi 

realizado na União de Ensino do Sudoeste do Paraná (UNISEP), Campus Dois 

Vizinhos, em mufla (Forno Semiautomático Mastercasting Steel Digita da marca 

Pioneira). Nessa análise, 3 g do pó da folha de A. brasiliana, foram adicionados em 

cadinhos de porcelana que anteriormente foram calcinados, resfriados e pesados. 

Após procedeu-se a carbonização na mufla e incineração a 450ºC por 2 h. Procedeu-

se o resfriamento em dessecador e pesagem em balança analítica, repetindo-se o 

procedimento até que o peso ficasse constante (BRASIL, 2010). 

3.3 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS – TÉCNICAS EXTRATIVAS 

Conforme o preparado, tipo de extrato ou ainda tipo de extração, sabe-

se que há uma composição diferente de metabólitos secundários presentes, portanto 

como o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de várias preparações 

extrativas de penicilina, A. brasiliana, no controle de fungos fitopatogênicos e 

avaliação toxicológica, foram preparado os seguintes extratos (Figuras 10 e 11) de 

Penicilina (A. brasiliana): Extrato Alcoólico (EA), Infusão (I),  Maceração (M) e Óleo 

essencial (OE), sendo os mesmos preparados em triplicata. As soluções aquosas ou 

aquosas/alcoólicas extrativas foram preparadas a 20% com o pó da planta.  

Os extratos foram preparados conforme a Farmacopeia Brasileira 5ª Ed 
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(BRASIL, 2010), o extrato EA, preparou-se, iniciando com a pesagem de 200 g de pó 

da planta em um béquer e foi adicionada quantidade suficiente de álcool etílico 75°GL 

(1000 mL).  O recipiente foi fechado com filme plástico, revestido de papel alumínio e 

acondicionado em ambiente protegido da ação direta do calor e luz por 14 dias, com 

agitação manual diária (WIGGER, 2008; SILVEIRA; BARA; FISCHER, 2010). 

Posteriormente foi realizada a filtração em papel de filtro e após efetuou-se o 

procedimento de rotaevaporação do etanol a uma temperatura de 60°C pelo tempo 

de 4 horas com o aparelho Evaporador Rotativo - Q344B, da marca Quimis. O líquido 

obtido foi armazenado em recipiente de vidro âmbar com identificação.  

A infusão (I), foi preparada adicionando água fervida (1000 mL), sobre a 

droga (planta medicinal) e anteriormente pesada (200 g), deixou-se em contato por 20 

minutos em recipiente fechado com papel alumínio.  Procedeu-se a filtração com papel 

de filtro e posterior acondicionamento em frasco âmbar com identificação.  

O macerado (M) foi preparado inicialmente com a pesagem de 200 g da 

planta pulverizada em Balança analítica em um béquer. Adicionou-se água fria (1000 

mL) e deixou-se em contato por 8 horas com agitação periódica, decorrido o tempo 

filtrou-se com o auxílio do papel de filtro e acondicionou-se em frasco âmbar e 

posterior identificação.  
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Figura 10 – Esquema demonstrando os procedimentos utilizados para a preparação dos extratos 
utilizados de A. brasiliana. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 
Fonte: O autor, 2019 
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A preparação do Óleo essencial (OE) necessitou dois métodos de 

preparação e extração em sistema fechado de acordo com a Farmacopeia Brasileira 

5ª ed.; O método de hidrodestilação com o aparelho Clevenger modificado e o método 

de extração contínua com o aparelho de Soxhlet.  

A Hidrodestilação (Figuras 10 e 11) apresentou o seguinte procedimento: 

Montou-se o aparelho de Clevenger, utilizando o balão de 1000 mL, colocou-se em 

torno de 30 g da droga em balão de fundo redondo. Juntou-se cerca de 250 mL de 

água destilada/deionizada. Adaptou-se o balão ao aparelho de Clevenger. Adicionou-

se água destilada no coletor graduado do aparelho até transbordar pelo tudo de 

retorno. O aparelho foi ligado e aqueceu-se com o auxílio de uma manta de 

aquecimento, modelo Q321A da marca Quimis, ao máximo até o início da fervura. 

Depois se baixou a temperatura de maneira suficiente para destilar. O procedimento 

de hidrodestilação ocorreu até que o volume de óleo essencial separado se manteve 

constante, durante meia hora. - Tempo de destilação de 4-5 horas. Deixou-se esfriar 

e realizou-se a leitura de óleo essencial no coletor graduado do aparelho. Em seguida 

procedeu-se o cálculo do rendimento do óleo obtido pela seguinte equação: 

 

A Extração contínua com o aparelho de Soxhlet (Figura 11) levou em 

conta o fato que o composto orgânico é mais solúvel em água do que no solvente 

orgânico, (isto é, quando o coeficiente de distribuição entre solvente orgânico e água 

é pequeno), assim são necessárias grandes quantidades de solvente orgânico para 

se extrair pequenas quantidades da substância. Isto pode ser evitado usando o 

extrator tipo Soxhlet, aparelho comumente usados para extração contínua com um 

solvente quente. Neste sistema apenas uma quantidade relativamente pequena de 

solvente é necessária para uma extração eficiente. 

O procedimento para a técnica com o Aparelho Soxhlet iniciou, neste 

caso, onde a amostra deve ser colocada no cilindro poroso A, Figura 11 desenho C, 

(confeccionado) de papel filtro resistente, e este, por sua vez, é inserido no tubo 

interno do aparelho Soxhlet. O aparelho é ajustado a um balão C (contendo um 

solvente como n-hexano, éter de petróleo ou etanol) e a um condensador de refluxo 

D., demonstra que a solução é levada à fervura branda. O vapor do solvente sobe 

pelo tubo E, condensa no condensador D, o solvente condensado cai no cilindro A e 

lentamente enche o corpo do aparelho. Quando o solvente alcança o topo do tubo F, 
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é sifonado para dentro do balão C, transpondo assim, a substância extraída para o 

cilindro A. O processo é repetido automaticamente até que a extração se complete. 

Após algumas horas de extração, o processo é interrompido e a mistura do balão é 

destilada, recuperando-se o solvente. 

Figura 11 – Aparelhagem utilizada na obtenção do óleo essencial (OE). UTFPR, Campus Pato 
Branco – PR, 2019. 

 

 
Nota: A – Desenho do aparelho Clevenger modificado; B – Aparelhagem montada (Clevenger, balão de 
destilação, manta de aquecimento, suportes e mangueiras; C – Desenho esquemático do aparelho de 
Soxhlet; D – aparelhagem montada.  Fonte: O Autor, 2019.  
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   Como método também utilizado para obtenção de óleo essencial iniciou-

se o processo utilizando-se uma balança semi analítica e pesou-se a massa de 20 g 

do vegetal. Utilizando-se de uma cápsula de celulose, colocou-se a massa pesada 

dentro da cápsula.  Um chumaço de algodão foi colocado na parte superior a fim de 

tapar a cápsula. Utilizando-se de um balão colocou-se 250 mL da solução extratora 

hexano:éter de petróleo (1:1), no balão e iniciou-se o aquecimento. Efetuou-se o 

processo de refluxo por 4 horas; Após total refluxo, retirou-se todo material gerado no 

processo. (óleo + solução extratora); levou-se ao evaporador rotativo e procedeu-se 

a rotaevaporação a 40°C por 4 horas e após isso o óleo foi acondicionado em 

recipiente adequado. 

3.4 AVALIAÇÃO, “SCREENING” FITOQUÍMICO DOS EXTRATOS 

O “Screening” ou prospecção fitoquímica dos extratos de A. brasiliana 

foram realizados no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da União de Ensino 

do Sudoeste do Paraná, Campus Dois Vizinhos.  Para a realização dos testes, utilizou-

se a metodologia presente na Farmacopeia Brasileira, Edições 04 e 05. (SIMÕES, 

1999, 2004; COSTA 1997; MORSY, 2014).  Nestes testes há a possiblidade de 

identificar a presença ou não (reação qualitativa) de grupos de metabólitos primários 

ou secundários (testes qualitativos).  

3.4.1 Testes Realizados 

3.4.1.1 Ácidos orgânicos 

Dissolver 2 mL do extrato em 5mL de água destilada. Filtrar se 

necessário. Transferir, 2mL para um tubo de ensaio, ou 1mL para uma placa escavada, 

e adicionar gotas do REATIVO DE PASCOVÁ: (Solução A: dissolver em 100mL de 

Etanol 0,075g de Verde de Bromocresol e 0,25g de Azul de Bromofenol.  Solução B: 
dissolver em 100mL de água destilada, 0,25g Permanganato de Potássio (KMnO4) e 

0,25g de Carbonato de Sódio (Na2CO3).10H2O). 

Resultado: se houver descoloração do reativo, a reação é positiva. 
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3.4.1.2 Açúcares redutores 

Dissolver alguns miligramas do extrato seco em 5mL de água destilada. 

Filtrar se necessário.  Adicionar 2mL do Reativo de Fehling A e 2mL do Reativo de 

Fehling B. Aquecer em banho maria em ebulição durante 5min.  

Reativo de Fehling: Solução A: dissolver 34,65g de Sulfato de Cobre 

(CuSO4) em água destilada e completar o volume para 500mL. Solução B: dissolver 

173g de Tartarato de Sódio e Potássio (KNaC4H4O6.4H2O) e 125g de Permanganato 

de Potássio (KOH) em água destilada e diluir para 500mL. Utilizar na proporção de 

2mL de A, para 2mL de B. 

Resultado: o aparecimento de um precipitado vermelho tijolo, indica 

presença de açúcares redutores. 

3.4.1.3 Polissacarídeos 

Dissolver alguns mililitros do extrato em 5mL de água destilada. Filtrar 

se necessário. Adicionar duas gotas de lugol.  

Resultado: aparecimento de cor azul.  

3.4.1.4 Proteínas e aminoácidos 

Reação de Ninhidrina: dissolver alguns mililitros do extrato em 3mL de 

água destilada e filtrar se necessário. Adicionar 0,5mL de solução aquosa de 

Ninhidrina a 1%, aquecer até a ebulição. 

Resultado: o aparecimento de coloração violeta persistente indica 

reação positiva. 

3.4.1.5 Fenóis e taninos 

Dissolver alguns mililitros de extrato em 5mL de água destilada, filtrar se 

necessário e adicionar I a II gotas de solução alcoólica de FeCl3 a 5%. 

Resultado: qualquer mudança na coloração ou formação de precipitado 
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é indicativo de reação positiva, quando comparado com o teste em branco (água + 

Sol. de FeCl3). 

Coloração inicial entre o azul e o vermelho, é indicativo da presença de fenóis, 

quando o teste em branco for negativo. 

Precipitado escuro de tonalidade azul, indica presença de taninos pirogálicos 

(taninos hidrolisáveis) e verde, presença de taninos catéquicos. 

3.4.1.6 Flavonoides  

Flavonóis, flavanonas, flavanonóis: (reação de Shinoda): transferir para 

um tubo de ensaio, alguns mililitros do extrato, acrescentar alguns miligramas de 

Magnésio em raspas e 0,5mL de HCl concentrado. Aguarde o término da 

efervescência, e observe por comparação a mudança na coloração. (SHINODA, 

1928). Resultado: o aparecimento ou intensificação da cor vermelha, é indicativo da 

presença dos metabólitos acima citados. 

 
Tabela 1 – Classes de flavonoides obtidos após mudança de pH e aquecimento. UTFPR, Campus Pato 

Branco – PR, 2019. 

CONSTITUINTES COLORAÇÃO DO MEIO 

Ácido Alcalino 

Leucoantocinidinas Vermelha ---------- 

Catequinas Pardo-amarela ---------- 

Flavanonas ------------ Vermelho - alaranjado 

Fonte: O autor, 2019. 
 

Leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas: Dissolver alguns mililitros 

do extrato em 20mL de água destilada e filtrar se necessário. Em dois tubos adicione 

3mL da solução preparada, acidule o primeiro com solução de HCl a pH 1 - 3 e 

alcalinize o outro a pH 11 com solução de NaOH. Aqueça-os com auxílio de uma 

lâmpada de álcool durante 2 – 3min, cuidadosamente. Observe modificações na 

coloração, comparando com os tubos utilizados no teste anterior.  
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3.4.1.7 Alcalóides 

Dissolver alguns mililitros do extrato em 5mL de solução de HCl a 5%, 

filtrar se necessário. Separar cinco porções de 1mL em tubos de ensaio, e adicionar 

gotas dos reativos abaixo: 

a) Reativo de Bouchardat (dissolver 4g de Iodeto de Potássio 2g de iodo 

ressublimado em 100mL de água destilada). Resultado: precipitado laranja 

avermelhado 

b) Reativo de Dragendorff (Solução A: dissolver 8g de Subnitrato de 

Bismuto (BiONO3.H2O) em 20mL de Ácido Acético. Solução B: dissolver 27,2g de 

Iodeto de Potássio (KI) em 50mL de água destilada. Adicionar aos poucos a solução 

A, sobre a solução B).  Resultado: precipitado vermelho tijolo 

c) Reativo de Mayer (Solução A: dissolver 1,36g de Cloreto Mercúrico 

(HgCl2) em 60mL de água destilada. Solução B: dissolver 5g de Iodeto de Potássio 

(KI) em 20mL de água destilada. As soluções A e B devem ser misturadas e diluídas 

para 100mL de solução. Resultado: precipitado branco 

d) Ácido Tânico (Dissolver 5 g de ácido Tânico em 100 mL de água 

destilada) Resultado: precipitado branco.  

3.4.1.8 Glicosídeos cardíacos 

Dissolver alguns mililitros em 5mL de Metanol. Filtrar se necessário. 

Separar em duas porções de 2mL cada e adicionar gotas do Reativo de Keede 

(Solução A: dissolver 2g de Ácido 3,5-dinitrobenzóico em 50mL de Metanol. Solução 

B: dissolver 5,7g de Hidróxido de Potássio em 100mL de Metanol. Adicionar II gotas 

de sol. A e II gotas de sol. B no momento do teste) 

Resultados: Coloração azul ou violeta indica reação positiva. 

3.4.1.9 Esteroides e triterpenóides 

Acrescentar alguns mililitros do extrato em 10mL de Clorofórmio. Filtrar 

sobre carvão ativado. Transferir o filtrado para um tubo de ensaio completamente 

seco. Adicionar 1mL de Anidrido Acético e agitar suavemente, em seguida, adicionar 
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cuidadosamente, III gotas de H2SO4 concentrado. Torne a agitar suavemente. 

Resultado: observe se há rápido desenvolvimento de cores, que vão do 

azul evanescente, ao verde persistente que indicam resultado positivo. 

3.4.1.10 Antraquinonas (Reação de Borntrager) 

Ferver durante 15min alguns mililitros do extrato em 10mL de solução 

aquosa de H2SO4 a 10%. Filtrar o líquido ainda quente. Transferir o filtrado para um 

funil de decantação, adicionar mais 10mL de água destilada, e extrair duas vezes com 

10mL de Tolueno. Reunir os extratos toluênicos, e concentrar até 3mL, adicionar a 

este 3mL de solução de NH4OH a 10%. 

Resultado: o aparecimento de coloração rósea, vermelha ou violeta na 

fase aquosa, indica reação positiva. 

3.5 AVALIAÇÃO CROMATOGRÁFICA DOS EXTRATOS 

3.5.1 Perfil Cromatográfico de Compostos Fenólicos em Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD). 

O perfil cromatográfico dos compostos fenólicos foi realizado no 

Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da União de Ensino do Sudoeste do 

Paraná (UNISEP), Campus Dois Vizinhos.  Para a realização dos testes, utilizou-se a 

metodologia presente na Farmacopeia Brasileira, Edições 04 e 05, SIMOES (1999, 

2004), COSTA (1997) e (MORSY, 2014). Inicialmente, foram escolhidas fases móveis 

para sílica gel a partir de dados da literatura para as classes de metabólitos, condições 

estas que na maioria dos casos foram otimizadas para obter-se a seletividade 

adequada na separação cromatográfica. As amostras foram aplicadas na placa com 

auxílio de um capilar marcado, visando ser aplicado o mesmo volume das amostras. 

No caso das amostras extraídas com óleo essencial, foi aplicado sempre o número 

dobrado de capilares, visando igualar a quantidade de massa aplicada (WAGNER; 

BLADT, 1996). 

Condições cromatográficas gerais: cromatoplacas de alumínio 



64 
 

recobertas por sílica gel 60G (20 x 20 cm x 0,25 mm) (Sigma-Aldrich®); ativação: 

110ºC por 30 min. As respectivas fases móveis e reveladores utilizados são 

apresentados no item 

 O preparo da solução reveladora segue o descrito: anisaldeído sulfúrico: 

0,5 mL de anisaldeído foi misturado com 10,0 mL de ácido acético glacial, seguido de 

85,0 mL de metanol e 5,0 mL de ácido sulfúrico concentrado, nesta ordem. Após 

borrifar manter a cromatoplaca 5 –10 min em estufa a 110°C 

Na detecção dos compostos por CCD, os extratos foram aplicados à 

cromatoplaca de gel de sílica substâncias padrões puras, utilizando respectivamente, 

ácido gálico, meristicina, quercetina, catequina e epicatequina, padrões fornecidos 

pela Central de Análises e Instituto de Biotecnologia – Universidade de Caxias do Sul 

(UCS) e utilizados como substâncias de referência (ANDERSEN; MARKHAM, 2006).  

