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RESUMO 

 

O aumento progressivo da resistência dos fitopatógenos aos fungicidas 

comerciais tem motivado a busca de métodos alternativos para controle. A utilização 

de moléculas bioativas tem se mostrado uma alternativa promissora tanto no 

combate direto a fitopatógenos quanto na indução de resistência sistêmica adquirida 

(SAR) por parte das plantas. O presente trabalho avaliou a ação de duas frações 

extraídas de folhas de Eugenia uniflora: fração acetato (Fac) e fração aquosa 

concentrada de taninos (FaqCT) e três frações de extrato etanólico de folhas de 

Azadirachta indica: Fração Hexano (FH), diclorometano (FDCM) e acetato de etila 

(FAcE), sobre o crescimento micelial, e na produção e viabilidade de esclerórios de 

Sclerotinia sclerotiorum. A indução de SAR em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) 

também foi feita através do teste de folha destacada; testes in vivo foram feitos para 

as frações de E. uniflora. Os resultados demonstram que as duas frações testadas 

de E. uniflora foram significativamente (P<0.01) eficientes na inibição de crescimento 

micelial do fungo, e em especial para FaqCT, onde foi observada uma correlação 

negativa entre a concentração da fração e o percentual de inibição. Dentre as 

frações de A. indica, a FDCM apresentou os melhores resultados com inibição 

superior a 80%. Os efeitos sobre a esclerogênese apontam para uma diminuição do 

número, massa e tamanho médio dos escleródios principalmente aqueles tratados 

com Fac de E. uniflora; A viabilidade dos escleródios produzidos pelos fungos 

tratados com as frações também foi comprometida. Análises em microscopia de luz 

também revelaram alteração na morfologia das hifas tratadas com esses compostos. 

Análises de ultraestrutura através de microscopia eletrônica de transmissão dão 

indícios que FaqCT de E. uniflora interfere na estrutura das membranas celulares, 

possivelmente por interferir na via de produção do ergosterol; as frações Fac de E. 

uniflora  e FH de A. indica apresentaram a formação de estruturas membranosas 

concêntricas que sugerem apoptose induzida pelas frações alisadas, já amostras 

tratadas com FDCM tiveram acumulo de substancias lipofílicas em vacúolos, 

demonstrando que os compostos testados foram capazes de atravessar a 

membrana. Os resultados atuais demonstram o potencial dos compostos testados 

como reguladores do desenvolvimento de S. sclerotiorum bem como a indução de 

resistência sistêmica em plantas de feijoeiro. 

Palavras-chave: taninos, flavonoides, frações bioativas, elicitores de defesa, 

Sclerotinia sclerotiorum. 
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ABSTRACT 

The progressive increase of phytopathogen resistance to commercial fungicides has 

motivated the search for alternative methods for control. The use of bioactive 

molecules has been shown to be a promising alternative both in the direct fight 

against phytopathogens and in the induction of acquired systemic resistance (SAR) 

by plants. The present work evaluated the action of two fractions extracted from 

leaves of Eugenia uniflora: acetate fraction (Fac) and concentrated aqueous fraction 

of tannins (FaqCT) and three fractions of ethanolic extract from leaves of Azadirachta 

indica: Hexane fraction (FH), dichloromethane ( FDCM) and ethyl acetate (FAcE), on 

mycelial growth, and on the production and viability of sclerotia from Sclerotinia 

sclerotiorum. The induction of SAR in common bean (Phaseolus vulgaris L.) was also 

done through the detached leaf test; In vivo tests were done for fractions of E. 

uniflora. The results showed that the two fractions tested were significantly (P <0.01) 

efficient in the inhibition of fungal mycelial growth, especially for FaqCT, where a 

negative correlation was observed between the concentration of the fraction and the 

percentage of inhibition. Among the fractions of A. indica, the FDCM presented the 

best results with inhibition higher than 80%. The effects on sclerogenesis point to a 

decrease in the number, mass and mean size of sclerotia, especially those treated 

with Fac of E. uniflora; The viability of the sclerodes produced by the fungi treated 

with the fractions was also compromised. Light microscopy analyzes also revealed 

alterations in the morphology of hyphae treated with these compounds. Ultrastructure 

analyzes by transmission electron microscopy suggest that FaqCT from E. uniflora 

interferes with the structure of cell membranes, possibly by interfering with the 

ergosterol production pathway; The fractions Fac of E. uniflora and FH of A. indica 

showed the formation of concentric membranous structures that suggest apoptosis 

induced by the smoothed fractions, whereas samples treated with FDCM had 

accumulation of lipophilic substances in vacuoles, demonstrating that the compounds 

tested were able to cross the membrane. Current results demonstrate the potential of 

compounds tested as regulators of S. sclerotiorum development as well as the 

induction of systemic resistance in common bean plants. 

Key words: tannins, flavonoids, bioactive fractions, defense elicitors, Sclerotinia 

sclerotiorum. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Utilizações de compostos naturais no combate a fitopatógenos 

  

O aumento da população de fitopatógenos resistentes aos produtos 

convencionais de combate tem levado à busca de novas moléculas com atividade 

protetora de plantas. Nesse contexto, a utilização de plantas medicinais tem se 

demonstrado uma alternativa viável, pois uma grande quantidade de trabalhos vêm 

demonstrando a eficiência desses compostos sobre fungos (Garcia, 2012; Santos, 

2013), bactérias (Bianchini 1998; Motoyama 2008), nematoides (Bomfim 2011; 

Baldin 2012) e insetos (Almeida 2011; Tavares 2002; Almeida 1999). 

Segundo Ming (1996) pouco se conhece sobre a composição química de 

plantas da flora brasileira, estimadas entre 40 e 55 mil espécies. Esses compostos 

pertencem a várias classes distintas de substancias químicas, como alcalóides, 

terpenos, lignanas, flavonoides, cumarinas, benzenoides, quinonas, xantonas, 

lactonas e esteróides, entre outras (Di StasiI, 1996).  