A fase móvel, utilizada foi acetato de etila:metanol:água (100:13,5:10). Após migração 

e secagem, a placa foi revelada com uma solução de anisaldeído sulfúrico e aquecida 

em estufa a 110oC, para posterior visualização em luz visível.  

3.5.2 Análise de Compostos Fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE)  

As análises foram realizadas na Central de Análises e Instituto de 

Biotecnologia – Universidade de Caxias do Sul (UCS), em equipamento HPLC marca 

HP modelo 1100, coluna Lichrospher RP18 (5µm) equipado com detector UV a 210nm 

e sistema quaternário de bombas. A análise em fase reversa foi constituída de: 

solvente A – água Milli-Q com 1% de ácido fosfórico e solvente B – Acetonitrila. O 

sistema de bombeamento da fase móvel foi gradiente, com 90% do solvente A de 0 a 

5min, 60% de A de 5 a 40min e 90% de A até 42min. O fluxo padrão foi mantido a 0,5 

mL/min de acordo com Morelli (2010). As amostras foram filtradas em membranas de 

Nylon de 0,45µm de diâmetro de poro. Os compostos fenólicos foram identificados de 

acordo com sua ordem de eluição e por comparação de seu tempo de retenção com 

aqueles de seus padrões puros. 
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Figura 12 – Equipamento HPLC marca HP modelo 1100. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

  
Nota: Central de Análises e Instituto de Biotecnologia – Universidade de Caxias do Sul (UCS).  
Fonte: O Autor, 2019.  

 

A quantificação foi realizada pelo método de padronização externa, 

através da correlação da área (mAU*s) do pico do composto à curva padrão realizada 

com cada padrão avaliado (ácido gálico, epigalocatequina, catequina, ácido 

clorogênico, epicatequina, epigalocatequina galato, rutina, vitexina, ácido ferrúlico, 

naringina, hesperidina, miricetina, resveratrol, quercetina, apigenina e canferol).  

3.5.3 Cromatografia Gasosa (CG) e Cromatografia Gasosa Acoplada a 
Espectrometria de Massas (CG – EM) – Óleo Essencial 

A análise em GC foi realizada na Central de Análises e Instituto de 

Biotecnologia – Universidade de Caxias do Sul (UCS), em um cromatógrafo gasoso 

acoplado Hewlett Packard 6890 Series, equipado com software HP Chemstation. Foi 

utilizada uma coluna capilar de sílica fundida HP-Innowax (30 m x 320 µm) 0,50 µm 
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espessura de filme (Hewlett Packard, Palo Alto, USA). Temperatura da coluna, 40°C 

(8 min) para 180°C a 3°C/min, 180-230°C a 20°C/min, 230°C (20 min); temperatura 

do injetor 250°C; razão de split 1:50; detector de ionização de chama com temperatura 

de 250°C; gás de arraste H2 (34KPa); volume injetado 1µL diluído em hexano (1:10).  

 

Figura 13 – Cromatógrafo gasoso acoplado a detector seletivo de massas Hewlett Packard 
6890/MSD5973, equipado com software HP Chemstation e espectroteca Wiley 275. 
UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 

Nota: Aparelho localizado na Central de Análises Instituto de Biotecnologia – Universidade de  Caxias 
do Sul. Fonte: O Autor, 2019  

 

A análise em CG – EM foi realizada em um cromatógrafo gasoso 

acoplado a detector seletivo de massas Hewlett Packard 6890/MSD5973, equipado 

com software HP Chemstation e espectroteca Wiley 275. Foi utilizada uma coluna 

capilar de sílica fundida HP-Innowax (30 m x 250 µm) 0,50 µm espessura de filme 

(Hewlett Packard, Palo Alto, USA). Temperatura da coluna, 40°C (8 min) para 180°C 

a 3°C/min, 180-230°C a 20°C/min, 230°C (20 min); interface 280°C; split ratio 1:100; 

gás de arraste He (56 KPa); razão de fluxo: 1,0 mL/min.; energia de ionização 70 eV; 

volume injetado 0,4 µL diluído em hexano (1:10). 
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3.6 TESTES ANTIMICROBIANOS 

3.6.1 Avaliação da Concentração Inibitória mínima (CIM) – Testes de Microdiluição em 
Caldo em Microplacas 

A atividade antimicrobiana dos extratos de Penicilina (Alternanthera 

brasiliana) foi determinada pelo método de microdiluição em caldo, determinando a 

concentração inibitória mínima (CIM) para cada microrganismo testado, conforme o 

protocolo padronizado pela CSLI (2008).  

Os espécimes utilizados para os testes foram: Botrytis cinerea, Fusarium 

sp, Diplodia sp e Sclerotinia sclerotiorum. Os fungos foram fornecidos pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), através da Micoteca do 

Laboratório de Fitossanidade, Campus Dois Vizinhos.  

3.6.1.1 Preparação da suspensão fúngica  

As culturas fúngicas de estoque foram repicadas em ágar batata 

dextrose. Estas permaneceram em estufa micológica a 37oC por 24 horas (Figura 14 

– 01). A partir das colônias frescas repicadas, em câmara de fluxo laminar, adicionou-

se a estas 03 mL de solução salina e 02 mL de polissorbato 20 (Tween 20), Segundo 

Figueiredo et al. (2013), a linha Tween é composta por ésteres de sorbitanos 

etoxilados, com características tensoativas hidrofílicas, sendo geralmente solúvel ou 

dispersível em água e empregados para obter emulsões (suspensões), do tipo óleo 

em água (O/A). 

Procedeu-se em sequência uma filtração com gaze estéril para um 

erlenmeyer auto clavado e transferiu-se a suspensão para um tubo de ensaio com 

tampa.  

Após, para padronizar a turbidez da suspensão, agitou-se e levou-se 

para um espectrofotômetro da marca Celm®, modelo E – 225 D, Comprimento de 

onda de 340 a 1000 nm, para reações colorimétricas e turbidimétricas, com funções 

de Transmitância, Absorbância e Concentração. Botão para o ajuste do valor do 

padrão e leituras com tubos de ensaio.  A suspenção foi ajusta em comprimento de 

onda (λ) de 625 nm até que a absorbância ficasse no intervalo de 0,08 a 0,12, 
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equivalente a turvação da escala 0,5 McFarland, que forneceu uma concentração de 

106 UFC mL-1 (unidades formadoras de colônias). A partir daí realizou-se uma diluição 

1:100 em tubo de caldo Sabouraud, obtendo-se assim a suspenção de 104 UFC mL-1, 

que foi utilizada nos ensaios. 

 

3.6.1.2 Preparo das soluções dos preparados da planta 

 

Preparou-se a solução aquosa de cada preparado da planta A. brasiliana 

(Figura 14, passo 2), efetuando-se inicialmente uma diluição 1:10 com solução salina 

num primeiro tubo de ensaio e o conteúdo 0,4 mL deste tubo foi adicionado em 9,6 

mL de solução salina, presente em outro tubo, perfazendo uma concentração de 4.000 

µg.mL-1 final. Utilizou-se Tween 80 a 2% como agente solubilizante apenas para o óleo 

essencial.  

 

3.6.1.3 Adições nas microplacas e diluição 

 

Em uma microplaca estéril de 96 poços adicionou-se 200 L de caldo 

Sabouraud em cada poço (Figura 14, passo 3 e 4). Nos primeiros poços adicionou-se 

200 L dos preparados da planta na concentração inicial, realizou-se a partir daí a 

diluição seriada 1:2 da amostra até a concentração de 0,976 µg.mL-1. Adicionou-se 

então em cada poço, 10 L do inóculo dos fungos. 

 

3.6.1.4 Incubação e revelação da técnica 

 

           Após a adição da suspensão fúngica, incubou-se as microplacas a 37oC 

por 48h a inibição do crescimento fúngico pode ser mais bem observada, utilizando-

se o revelador 2,3,5 – cloreto de trifenil tetrazólio (Figura 14, passo 05 e Figura 15) o 

que indicará a Concentração inibitória mínima (CIM) por visualização direta, 

adicionou-se 10 µL do revelador em cada poço da placa e incubou-se a mesma em 

estufa a 37C por 10 minutos. A ausência de coloração rosa alaranjada indica inibição 

do crescimento microbiano. 
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Figura 14 – Esquema experimental da técnica de microdiluição em caldo, em microplaca de 96 poços. 
UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 
Fonte: O autor, 2019. 
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Figura 15 – Visualização da concentração inibitória mínima (CIM). UTFPR, Campus Pato Branco – 
PR, 2019. 

 

Nota: a cor rosa indica que houve crescimento fúngico; nos vasos com cor amarela há ausência de 
crescimento. Fonte: O autor, 2019. 

 

Ao final dos testes, realizou-se análise descritiva dos dados devido que 

para CIM, não há análise estatística. A avaliação é determinística. 

3.6.2 Avaliação do Crescimento Micelial através do Teste de Diluição em Ágar na 
Placa (Poisoned Food) 

A avaliação por Poisoned food, como já comentado, é uma variante do 

método por diluição em ágar. A diferença consiste na inoculação do micro-organismo 

teste em apenas um ponto da placa para mensurar seu crescimento radial. Deste 

modo, esta é uma técnica aplicada para avaliar a atividade antimicrobiana contra 

fungos filamentosos (ALI-SHTAYEH; GHDEIB, 1999; BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 

2016; KUMAR; KAUSHIK, 2013; KUMAR et al., 2014; MUKHERJEE; RAGHU, 1997; 

VIGIL et al., 2005; FREDDO et al.,2016 a).  

Os espécimes utilizados para os testes foram as mesmas, para efeito de 

comparação, utilizadas na avaliação em microdiluição em caldo: Botrytis cinerea, 
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Fusarium sp, Diplodia sp e Sclerotinia sclerotiorum. Os fungos foram fornecidos pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), através da Micoteca do 

Laboratório de Fitossanidade. O procedimento experimental ocorreu com apoio dos 

equipamentos, como as BOD (Biochemical Oxygen Demand), do Laboratório de 

Sementes da UTFPR – DV.  

Os fungos fitopatogênicos em avaliação, foram repicados em câmara de 

fluxo laminar, de forma individual para uma placa de petri com meio BDA, após esta 

foi lacrada e levou-se a incubação a 25°C por até 7 dias em BOD para obter uma 

colônia pura do fungo (Figura 16).  

 

Figura 16 – Fluxograma da avaliação crescimento micelial pelo método de Poisoned food. UTFPR, 
Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de BALOUIRI, SADIKI, M.; IBNSOUDA 2016; FREDDO et al., 2016a,b. 
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O critério adotado para a avaliação da atividade microbiana por 

“poisoned food”, baseou-se nos resultados obtidos na CIM (Concentração inibitória 

mínima) da microdiluição em caldo em microplacas. O valor da dose referente ao CIM 

para cada fungo foi ponto de partida testadas de forma qualitativa, tais que C0 = 

controle de crescimento (ausência de substância teste); C1 = metade da CIM; C2 = 

igual a CIM; e C3 = dobro da CIM.   

Utilizou-se o meio BDA (BATATA, DEXTROSE AGAR) Fabricante Kasvi, 

referência K25-610102 e Lote 51196501, origem italiana, o qual foi pesado conforme 

as doses do CIM (C0, C1, C2 e C3), houve, portanto, a pesagem direta em balança 

analítica em erlenmeyer da massa referente, dissolução em volume adequado de 

água conforme as especificações técnicas. Lacrou-se e efetuou-se a autoclavagem 

dos meios preparados por 30 min. Efetuando a preparação em 4 repetições para cada 

dose e extrato.  

Os extratos antifúngicos de A. brasiliana (EA = 1, M = 2, I = 3 e OE = 4) 

foram incorporados no meio de cultura fundido antes de ser adicionado às placas de 

Petri a uma temperatura aproximada de 40°C em câmara de fluxo laminar totalizando 

sempre um volume final de 80 mL, volume suficiente para quatro placas de petri (20 

mL cada), referente as quatro repetições por dose (tratamento) (Figura 15).  No total 

cada fungo apresentou 3 doses, 4 repetições por dose e 4 extratos, mais a 

testemunha. Fornecendo um total de 60 unidades experimentais (60 placas) por fungo 

fitopatogênico.  

O disco de micélio do fungo filamentoso alvo foi colocado no centro da 

placa e elas foram incubadas para o crescimento fúngico em temperatura específica 

e foto período específico.   

Avaliou-se, o diâmetro de crescimento de forma diária com parquímetro 

e comparado com o crescimento de placas controle (testemunha) sendo a atividade 

antimicrobiana determinada (KUMAR; KAUSHIK, 2013).  

3.6.2.1 Metodologia da Análise Estatística – Crescimento Micelial 

Para análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional R 

(TEAM, 2019) versão 3.5.3. e o pacote ExpDes.pt versão 1.2.0. Para análise e 

interpretação das variáveis respostas: diâmetro micelial médio (dm, cm), velocidade 
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média de crescimento micelial (vm, cm/dia) e porcentagem de inibição de crescimento 

micelial (PICM, %). Quando foi necessário transformar alguma variável resposta, 

utilizou-se o pacote MASS versão 7.3-51.1.  

Utilizou-se o pacote DescTools versão 0.99.28 para realizar as 

comparações múltiplas das médias dos tratamentos via: (1) teste de Dunnett para 

comparar vários tratamentos com o controle de crescimento (testemunha) ou (2) teste 

de Dunn de comparações múltiplas usando somas classificáveis, quando não foi 

possível atender o pressuposto de normalidade do modelo matemático-estatístico do 

delineamento experimental. 

As diferentes formas de extração da planta determinaram o fator de 

variação qualitativo “tipo de extrato”: 1. Alcoólico (EA); 2. Macerado (M); 3. Infusão (I) 

e 4. óleo essencial (OE). 

As concentrações testadas foram tomadas em relação a CIM 

(Concentração Inibitória Mínima) de forma Qualitativa, tais que: C0 controle de 

crescimento (ausência da substância teste); C1 metade da CIM; C2 igual a CIM; e C3 

dobro da CIM. As variáveis respostas foram tomadas no último tempo (dia) de 

avaliação do experimento, para cada fungo colocado em confronto com os 

extratos/concentrações testadas. 

Para dm, vm e PICM o delineamento experimental foi em fatorial duplo 

(Extrato × Concentração) com um tratamento adicional (controle de 

crescimento/testemunha) em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

balanceado, com 4 repetições. Desta forma, para cada fitopatógeno, adotou-se o 

modelo matemático-estatístico: 

 

   Yijk = µ + Ei + Cj + ECij + ijk 

   Yk = µ + A + k 

 

em que: Y são os valores observados, µ é o valor médio inerente à  todas as 

observações, E representa o efeito dos níveis de extrato vegetal, C representa o efeito 

dos níveis de concentração em relação a CIM, EC representa o efeito da combinação 

dos níveis de extrato vegetal e concentração (C1 metade da CIM, C2 igual a CIM e 

C3 dobro da CIM), A é o efeito do tratamento adicional que corresponde ao controle 

de crescimento (controle positivo) e  é o erro aleatório. 

(1) 
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A variável resposta diâmetro micelial médio (dm, cm) é obtida pela média 

dos diâmetros ortogonais, isto é: 

 

   dmi   = ____________ 

 

onde: dmj é o diâmetro médio (cm) medido no tempo i = 1, ..., f; x é o 

diâmetro no eixo das abcissas e y no eixo das ordenadas. 

A variável resposta velocidade média de crescimento micelial vm, cm/dia) 

é dada por: 

 

   vm   = ____________ 

 

 

onde: t é o intervalo de tempo (dia) no qual ocorreu a variação de 

crescimento em que se encerrou o experimento e medido o diâmetro médio final, dmf. 

A variável resposta Atividade (%) ou porcentagem de inibição de 

crescimento micelial (PICM, %) é expressa por: 

 

 

   PICM (%) = 100 .  ____________ 

 

 

onde: dmc corresponde ao diâmetro médio do controle de crescimento 

(testemunha) e dmj ao diâmetro médio da observação j dos tratamentos testes. É 

importante ressaltar, que como esta variável resposta apresenta valores igual a zero 

(0% de inibição do crescimento micelial do fungo) em algumas repetições, não é 

possível aplicar a transformação Box-Cox; assim, quando se fez necessário, optou-se 

por transformar o dm e depois calcular PICM via a expressão (4). 

Para verificar o pressuposto de normalidade dos resíduos dos modelos 

matemáticos dos delineamentos experimentais, utilizou-se ao nível 5% de 

significância o teste de Shapiro-Wilk. Quando não foi atendido o pressuposto de 

normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk, aplicou-se transformação Box-

Cox. (BOX; COX, 1964). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), donde 

x + y 

2 

dmf 

t 

dmc – dmj 

dmC 

(2) 

(3) 

(4) 
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procedeu-se o teste de comparação de médias de Duncan ao nível de 5% de 

significância para os fatores significativos (p ≤ 5%). 

Em sequência, quando a ANOVA foi significativa (p 5%), realizou-se o 

teste de Dunnet para comparar o controle (testemunha) com cada um dos tratamentos 

(do fatorial), ao nível de 5% de significância. Quando não foi possível atender o 

pressuposto de normalidade dos resíduos do modelo (2), aplicou-se o teste de Dunn 

para comparações múltiplas usando somas classificáveis. 

3.6.2.2 Crescimento micelial – ensaio de antagonismo – Curva de Crescimento 
micelial (ilustrativa) 

 A variável resposta diâmetro micelial médio (dm, cm) é obtida pela 

média dos diâmetros ortogonais, isto:  

 

   dmi   = ____________ 

onde: dmi é o diâmetro médio (cm) medido no tempo i = 1, ..., f; x é o diâmetro no eixo 

das abcissas e y no eixo das ordenadas. Para obter uma curva que ilustrasse o 

crescimento micelial via diâmetro (dm, cm) em função do tempo (dias), incluiu-se o dia 

de implantação do experimento (dia 0), com dm = 0,8 cm que foi o tamanho do micélio 

repicado de cada fungo em estudo. Os dados (dm) não atendem pressuposto de 

normalidade dos resíduos para ajuste de regressão polinomial do diâmetro médio (cm) 

em função do tempo (dias). Desta forma, as curvas aqui apresentadas são ilustrativas 

para uma descrição qualitativa do crescimento micelial.  

3.6.3 Avaliação dos Efeitos Antifúngicos por Microscopia Óptica nos Fungos 
Fitopatogênicos 

Para investigar o efeito dos extratos de A. brasiliana (EA, I, M, OE), sobre 

o crescimento de Botrytis cinerea, Diplodia sp, Fusarium sp e S. sclerotiorum, foi 

realizada a raspagem do micélio do fungo tratado descrito no item 3.6.2 em uma gota 

de Lactofenol Amann sobre a lâmina. Com auxílio de agulhas histológicas, dilacerou-

x + y 

2 
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se o micélio, que foram cobertos com lamínula e levados para exame em microscópio 

óptico da marca Zeiss, modelo Primo Star, acoplado a câmera AxioCam 105 color e 

ao Software Zen 2.0 lite (Blue Edition).  

Foram examinadas 4 lâminas por tratamento. Simultaneamente foram 

feitos controles negativos (sem extrato). Após 24 horas de incubação, os discos foram 

levados ao microscópio óptico, para análise das alterações no crescimento celular das 

hifas. 

3.7 TESTES TOXICOLÓGICOS 

3.7.1 Avaliação Ecotoxicológica (Artemia salina) 

O presente ensaio foi realizado para verificar se os extratos estudados 

apresentam características poluidoras ou tóxicas ao meio ambiente. Para a análise foi 

utilizada a metodologia de Meyer et al. (1982) adaptada.   

Pesou-se 18g de sal marinho e dissolveu-se em 500mL de água 

deionizada, após conferido o pH e ajustado entre 8  e 9, adicionou-se 1,5g de cistos 

de Artemia salina, acondicionou-se a bomba de aeração e ligou-se sobre o recipiente 

uma lâmpada incandescente de 40w. Manteve-se  a temperatura na faixa entre 20 e 

30°C por 48h (Figura 16). 

O Desenho experimental utilizado para a avaliação Ecotoxicológica dos 

extratos de A. brasiliana em A. salina está representado na tabela 02 onde utilizou-se 

uma sequência de 10 tubos de ensaio em triplicata, para cada preparado, onde 

adicionou-se 10mL da solução teste: Extrato Alcoólico (EA), Infusão (I), Maceração 

(M) e Óleo essencial (EO) iniciando numa concentração de 2000 µg/mL e terminando 

numa concentração, a partir de 10 diluições 1:2 sucessivas, em 3,906205 µg/mL ou 

3,906205 ppm. 
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Tabela 2 – Desenho experimental utilizado na avaliação ecotoxicológica para cada grupo experimental. 

UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

Diluição 
Preparado* 

Concentração (µg/mL) 

n tubo 2000 1000 500 250 125 62,5 31,2
5 

15,6
2 

7,81 3,91  

01 X - - - - - - - - -  

02 - X - - - - - - - -  

03 - - X - - - - - - -  

04 - - - X - - - - - -  

05 - - - - X - - - - -  

06 - - - - - X - - - -  

07 - - - - - - X - - -  

08 - - - - - - - X - -  

09 - - - - - - - - X -  

10 - - - - - - - - - X  

Nota: (preparado de A. brasiliana e controle negativo e positivo) e as diluições com respectivas 
concentrações de cada triplicata de tubos de ensaio, onde foram adicionados 10 náuplios de 
A. salina (representados pela letra X). Fonte: O Autor, 2019. 
 
* os preparados utilizados foram: controle negativo solução salina, controle negativo Tween, extrato 
etanólico, macerado, infusão, óleo essencial e controle positivo.  
 

Após inoculou-se 10 náuplios de A. salina em cada tubo teste em 

triplicata e por fim acondicionou-se os tubos em temperatura ambiente por 24h. 

Decorrido o tempo de incubação realizou-se a leitura dos ensaios em 

Lupa estereoscópica, contando o número de náuplios vivos e mortos. São 

considerados mortos, os náuplios sem movimentação por tempo superior a 10 

segundos. Assim foi encontrada a CL50 a partir da mortalidade de 50% da população 

testada. 

Utilizou-se como controle negativo (CN) a solução inoculada com 10 

náuplios em 10mL de solução salina (para os extratos EA, I e M) e os mesmos 10 

náuplios em solução salina com uso de Tween para o OE na concentração idêntica a 

utilizada nos tubos testes. Após repetiu-se o mesmo procedimento de incubação e 

leitura. 
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Figura 17 – Esquema experimental utilizado para a avaliação da ecotoxicidade dos extratos de A. 
brasiliana, inoculando diferentes concentrações de cada extrato sobre 10 náuplios de 
Artemia salina e posterior determinação da CL50, através de verificação microscópica. 
UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 

Fonte: O Autor, 2019. 

 

Para controle positivo (CP), inoculou-se 10 náuplios em 10mL de solução 

de dicromato de potássio a 1%. Repetiu-se o procedimento de incubação e leitura dos 

tubos testes e os microcrustáceos foram incubados por 24 horas. Decorrido este 

período de contato com os tratamentos, foi realizada a contagem de sobreviventes.   

3.7.1.1 Metodologia da Análise estatística – Ecotoxicologia 

Para análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional R 

(TEAM, 2019) versão 3.6.1., o pacote stats versão 3.6.1., pacote investr versão 1.4.0 

e o ResourceSelection versão 0.3 – 4.  

Foi realizada regressão logística via ajuste do modelo linear 

generalizado (GLM) com função de ligação probit, já que a variável resposta de 
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interesse é binária indicando sucesso/fracasso ou vivo/morto. Para avaliar a qualidade 

do ajuste do modelo GLM foi utilizado o teste de Hosmer e Lemeshow (2000). Para 

obter a concentração letal de 50% da população (CL50) foi realizada predição inversa, 

ou seja, a partir das concentrações testadas foi predita a CL50. A fim de comparar os 

tratamentos em relação a CL50, construiu-se o intervalo de confiança ajustado de Wald 

de 95% de probabilidade, donde os intervalos que coincidem não diferem 

estatisticamente entre si.  

Os dados analisados pelo método Probits (FINNEY, 1962), expressos 

como CL50 (concentração letal média) e percentual de mortalidade. Foram 

consideradas tóxicas as substâncias quando a CL50 foi menor que 1000 ppm. 

Resultados com 100% de mortalidade significam elevada toxicidade e de 0%, sem 

toxicidade. 

3.7.2 Embriotoxicidade em Gallus gallus L., 1758.  

3.7.2.1 Modelo biológico 

 Ovos fertilizados de Gallus gallus subespécie domesticus L., 1758 

(matrizes pesadas da linhagem COBB ou ROSS, com idade entre 36 e 40 semanas), 

com peso entre 60 e 65 g e sem rachaduras, foram fornecidos por incubatório 

comercial da região de Dois Vizinhos – PR. No laboratório, os ovos foram higienizados 

com papel toalha umedecido em álcool etílico 70% e identificados de acordo com os 

grupos experimentais (Tabela 02). Todos os procedimentos foram realizados no 

Laboratório de Controle Biológico II da UTFPR-DV, e antes de serem iniciados, foram 

submetidos à avaliação e aprovados pela Comissão de Ética para o Uso de Animais - 

UTFPR. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

3.7.2.2 Desenho experimental  

O desenho experimental ficou dividido em 05 grupos (Tabela 03 e 04) e 

dois experimentos denominados Experimento 01 e Experimento 02, onde utilizou-se 

40 ovos para cada grupo experimental, totalizando 200 ovos cada.  

Para o Experimento 01 (Tabela 03), optou-se por agrupar e avaliar os 

extratos hidroalcoólicos (Extrato etanólico) e aquosos (Macerado e Infusão), todos na 

concentração de 5%.  

 
Tabela 3 – Desenho experimental do Experimento 01, utilizado na avaliação embriotoxicológica dos 

extratos de A. brasiliana, em ovos fertilizados de G. gallus. UTFPR, Campus Pato Branco 
– PR, 2019. 

Grupos experimentais Ovos Qtde ovos 
(1) Controle fechado  não injetados 40 

(2) Controle soro fisiológico injetados com 100 µl de soro fisiológico 40 

(3) Extrato Etanólico de A. 
brasiliana  

injetados com 100 µl de solução de extrato vegetal 5% 40 

(4) Macerado de A. brasiliana  injetados com 100 µl de solução de extrato vegetal 5% 40 

(5) Infusão de A. brasiliana  injetados com 100 µl de solução de extrato vegetal 5% 40 

Totalizando: 200 

Fonte: O Autor, 2019.  
 

Para o Experimento 02 (tabela 4), optou-se em avaliar diferentes 

concentrações do óleo essencial (0,05%, 0,5% e 5%) com intuito de determinar o 

possível efeito nos embriões de Gallus gallus.  

 
Tabela 4 – Desenho experimental do Experimento 02, utilizado na avaliação embriotoxicológica dos 

extratos de A. brasiliana, em ovos fertilizados de G. gallus. UTFPR, Campus Pato Branco 
– PR, 2019. 

Grupos experimentais Ovos Qtde ovos 
(1) Grupo Controle fechado  não injetados 40 

(2) Grupo Controle Tween 80 injetados com 100 µl de solução de Tween 80 a 0,01% 40 

(3) Grupo Óleo essencial de 
Alternanthera brasiliana  

injetados com 100 µl de solução de óleo essencial a 

5% em Tween 80 a 0,01% 

40 

(4) Grupo Óleo essencial de 
Alternanthera brasiliana  

injetados com 100 µl de solução de óleo essencial a 

0,5% em Tween 80 a 0,01% 

40 

(5) Grupo Óleo essencial de 
Alternanthera brasiliana  

injetados com 100 µl de solução de óleo essencial al 

0,05% em Tween 80 a 0,01% 

40 

Totalizando: 200 

Fonte: O Autor, 2019.  
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3.7.2.3 Método de exposição 

Os embriões foram expostos às diferentes soluções, no tempo E0, para 

simular ao máximo a situação de exposição no ambiente natural. Através de injeção 

nas concentrações estabelecidas anteriormente (Tabelas 03 e 04), diretamente na 

câmara de ar (Figuras 19 e 20). (YAMAMOTO et al., 2012).  

 

Figura 18 – Desenho esquemático do ovo. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 

Nota: A: Indicação de suas partes, B: Injeção do contaminante na câmara de ar. Fonte:  Expedição Vida 
(2014).   

 

 

Após a injeção, os ovos foram selados com fita adesiva, posicionados 

com a câmara de ar voltada para cima e incubados por 3 dias em incubadora (figura 

19) em PVC com alumínio medindo 71cm × 61cm × 85 cm com duas prateleiras 

adequadas para o encaixe dos ovos na posição vertical, caixa de controle de 

temperatura Sibratec contendo um display digital marca Full Gauge Control, modelo 

MT – 542Ri, sob temperatura controlada a 37,6 °C, umidade 75% e ventilação 

constantes, com ventilador da marca Nework, modelo RT-172 Bivolt. A incubadora foi 

posicionada a uma altura do chão de 6,5 cm e com espessura de 5 cm de suas 

paredes.  
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Figura 19 - Incubadora utilizada nos testes de embriotoxicidade, visão interna. UTFPR, Campus Pato 
Branco – PR, 2019. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

 

Esta incubadora foi elaborada e confeccionada por um profissional 

técnico especializado em montagem e manutenção de incubadoras, Adenilson de 

Oliveira. Testes preliminares de incubação de ovos foram realizados pelo profissional 

previamente à entrega.  

3.7.2.4 Montagem das lâminas para a análise morfológica 

Após decorrido o tempo de incubação de 3 dias, os embriões foram 

coletados para análise morfológica através da técnica de montagem total. 

(ORTOLANI-MACHADO et al., 2012). Os embriões considerados vivos, que 

apresentaram batimentos cardíacos, foram coletados para a análise morfológica e os 

mortos, contabilizados para a análise de mortalidade e descartados. A Figura 20, 

demonstra o esquema de montagem das lâminas para análise morfológica e que será 

descrito a seguir. 

Após isso, os embriões foram eutanasiados através de congelamento, 

seguindo as normas do CONCEA (2013). Em seguida, foi realizada a coleta dos 

embriões em placa de Petri, contendo solução fisiológica (0,9% NaCl). 

Posteriormente, os embriões foram fixados em solução fixadora de Carnoy (solução 

alcoólica a 25% de ácido acético) por 24 horas, a temperatura ambiente. Seguido a 
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isso, os embriões no interior de caixas cassete do tipo para biópsia, foram colocados 

em álcool etílico 70%, onde permaneceram por 24 horas. Então, os embriões foram 

corados com solução corante carmalúmen de Mayer, por 24 horas. Após a coloração, 

estes acabaram sendo desidratados em série crescente de álcool etílico (70%, 90%, 

95% e 100%) e diafanizados com xilol.  

Para a montagem das lâminas utilizou-se bálsamo do Canadá e 

lamínula. A análise e registro fotográfico foram realizados em lupa estereoscópica 

ZEISS Stemi 305, com câmera acoplada ZEISS AxioCam ERc5s, e auxílio do software 

ZEN 2.3 Lite, de acordo com os estágios descritos por Hamburger e Hamilton (1951). 
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Figura 20 - Esquema experimental utilizado para a montagem das lâminas morfológicas na avaliação 
embriotoxicológica com embriões de Gallus gallus, dos extratos de A. brasiliana. UTFPR, 
Campus Pato Branco – PR, 2019. 

 

Fonte: O autor, 2019. 
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3.7.2.5 Avaliação da frequência cardíaca 

No terceiro dia de incubação o embrião já apresenta batimentos 

cardíacos. Assim, após a abertura do ovo, antes da eutanásia, avaliou-se a frequência 

cardíaca dos embriões. Sendo cronometrados 15 segundos e os batimentos 

contabilizados nesse tempo foram multiplicados por 4 para verificar o número de 

batimentos por minuto. 

3.7.2.6 Metodologia da análise estatística da embriotoxicidade e variáveis analisadas 

 
Para análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional R 

(TEAM, 2019) versão 3.5.3. e o pacote ExpDes.pt versão 1.2.0. para análise e 

interpretação das variáveis respostas. Quando foi necessário transformar alguma 

variável resposta, utilizou-se o pacote MASS versão 7.3-51.1. Quando não foi possível 

atender o pressuposto de normalidade, utilizou-se o pacote stats versão 3.6.0., o qual 

também foi utilizado para ajuste de modelo linear generalizado (GLM). O pacote 

DescTools versão 0.99.28 foi utilizado para comparação entre os tratamentos em 

relação a CL50. 

Adotou-se o modelo (1) do delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

com 4 repetições (compostas de 10 ovos cada) e 5 tratamentos. 

 

   Yij = µ + ti + ij 

   

m que: Y são os valores observados, µ é o valor médio inerente à todas 

as observações, t representa o efeito dos tratamentos testados. 

No Experimento 1 os tratamentos foram: 1-controle fechado, 2-controle 

veículo, 3-Extrato etanólico 5%, 4-Extrato macerado 5% e 5-Extrato infusão 5% 

enquanto que no Experimento 2: 1-controle fechado, 2-controle veículo, 3-Óleo 

essencial a 5%, 4-Óleo essencial a 0, 5% e 5-Óleo essencial a 0, 05%. 