Derbalah, et al.  (2012) demonstrou a atividade antifúngica dos extratos de 

sete espécies vegetais (Bauhinia purpurea, Caesalpinia gilliesii, Cassia fistula, 

Cassia senna, Chrysanthemum frutescens, Euonymus japonicus e Thespesia 

populnea var. acutiloba) sobre Sclerotium rolsfii, causador de uma doença conhecida 

como mofo cinzento. Os compostos citados apresentaram baixa ou nenhuma 

toxicidade em testes histológicos em ratos, e plantas, quando comparados ao grupo 

controle. 

Dessa forma, observamos hoje a necessidade de buscar formas de controle e 

de fitopatógenos alternativas ao uso dos tradicionais defensivos agricolas. Uma 

dessas formas é a utilização de substancias elicitoras. Os elicitores são substancias 

que percebidas pelas plantas resultam na ativação de sinais que levam à produção 

de vários mecanismos de defesa (Vallad e Goodman, 2004). Outra alternativa, é a 

utilização de compostos naturais, com menor impacto ambiental, em especial de 

plantas medicinais que vêm sendo utilizados no controle de diversas doenças de 

plantas conforme demonstrado em vários trabalhos (Almada-Ruiz, et al.  2003, 

Caccioni et al.  1995) 
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Na presente revisão, destacaremos as características e aplicações de 

compostos de Eugenia uniflora: taninos e flavonoides, e de frações de extrato 

etanólico de Azadirachta indicam, sua composição e possibilidades de aplicação.  

 

1.2  Eugenia uniflora (Myrtaceae) 

 

A família Myrtaceae tem sido alvo de pesquisas em diversos segmentos devido 

aos bons resultados apresentados por muitas de suas espécies. Foram descritos 

efeitos gastroprotetivos por Campomanesia lienatifolia, Campomanesia xanthocarpa, 

Eugenia jambolana, Myrtus communis, Plinia edulis, Syzygum aromaticum e 

Syzygium cumini (Da Silva Prado, 2014). Estudos com folhas de Goiabeira (Psidium 

guajava) e Pitangueira (Eugenia uniflora) demonstram vários efeitos farmacológicos 

entre eles anti-inflamatório, antimicrobiano, antimalárico, hiperglicêmico, 

antiespasmódico e antioxidante (Schapoval et al.  1994; Lee et al.  2000; Gutierrez et 

al.  2008 e Soltz et al.  2014). Muitos compostos com importantes atividades 

farmacológicas têm sido isolados de plantas pertencentes a essa família (Meckes, 

1996; Begum 2002) 

Eugenia uniflora, popularmente conhecida como “pitangueira”, é um arbusto 

frutífero tropical, nativo do Suriname e amplamente distribuído por todo o Brasil. 

(Ramalingun, 2014). Possui frutos de coloração que varia de amarelo, alaranjado, 

vermelho, vermelho escuro podendo chegar ate quase negro, sendo que essa 

coloração do fruto é variável entre os genótipos (De Almeida, 2012). Possui aroma 

característico, e sabor doce e ácido tornando-o muito aceitável para o consumo. 

Na medicina popular é amplamente utilizado como antirreumático, anti-febril, 

anti-inflamatório e no caso de doenças do estômago (Weyerstahl et al.  1988, 

Ogunwande et al.  2005). São descritas ações contra protozoários: Trichomonas 

gallinae (Ibikunle et al.  2011) Leishmanina brasiliensis (Rodrigues, 2013) 

Tripanossoma cruzy, fungos (Santos et al.  2013) e bactérias (Ogunwande et al.  

2005). Atividade antioxidante também já foi relatada (Victoria, 2012) 

A Farmacopéia Brasileira (Brasil, 2010) ao caracterizar essa espécie relata que 

ela apresenta 5,0% de taninos, 1,0% de flavonoides totais, expressos em quercetina 

e 0,8% de óleos voláteis, constituído de, no mínimo, 27,0% de curzerenos (cis e 

trans); compostos que possuem boa possibilidade de atividade antifúngica contra 

patógenos de plantas, dentre eles Sclerotinia sclerotiorum (Marques, 2014). 
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Segundo De Souza et al. (2004), o óleo essencial de E. uniflora apresenta ação 

antimicrobiana para os seguintes microrganismos: Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Micrococcus luteus. Destes microrganismos, o M. luteus foi o que 

apresentou maior sensibilidade aos princípios ativos do óleo essencial de E. uniflora. 

Costa et al.  (2000) observaram a atividade antifúngica de compostos voláteis do 

óleo extraído das folhas de Eugenia dysenterica, sobre Candida albicans e 

Cryptococcus neoformans. 

Com relação à atividade elicitora de terpenoides Xin et al. (2012) 

demonstraram a atividade do linalool, comumente encontrado em óleo essencial de 

Eugenia uniflora, como indutor de defesa em arroz em situações de herbivoria. 

Nesse contexto o presente trabalho se justifica pela possibilidade de utilização 

de compostos de E. uniflora no combate ao mofo branco, além da necessidade de 

encontrar novos indutores de defesa para o feijoeiro. 

 

1.2.1 Taninos 

 

Taninos são um grupo de compostos conhecidos popularmente pela 

capacidade de transformar pele de animais em couro. São substancias fenólicas 

com massa molecular entre 500 e 3000 Dalton, e apresentam habilidade de formar 

complexos insolúveis em água com colágeno e outras proteínas (Hassanpour, et. al 

2011 (a), Hagerman e Butler 1981). São encontrados nas folhas das plantas, 

cascas, raízes, frutos e madeira localizados principalmente nos vacúolos das 

células, e estão intimamente ligados aos mecanismos de defesa da planta contra 

mamíferos herbívoros, aves e insetos (Hassanpour, et. al 2011 (b)) 

Quanto à sua estrutura química os taninos são classificados em dois grupos: 

taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis podem ser 

descritos como ésteres de ácido gálico (Figura 1-A) com um poliol central, 

normalmente β,D-glucopiranose. O composto β-1,2,3,4,6-pentagaloil (Figura 1-D) 

representa o ponto máximo de substituição alcançado e é considerado o precursor 

imediato  de ambas as classes de taninos hidrolisáveis: galotaninos e elagitaninos.  