Desta forma, foram avaliadas as variáveis: (a) porcentagem de 

inviabilidade (In) relacionada aos embriões que não se desenvolveram, dado o 

número de embriões viáveis (que desenvolveram), determinou-se a (b) porcentagem 

(1) 
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de mortalidade (Mo) para os embriões que se desenvolveram, mas morreram; dado o 

número de embriões vivos (Vi) calculou-se a porcentagem de anormalidade (An), ou 

seja, embriões vivos, mas com malformações (Ma).  

Para verificar o pressuposto de normalidade dos resíduos do modelo 

matemático do delineamento experimental (1), utilizou-se ao nível 5% de significância 

o teste de Shapiro-Wilk. Quando não foi atendido o pressuposto de normalidade dos 

resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk, aplicou-se transformação Box-Cox (BOX; COX, 

1964). Então, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), donde 

procedeu-se o teste de comparação de médias de Duncan ao nível de 5% de 

significância para os fatores significativos (p ≤ 5%). Quando não foi possível atender 

o pressuposto de normalidade dos resíduos do modelo (1), aplicou-se o teste de 

Kruskal-Wallis. 

Ainda se realizou o teste de Dunnet para comparar o controle fechado 

(testemunha) com cada um dos tratamentos, ao nível de 5% de significância. 

Para a variável percentual de mortalidade também foi ajustado o modelo 

logístico, considerando: (1) a família gaussiana e função de ligação identidade e (2) a 

família binomial e função de ligação probit. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 PROCEDIMENTOS INICIAIS E ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS DAS 
FOLHAS DE Alternanthera brasiliana 

O início do trabalho começou na procura de plantas viáveis de A. 

brasiliana na região de Dois Vizinhos – PR. Para efeito de padronização optou-se em 

coletar plantas de uma única região evitando a interferência dos efeitos como o de 

mudança de solo, clima, altitude, sazonalidade entre outros.  As plantas foram 

coletadas na Área Experimental da UTFPR – DV (Figura 9) que está localizada na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos.  

4.1.1 Coleta 

Como afirmado anteriormente as folhas de A. brasiliana, foram coletadas 

no mês de setembro de 2016. Coletou-se 10 kg de folhas viáveis, o correspondeu à 

massa fresca total de folhas (MF). Procedeu-se o corte das plantas a 30 a 50 cm do 

solo. Antes da secagem, inicialmente confeccionou-se a Exsicata da planta a fim de 

efetuar a identificação botânica/farmacobotânica (Figura 21) e farmacognóstica da 

planta.  
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Figura 21– Exsicata coletada na área experimental da UTFPR – DV e depositada no Laboratório de 
Ecologia e Taxonomia Florestal e o Herbário DVPR da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Campus Dois Vizinhos – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

 

 
Fonte: O Autor, 2019 
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4.1.2 Determinação do Teor de Massa seca (TMS) 

Com a secagem em estufa com circulação de ar obtiveram-se 1.180 g 

(Tabela 5), de massa seca (MS), que corresponde a um rendimento de massa seca 

(RMS) de 11,80% e um teor de água (TA) de 88,20%, Rodrigues et al. (2011) 

afirmaram que este método de secagem corresponde a um dos mais eficientes para 

plantas medicinais e o teor de água no estudo para Boldo-da-terra, Plectranthus 

barbatus, também coincidia ao valor da planta A. brasiliana.  A Tabela 05 apresenta 

os valores encontrados para estas variáveis relacionadas ao método de secagem. Em 

manjericão um estudo de cinética de secagem também demonstrou teor de água 

próximo, no valor de 82,7% (REIS et al., 2012).   

 
Tabela 5 -   Variáveis relacionadas à coleta e secagem para A. brasiliana. UTFPR, Campus Pato Branco 

– PR, 2019. 

Variável Valor 
Massa fresca (MF) 10.000 g 

Massa seca (MS) 1.180 g 

Teor de água (T) 88,20 % 

Rendimento da massa seca (RMS) 11,80 % 

       Fonte: O autor, 2019. 

4.1.3. Determinação do Teor de Cinzas Totais (TCT) 

Determinação de cinzas totais da massa seca (MS) pulverizada: A planta 

foi analisada em triplicata e apresentou como teor de cinzas totais 14,85%, o que 

corresponde a substâncias inorgânicas que permaneceram mesmo com o  processo 

de incineração, a temperatura dos testes foi 450°C, os compostos orgânicos foram 

volatilizados sobrando apenas substâncias de alto ponto de ebulição, o teor 

encontrado apresentou-se  superior ao geralmente  encontrado para outras plantas 

medicinais descritas na Farmacopeia Brasileira que em média chegam a 10%, a 

Tabela  06 apresenta os valores finais (BRASIL, 2010). 
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Tabela 6 -   Variáveis relacionadas à determinação de cinzas para A. brasiliana. UTFPR, Campus Pato 
Branco – PR, 2019.  

Variável Valor 
Massa seca inicial (MS) 3 g 

Massa de cinzas (MC) 0,4455 g 

Teor de matéria orgânica (MO) 85,15 % 

Teor de cinzas totais (TCT) 14,85 % 

Referência Farmacopeia * 10 – 12 % 

        Fonte: O Autor 

* A Farmacopeia Brasileira 5ª Ed (2010) geralmente retrata em suas monografias para plantas 
medicinais valores do teor de cinzas entre 10 – 12%  

4.1.4 Avaliação Farmacognóstica e Farmacobotânica. 

Paralelamente aos processos de secagem, como informado, realizou-se 

a análise farmacognóstica e farmacobotânica das folhas de A. brasiliana através da 

técnica da lâmina diafanizada e microscopia óptica com câmera digital acoplada ao 

microscópio.  

A Figura 22 demonstra as características farmacobotânicas da A. 

brasiliana. Os cortes transversais do limbo foliar mostram uma epiderme uniseriada 

que apresenta uma fina cutícula, o mesófilo foliar se apresenta dorsiventral, comum à 

família Amaranthaceae (DUARTE; DEBUR 2004), apresenta uma única camada de 

parênquima paliçádico (PP) e aproximadamente de quatro camadas de parênquima 

lacunoso (PL), as quais ocupam por volta de 50 a 60 % do mesófilo (Figura 22 

números I e II). 

Há grande presença de idioblastos do tipo drusa ao longo dos 

parênquimas, predominando próximo do parênquima paliçádico, sendo esta uma 

característica do gênero Alternanthera (METCALFE; CHALK, 1950). Encontram-se 

ainda pelos ou tricomas tectores pluricelulares também podem ser visualizados, 

principalmente na epiderme abaxial, isto também foi observado por Delaporte et al. 

(2002).  
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Figura 22- Estudo farmacognóstico de A. brasiliana; I e II. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

 
Nota: Cortes transversais onde observa-se a epiderme superior (Es),  epiderme inferior (Ei), 
Parênquima paliçádico (PP), Parênquima lacunoso (PL); III – Corte Paradérmico da epiderme superior 
(Adaxial) onde observa-se estômatos diacíticos (Ed) e paracíticos (Ep); IV – Corte paradérmico da 
epiderme inferior (Abaxial), com visualização de um tricoma ou pelo glandular (Pl) e estômato diacítico; 
V – Nervura de folha com observação de Colênquima (Col), Xilema (Xi), Floema (Fl) e Drusas (D); VI – 
Um pelo tector na epiderme superior; VII – presença de drusas no parênquima paliçádico. Fonte: O 
Autor, 2019. 
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Já a nervura central possui uma disposição bicôncava com vários feixes 

vasculares estes variando em número, formato e tamanho, sendo sustentados por 

esclerênquima. Na epiderme adaxial da nervura nota-se a presença de colênquima 

formado com aproximadamente quatro camadas e geralmente duas camadas no lado 

oposto, conforme visto por Duarte e Debur (2004). 

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com os obtidos 

por Delaporte et al (2002), caracterizando o mesofilo da espécie como sendo de uma 

planta C3, esta característica de suma importância quando relacionada a fotossíntese 

e produção de metabólitos.  De maneira semelhante, Alves et al. (2013), ao buscar 

descrever e comparar a anatomia foliar de A. brasiliana de diferentes quintais, a fim 

de, verificar estruturalmente se estas diferem ou tratam-se da mesma espécie, 

identificou a presença de estômatos diacíticos e paracíticos, de câmara subestomática 

volumosa, fato também observado neste estudo e demonstrado na Figura 22. 

4.2 AVALIAÇÃO OU “SCREENING” FITOQUÍMICO DOS EXTRATOS PREPARADOS 
DE A. brasiliana 

O “Screening” ou prospecção fitoquímica demonstrou diferença na 

composição de metabólitos conforme o tipo de extrato ou extração (Tabela 07 e Figura 

23). Principalmente entre os extratos alcoólicos e aquosos com relação ao óleo 

essencial. Os testes qualitativos informam a presença principalmente de compostos 

fenólicos e alcaloides além da presença de esteroides e triterpenos. Compostos que 

tiveram sua detecção confirmada nos processos cromatográficos.  E que estão 

diretamente relacionados a atividade antimicrobiana e toxicológica (BRASIL, 2010).   
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Tabela 7 - Resultados do Screening fitoquímicos realizado para os extratos de A. Brasiliana. UTFPR, 

Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Metabólito  Reativo/teste Extratos 

EA I M OE 
Ácidos Orgânicos R. de Pascová + + - + 
Açucares redutores R. de Fehling - - - - 
Alcalóides R. Dragendorff + + + - 

R. de Borchardt + + + - 
R. de Mayer + + + - 

R. do Ácido Tânico + + + - 
Antraquinonas R. de Borntrager - - - - 
Esteroides e triterpenos R. Lieberman-Burchard + + + + 
Fenóis Cloreto Férrico 2% + + + + 
Flavonoides R. de Shinoda + + + - 

R. Meio ácido + + + - 
R. Meio básico + + + - 

Glicosídeos cardiotônicos R. Kedde - - - - 
Polissacarídeos R. do Amido - - - - 
Proteínas e aminoácidos R. da Ninhidrina - - - - 

Nota: EA (Extrato alcoólico), I (Infusão), M (Macerado) e OE (Óleo essencial) estão representados da 
coluna I, da esquerda para direita o metabólito pesquisado, O reativo e/ou reação realizada para 
identificação e os resultados por extrato. Fonte: O Autor 

 

 

A presença de alcaloides pode ser explicada que esta planta apresenta 

pigmentos da classe das betalaínas que são alcaloides oxigenados (REIS, 2013). Os 

compostos fenólicos, Flavonoides, taninos e fenóis, detectados são muito citados na 

literatura.  
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Figura 23 – Imagem representativas aos testes realizados no “Screening” fitoquímico. UTFPR, Campus 
Pato Branco – PR, 2019.  

 

 
Nota: O primeiro tubo de cada teste corresponde ao controle negativo (Obs. Cada estrato apresentava 
tonalidade parda diferente, isto deve ser levado em conta na hora de avaliar a positividade).  A – Ácidos 
Orgânicos; B – Açucares redutores; C até F – Alcalóides; G – Antraquinonas; H – Esteroides e 
triterpenos; I – Fenóis totais (Taninos azul); J até L – Flavonoides e suas classes; M – Glicosídeos 
cardiotônicos; N – Polissacarídeos; O – Proteínas e aminoácidos. 
Fonte: O autor, 2019. 
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Os compostos fenólicos foram confirmados por Delaporte et al. (2001), 

que encontraram concentração de taninos entre 0,46% e 0,87% de acordo com a 

época de coleta. Os estudos de Santos et al (1995) e Souza et al. (1998), indicaram a 

presença de terpenos, esteroides e compostos fenólicos e no extrato hexânico foi 

confirmada a presença dos triterpenos fitosterol e β-sitosterol e de compostos 

fenólicos e estes compostos, juntamente com outros grupamentos existentes nas 

frações mais polares. 

Os testes fitoquímicos devem levar em conta a tonalidade de cor inicial 

de cada extrato, o que pode ser sugestivo de falso positivo ou falso negativo.  Além 

disso quantidades muito pequenas de metabólitos podem não ser detectadas por 

testes qualitativos, necessitando então outras avaliações mais sofisticadas para 

detecção como é o caso das análises cromatográficas. 

4.3 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS 

4.3.1 Perfil Cromatográfico de Compostos Fenólicos em Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD) 

Como os testes fitoquímicos e a literatura informam a presença de 

compostos fenólicos entre estes, fenilpropanóides, flavonoides e taninos em A. 

brasiliana, resolveu-se realizar a análise cromatográfica de cromatografia em camada 

delgada (CCD) para melhorar a identificação e comparar com os padrões a presença 

em cada extrato (Figura 24). Como já relatado, utilizou-se como substâncias padrões 

o Ácido Gálico (AG) – constituinte de taninos, Meristicina (M) – flavonoide, Quercetina 

(Q) - Flavonoide, catequina (C) - Flavonoide e epicatequina (EC) – Flavonoide. Vale 

salientar que a CCD corresponde a uma técnica de análise muito sensível 

conseguindo detectar compostos na fração do micro ao nano grama.  
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Figura 24 – Cromatografia em camada delgada (CCD), realizada para identificação de flavonoides e 
taninos, após revelação com anisaldeído sulfúrico. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 
2019.  

 
Nota: Eluente: Acetato de etila:metanol:água (100:13,5:10); EA (Extrato Alcoólico); I (Infusão); M 
(Maceração); OE (Óleo essencial). Padrões: ÁG (ácido gálico), M (meristicina), Q (quercetina), C 
(catequina) e EP (epicatequina). Fonte: O Autor, 2019. 

 
 
 
Decorrida a corrida cromatográfica e após revelação pode-se perceber 

a diferença na composição de compostos fenólicos em cada extrato. Apesar dos três 

extratos EA, I e M apresentarem álcool ou água todos apresentaram flavonoides que 

são compostos antioxidantes importantes e que podem influenciar na atividade 

antimicrobiana. O extrato EA, apresentou a confirmação de tanino hidrolisável visto 

que o ácido gálico é importante componente desta classe (Figura 24). Destacou-se 

que o óleo essencial não apresentou os compostos fenólicos retratados em sua 

composição, isto pode ser devido que o método de extração por aparelho de Soxhlet 

utilizou solventes orgânicos apolares e as substâncias padrões são compostos de alta 

polaridade, isto acaba corroborando que conforme o método de extração há 

composição química diferente de metabólitos (BRASIL, 2010; KLEINOWSKI, 2011; 

REIS, 2013) 
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4.3.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE  

Como os extratos EA, I e M apresentavam o primeiro álcool e água e os 

outros dois base aquosa, para estes três procedeu-se a CLAE, com intuito de 

comprovar a identificação dos compostos relativos à análise fitoquímica e CCD. Esta 

técnica compara a presença dos compostos nos extratos também com padrões puros.  

A composição encontrada demonstrou ampla variação e algumas similaridades entre 

estes três extratos, o que novamente indica que conforme o método de extração há 

composição diferenciada do extrato.  As análises cromatográficas foram realizadas 

em triplicata.  

4.3.2.1 Extrato alcoólico (EA) 

O extrato etanólico segundo a CLAE, apresentou uma composição 

importante de compostos fenólicos (Tabela 08 e Figura 25), destacando o ácido 

ferrúlico um fenil propanóide como composto majoritário, após este o ácido gálico, 

composto presente nos taninos hidrolisáveis e por fim, quatro flavonoides de 

miricetina, canferol, apigenina e naringina.  Os compostos fenólicos relatados 

apresentam alta polaridade devido a hidroxila fenólica (principal grupo orgânico que 

identifica a função) mas, podem também apresentar hidroxila alcoólica.  Devido a 

estas características, apresentam ainda destacada atividade antioxidante que pode 

conferir propriedades antifúngicas no estudo (CHOUDHURY et al., 2018). 

Os estudos de Brocardo et al. (2003) também encontrou flavonoides, 

sendo relatado o isolamento de seis flavonoides na espécie, entre estes quatro 

derivados do canferol, todos altamente glicosilados de posse disto diversos estudos 

descrevem as relações existentes entre as diversas estruturas e grau de glicosilação 

dos flavonoides, relacionando-os com a atividade antioxidante, verificada por diversos 

métodos.  Nas folhas observou-se ainda a presença de betalaínas (betacianinas e 

betaxantinas). Fato não observado pelo método de CLAE, nos extratos aquosos do 

estudo devido que não havia padrões disponíveis para estas substâncias alcalóides, 

na Central de Análises da UCS, onde os testes foram realizados. Mas, nos testes 

fitoquímicos as quatro reações realizadas indicaram a presença de alcalóides nos três 

extratos alcoólicos e aquosos. Essas substâncias são pigmentos praticamente 
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exclusivos da família Amaranthaceae e parecem ocorrer em substituição das 

antocianinas, comuns em outras angiospermas. 

Num estudo de Brocardo et al (2003), foi confirmado os flavonoides, 

principalmente os 3-O-rubinobiosídeos de kaempferol (canferol), num estudo que 

também afirmou que os efeitos anti-inflamatórios observados in vivo podem ser 

atribuídos aos efeitos desses flavonoides.  

 
Tabela 8 - Composição e concentração de metabólitos no extrato alcoólico (EA) de A. brasiliana, em 

triplicata obtido por CLAE. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Composto fenólico Concentração (µg/mL) 
Ácido gálico 20,14 

20,15 

20,19 

Epigalocatequina 1,80 

1,76 

1,78 

Ácido ferrúlico 555,49 

559,04 

557,00 

Naringina 0,50 

0,53 

0,47 

Miricetina 1,32 

1,31 

1,29 

Apigenina 0,56 

0,63 

0,62 

Canferol 1,07 

1,02 

1,04 

                         Nota:  Análise realizada na Central de Análises e Instituto de Biotecnologia –  
                     Universidade de Caxias do Sul (UCS) em triplicata.  Fonte: O Autor, 2019. 
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Figura 25 - Estrutura química dos metabólitos identificados por cromatografia líquida de alta eficiência. 
UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  
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     Nota: (HPLC, Extrato etanólico de Alternanthera brasiliana, 01 – ácido gálico, 02 –
epigalocatequina, 03 – ácido ferrúlico, 04 – naringina, 05 – miricetina, 06 – apigenina  e 07 - 
Canferol. Fonte: O Autor, 2019. 
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4.3.2.2 Infusão 

Em sua composição a CLAE (Tabela 9 e Figura 25) demonstrou a 

presença do fenilpropanoide ácido ferrúlico, como composto majoritário seguindo por 

quatro flavonoides, Hesperidina, miricetina, quercetina e epigalocatequina, Zielinska, 

Gülden e Seibert (2003) verificaram que a quercetina é conhecida por ser um potente 

antioxidante e esta atividade é favorecida pela presença de grupos hidroxilas nas 

posições 3, 5, 7, 3’, 4’ (Figura 25).  

Num trabalho descrito por Tsimogiannis e Oreopoulou (2006), diversas 

agliconas foram classificadas quanto à sua atividade antioxidante, levando em 

consideração os resultados de IC50 obtidos pelo método do DPPH. Os resultados 

indicaram a seguinte ordem decrescente de atividade antioxidante: quercetina > 

fisetina > rutina > luteolina > taxifolina > eriodictiol > canferol.  Diferentes técnicas de 

avaliação foram utilizadas nos extratos particionados da atividade antimicrobiana 

associada às metodologias cromatográficas.  

 
Tabela 9 - Composição e concentração de metabólitos na Infusão (I) de A. brasiliana, em triplicata 

obtido por CLAE.  UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Composto fenólico Concentração (µg/mL) 
Epigalocatequina 0,45 

0,47 

0,45 

Ácido ferrúlico 239,32 

238,14 

239,51 

Hesperidina 2,71 

2,66 

2,68 

Miricetina 0,96 

0,98 

0,96 

Quercetina 0,48 

0,44 

0,46 

                      Nota:   Análise realizada Central de Análises e Instituto de Biotecnologia –  
                       Universidade de Caxias do Sul (UCS) em triplicata. Fonte: O Autor, 2019. 
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Em extrato a base de acetato de etila foi identificado flavonoides a base 

de quercetina e glicosídeos de sitosterol (presente na planta e detectado na CG-MS 

do óleo essencial) e a avaliação antibacteriana dessas substâncias demonstrou que 

o flavonoide apresentava ação antibacteriana contra S. aureus (SILVA et al., 2011). 

Não foi detectado na literatura estudos a respeito da Infusão de A. brasiliana quanto 

a CLAE especificamente. A quercetina e hesperidina são consideradas importantes 

fármacos na Industria farmacêutica, estando presentes na composição de 

medicamentos anti-inflamatórios. 

 Figura 26 – Estrutura química dos metabólitos identificados por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC ou CLAE, Infusão de Alternanthera brasiliana, UTFPR, Campus Pato Branco, 2019. 
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Nota: 01 - epigalocatequina, 02 – ácido ferrúlico, 03 – hesperidina, 04 – miricetina e 05 – quercetina. 
Fonte: O Autor, 2019. 
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4.3.2.3 Maceração 

Em levantamento na literatura, não se encontrou estudos por CLAE 

especificamente para a forma que o estudo preparou o Macerado (M), este apresentou 

maior variabilidade em comparação aos dois primeiros extratos quando relacionado 

aos compostos fenólicos, apesar de ser encontrado pequena concentração de dois 

flavonoides a epigalocatequina e a miricetina (Tabela 10 e Figura 26). 

 
Tabela 10 - Composição e concentração de metabólitos no macerado (M) de A. brasiliana, em triplicata 

obtido por CLAE. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Composto fenólico Concentração (µg/mL) 
Epigalocatequina 0,073 

0,071 

0,074 

Miricetina 0,71 

0,72 

0,72 

Nota: Análise realizada na Central de Análises e Instituto de Biotecnologia – Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) em triplicata.  Fonte: O Autor, 2019. 
 
 
 

Figura 27 – Estrutura química dos metabólitos identificados por Cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC, Maceração de Alternanthera brasiliana, UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  
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                     Nota: 01 – epigalocatequina e 02 – miricetina. Fonte: O Autor, 2019. 
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4.3.3 Cromatografia Gasosa Acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM) do Óleo 
Essencial 

Como o óleo essencial não apresentava água em sua composição 

realizou-se a cromatografia gasosa (CG – EM idem CG – MS), a qual detectou uma 

variabilidade e quantidade maior de compostos orgânicos (Figuras 27 e 28). Nesta 

obteve-se como composto majoritário o ácido n-hexadecanóico com 46,31%, e como 

compostos minoritários, 6-metil octadecano com 0,72%, 3- metil nonano com 0,30%, 

decano com 1,90%, 4-metil decano com 0,70%, etilbenzeno com 1,60%, o-xileno com 

1,79%, p-xileno com 5,49%, m-xileno com 2,35%, isocumeno com 0,89%, p-etiltolueno 

com 0,97%, o-etiltolueno com 2,29%, pseudocumeno com 2,22%, indano com 0,83%, 

mentol com 0,51%, fitona com 0,91%, 2,4-bis (1,1-dimetil) fenol com 1,80%, mesentol 

com 0,72%, farnesilacetona com 0,16%, ácido dodecanóico com 0,51%, 1-octadeceno 

com 0,44%, fitol com 4,96%, beta-sitosterol com 2,45%, ácido pentadecanóico com 

1,31%, ácido Z-11- hexadecenóico com 2,48% e ácido 9-octadecenóico com 1,14%. 

 

Figura 28 – Cromatograma do óleo essencial de Alternanthera brasiliana por CG-EM.  UTFPR, Campus 
Pato Branco – PR, 2019. 

 
Nota: Análise realizada Central de Análises e Instituto de Biotecnologia – Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) em triplicata.  Fonte: O Autor, 2019. 
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Devido a técnica utilizada para obtenção e características físico-

químicas o óleo essencial apresentou compostos com menor polaridade (mais 

apolares). O que pode mudar o comportamento e ação antimicrobiana em 

comparação aos outros extratos. Entre os compostos encontrados, o Beta-sitosterol 

já havia sido citado na literatura como um dos responsáveis pela atividade 

antimicrobiana. Os estudos de Santos et al (1995) e Souza et al. (1998), indicaram a 

presença de terpenos, esteroides e compostos fenólicos e no extrato hexânico foi 

confirmada a presença dos triterpenos fitosterol e β-sitosterol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Figura 29 – Estrutura química dos metabólitos identificados por cromatografia gasosa acoplada ao 
espectrômetro de massas (CG-EM), óleo essencial de Alternanthera brasiliana. UTFPR, 
Campus Pato Branco – PR, 2019.  
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Nota: os principais componentes presentes são: 01 – Ácido n-hexadecanóico (palmítico), 02 – p-xileno, 
03 – Fitol, 04 – mentol, 05 – pseudocumeno, 06 – farnesilacetona, 07 – beta-sitosterol, 8 – 2,4 bis (1,1 
dimetil)fenol, 9 – ácido Z-11-hexadecenóico e 10 – ortoetiltolueno.   Análise realizada Central de 
Análises e Instituto de Biotecnologia – Universidade de Caxias do Sul (UCS) em triplicata.  Fonte: O 
Autor, 2019. 
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 4.3.4 Considerações entre a Constituição Química dos Extratos e a Atividade 
Antifúngica de A. Brasiliana.  

A presença de uma constituição baseada principalmente em compostos 

fenólicos como flavonóides, taninos, os pigmentos betalainas e os glicosídeos 

derivados do -sitosterol podem ser responsáveis pela atividade sobre a parede das 

células dos fungos. A produçao de espécies reativas de oxigênio (ROS)  poderiam ser 

responsáveis pela morte dos fungos em determinada concentração dos extratos.  

A atividade antifúngica dos extratos pode estar relacionada as suas 

propriedades hidrofóbicas, o que significa que ao entrar em contato com o fungo, os 

componentes do extrato ou óleo interagem com as mitocôndrias e com os lipídeos da 

membrana plasmática, alterando a sua permeabilidade, causando distúrbios 

estruturais, o que pode promover a exposição do conteúdo celular, inclusive do núcleo 

(BAKKALI et al., 2008; COSTA et al., 2011; CHOUDHURY et al., 2018). 

Apesar da literatura informar que há uma grande variabilidade de 

substâncias nos mais variados extratos da A. brasiliana, a atividade antifúngica pode 

ser resultante da ação sinérgica de dois ou mais constituintes fitoquímicos presentes 

(CRUZ et al., 2015).  

A atividade antifúngica dos extratos poderia ainda estar relacionada a 

penetração de quitina devido a um desequilíbrio da parede das hifas dos fungos, 

prejudicando a lipoproteína da membrana citoplasmática, levando a um 

extravasamento do citoplasma, bem como a um possível esvaziamento e 

murchamento das hifas (SANTOS et al., 2013). Há indícios que os compostos 

fenólicos possam interferir em mecanismos de enzimas relacionados a parede dos 

fungos, fato que pode estar acontecendo para os extratos de A. brasiliana (TEODORO 

et al., 2015; BADIALI et al., 2018). Num estudo realizado por Gurjar et al (2012), forma 

enumerados alguns mecanismos de ação dos metabólitos sobre os fungos, desde a 

atuação na parede ou membrana plasmática em suas células como a inativação de 

enzimas e atuação no DNA.  Os estudos relacionados a metabolômica correspondem 

a um grande desafio atual pois se cada metabólito tiver sua atuação estudada pode-

se conseguir construir novos agentes antifúngicos (ARRAIZA, 2018). 
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Tabela 11 – Mecanismos de ação antifúngica de classes de metabólitos. 2018. UTFPR,  
                    Campus   Pato Branco – PR, 2019.   

Classe Mecanismo de ação 

Compostos fenólicos Alteração da fluidez e rompimento da membrana, privação 

de substrato 

Ácidos fenólicos Vinculação de substancias adesinas, complexação com a 

parede celular, inativação de enzimas 

Terpenóides (óleos essenciais) Alteração da fluidez e rompimento da membrana, 

Alcalóides Intercalar na parede celular 
Taninos Ligação à proteínas, Inibição enzimática, privação de 

substrato 

Flavonoides Vinculação de substancias adesinas, complexação com a 

parede celular, inativação de enzimas  
Cumarinas Interação com DNA eucariótico 
Lectinas e polipeptídios Formação de pontes dissulfureto 

Fonte GURJAR et al., 2012 

4.4 TESTES PARA A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

O teste de susceptibilidade antimicrobiana contra microrganismos 

patogênicos é a tarefa mais importante do laboratório de microbiologia. As plantas 

possuem uma ampla variedade de agentes antimicrobianos que são extensivamente 

usados como drogas herbáceas contra diferentes micróbios. As plantas possuem 

diversas concentrações de constituintes bioativos, como alcalóides, saponinas, 

taninos, terpenóides, esteroides, carboidratos, proteínas e lipídios. Estes fitoquímicos 

são utilizados contra uma extensa gama de bactérias vírus e fungos fitopatogênicos 

(ULLAH et al., 2016).  

Na literatura há vários estudos com objetivo de descobrir novos agentes 

antimicrobianos provenientes de plantas, para que possam ser utilizados em produtos 

agronômicos, farmacêuticos, cosméticos e na indústria alimentícia. A ausência de 

padronização de métodos utilizados para a avaliação de extratos vegetais com 

potencial antimicrobiano dificulta a comparação de resultados. Considerando a 

necessidade de estabelecer um método com resultados consistentes para avaliar a 

atividade antimicrobiana dos extratos vegetais o método de CIM é considerado um 

dos mais confiáveis, pois a atividade inibitória de todos os micro-organismos é mais 

bem determinada com o método de microdiluição em caldo, mostrando-se importante 
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para se avaliar a atividade antimicrobiana de extratos vegetais quando comparado 

aos outros métodos (DE BONA et al., 2014). 

No presente trabalho usou-se como referência os resultados obtidos no 

teste de Microdiluição em caldo para a partir de aí fazer outra avaliação em placa de 

petri, mais especificamente o outro teste realizado que era o “Poisoned food” com 

diluição em ágar dos extratos utilizados.  

4.4.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo Método de 
Microdiluição em Caldo. 

Quanto à planta A. brasiliana, não há estudos na literatura relacionados 

à atividade fungitóxica e fungistática para os mesmos fungos e mesmos tipos de 

extratos, o que existe são estudos antibacterianos relacionados. O método CIM, 

demonstrou-se importante para definir qual fungo apresenta mais sensibilidade ao 

extrato.  A tabela 12 apresenta os valores encontrados no procedimento experimental.  

Pode-se dizer que os extratos apresentaram atividade antimicrobiana importante, 

mas, é nítida a atividade obtida para o óleo essencial com os menores valores de CIM.  

 
Tabela 12 – Comparação dos extratos e a concentração mínima inibitória (CIM) (µg mL–1) para cada 

fungo considerando o resultado da triplicata. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019.  

 E. Alcoólico Macerado Infusão Óleo essencial 
Microrganismo CIM (g.mL-1) CIM (g.mL-1) CIM (g.mL-1) CIM (g.mL-1) 
Botrytis cinerea 62,5 125,0 62,5 15,625 

Diplodia sp 62,5 62,5 125,0 15,625 

Fusarium sp 125 250 125 15,625 

Sclerotinia 

sclerotiorum 

125 125 250 31,25 

 Fonte: O Autor, 2019. 

 

Na sequência são apresentadas imagens referentes aos testes 

realizados para os quatro tipos de fungos (Figuras 30 e 31). Os testes foram realizados 

em triplicata e para os extratos EA, I, M e OE, além disto, utilizou-se o como controle 

positivo (CP) o fungicida Rovral, com o princípio ativo Iprodiona, do laboratório FMC 

Química do Brasil Ltda, Registro MAPA nº 1418401, fungicida de contato do grupo 

químico das dicarboximidas e nos testes realizados sua CIM ficou menor que a 
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encontrada para o óleo essencial, com valor de 3,905 µg/mL o que informa que os 

extratos apresentaram elevada ação antimicrobiana. Como controle negativo (CN) 

apenas o meio mais o fungo inoculado.  

A ação antifúngica do óleo essencial e os outros extratos pode ser 

atribuída à composição química encontrada.  Os testes fitoquímicos, e as 

Cromatografias realizadas para determinar quais constituintes químicos apresentam, 

demonstraram haver compostos com capacidade de causar desnaturação proteica e 

desidratação de células vegetativas, o que pode causar a morte dos microrganismos, 

quando em contato com as preparações da planta.  Estes seriam os flavonoides, 

taninos e fenil propanóides (compostos fenólicos) nos extratos EA, I e M, e esteroides 

e ácidos orgânicos no OE (CAMARGO; VASCONCELOS, 2014). 

Considera-se que a ação antifúngica do óleo essencial foi bastante alta 

quando comparada com o controle positivo sendo praticamente equivalente. De 

acordo com Duarte et al., (2005), valores de inibição utilizando-se até 500 µg mL-1 da 

substância teste, são consideradas de alta efetividade. Todos os extratos 

apresentaram valores inferiores (Tabela 12).   
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Figura 30 - Resultados encontrados para a CIM, para os fungos Botrytis cinerea e Diplodia sp e a ação 
sobre estes dos extratos testes pelo método de microdiluição em caldo. UTFPR, Pato 
Branco – PR, 2019.  
 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Entre os extratos vegetais estudados na literatura os óleos essenciais 

geralmente apresentam maior efetividade contra fungos fitopatogênicos, isto pode ser 

observado em estudo realizado em diversos óleos essenciais do gênero Ocimum, 

cultivados na região de Uttarakhandi, Índia, para o fungo Rhizoctonia solani. No que 

diz respeito a espécie gratissimum, a CIM encontrada foi de 62,5 g mL-1 (SETHI et 

al., 2013), no caso da planta A. brasiliana constatou-se não ser possível extrair o óleo 

essencial por hidrodestilação, técnica mais usada para obtenção de óleo essencial. O 

método que o obteve foi com o Aparelho de Soxhlet. Mas ao realizar pesquisa 

bibliográfica, praticamente não foram encontrados artigos que apresentem estudos 

em fungos fitopatogênicos, ainda mais se considerarmos relacionados a planta A. 

brasiliana. 
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Figura 31 – Resultados encontrados para a CIM, para os fungos Fusarium sp e Sclerotinia sclerotiorum 
e a ação sobre estes dos extratos testes pelo método de microdiluição em caldo. UTFPR, 
Pato Branco – PR, 2019.  
 