A adição de outros resíduos de galoil a esta molécula conduz à subclasse galotanino 

(Figura 1-E), enquanto que a oxidação de pentagaloilglucose proporciona 

elagitaninos, (Figura 1-F), (Simões et al.  2007) 
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Os taninos condensados são polímeros e oligômeros formados pela 

policondensação de unidades flavan-3-ol e flavan-3,4-diol e são também conhecidos 

como proantocianidina. (Simões et al.  2007). O monômero básico dos taninos 

condensados está representado na Figura 2 e estes são divididos baseados na 

presença ou ausência de hidroxila localizada na posição R1. (Schofield, et al.  2001) 

Os dímeros de procianidinas foram divididos em dois grupos: C30H24O12 (tipo A) e 

C30H26O12 (tipo B) e diferem pelo tipo de ligações que possuem. As procianidinas do 

tipo B são aquelas que possuem uma ligação entre o carbono C-4 da unidade 

“superior” e o carbono C-6 ou C-8 da unidade “inferior”, as representantes do grupo 

A possuem complementarmente uma ligação do tipo éter. Ligações entre unidades 

de taninos condensados são apresentadas na Figura 3 

 

Figura 1 Estruturas caracteristicas de taninos hidrolisáveis: (A) Ácido gálico; (B) Ácido 
hexadroxidifênico; (C) Ácido elágico; (D) pentagalloylglucose, a unidade básica dos taninos 
hidrolisáveis. (E)  2-O-digaloil-1,3,4,6-tetra-)-Galoil 1-β-D-glucopiranos e (F) tellimagradin II, o típico 
elagitanino. (Koleckar 2008) 

A 

B C 

D 

E F 
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R1 R3 Classe 

OH H Proantocianidina 

OH OH Prodelfinidina 

H H Profisetinidina 

H OH Prorobinetidina 

Figura 2: Estrutura da unidade de repetição básica em taninos condensados. Se R1 = R2 = OH, 
R3 = H, então a estrutura é que, para (-) - epicatequina. Os grupos de R1 e R3 para outros 
compostos são indicados na tabela ao lado. R2 = O-galoil nas galatos catequina. Adaptado de 
Schofield, et al.  2001 

Figura 3: Estrutura de modelo para um tanino condensado; Se R = H ou OH então a estrutura 
representa uma procianidina ou prodelfiinidina. A ligação 4-6 ligação representada pela linha 
pontilhada é uma ligação interflavona alternativa. A unidade terminal está na parte inferior de uma tal 
estrutura multi-unidade. Adaptado de Schofield, et al.  2001. 
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Algumas das ações biológicas atribuídas aos taninos são proteção vegetal 

contra patógenos e outros agentes agressores, e além da inibição da germinação 

dos esporos de fungos fitopatogênicos (Simões et al., 2007). As propriedades 

antibacterianas e antifúngicas tanto de taninos hidrolisáveis quanto de taninos 

condensados são atribuídas a três características comuns a esses grupos: 

a) Capacidade de formar complexos com outras macromoléculas incluindo, 

alcaloides, proteínas e polissacarídeos (Haslam, 1994);  

b) Capacidade de complexação com íons metálicos como cobre (Kraal, 2006) 

Zinco e Ferro (Karamac 2009, Okuda, 2005) 

c) atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres, onde ions 

metálicos foram reduzidos quando colocados em contato com taninos em 

temperatura ambiente (Okuda,2005) 

Loguercio et al.  (2005) utilizando extrato hidro-alcoólico a 10% (m/v) de 

folhas de Jambolão, ricos em taninos e saponinas, conseguiram 100% de inibição de 

crescimento de 17 cepas de bactérias tanto gram positivos quanto gram negativos. 

Latte et al.  (2000) avaliaram uma série de taninos hidrolisáveis e compostos 

relacionados sobre 15 espécies de fungos filamentosos, dermatófitos e leveduras e 

obtiveram resultados significativos para todos eles, em especial para Candida 

glabrata. Buzzini, (2008) descreveu efeitos de taninos hidrolisáveis sobre vírus 

(Herpes, HIV e Leucemia), bactérias (Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, 

Helicobacter pylori) e fungos (Candida albicans) observando principalmente inibição 

de enzimas e alterações da estrutura da membrana lipídica. 

Em relação ao combate de fungos fitopatogênicos, alguns trabalhos têm 

apresentado efeitos benéficos de taninos. Brownlee (1990) relata ação da 

procianidina sobre o fungo Crinipellis perniciosa (atualmente denominado 

Moniliophtora perniciosa) causador da doença conhecida como vassoura de bruxa. 

Os autores relatam que o extrato concentrado inibiu completamente a germinação 

do basidiósporo. Taninos condensados tem ação inibitória descrita contra  

Colletotrichum graminicola (Nicholson, et al. 1986) e Trichoderma viride (Arriet-

Escobar et al. 1982),e do ácido tânico demonstrando ação inibitória sobre o 

desenvolvimento de Penicillium sp.,  Merulius lacrymans (Chung, 1998) e Trametes 

hirsuta (Arora et al.  1984)  
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1.2.2 Flavonoides. 

 

Os flavonoides são substancias fenólicas isoladas de grande numero de 

espécies de plantas vasculares, e apresentam mais de 8.000 compostos diferentes 

conhecidos (Pieta, 2000). 

Diversas são as funções atribuídas aos flavonoides nas plantas, dentre elas: 

proteção de vegetais contra raios ultravioleta e visível, proteção contra insetos, 

fungos, vírus e bactérias, atração de animais com finalidade de polinização, 

antioxidantes, controle da ação de hormônios vegetais, agentes alelopáticos e 

inibidores de enzimas (Harborne. 1989; Harborne e Williams, 2000). 