Fonte: O autor, 2019 

 

Considerando o Método de CIM em microdiluição em caldo, para 

determinar a atividade fungicida de extratos vegetais e de acordo com Sartoratto e 

outros (2004) e Aligiannis et al. (2001), os mesmos indicam que um extrato apresenta 

atividade antimicrobiana elevada quando a CIM varia de 0,05 a 0,5 mg/mL (50 – 500 

g/mL); moderada, quando entre 0,6 e 1,5mg/mL (600 – 1500 g/mL); e fraca se a 

CIM for superior a 1,5 mg/mL (1500 g/mL). Baseando-se nisso pode-se dizer que os 

resultados obtidos para os extratos preparados neste trabalho para a planta A. 

Brasiliana foram considerados de atividade antimicrobiana elevada.  

Os extratos de A. brasiliana apresentaram uma CIM como apresentada 

anteriormente considerada elevada para os quatro fungos estudados.  Na literatura há 

estudos com os mesmos fungos fitopatogênicos para outros extratos de plantas, 
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quanto ao fungo Fusarium os testes de suscetibilidade in vitro estão se tornando cada 

vez mais importante devido à frequência e diversidade de infecções e porque os perfis 

de resistência são específicos da espécie. Os métodos de referência para o teste de 

sensibilidade antifúngica (AFST) são os do Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) e do European Committee on Antimicrobial Susceptibility (EUCAST), mas os 

breakpoints (BPs) ainda não foram estabelecidos. (AL-HATMI, 2017). Um estudo da 

atividade antifúngica do óleo essencial de Gengibre (Zingiber officinale Rosc.) 

demonstrou que este possui efeitos antimicrobianos significativos contra vários fungos 

fitopatogênicos, apenas 0,3% (v/v) de concentração de óleo de gengibre exibiu 

completa inibição Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum. 

(HUSSEIN; JOO, 2018). Quanto aos fungos Botrytis cinerea e Sclerotinia sclerotiorum, 

extratos de hexano, clorofórmio e metanol apresentaram Concentração inibitória 

mínima (CIM) do extrato hexânico (mesma forma utilizada neste trabalho) em Botrytis 

cinerea foi 0,622 mg / ml. (SIVANANDHAN, 2018; ZABKA; PAVELA, 2018). Destaca-

se que quanto aos fungos pesquisados houve a incubação nas microplacas dos 

esporos deles.  

4.4.2. Avaliação da Atividade Antifúngica pelo Método de Diluição em Ágar (“Poisoned 
Food”) para Extratos de A. brasiliana 

Os testes de diluição em ágar BDA demonstraram diferença entre cada 

fungo fitopatogênicos utilizado. Tanto na velocidade de crescimento como a inibição 

de crescimento observada. O crescimento micelial de Botrytis cinerea, Diplodia sp., 

Fusarium sp. e Sclerotinia sclerotiorum, foi influenciado pelas concentrações de dos 

extratos e do óleo essencial em meio BDA testadas in vitro, sendo que o aumento da 

dosagem resultou no menor crescimento do fungo.  

Considerando que nos testes de fungitoxicidade cada placa de Petri 

representa uma unidade amostral para crescimento micelial e os valores de inibição 

de percentagem do crescimento, para cada fungicida, podem ser obtidos pela 

diferença entre o diâmetro médio (dm) das colônias nas concentrações dos fungicidas 

e o tratamento testemunha.  

Na literatura há trabalhos em Difusão em ágar mas não diluição em ágar, 

comparando com CIM de A. brasiliana, onde extratos originados de frações de 
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clorofórmico, acetato de etila e metanol, testados contra quatro bactérias e uma 

levedura, apresentaram zonas de inibição do crescimento ao redor dos discos para 

alguns dos microrganismos testados, indicando uma possível atividade 

antimicrobiana. Essas três frações demonstraram ser ativas contra S. aureus com 

zonas de inibição de 12,5 mm (125 μg do extrato) para as frações de clorofórmio e 

acetato de etilo e 9,5 mm (na mesma quantidade) para a fração de metanol. Os 

extratos avaliados por microdiluição em caldo, os resultados obtidos corroboraram os 

dados obtidos no método de difusão do disco para o acetato de etila e clorofórmio e 

extratos de metanol de A.  brasiliana. No entanto, os valores de CIM encontrados para 

S. aureus, C. albicans e E. faecalis, foram inferiores aos obtidos no presente trabalho 

para o extrato etéreo (SILVA et al., 2011).  

Quanto a trabalhos em Difusão em ágar de extratos de A. brasiliana com 

pesquisa de componentes fitoquímicos, comparando com MIC, encontrou-se uma 

pesquisa fitoquímica preliminar de extratos de folhas (em diferentes solventes) de A. 

brasiliana obtidas qualitativamente usando como procedimentos padrão a 

cromatografia de camada delgada (CCD). A atividade antibacteriana do extrato bruto 

foi determinada pelo método de difusão do disco. A concentração inibitória mínima 

(CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) também foram realizadas para o 

extrato de hexano. A pesquisa fitoquímica qualitativa de extratos de hexano revelou a 

presença de alcalóides, fenóis, flavonoides, saponinas, taninos, fitoesteróis e 

carboidratos. Nos extratos de clorofórmio e metanólicos, todos os fitoquímicos 

testados estavam presentes exceto flavonoides e saponinas. Alcalóides não estavam 

presentes no extrato de clorofórmio. A atividade antibacteriana foi observada no 

extrato de hexano com uma zona de inibição de 22 mm contra E. coli. O extrato de 

Clorofórmio e os extratos metanóicos mostraram atividades antibacterianas 

insignificantes (KANNAN; CHANDRAN, MANJU, 2014).  

Num estudo para determinar os efeitos inibitórios do óleo essencial de 

Curcuma longa L. (CLEO) contra Fusarium. A atividade antifúngica da CLEO foi 

avaliada usando o método de diluição com microplaca e as concentrações mínimas 

inibitórias (CIM) e fungicidas mínimas (CFM) foram determinadas como 2450 e 3300 

μg/mL, respectivamente. Acredita-se que as Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

desempenharam um papel importante na atividade antifúngica e para isto foi 

examinada a morte celular, o que pode ser evidenciado pela estimativa destas em 

culturas de fungos tratados com CLEO. Além disso, observações de microscopia 
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eletrônica de varredura foram realizadas nas concentrações de MIC e MFC e os 

resultados indicaram que, o óleo essencial afetou significativamente a morfologia das 

estruturas de micélios e esporos em comparação com a cultura de controle não 

tratada. Os resultados indicaram que, o acúmulo de radicais livres no micélio tratado 

com óleo essencial pode ser responsável pela morte celular apoptótica e metabólica 

alterada pela ação tóxica (KUMAR et al., 2016). 

4.4.2.1. Avaliação Estatística da Atividade Antifúngica pelo Método de Diluição em 
Ágar (“Poisoned Food”) para Extratos de A. brasiliana 

  Para obtenção das variáveis resposta utilizou-se apenas os dados do 

último dia de avaliação (encerramento do experimento). Na Tabela 13 apresentam-se 

os resultados frente ao crescimento micelial do fungo Botrytis cinerea em função do 

tratamento pelo método de diluição em ágar (“poisoned food”) para os extratos de 

Alternanthera brasiliana em diferentes doses, fazendo o desdobramento extrato 

dentro de cada nível de concentração e observou-se interação significativa em todos 

os testes abordados (ANOVA -Fatorial duplo com tratamento adicional os testes de 

normalidade forma considerados normais, havendo contraste do tratamento adicional 

com o fatorial) e ao desdobrar o teste de Duncan demonstrou a significância. Entre os 

tratamentos destacou-se a concentração C3 (dobro da dose da CIM) com maior 

variabilidade e maior porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM) para o 

extrato alcoólico, 29%. Mas esta inibição pode ser considerada parcial.  

  Um estudo de Nascimento et al. (2013) também utilizou o mesmo 

método para verificar a PCIM mas os extratos utilizados apresentaram maior inibição, 

mas em concentrações maiores de extratos de Ruta graveolens L., Mentha villosa, 

Calendula officinalis L., Momordica charantia L., Symphytum officinale L., Ageratum 

conyzoides L. e Ricinus comunis L., nas concentrações de 0, 250, 500, 1000, 2000, 

5000 e 10000 mg L-1, sobre a inibição do crescimento micelial de Cercospora 

calendulae Sacc. in vitro. 

  Quanto ao estudo do fungo Botrytis cinerea e Fusarium sp, as inibições 

de crescimento micelial também foram observadas com o mesmo método de 

verificação e os resultados alcançados demonstraram que o extrato etanólico de 

camomila inibiu em 52% o crescimento micelial de Fusarium sp. O fungo Botrytis sp. 
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foi inibido com os extratos acéticos de alecrim, eucalipto e menta (NASCIMENTO, 

2013).  

  No estudo apresentado o extrato alcoólico (EA) foi o que promoveu uma 

maior porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM) principalmente na 

concentração C3 (dobro da CIM = 125 µg/mL).  

 
Tabela 13 – Médias das variáveis de crescimento micelial do fungo Botrytis cinerea.  UTFPR, 

Campus Pato Branco – PR, 2019. 

Fatores 
Médias das variáveis de crescimento micelial do 

fungo Botrytis cinerea*** 
dm (cm) vm (cm/dia) PICM (%) 

Controle* - 8,275 A* 1,182 A* 2,8588e-15 A*  
Fatorial - 7,175 B 1,025 B 1,3293e+01 B 

C1 

EA (1) 7,450 a 1,064 a 9,970 b 
M (2) 5,975 b* 0,853 b* 27,794 a* 
I (3) 8,125 a 1,167 a 1,812 b 

OE (4) 8,200 a 1,171 a 0,906 b 
    

C2 

EA (1) 7,000 b* 1,000 b* 15,407 a* 
M (2) 6,750 b* 0,964 b* 18,429 a* 
I (3) 7,775 a 1,111 a 6,043 b 

OE (4) 7,775 a 1,110 a 6,042 b 
    

C3 

EA (1) 5,875 c* 0,839 c* 29,003 a* 
M (2) 6,350 bc * 0,907 bc* 23,263 ab* 
I (3) 6,775 b* 0,967 b* 18,129 b* 

OE (4) 8,050 a 1,150 a 2,719 c 
    

Nota:  diâmetro micelial médio (dm, cm), velocidade média de crescimento micelial (vm, cm/dia), 
porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM, %), considerando o extrato dentro do nível de 
concentração, experimento em delineamento inteiramente casualizado (DIC) balanceado, com quatro 
repetições, em fatorial duplo (Extrato x concentração) com um tratamento adicional (controle de 
crescimento / testemunha). Letras maiúsculas diferentes nas colunas determinam o contraste do 
tratamento adicional (controle) com o fatorial pelo teste F, ao nível de 5% de significância (p≤0,05). 
Médias não seguidas por mesma letra minúscula na coluna diferem estatisticamente entre si pelo Teste 
de Duncan em nível de 5% de probabilidade de erro (p≤0,05). * Teste de Dunnett para comparar os 
tratamentos com o controle. Fonte: O Autor, 2019.  
 

 

O efeito fungistático e fungicida de extratos vegetais aquosos foi avaliado 

nos fungos fitopatogênicos (Fusarium, Botrytis cinerea). Partes aéreas frescas de 

Pinus nigra, J.F. Arnold, Pinus sylvestris L e Juniperus communis L. foram coletadas 

para a preparação de extratos aquosos. O método diluição em ágar foi utilizado na 

triagem preliminar de extratos aquosos para avaliação de suas propriedades 

antifúngicas (para 20 e 10% dos extratos aquosos de cada planta), e o método de 

microdiluição em caldo foi utilizado para determinar as concentrações inibitórias 

mínimas (CIMs) e concentrações fungicidas mínimas (CFMs) dos extratos (com 10% 
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das concentrações de ensaio iniciais dos extratos aquosos de cada planta). Este 

estudo mostrou que todos os extratos aquosos obtidos das partes aéreas das plantas 

testadas apresentaram forte atividade fungistática e fungicida contra os fungos 

fitopatogênicos, mas na literatura não há estudos com os mesmos extratos utilizados 

nesta pesquisa. (ATANASOVA-PANCEVSKA, 2018).  

              O Gráfico 1, ilustrativo, demonstra o comportamento dos extratos, 

quanto ao diâmetro médio e dias de crescimento frente a testemunha, todos os 

extratos apresentaram diâmetro menor independente da concentração. Para 

obtenção do gráfico utilizou-se o método ou ensaio de antagonismo. 

 
Gráfico 1 – Curva de crescimento micelial (ilustrativa – Polinômio de Terceiro Grau), diâmetro médio 

(cm) versus tempo (dia), para o fungo Botrytis cinerea, frente aos preparados de A. 
brasiliana. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019. 

 
Nota: vermelho (controle); verde (extrato etanólico); verde escuro (infusão), roxo (óleo essencial). O 
Autor, 2019.  
 

  Na Tabela 14 e o Gráfico 2, apresentam-se os resultados frente ao 

crescimento micelial do fungo Diplodia sp em função do tratamento pelo método de 

diluição em ágar (“poisoned food”) para os extratos de Alternanthera brasiliana em 

diferentes doses.   

            Quanto a este fungo destacou-se o e extrato Alcoólico (EA) na 

concentração o dobro da CIM (62,5 µg/mL) ou seja 125 µg/mL (teste de Duncan), a 

qual produziu a maior inibição de todos os preparados da planta contra os quatro 
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fungos, acima de 50% de inibição, 64,7% (Tabela 14), observando interação 

significativa estatisticamente, desdobrando o extrato dentro de cada nível de 

concentração.   

 
Tabela 14 – Médias das variáveis de crescimento micelial do fungo Diplodia sp –.  UTFPR, Campus 

Pato Branco – PR, 2019. 

Fatores 
Médias das variáveis de crescimento micelial do 

fungo Diplodia sp*** 
dm (cm) vm (cm/dia) PICM (%) 

Controle* - 8,500 A 2,125 A 0,000 A 
Fatorial - 7,475 B 1,868 B 12,059 B 

C1 

EA (1) 8,500 a 2,125 a 0 b 
M (2) 8,500 a 2,125 a 0 b 
I (3) 8,500 a 2,125 a 0 b 

OE (4) 7,850 b 1,962 b 7,647 a 
    

C2 

EA (1) 6,175 c 1,544 c 27,353 a 
M (2) 8,500 a 2,125 a 0 c 
I (3) 8,500 a 2,125 a 0 c 

OE (4) 7,175 b 1,794 b 15,588 b 
    

C3 

EA (1) 3,000 c 0,750 c 64,706 a 
M (2) 8,500 a 2,125 a 0 c 
I (3) 8,500 a 2,125 a 0 c 

OE (4) 6,000 b 1,500 b 29,412 b 
    

Nota: diâmetro micelial médio (dm, cm), velocidade média de crescimento micelial (vm, cm/dia), 
porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM, %), considerando o extrato dentro do nível de 
concentração, experimento em delineamento inteiramente casualizado (DIC) balanceado, com quatro 
repetições, em fatorial duplo (Extrato x concentração) com um tratamento adicional (controle de 
crescimento / testemunha).  UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2019. Fonte: O Autor, 2019. 
 
 
           O fato de se obter esta inibição (gráfico 02), provavelmente está 

relacionada a composição do extrato. Os testes fitoquímicos e cromatográficos (figura 

23, tabela 08) demonstraram a presença de compostos fenólicos, entre estes o 

provável composto causador deste efeito seria o fenilpropanoide ácido ferrúlico 

composto majoritário numa concentração próxima de 550 µg/mL. Outra constatação 

é a diferença da atividade do preparado para este fungo, a infusão e o macerado 

apresentaram crescimento superior a testemunha o que corrobora que conforme o 

método de extração há composição química diferente e efeito diferente. 
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Gráfico 2 – Curva de Crescimento micelial (ilustrativa – polinômio de terceiro grau), diâmetro médio 

(cm) versus tempo (dia), para o fungo Diplodia sp, frente aos preparados de A. brasiliana.  