Os flavonoides são formados nas plantas a partir dos aminoácidos aromáticos 

fenilalanina e tirosina, e pelo malonato, sua estrutura básica é constituída por um 

núcleo contendo 15 átomos dispostos em três anéis (C6-C3-C6), os quais são 

marcados A, B e C (Pieta, 2000) conforme indicado na Figura 4. As várias classes 

de flavonoides diferem ao nível de oxidação e de padrão de substituição do anel C, 

enquanto que os compostos individuais dentro de uma classe diferem no padrão de 

substituição dos anéis A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

Entre as várias classes de flavonoides, as mais conhecidas são: flavonas, 

flavanonas, isoflavonas, flavonóis, flavanonols, flavan-3-ols e antocianidinas. Outras 

classes de flavonoides incluem biflavonas, chalconas, auronas e cumarinas. Taninos 

hidrolizáveis, proantocianidinas (oligómeros de flavan-3-ol), cafeatos, e lignanas são 

todos os fenóis vegetais, e eles são geralmente classificados separadamente 

(Simões et. al  2007, Pieta, 2000). 

Muitas espécies de plantas ricas em flavonoides têm sido utilizadas como 

plantas medicinais, com funções principalmente de antioxidantes e neutralizadoras 

Figura 4: Estrutura básica de um flavonóide (Pieta, 2000). 
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de radicais livres, atividade antinflamatória, bactericida e antitumoral (Zhu et al.  

2004). 

Trabalho recente, desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa (Marques, 

2014) observou que os flavonoides quercetina e rutina, e o extrato etanólico de 

folhas de E. uniflora fonte desses compostos, apresentaram ação inibitória direta 

sobre o desenvolvimento de S. sclerotiorum, inibindo crescimento micelial e 

viabilidade de escleródios. Observou-se também que genes relacionados à defesa 

da planta foram diferencialmente expressos em plantas sadias de feijoeiro comum 

(Phaseolus vulgaris L.)  pré-tratadas com esses compostos. Foi observada ainda a 

diminuição da severidade da infecção causada por Sclerotinia sclerotiorum nas 

plantas pré-tratadas (Marques, 2014). 

Apesar de todas as propriedades atribuídas aos flavonoides, pouco se sabe 

sobre quais são os mecanismos de ação e alvos celulares específicos desses 

compostos. Dessa forma, justifica-se a busca de novos compostos bioativos com 

ação sobre fungos fitopatogênicos. 

 

1.3 Azadirachta indica (Meliaceae) 

 
 O Nim (Azadirachta indica) é uma árvore pertencente a família Meliaceae, 

ordem Rutales, originaria da índia e Paquistão e atualmente amplamente distribuída 

por diversas regiões tropicais do planeta (Paviani, 2010). Relatos da utilização das 

propriedades medicinais do Nim na sua região nativa datam de mais de 2000 anos 

atrás sendo considerada uma espécie extremamente versátil, onde praticamente 

todas as suas partes podem ser utilizadas (Biswas, 2002). 

 As árvores de Nim tem porte que pode chegar de 15 a 20 metros de altura, o 

caule pode chegar aos 80 cm de diâmetro. Possui madeira de coloração 

avermelhada, com cerne muito rico em tanino e sais inorgânicos de ferro, cálcio e 

potássio, que apresenta boa resistência a cupins e ao apodrecimento (Forim 2006) 

 Na Ásia as principais aplicações medicinais do Nim têm sido no tratamento de 

malária, diabetes, doenças de pele, doenças virais e bacterianas, além da utilização 

da preparação de xampus, cremes dentais, sabões medicinais, antissépticos, 

contraceptivos (espermicida), e até mesmo vermífugos (Mazoni, 2008). Também são 

descritas aplicações contra tuberculose, hanseníase e reumatismo (Forim 2006; 

Brasil 2010; Martinez, 2011). 
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 O Nim teve ação comprovada para mais de 400 espécies diferentes de 

insetos, das quais pelo menos 100 são encontradas no Brasil (Fazolin, 2002; Forim, 

2006; Gomes Carneiro, 2011), os compostos presentes na planta atuam de diversas 

maneiras no ciclo de desenvolvimento dos insetos sendo possível observar uma 

forte relação dose-resposta (Martinez, 2011).  

De acordo com Brasil (2010) já foram identificados mais de 135 compostos 

em diversas partes da planta, esses compostos são classificados como: 

isoprenoides e não-isoprenoides. Os isoprenoides, ou terpenoides são todos os 

compostos que contêm unidades repetidas de cinco carbonos, também conhecidas 

por isoprenos. (Simões et al.  2007). Os terpenoides incluem os diterpenoides e 

triterpenoides, que contêm as protomeliacinas e os limonoides (azadirona, gedunina, 

vilasinina e seus derivados, e as C-secomeliacinas como a nimbina, salamina e 

azadiractina) (Biswas, 2002; Oliveira, et.al. 2009). Os compostos não isoprenoides 

abrangem as proteínas, carboidratos, compostos sulfurosos, polifenólicos 

(flavonoides e seus glicosídeos), taninos e compostos alifáticos (Biswas et al. 2002). 

Brasil (2010) e Forim (2006) descrevem algumas características que fazem do 

Nim uma espécie promissora com relação a sua utilização no controle de 

fitopatógenos: primeiramente o grande número de compostos presentes dificulta a 

aquisição de resistência pelas pragas; boa parte dos compostos é solúvel em água o 

que os torna fáceis de extrair, e com um custo acessível; os compostos não 

costumam ser tóxicos para plantas e nem mamíferos, o que os torna seguros ao 

homem e ao meio ambiente, além disso, o grande porte e a variedade de partes da 

planta que podem ser utilizadas como fonte de moléculas de interesse, permite a 

utilização sem a necessidade de destruição da planta. 

Atualmente vários estudos têm sido feitos sobre a aplicação de compostos 

naturais obtidos de plantas de Nim, no combate a vírus (SaiRam et al, 2000); 

bactérias (Ahmad & Beg 2001; Ravva e Korn, 2015),  fungos (Natarajan et. al, 2003; 

SaiRam et al.  2000), insetos (Oliveira, et al.  2009) e outros agentes causadores de 

doenças em plantas (Mourão et al.  2004) e animais (Srivastava, 2008; De Souza 

Chagas et al. 2007).  

O Nim tem sido testado no combate a fungos fitopatógenos, demonstrando 

eficiência em algumas espécies dos gêneros Sclerotinia, Fusarium, Rhizoctonia e 

Sclerotium (Brasil, 2010). O óleo dessa planta apresentou inibição na germinação de 

esporos de Phakopsora pachyhizi causador da ferrugem asiática (Médice et al. 
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2007). Dessa forma, o Nim se torna uma espécie com boa possibilidade de 

fornecimento de moléculas bioativas úteis no combate a fungos fitopatógenos, e na 

indução de resistência em plantas (Martinez SS, 2011) 

O composto mais estudado no Nim é a azadiractina, extensamente descrito 

como um eficaz inseticida (Forim, 2006). A rota de síntese de Azadiractina é muito 

complexa não sendo uma alternativa viável para a produção comercial, sendo assim 

se faz necessário desenvolver métodos eficientes de extração de compostos da 

planta (Mazoni, 2008). De acordo com Biswas et al.  (2002), alguns dos compostos 

bioativos encontrados no Nim (Figura 5) já tiveram suas atividades biológicas 

antimicrobiana descritas, como antifúngicos: Nibidina (Murthy, 1958), Gedunina 

Figura 5: Estrutura de compostos bioativos presentes no Nim (Biswas, et al. 2002). 
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(Sundarasivarao 1977), Trissulfeto e tetrassulfeto cíclicos (Pant, 1986); e 

antibacterianos: Nimbolide (Rochanakij et.al. 1985; Khalid et al. 1989, Faroqui et al. 

2014), Mahmoodin (Siddiqui et al. 1992), Margolone e seus derivados (Ara et al.  

1989) 

   

1.4  Modelo de Estudo: Feijoeiro 
 

A família das leguminosas ocupa o segundo lugar entre as lavouras mais 

importantes como fonte de alimento humano depois de cereais e, além disso, 

fornece dezenas de outros produtos, incluindo forragens e madeira como matéria 

prima, valioso óleo vegetal, bio-combustíveis, importantes medicamentos e até 

mesmo venenos (Varshney et al., 2009). Dentro da família das leguminosas, o feijão 

comum (Phaseolus vulgaris L.) é a cultura mais importante para o consumo direto e 

o terceiro na produção global após a soja (Glycine max L.) e amendoim (Arachis 

hypogea L.). O feijão fornece 15% da proteína e 30% da necessidade calórica para a 

população mundial, e representa 50% do grão de legumes consumidos em todo o 

mundo (Varsheny et al., 2009). 

O Brasil é atualmente o maior produtor de feijão comum, a produção estimada 

para a safra 2015/2016 é de 3.316.000 toneladas, com uma produtividade média de 

1.132 kg/ha (CONAB,2015). O feijão constitui o alimento proteico básico da dieta do 

brasileiro, para atender essa demanda, o feijão comum é plantado durante todo o 

ano, nos mais variados sistemas de cultivo.  

 O cultivo do feijão no inverno, sob irrigação, em especial com o uso de pivô 

central, gera condições favoráveis para o desenvolvimento de doenças como, por 

exemplo, o mofo branco. Esta doença é uma das mais destrutivas do feijão comum, 

capaz de causar 100% de perdas na sua produção (Lobo Júnior et al., 2009). A 

doença é causada pelo fungo habitante de solo Sclerotinia sclerotiorum Lib (De 

Bary), registrado pela primeira vez no Brasil em 1920 (Lobo Júnior et al., 2009).  

 

1.5 Sclerotinia sclerotiorum 

 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary pertence ao filo Ascomycota, ordem 

Helotilales, família Sclerotineacea, gênero Scleorotinia. É um fungo de solo que 

ataca cerca de 75 famílias, 278 gêneros e 408 espécies ou variedades de plantas, 
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sendo a maioria plantas herbáceas da subclasse dicotiledônea (família 

Angiosperma) e de grande importância econômica (Bolond & Hall, 1994). 

Este fungo sobrevive principalmente na forma de escleródios, que são 

estruturas compactas, melanizadas, podendo sobreviver por longos períodos de 

tempo sob condições adversas. Essas propriedades são essenciais para a 

sobrevivência, propagação e difusão do fungo, já que encontrando condições 

favoráveis como alta umidade e temperatura baixa os escleródios poderão dar início 

à germinação. O enorme potencial reprodutivo, juntamente com a capacidade de 

sobrevivência em longo prazo faz dos escleródios componentes centrais na 

epidemiologia de S. sclerotiorum. Escleródios podem germinar carpogenicamente ou 

miceliogenicamente, dependendo das condições ambientais, resultando em duas 

distintas categorias de doenças. No ciclo de vida de S. sclerotiorum (Figura 6) pode 

ser observada a importância destes mecanismos no processo inicial de 

patogenicidade deste fungo. A forma miceliogênica produz hifas que podem atacar 

diretamente os tecidos das plantas. A forma carpogênica produz apotécios e, 

Figura 6: Esquema do ciclo de vida de Sclerotinia sclerotiorum. São mostradas as fases 
carpogênicas e miceliogênicas de propagação. Fonte: www.potatodiseases.org. 



13 
 

posteriormente, ascósporos aéreos que infectam partes de plantas hospedeiras 

(Bardin e Huang, 2001).  

A podridão por Sclerotinia geralmente é um problema sério em cultura de 

feijoeiro irrigada via pivô-central e nas épocas mais frias do ano (Napoleão et al. 

2005). O controle químico é difícil de ser feito devido à dificuldade de se atingir o 

sítio de infecção, pois este fica encoberto pelo dossel da cultura. 

 

1.6 Indução de Resistência 

 
As plantas, assim como todos os seres vivos vivem em um ambiente complexo 

onde estão sujeitas a fatores que interferem no seu desenvolvimento. Caraterísticas 

do solo, disponibilidade hídrica e temperatura são alguns dos fatores abióticos que 

estão diretamente relacionados ao bom desenvolvimento vegetal (Paviani 2010). 

Mas as plantas também estão sujeitas a ação de agentes bióticos, como fungos, 

bactérias, vírus e animais: nematoides, insetos, moluscos e diversos vertebrados, 

principalmente aves e mamíferos (Romeu et al.  2014). 