 
Nota: vermelho (controle); verde (extrato etanólico); verde escuro (infusão), roxo (óleo essencial). 
Fonte: O Autor, 2019  
  

 

  Na Tabela 15, apresentam-se os resultados frente ao crescimento 

micelial do fungo Fusarium sp em função do tratamento pelo método de diluição em 

ágar (“poisoned food”) para os extratos de Alternanthera brasiliana em diferentes 

doses. Os resultados obtidos demonstram que também houve significância a 5% e os 

melhores valores de PCIM, novamente foram para o extrato alcoólico (AE). O teste de 

Dunnett foi utilizado para avaliar o efeito dos tratamentos e a testemunha, destacaram-

se neste caso, todos os preparados com a concentrações C2 (com valor da CIM = 125 

µg/mL ) e C3 (apresentando o dobro da CIM = 250 µg/mL ) os quais todos diferiram 

da testemunha. 
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Tabela 15 – Médias das variáveis de crescimento micelial do fungo Fusarium sp. Campus Dois 
Vizinhos-PR, 2019. 

Fatores 
Médias das variáveis de crescimento 

micelial do fungo Fusarium sp*** 
dm (cm) vm (cm/dia) PICM (%) 

Controle* - 8,500 A* 1,700 A* 0,0000 A* 
Fatorial - 7,247 B 1,449 B 14,7304 B 

C1 

EA (1) 7,200 b* 1,440 b* 15,294 a* 
M (2) 7,850 a* 1,570 a* 7,647 b* 
I (3) 8,175 a 1,635 a 3,823 b 

OE (4) 8,250 a 1,650 a 2,941 b 
    

C2 

EA (1) 6,775 b* 1,355 b* 20,294 a* 
M (2) 7,750 a* 1,550 a* 8,823 b* 
I (3) 7,525 a* 1,505 a* 11,470 b* 

OE (4) 6,900 b* 1,380 b* 18,823 a* 
    

C3 

EA (1) 5,500 c* 1,100 c* 35,294 a* 
M (2) 7,175 a * 1,435 a* 15,588 c* 
I (3) 7,500 a* 1,500 a* 11,764 c* 

OE (4) 6,375 b* 1,275 b* 25,000 b* 
    

 

Nota: *Letras diferentes nas colunas determinam o contraste do tratamento adicional (controle) com o 
fatorial pelo teste F, ao nível de 5% de significância (p≤0,05). **Médias não seguidas por mesma letra 
na coluna diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan em nível de 5% de probabilidade de 
erro (p≤0,05). Variável transformada por Box-Cox com II=-0.1. * Teste de Dunnett para comparar os 
tratamentos com o controle. diâmetro micelial médio (dm, cm), velocidade média de crescimento 
micelial (vm, cm/dia), porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM, %), considerando o 
extrato dentro do nível de concentração, experimento em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 
balanceado, com quatro repetições, em fatorial duplo (Extrato x concentração) com um tratamento 
adicional (controle de crescimento / testemunha).  Fonte: O Autor, 2019. 
 
 
 
  Quanto ao ensaio de antagonismo (Gráfico 03), apesar de todos os 

preparados apresentarem valores de diâmetro médio inferiores a testemunha, o 

extrato alcoólico (AE), foi o que mais se destacou, curva verde pontilhada. Na literatura 

como já citado, há estudos com o fungo Fusarium sp, mas estudos comparados com 

os preparados apresentados, praticamente inexistem.  Novos testes serão 

necessários tanto para Fusarium sp, como para os outros fungos, aumentando os 

intervalos das concentrações dos extratos o que pode demonstrar de maneira mais 

clara a atividade antimicrobiana e de inibição do crescimento micelial. 
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Gráfico 3 – Curva de crescimento micelial (ilustrativa – polinômio de terceiro grau), diâmetro médio 
(cm) versus tempo (dia), para o fungo Fusarium sp, frente aos preparados de A. brasiliana.  

 
Nota: vermelho (controle); verde (extrato etanólico); verde escuro (infusão), roxo (óleo essencial). 

UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
  Na Tabela 16, apresentam-se os resultados frente ao crescimento 

micelial do fungo Sclerotinia sclerotiorum em função do tratamento pelo método de 

diluição em ágar (“poisoned food”) para os extratos de Alternanthera brasiliana em 

diferentes doses. Os resultados obtidos demonstram que houve significância a 5%. 

Os melhores valores novamente foram para o extrato alcoólico (AE). No teste de 

Dunnett, destacaram-se novamente, como no fungo Fusarium sp, todos os 

preparados nas concentrações C2 (valor da CIM = 125 µg/mL) e C3 (dobro da CIM = 

250 µg/mL) os quais todos diferiram sendo mais significativo os valores do extrato 

alcoólico (EA).  
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Tabela 16 – Médias das variáveis de crescimento micelial do fungo Sclerotinia sclerotiorum –.  Dois 
Vizinhos-PR, 2019. 

Fatores 
Médias das variáveis de crescimento micelial do 

fungo Sclerotinia sclerotiorum *** 
dm (cm) vm (cm/dia) PICM (%) 

Controle* - 8,200 A* 4,100 A* - 3,1156+01 A* 
Fatorial - 6,252 B 3,126 B - 3,2800-15 B 

C1 

EA (1) 6,850 b* 3,425 b* -9,563 a* 
M (2) 8,000 a 4,000 a -27,957 b 
I (3) 7,475 ab 3,737 ab -19,560 ab 

OE (4) 7,525 ab 3,762 ab -20,359 ab 
    

C2 

EA (1) 6,025 b* 3,012 b* 3,632 a* 
M (2) 5,775 b* 2,887 b* 7,630 a* 
I (3) 6,300 ab* 3,150 ab* - 0,766 ab* 

OE (4) 6,925 a* 3,462 a* -10,763 b* 
    

C3 

EA (1) 4,325 b* 2,162 b* 30,823 a* 
M (2) 5,515 a*  2,762 a* 11,629 b* 
I (3) 5,275 a* 2,637 a* 15,628 b* 

OE (4) 5,025 ab* 2,512 ab* 19,628 ab* 
    

Nota: Letras diferentes nas colunas determinam o contraste do tratamento adicional (controle) com o 
fatorial pelo teste F, ao nível de 5% de significância (p≤0,05). **Médias não seguidas por mesma letra 
na coluna diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan em nível de 5% de probabilidade de 
erro (p≤0,05). Variável transformada por Box-Cox com II=-0.1. * Teste de Dunnett para comparar os 
tratamentos com o controle. Diâmetro micelial médio (dm, cm), velocidade média de crescimento 
micelial (vm, cm/dia), porcentagem de inibição de crescimento micelial (PCIM, %), considerando o 
extrato dentro do nível de concentração, experimento em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 
balanceado, com quatro repetições, em fatorial duplo (Extrato x concentração) com um tratamento 
adicional (controle de crescimento / testemunha). Fonte: O Autor, 2019. 
 
 

          Quanto ao ensaio de antagonismo ilustrado no gráfico 04, apesar de 

todos os preparados apresentarem valores de diâmetro médio inferiores a 

testemunha, o Macerado (M), foi o que mais se destacou, curva azul pontilhada. O 

fato explicado devido a forma que compara as unidades experimentais (Placas de 

petri) que são comparadas uma a uma. Na literatura como já citado há estudos com o 

fungo Sclerotinia sclerotiorum, mas estudos comparados com os preparados 

apresentados da planta A. brasiliana, praticamente inexistem. 
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Gráfico 4 – Curva de Crescimento micelial (ilustrativa – polinômio de segundo grau), diâmetro médio 
(cm) versus tempo (dia), para o fungo Sclerotinia sclerotiorum sp, frente aos preparados 
de A. brasiliana. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Nota: vermelho (controle); verde (extrato etanólico); verde escuro (infusão), roxo (óleo essencial). 
Fonte: O Autor, 2019. 
 
 
 
4.4.3 Avaliação em Microscópica Micológica – Diluição em ágar 

 

Há vários princípios ativos antifúngicos que ao entrarem em contato com 

a parede celular de um fungo, podem conferir alterações morfológicas que podem ser 

detectadas por microscopia óptica. (GUNJI; ARIMA; BEPPU, 1983).  Como foram 

detectados nos extratos de A. brasiliana, Compostos fenólicos, ácidos fenólicos e 

alcalóides e que os compostos fenólicos podem causar alteração da fluidez e 

rompimento da membrana, privação de substrato; ácidos fenólicos, vinculação de 

substâncias adesinas, complexação com a parede celular, inativação de enzimas; 

alcalóides intercalar na parede celular. (GURJAR et al., 2012; ARRAIZA, 2018).  

De acordo com o exposto foram observadas alterações morfológicas 

microscópicas na estrutura dos fungos, de acordo com os extratos, o que pode ter 

contribuído para a inibição do crescimento micelial observado nos testes de diluição 

em ágar. Investigou-se a presença de desorganização celular, diminuição da nitidez 

da parede celular, diminuição da espessura das hifas, extravasamento do conteúdo 

celular e destruição celular, fragmentação excessiva das hifas, hifas modificadas em 

relação à testemunha, presença de vacúolos e turgescência das hifas. (SIEGA, 2018). 
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A Tabela 17 demonstra investigações de alterações morfológicas 

pesquisadas para os fungos observados frente aos extratos de A. brasiliana. 

Representa os resultados das observações referentes às figuras 31, 32, 33 e 34.  

Tabela 17 – Alterações morfológicas microscópicas fúngicas observadas ao microscópio ótico, 
conforme o fungo fitopatogênico e o preparado de A. brasiliana. UTFPR, Pato Branco – 
PR, 2019.  

 
 1 – Fungo 

fitopatogênico 
2 – Preparado de A. 

brasiliana 
Alteração morfológica B D F S EA I M OE 

Desorganização celular +       + 

  +  + +  + 

   +    + 
Diminuição da espessura das hifas +    + + + + 

 +   + + + + 

  +  + + + + 

   + + + + + 
Diminuição da nitidez da parede celular +    + + + + 

 +   + + + + 

  +  + + + + 

   + + + + + 
Extravasamento do conteúdo celular e 
destruição celular 

+       + 

  +   +  + 

   +    + 
Fragmentação excessiva das hifas   +     + 

   + + + + + 
Nota: Na coluna 01: B – Botrytis cinerea; D – Diplodia sp; F – Fusarium sp; S – Sclerotinia sclerotiorum. 
Na coluna 02: EA – Extrato alcoólico; I – Infusão; M – Macerado; OE – Óleo essencial. Fonte: O Autor, 
2019. 
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A Figura 32 representa as observações para o fungo B. cinerea onde são 

observadas em relação à testemunha, foram evidenciadas a diminuição na nitidez da 

parede celular (EA, I, M e OE), desorganização celular (OE) e diminuição da 

espessura das hifas (EA, I, M e OE), essas alterações celulares podem ser reversíveis 

quando se cessa a exposição ao agente antifúngico ou pode evoluir o extravasamento 

do conteúdo celular e destruição celular (OE).   
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Figura 32 - Microscopia ótica do fungo Botrytis cinerea frente aos preparados de A. brasiliana sendo 
possível observar alterações morfológicas. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019  

 
Fonte: O autor, 2019.  
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A Figura 33 representa as observações para o fungo Diplodia sp, onde 

são observadas em relação à testemunha, foram evidenciadas a diminuição na nitidez 

da parede celular (Figuras EA, I, M e OE) e diminuição da espessura das hifas (EA, I, 

M e OE). 

            Na avaliação microscópica observou-se que o OE foi o extrato que 

causou maiores alterações morfológicas em todos os fungos estudados, de acordo 

com Bakkali et al. (2008) os óleos essenciais como são lipófilos típicos, atravessam a 

parede celular e membrana citoplasmática, perturbam a estrutura de suas diferentes 

camadas de polissacarídeos, ácidos graxos e fosfolipídios e os permeabilizam, dessa 

forma acredita-se que a sua citotoxicidade parece incluir o dano da membrana. No 

presente estudo observou-se esses danos. 

Soylu et al. (2006), observaram uma mudança geral na morfologia de 

hifas e escleródios e atrelaram essas alterações e perda de integridade da parede 

celular. De acordo com NAKAMURA et al., 2004,  em consequência da perda da 

integridade da parede celular, a permeabilidade da membrana plasmática pode ser 

afetada, o que poderia explicar as mudanças na morfologia e tamanho das organelas 

internas. As observações da microscopia óptica, estão ainda, de acordo com estudos 

prévios de óleos essenciais de plantas aromáticas que causaram alterações 

morfológicas nas hifas fúngicas (SOYLU et al., 2005, 2006; BIANCHI et al., 1997; 

FIORI et al., 2000; BILLERBECK et al., 2001; ROMAGNOLI et al., 2005; OLIVEIRA 

JUNIOR, et al., 2012). 

Sobre os óleos essenciais, estudados por Sharma e Tripathi (2008) que 

examinara pela microscopia óptica, num aumento de 400 vezes, significativas 

alterações morfológicas em A. niger tratado com diferentes concentrações (0,5; 1,0; 

2,0L/mL) do óleo essencial de Citrus sinensis. Foram observadas modificações como 

perda de citoplasma da hifa fúngicas.  Souza et al. (2010) observaram, modificações 

microscópicas, com a utilização de óleos de C. zeylanicum, O. majorana, O. vulgare 

como: diminuição do teor de citoplasma, perda de pigmentação, desenvolvimento 

distorcido de hifas e hifas vazias. Também, verificou-se grande resistência dos fungos, 

causadas em parte, pela presença de proteínas de efluxo na membrana de algumas 

cepas. Na literatura não foram encontrados estudos microscópicos em fungos 

fitopatogênicos para extratos de A. brasiliana.  
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Figura 33 –  Microscopia ótica do fungo Diplodia sp, frente aos preparados de A. brasiliana sendo 
possível observar poucas alterações morfológicas. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Fonte: O autor, 2019. 
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A Figura 34 representa as observações para o fungo Fusarium sp onde 

são observadas em relação à testemunha (T), foram evidenciadas a diminuição na 

nitidez da parede celular (EA, I, M e OE), desorganização celular (EA, I e OE) e 

diminuição da espessura das hifas (EA, I, M e OE), extravasamento do conteúdo 

celular e destruição celular (I e OE) e Fragmentação excessiva (OE).  

A Figura 35 representa as observações para o fungo Sclerotinia 

sclerotiorum onde são observadas em relação à testemunha (T), foram evidenciadas 

a diminuição na nitidez da parede celular (EA, I, M e OE), desorganização celular (OE) 

e diminuição da espessura das hifas (EA, I, M e OE), extravasamento do conteúdo 

celular e destruição celular (OE) e Fragmentação excessiva (EA, I, M e OE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



129 
 

Figura 34 -  Microscopia ótica do fungo Fusarium sp, frente aos preparados de A. brasiliana sendo 
possível observar alterações morfológicas. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Fonte: O autor, 2019. 
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Figura 35 - Microscopia ótica do fungo Sclerotinia sclerotiorum, frente aos preparados de A. brasiliana 
sendo possível observar alterações morfológicas. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Fonte: O autor, 2019. 
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4.5 AVALIAÇÕES TOXICOLÓGICAS DOS EXTRATOS DE A. brasiliana 

 

4.5.1 Ecotoxicologia  

   

Os testes de toxicidade são importantes para avaliar o potencial de risco 

ambiental dos contaminantes, uma vez que somente as análises químicas não 

possibilitam esse tipo de avaliação. A metodologia com o uso de Artemia salina, tem 

sido empregada para detectar toxicidade preliminar, realizar triagem de toxinas 

fúngicas, avaliar efeitos de exposição a metais pesados e pesticidas e para testes de 

toxicidade de vários materiais (PELKA et al., 2000). 

Os dados do número de náuplios de Artemia salina sobreviventes após 

contato de 24 horas com cada concentração de extrato em teste, relacionando a 

concentração do extrato e o a porcentagem de sobreviventes (Gráfico 05) Neste pode-

se perceber que os extratos com água tiveram uma CL50 próxima de entre 322 a 368 

µg/mL e o óleo essencial com 94,8 µg/mL . 
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Gráfico 5 – Gráfico representando o comportamento dos extratos de A. brasiliana sobre náuplios de A. 
salina. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Nota OE = óleo essencial; I = Infusão; EA = Extrato Alcoólico; M = maceração; CP = controle positivo. 
Fonte: O Autor, 2019. 

 

 

O ensaio de toxicidade frente aos náuplios de A. salina é utilizado como 

método alternativo para a determinação da toxicidade, pois demonstra a sensibilidade 

da A. salina a substâncias tóxicas (UTYAMA et al., 2007). Segundo Lima et al. (2011), 

vem sendo utilizado para a determinação da toxicidade aguda. Com relação a 

Concentração letal média (DL50) - que é a dose necessária para o extrato matar 50% 

da população em teste, segundo Meyer et al. (1982), valores inferiores a 1,0 mg/mL 

(1000 ppm) indicam que o material testado é tóxico. No caso dos preparados de A. 

brasiliana, todos, de acordo com os dados obtidos podem ser considerados tóxicos 

(Tabela 18).  
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Tabela 18 – Teste de ecotoxicidade frente a Artemia salina dos preparados de A. brasiliana. UTFPR, 
Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Preparado de A. brasiliana CL50 (µg/mL = ppm) Intervalo de confiança 

Extrato alcoólico (1) 368,528 a 320,406 – 416,653 

Infusão (2) 322,404 a 278,076 – 366,732 

Macerado (3) 344,437 a 298,329 – 390,545 

Óleo essencial (4) 94,831 b 62,996 – 126,668 

Nota: *Como controle positivo foi utilizado dicromato de potássio (60 µg/mL) e como controle negativo 
foi utilizado solução salina com 2 % de Tween 80. Fonte: O Autor, 2019. 
 

 

Diversos trabalhos podem ser encontrados sobre o uso de Artemia salina 

em testes de toxicidade de materiais vegetais. Especificamente para A. brasiliana, 

praticamente inexistem trabalhos que tratam da avaliação da toxicidade dos extratos 

das folhas da planta. É importante ressaltar que os constituintes químicos dos extratos 

são compostos fenólicos: ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, flavonoides, 

fenilpropanóides, taninos e triterpenóides e que estes em conjunto ou até em 

separados podem ser responsáveis pelas características tóxicas dos extratos. Porém, 

a sua composição varia de acordo com sua origem e com o processo de extração 

visto que o óleo essencial apresentou a maior toxicidade (MORAIS et al., 2017).  

4.5.2 Embriotoxicidade 

            A utilização de embriões de galinha como modelo de estudo para testes 

de toxicidade é uma abordagem de fácil execução, rápida e prática, já que é possível 

acompanhar o desenvolvimento embrionário e monitorar alterações. Não há registro 

de trabalhos sobre embriotoxicidade para extratos de folhas de A. brasiliana 

realizados por outros pesquisadores.  

           Os resultados obtidos pela exposição de embriões de G. gallus aos 

extratos de folhas de A. brasiliana demonstraram não haver efeito nocivo ao 

desenvolvimento embrionário inicial.  

          Para os tratamentos com os diferentes extratos vegetais e para o óleo 

essencial não houve diferença significativa para as variáveis de eclodibilidade (Tabela 

19) de inviabilidade, mortalidade, anormalidade e frequência cardíaca (batimentos 

cardíacos por minuto). Com relação aos estágios de desenvolvimento em que os 
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embriões estavam, após as 72 horas de incubação, foi possível identificar quatro 

estágios diferentes: 16, 17, 18 e 19, havendo predomínio dos estágios 17 e 18, o que 

representa o esperado para esse tempo de incubação. (HAMBURGER; HAMILTON, 

1951) (Figura 36).  

 
Tabela 19 – Variáveis de eclodibilidade de embriões de Gallus gallus e seus significados. UTFPR, 

Campus Pato Branco – PR, 2019.  

Variável Significado 

Inviabilidade (In) 
O embrião não se desenvolveu com o agente 

aplicado 

Mortalidade (Mo) 
O embrião desenvolveu, mas morreu em 

consequência do agente aplicado 

Anormalidade (Na) 

O embrião desenvolveu, estava vivo, mas com 

malformações em consequência do agente 

aplicado 

           Fonte: O Autor, 2019. 
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Figura 36 - Embriões normais de ave. UTFPR, Pato Branco – PR, 2019.  

 
Nota: 1: estágio 16; 02: estágio 17; 03: estágio 18; 04: estágio 19, segundo Hamburger e Hamilton 
(1951). Fonte: O autor, 2019. 
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            Foram observados 58 embriões malformados, de um total de 218 

embriões analisados. Apesar disso, não houve significância estatística nessa relação 

de embriões malformados. Dentre as malformações encontradas, pode-se citar: 

malformação total; malformação da região caudal; falha no fechamento do tubo neural 

na região cranial; falha no fechamento do tubo neural na região caudal; malformação 

da região cranial e gastrosquise (Figura 37). A falha no fechamento do tubo neural na 

região cranial acarreta anencefalia, enquanto na região caudal, resulta em 

raquisquise. A gastrosquise é caracterizada pela falha no fechamento lateral do corpo, 

o que resulta na exposição das vísceras. 

           Apesar de encontradas malformações dentre os embriões tratados, 

erros durante o desenvolvimento embrionário são propensos a ocorrer (CARLSON, 

1996). Dessa maneira, pode-se observar falhas no desenvolvimento inclusive em 

embriões do grupo experimental Controle Fechado, ou seja, que não foram 

manipulados. Um dos fatores que pode causar isso são os erros inatos durante a 

replicação do DNA (PRAY, 2008). 
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Figura 37 – Embriões de ave com três dias de incubação que apresentaram malformações. UTFPR, 
Pato Branco – PR, 2019.  

 

 
Nota: 01: malformação total; 02: malformação da região caudal; 03: falha no fechamento do tubo neural 
na região cranial; 04: falha no fechamento do tubo neural na região caudal; 05: malformação da região 
cranial; 06: gastrosquise.  Fonte: O autor, 2019. 
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           Em relação ao veículo utilizado na diluição dos óleos essenciais, Garrido-

Siles et al. (2015) sugerem que, diferentes doses de Tween 80® (Polissorbato 80), 

como excipiente em drogas antitumorais, são responsáveis por diferentes níveis de 

incidência de reações de hipersensibilidade agudas. Os autores complementam, 

afirmando que, apesar de não haver significância estatística, parece haver uma clara 

relação entre os teores de Tween 80® e a ocorrência de reações de hipersensibilidade 

aguda grave. O Polissorbato 80, comumente usados como excipiente em formulações 

de medicamentos, tem sido associado a um risco aumentado de reações sistêmicas 

de hipersensibilidade, como choque anafilático (SCHOENWOLF, 2018). Também 

ocorre de o Polissorbato 80 ter sido associado a casos de toxicidade renal e hepática 

(BOVE et al., 1985; RHODES; EASTWOOD; SMITH, 1993). 

             Extratos vegetais de A. brasiliana mostraram resultados satisfatórios 

por serem considerados atóxicos a embriões de ave. Moraes et al. (1994) constaram 

que extratos de penicilina podiam impedir a ativação de linfócitos, mas não por serem 

citotóxicos. Isso indica a possível presença de imunossupressores nos extratos. 

Rocha (2013) conclui que apenas o extrato das folhas de penicilina cultivadas em casa 

de vegetação, na concentração de 20 g.L-1, apresentou efeito genotóxico em células 

de Allium cepa. A autora também salienta que ocorreu atividade anti-mutagênica do 

extrato das folhas de penicilina sobre células meristemáticas de raízes de A. cepa, 

submetidas à alteração com glifosato (ROCHA, 2013). 

            Óleos essenciais de penicilina também não demostraram serem 

significativamente tóxicos a embriões de ave no terceiro dia de desenvolvimento. Khan 

et al. (2016) demonstram que o óleo essencial de Alternanthera sessilis apresenta 

atividade antioxidante, bem como antimicrobiana, assim como A. brasiliana. Estudos 

envolvendo os efeitos de extratos vegetais e óleos essenciais de penicilina em 

embriões são escassos. Os resultados obtidos demonstram que a utilização de 

extratos vegetais e óleos essenciais de A. brasiliana pode ser considerada segura. 

             Futuros estudos utilizando extratos vegetais e óleos essenciais de 

penicilina sobre o desenvolvimento inicial de ave poderiam contribuir no melhor 

entendimento de seus mecanismos de ação, bem como no seu efeito genotóxico ou 

anti-mutagênico. 
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4.5.2.1 Análise estatística 

4.5.2.1.1 Experimento 01 

            Quanto a análise estatística foram avaliados para os dois experimentos 

os quesitos de eclodibilidade dos embriões de Gallus gallus, no primeiro experimento 

as quatro variáveis (Inviabilidade, mortalidade, anormalidade e frequência cardíaca), 

de acordo com o teste Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos puderam  ser 

considerados normais e de acordo com o teste F, as médias não puderam ser 

consideradas diferentes (tabela 20). Isto pode indicar que os extratos não causam 

problemas de embriotoxicidade em vertebrados.  

 
Tabela 20 – Médias das variáveis de eclodibilidade dos embriões de Gallus gallus, Experimento 01 

(extratos aquosos), realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 
balanceado, com quatro repetições frente aos preparados de A. brasiliana. UTFPR, 
Campus Dois Vizinhos-PR, 2019. 

Preparado de A. 
brasiliana 

Inviabilidade (%) 
(In) 

Mortalidade (%) 
(Mo) 

Anormalidade (%) 
(An) 

Frequência 
cardíaca 
(bat/min) 

CF (1) 0ns 12,5000ns 5,5550ns 145,8600ns 
CV (2) 25,0 33,3325 32,1425 164,6425 
EA (3) 10,0 37,3400 26,6650 150,0250 
M (4) 10,0 22,3600 29,2850 150,1250 
I (5) 25,0 26,1100 41,3500 149,9875 

Nota: Na tabela CF = controle fechado; CV = controle do veículo; EA = extrato alcoólico; M = maceração; 
I = Infusão. Fonte: O Autor, 2019. 
 

ns De acordo com o teste F (p<0.05) as medias não podem ser consideradas diferentes.  
 

 

Para a variável mortalidade resolveu-se aplicar o teste de Dunnett e o 

teste GLM gaussiano (Gráfico 06). Mesmo assim não foram encontradas diferenças 

significativas. E os valores testados foram coincidentes aos obtidos anteriormente e 

demonstrados na tabela 19. Entre os tratamentos mesmo não sendo significativo 

destacou-se o índice de inviabilidade e mortalidade de embriões utilizando-se a 

solução salina, ou seja, futuros trabalhos recomendam-se utilizar outro veículo em seu 

lugar.  
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Gráfico 6 – Mortalidade relativa (Mo), experimento 01 (extratos aquosos), realizado em delineamento 
inteiramente casualizado (DIC) balanceado, com quatro repetições frente aos preparados 
de A. brasiliana. UTFPR, Campus Dois Vizinhos-PR, 2019. 

 

Nota: CF = controle fechado; CV = controle do veículo; EA = extrato alcoólico; M = maceração; I = 
Infusão. Fonte: O Autor, 2019. 

 

4.5.2.1.2 Experimento 02 
 

            Quanto a análise estatística foram avaliados para os dois experimentos 

os quesitos de eclodibilidade dos embriões de Gallus gallus, no segundo experimento 

as quatro variáveis (Inviabilidade, mortalidade, anormalidade e frequência cardíaca), 

de acordo com o teste Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos puderam  ser 

considerados normais e de acordo com o teste F, as médias não puderam ser 

consideradas diferentes (Tabela 21). Isto pode indicar que o óleo essencial não causa 

problemas de embriotoxicidade em vertebrados.  

             Deve ser ressaltado que o intuito de pesquisar em separado o óleo 

essencial surgiu devido os valores encontrados de CIM, no teste de microdiluição o 

qual de maneira geral foi o mais baixo encontrado para os quatro fungos pesquisados 

e o que foi encontrado no teste de ecotoxicidade em A. salina, onde o óleo essencial 

também obteve a menor CL50 demonstrando possível toxicidade em invertebrados. 
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Tabela 21 – Médias das variáveis de eclodibilidade dos embriões de Gallus gallus, Experimento 02 
(óleo essencial), realizado em delineamento inteiramente. UTFPR, Campus Dois Vizinhos-
PR, 2019. 

Preparado de A. 
brasiliana 

Inviabilidade (%) 
(In) 

Mortalidade (%) 
(Mo) 

Anormalidade (%) 
(An) 

Frequência 
cardíaca 
(bat/min) 

CF (1) 2,5000ns 5,5000ns 23,6100ns 160,5425ns 
CT (2) 22,5000 39,6425 22,3225 152,2325 

OE 5% (3) 18,8875 28,5725 22,5000 147,9325 
OE 0,5%(4) 10,2775 35,0675 19,5825 149,8675 

OE 0,05% (5) 10,0000 42,2200 14,2850 149,4350 
Nota: casualizado (DIC) balanceado, com  quatro repetições frente aos preparados de A. brasiliana. CF 
= controle fechado; CV = controle do veículo Tween;  OE 5% = óleo essencial à 5%; OE 0,5% = óleo 
essencial à 0,5% ; OE 0,05% = óleo essencial à 0,05% 
ns De acordo com o teste F (p<0.05) as medias não podem ser consideradas diferentes. Fonte: O Autor, 
2019.  

 

Para a variável mortalidade resolveu-se aplicar o teste de Dunnett e o 

teste GLM gaussiano (Gráfico 07). A nível de 5% de significância não foi significativa 

a diferença entre as médias dos tratamentos para variável mortalidade.   

 
Gráfico 7 – Mortalidade relativa (Mo), experimento 02 (óleo essencial), realizado em delineamento 

inteiramente casualizado (DIC) balanceado, com quatro repetições frente aos preparados 
de A. brasiliana. UTFPR, Dois Vizinhos-PR, 2019. 

 
Nota: CF = controle fechado; CV = controle do veículo Tween; OE 5% = óleo essencial  
à 5%; OE 0,5% = óleo essencial à 0,5% ; OE 0,05% = óleo essencial à 0,05%. UTFPR,  
Dois Vizinhos-PR, 2019. 
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           Mesmo usando o modelo GLM com a família binomial e função de 

ligação probit. Nesse caso, cada ovo é uma unidade experimental e a variável 

resposta é binária, ou seja: embrião vivo/morto.  

           Isto ocorreu porque a variação dentro de cada tratamento é muito 

grande, consequentemente, o coeficiente de variação (Cv) também.  

            Quanto aos tratamentos do experimento, os embriões tratados com óleo 

essencial a 5% apresentaram aproximadamente 80% de viabilidade do óleo a melhor 

entre as 3 concentrações, este fato pode indicar que os componentes presentes no 

óleo além de não causarem embriotoxicidade podem proteger o embrião. O uso do 

Tween como tensoativo para que o óleo se dissolva em solução salina demonstrou-

se inadequado havendo necessidade de busca de outro tensoativo de preferência de 

origem natural para a realizações de futuros testes.  
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5 CONCLUSÕES 

            Os estudos fitoquímicos e cromatográficos determinaram a presença 

bioquímica principal nos preparados da planta, destacando-se nos estratos EA, I e M, 

compostos fenólicos (fenilpropanóides, taninos e flavonoides), ácidos orgânicos 

(ácido gálico, ferrúlico) e alcalóides (betalaínas). No óleo essencial (ácidos orgânicos 

e triterpenóides como o  - sitosterol). Os extratos apresentaram uma CIM 

considerada alta, encontrou-se os valores mais baixos para o óleo essencial entre 

15,625 e 31,25 µg/mL. Já o ensaio de diluição em ágar “Poisoned food”, após análise 

estatística, houve significância a 5% principalmente para o estudo dos quatro Fungos 

Botrytis cinerea, Diplodia sp, Fusarium sp e Sclerotinia Sclerotiorum, sendo EA com 

os melhores valores de PCIM, chegando inibir 69%, provavelmente, relacionado ao 

composto fenólico majoritário, ácido ferrúlico e que também pode ser o responsável 

pelos efeitos sobre a estrutura microscópica dos fungos, como alteração da fluidez e 

nitidez da membrana plasmática e parede celular. O efeito ecotóxico (seres 

invertebrados) dos extratos sobre A. salina, foi considerado alto obtendo-se como 

Concentração Letal à 50% da amostra (CL50): EA=368,5 µg/mL; I=322,4 µg/mL: 

M=344,4 µg/mL; OE= 94,8 µg/mL. O ensaio de Embriotoxicologia (seres vertebrados) 

demonstrou que os preparados da planta não apresentam efeito tóxico sobre os 

embriões de Gallus gallus. Portanto, conclui-se que os extratos das folhas de A. 

brasiliana apresentam potencial antimicrobiano sobre fungos fitopatogênicos e efeito 

tóxico sobre invertebrados e que há possibilidade do seu uso alternativo no controle 

de fungos que atingem as mais variadas culturas agrícolas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Apesar de hoje haver muitas pesquisas relacionadas à métodos 

alternativos de uso e controle de fungos fitopatogênicos e extratos de plantas 

medicinais, em função da resistência cada vez maior os produtos químicos, estamos 

longe de terminar o estudo. A determinação do potencial antimicrobiano de plantas 

medicinais e identificação dos compostos presentes é ponto de partida para encontrar 

novas substâncias que possam ser usadas posteriormente nas culturas agrícolas. 

Quanto a planta Alternanthera brasiliana, apesar do seu potencial antimicrobiano estar 

cada vez mais determinado deve-se realizar mais testes, com outros extratos e novos 

fungos, para a verdadeira elucidação e após promover métodos de isolamento dos 

metabólitos presentes e testá-los de forma separada.  Posteriormente com o auxílio 

da química orgânica sintetizar o composto em laboratório. Para isso são necessários 

cada vez mais investimentos em biotecnologia ligada a área agronômica 

principalmente nas universidades públicas brasileiras.  
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