As relações entre plantas e microrganismos podem ser tanto benéficas (e até 

mesmo essenciais) quanto prejudiciais. O contato entre as plantas e os organismos 

patogênicos, ou mesmo com organismos não patogênicos como algumas 

rizobactérias e fungos podem levar a planta a produção de mecanismos de defesa 

(Van Dam 2009).As moléculas responsáveis por essas respostas, e pela produção 

de fitoalexinas são conhecidas coletivamente como elicitores (Hammershmidt 1999) 

A indução de resistência está relacionada a ativação do sistema de defesa da 

planta, em resposta a um tratamento com agentes bióticos ou abióticos (Cavalcanti, 

et al.  2005). Os mecanismos de defesa latentes nas plantas se referem às defesas 

bioquímicas (proteínas relacionadas a patogênese) e estruturais, como lignina, 

camada de cortiça, camada de abscisão, tilose, deposição de gel, cristais de 

hesperidinas, pós formados (Stangarlin et al.  2011)  

Os mecanismos resistência sistêmica podem ser divididos em resistência 

sistêmica induzida (RSI) e resistência sistêmica adquirida (RSA) (Durrant e Dong 

2004, Kessmann 1994)  

A RSA é geralmente induzida por microrganismos patogênicos e tem o Ácido 

Salicílico como o seu principal sinalizador; envolve o acúmulo de proteínas 

relacionadas a patogênese (Kuhn 2007 ; Barros et al. 2010). Já a RSI tem como 
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principais sinalizadores o Ácido Jasmônico e o Etileno e é independente do Ácido 

Salicílico (Kuhn 2007), nela não há acumulo de proteínas relacionadas a patogênese 

e o agente indutor normalmente é um microrganismo não-patogênico normalmente 

rizobactérias (Barros et al. 2010). 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar o potencial de compostos obtidos da planta Eugenia uniflora como 

regulador do desenvolvimento de Sclerotinia sclerotiorum tendo como modelo de 

estudo plantas de feijoeiro além de esclarecer os mecanismos estruturais envolvidos 

na interação planta-patógeno visando a prospecção de moléculas bioativas de 

interesse econômico e biotecnológico. 

 

Metas: 

1. Obter as frações de interesse a partir de folhas de Eugenia uniflora e 

Azadirachta indica. 

1.1. Obter a partir das folhas de Eugenia uniflora, fração aquosa com alta 

concentração de taninos, por extração direcionada a taninos.  

1.2. Avaliar a atividade dos compostos presentes na fração acetato obtida 

simultaneamente na extração direcionada a taninos. 

1.3.  Obter a partir de folhas de Azadirachta indica, extrato etanólico bruto, e 

subsequente fracionamento com solventes de polaridade crescente: 

Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila.  

2. Estabelecer bioensaios para avaliação das diferentes frações, sobre o 

crescimento micelial e viabilidade do escleródio do fungo S. sclerotiorum:  

2.1.Determinação da concentração inibitória mínima (MIC). 

2.2. Análise da estrutura da hifa através de microscopia transmissão (MET). 

2.3.Determinar a ação na esclerogênese: 

 Número de escleródios formados; 

 Viabilidade dos escleródios após tratamento;  

3. Estabelecer bioensaios para interação planta-fungo. 

4. Avaliar o nível de resistência induzida em plantas de feijoeiro com as diferentes 

frações (elicitores). 

4.1. Avaliar o efeito das frações em estudo como elicitores de resistência 

sobre o desenvolvimento da lesão causada por S. sclerotiorum em plantas de 

feijoeiro; 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Obtenção de fração aquosa direcionada a taninos e fração acetato de 
folhas de Eugenia uniflora. 

 

3.1.1 Coleta de Material de Eugenia uniflora 

 

As folhas de Eugenia uniflora L. foram coletadas na cidade de Goiânia, Goiás, 

Brasil, que está localizada a 16 º 28'60” S e 49 º 17’70" W, a uma altitude de 823 m 

acima do nível do mar, de fevereiro a abril de 2014, e a identificação realizada pelo 

Dr Heleno Dias Ferreira, de acordo com uma amostra autêntica depositada no 

Herbário da Universidade Federal de Goiás, sob registro UFG/29859. As folhas 

foram dessecadas a 40°C, em estufa com ventilação forçada (Fabbe-Prima), e 

trituradas em moinho de facas Willye (Tecnal) até a forma de pó. O pó obtido foi 

identificado e acondicionado sob refrigeração em temperatura de -18 °C. 

3.1.2. Obtenção de fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e fração 
acetato (Fac) 

 

O material previamente pulverizado (600 g) foi submetido a extração com 

água/acetona na proporção de 1:1 em agitador mecânico por três horas. Após o 

material ser filtrado, foram realizadas extrações liquido-liquido utilizando acetato de 

etila e éter etílico. Dessa forma foram obtidas 3 frações: fração éter, fração acetato e 

fração FaqCT. A fração éter não foi utilizada nos testes, somente as frações FaqCT 

e Fac conforme descrito na Figura 7. 
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3.2 Obtenção e fracionamento de Extrato Etanólico de folhas de Azadirachta 

indica. 

 

3.2.1 Coleta de Material de Azadirachta indica. 

 

As folhas e frutos de Azadirachta indica foram coletadas no bosque de Nim, 

localizada a 16°30'26"S 49°16'58"W, na área pertencente a Embrapa Arroz e Feijão 

na cidade de Santo Antônio de Goiás, Brasil, a uma altitude de 766 m acima do nível 

do mar, de outubro a novembro de 2014. A identificação realizada de acordo com 

uma amostra autêntica depositada no herbário do Departamento de Botânica da 

Universidade Federal de Goiás. As folhas foram desinfetadas em hipoclorito 1% por 

10 min e em seguida lavadas em água destilada por 3 vezes consecutivas. Após a 

higienização, foram dessecadas a 40°C, em estufa com ventilação forçada (Fabbe-

Prima), e trituradas em moinho de facas Willye (Tecnal) até a forma de pó. O pó 

obtido foi identificado e acondicionado sob refrigeração em temperatura de -18 °C 

até o momento do uso. Os frutos maduros foram separados dos galhos e ramos, 

Figura 7: Esquema do fracionamento para obtenção das frações Tanino (FaqCT) e acetato (Fac) a 
partir de folhas de Eugenia uniflora. Adaptado de: De Sá, S.( 2014) 
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higienizados da mesma maneira descrita para as folhas de Nim, secos a 

temperatura ambiente sobre papel absorvente e acondicionados sob refrigeração - 

18 ° C até o momento do uso. 

 

3.2.2 Obtenção do Extrato Etanólico Bruto (EEB). 

 

O material previamente pulverizado (400g) foi submetido ao processo de 

maceração a frio por nove dias, a cada três dias o material era filtrado em papel de 

filtro e um novo volume de extrator era adicionado ao material vegetal. O líquido 

extrator utilizado foi etanol 95% PA na proporção de 1:5 e o material sofria agitação 

ocasional. O extrato obtido foi concentrado em evaporador rotativo a temperatura de 

40ºC (Ferri, 1996). O processo de extração e fracionamento encontra-se detalhado 

na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de preparação de Extrato Etanólico de folhas de Azadirachta indica e fracionamento para 
obtenção das frações hexano, diclorometano e acetato de etila. 
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3.2.3 Fracionamento do Extrato Etanólico. 

 

Pesou-se 50 g de EEB e realizou-se a dissolução deste em metanol/água, na 

proporção de 7:3. Esta mistura foi submetida a partições sucessivas (3 x 100 mL de 

solvente), com os solventes de polaridade crescente (hexano, diclorometano, 

acetato de etila) de modo a se obter: fração hexano, fração diclorometano, fração 

acetato de etila e fração aquosa (Ferri, 1996). 

 

3.3. Atividade Antifúngica 

 

3.3.1 O patógeno Sclerotinia sclerotiorum 

 

O fungo S. sclerotiorum, linhagem SPS isolado de plantas de feijoeiro, 

caracterizado e armazenado no Laboratório de Biologia Molecular de Fungos 

Filamentosos da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi utilizado nos 

experimentos.  

 

3.3.2 Avaliação do efeito da fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e 

fração acetato (Fac) do extrato de folhas de Eugenia uniflora, e de frações de 

extrato etanólico de Azadirachta indica sobre o crescimento micelial, 

desenvolvimento e viabilidade dos escleródios de Sclerotinia sclerotiorum. 

 

Os compostos presentes nas frações FaqCT e Fac do extrato de folhas de 

Eugenia uniflora, e nas frações Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila do extrato 

etanólico de folhas de Azadirachta indica foram utilizados para avaliar o efeito sobre 

o crescimento micelial do fungo Sclerotinia sclerotiorum. O fungo foi cultivado em 

meio BDA comercial da marca NEOGEN® (Numero do catálogo 7149: 4 g de 

infusão de batata, 20 g de dextrose, 15 g de ágar por litro), a 20 ˚C por quatro dias. 

Plugs de 7 mm de diâmetro desta cultura foram inoculados em meio BDA 

enriquecido com 50, 400, 800, 1200 e 1600 µg/mL de cada uma das frações. As 

frações foram diluídas em DMSO antes de serem incorporadas ao meio de cultura, 

em volume constante para todas as concentrações, não excedendo 1% do volume 

total. O controle foi feito usando o meio BDA acrescido da mesma concentração de 

DMSO dos tratamentos. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente 
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casualizado, com 26 tratamentos sendo: cinco compostos (Fração Aquosa 

Concentrada de Taninos e Acetato de Etila de folhas de Eugenia uniflora e Fração 

Hexano, Diclorometano e Acetado de Etila de extrato etanólico de folhas de 

Azadirachta indica), em cinco concentrações diferentes (50, 400, 800, 1200 e 1600 

µg/mL) de cada uma das frações testadas, e o grupo controle. Cada um dos 

tratamentos era formado por três repetições. As placas foram incubadas a 20 °C em 

estufa BOD e o crescimento micelial foi avaliado por meio de medições diárias do 

diâmetro das colônias. O resultado final foi dado pela média de duas medidas 

diametralmente opostas em direções ortogonais com 24, 48 e 72 horas após o 

inoculo (hai). O percentual de inibição foi calculado em relação ao fungo crescido em 

meio Batata Dextrose Ágar (BDA) acrescido de DMSO puro. 

Para a avaliação do efeito das frações testadas sobre a produção de 

escleródios, as mesmas placas que tiveram o crescimento micelial acompanhado até 

72 hai, tiveram seus escleródios contados, pesados e medidos aos 14 dias após o 

inóculo. Os escleródios coletados passaram por processo de assepsia e foram 

plaqueados em meio BDA para avaliação de viabilidade. O processo de assepsia 

consistiu em: 3 minutos em álcool 70 %, 3 minutos em hipoclorito 50 % e foram 

lavados em água destilada duas vezes) e após secarem foram colocados em meio 

BDA e incubados em estufa BOD a 20 °C. Escleródios provenientes de placas 

contendo apenas o meio BDA foram utilizados como controle do experimento.  

Os testes foram feitos em triplicata experimental, com delineamento 

inteiramente casualizado e as medidas de crescimento foram realizadas diariamente 

quando o crescimento radial foi mensurado em direções ortogonais 

O experimento foi realizado em triplicata e o percentual de inibição foi 

calculado em relação ao controle tanto para crescimento micelial, quanto para a 

produção de escleródios.  

 

3.3.3 Análise da estrutura da hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada com 

fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e fração acetato (Fac) do 

extrato de folhas de Eugenia uniflora, e frações Hexano (FH) e Diclorometano 

(FDCM) do extrato etanólico de folhas de Azadirachta indica através de 

Microscopia de Luz e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
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Para avaliação da estrutura da hifa e desenvolvimento dos escleródios as 

placas utilizadas nas avaliações da eficácia das frações foram fotografadas com 2 e 

14 dai em estereomicroscópio Leica EZ4D equipado com câmera digital ICC50 e 

programa de captura de imagem LAD EZ versão 1.8.1. 

Para a análise das hifas por microscopia de transmissão, amostras do fungo 

foram cultivadas em placas de meio BDA enriquecido com FaqCT e Fac de folhas de 

E. uniflora e as frações FH e FDCM do extrato etanólico de folhas de A. indica nas 

concentrações de 10, 100, 400 e 1200 µg/mL respectivamente; 48 horas após o 

inóculo fúngico, foram retiradas amostras de 7 mm² do patógeno S. sclerotiorum que 

foram fixadas por um período de 10 horas à temperatura ambiente em 2,5 % 

glutaraldeido e solução de ácido pícrico 0,2% em tampão Millonig’s pH 7.3. As 

amostras foram lavadas duas vezes no mesmo tampão e pós-fixadas por 2 horas 

em tetróxido de ósmio 1 % diluído em tampão Millonig’s pH 7.3 e lavadas no mesmo 

tampão por 5 minutos. A desidratação das amostras foi feita em uma série de 

acetona graduada (30 %, 50 %, 70 %, 95 %, 95 % com duração de 15 minutos para 

cada diluição de acetona, seguida por três vezes de 10 minutos em acetona 100%) e 

incorporada em resina araldite. Os blocos obtidos foram cortados com uma navalha 

de diamante em cortes ultrafinos de cerca de 60 nm. Esses cortes ultrafinos foram 

contrastados com acetato de uranila 2 % seguido por citrato de chumbo 2 % por 10 

minutos em cada etapa. As amostras foram examinadas e as imagens digitais 

capturadas utilizando Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET), Jeol, JEM 

2100, equipado com EDS, Thermo scientific do laboratório Multiusuário de 

Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da UFG. O teste foi realizado em triplicata. 

 
3.4 Bioensaios para a determinação da severidade da doença causada pelo 

fungo S. sclerotiorum em plântulas de feijoeiro. 

 

3.4.1 Material vegetal  

 

Plantas de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), cultivar pérola (BRS) 

foram cultivadas em casa de vegetação, em vasos plásticos contendo 5 kg de solo 

adubado com NPK (3-18-25), essa cultivar apresenta susceptibilidade à infecção por 

Sclerotinia sclerotiorum. As plantas foram cultivadas em condições de luz natural, 

fotoperíodo de 14h/10h luz/escuro; com temperatura de 26±10°C e sendo irrigadas 
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duas vezes por dia através do sistema automatizado de irrigação e cultivadas pelo 

período de 10 dias após a emergência (dae) até o momento dos experimentos. 

 

3.4.2 Teste de folhas destacadas. 

 

Folhas destacadas de plantas cultivadas conforme o item 3.4.1 foram 

coletadas 10 dias após a emergência (dae) e colocadas em placas de Petri estéreis 

contendo papel de filtro autoclavado e água para manter a umidade.  As folhas 

foram tratadas com FaqCT e Fac de folhas de Eugenia uniflora e Frações Hexano, 

Diclorometano de extrato etanólico de folhas de A. indica   nas concentrações 10, 

50, 100 µg/mL preparadas em 100 µL de DMSO (Sigma-Aldrich St. Louis, MO, 

EUA). Foi adicionado a cada amostra 400 µL de água destilada estéril, constituindo 

um volume final de 500 µL que foram aspergidos em cada folha até o gotejamento. 

As folhas foram incubadas por 24 horas, antes de receberem o inoculo fúngico, á 

temperatura de 20 °C, umidade de 90% e fotoperíodo de 12 horas. O grupo controle 

foi formado por folhas que receberam aspersão de solução constituída por 400 µl de 

água destilada e 100 µl de DMSO. O inóculo era constituído por discos de 7 mm de 

diâmetro de micélio de fungo crescido em meio BDA por 4 dias, disposto na região 

central da face superior da folha. As amostras foram acondicionadas nas mesmas 

condições de incubação do tratamento para avaliação do progresso da lesão com 

24, 48 e 72 horas após o inoculo. Os testes foram feitos em triplicata. 

 

3.4.3.Teste em planta  

 

Plantas de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) cultivar Pérola (BRS) foram 

cultivadas para avaliação de indução de resistência. Para isso cinco sementes foram 

semeadas por vasos plásticos contendo 5 kg de solo adubado com NPK (3-18-25), 

sendo mantidas 3 plantas aos 10 dias, após a emergência. As plantas foram 

cultivadas em condições de luz natural, fotoperíodo de 14 h/10 h luz/escuro; com 

temperatura de 26±10 °C e foram irrigadas duas vezes por dia através do sistema 

automatizado de irrigação. O delineamento experimental foi feito em blocos 

casualizados, onde cada um dos três blocos constituía uma repetição. Foram 

avaliados quatro tratamentos: FaqCT (100 µg/mL), Fac (100 µg/mL), o indutor de 

resistência sistêmica comercial Bion® (Syngenta) na concentração recomendada 
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pelo fabricante de 50 mg i.a. L-1 e o controle que recebeu apenas água por 

aspersão.  

O composto comercial Bion® (Syngenta) foi utilizado como controle positivo 

desse experimento por se tratar de um análogo do Ácido Salicílico, amplamente 

utilizado com ativador de resistência sistêmica adquirida (SAR) e têm possibilitado a 

proteção em condições de campo contra um amplo espectro de doenças de diversas 

culturas (Da Rocha et al. 2007) 

Foram avaliadas duas condições (plantas tratadas com o elicitor, e plantas 

tratadas e inoculadas 24 hrs após o tratamento) e quatro tempos de coleta: 12, 24, 

48 e 72 hai. Cada tratamento foi constituído por aspersão no primeiro par de folhas 

da planta de 2000 µL do composto na concentração citada até o gotejamento. A 

inoculação desafiadora constituiu-se de discos de 7 mm de diâmetro da cultura do 

fungo crescido em meio BDA por 4 dias foram inoculadas na axila do primeiro par de 

folhas. Após o inoculo, as plantas foram mantidas em casa de vegetação sob 

condição umidade relativa de 90% por 24 horas. E a medida do diâmetro das lesões 

foram mensuradas com o auxilio de paquímetro digital, com 12, 24, 48 e 72 hai.  

 

3.5 Análise Estatística 

 

Para a análise dos dados foi utilizado a análise de variância (ANOVA) pelo 

teste de Tukey a nível de 1% de probabilidade utilizando o software estatístico 

ASSISTAT (2010) versão 7.6 beta.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CAPITULO 1: FaqCT e Fac de Folhas de Eugenia uniflora e seus efeitos 

sobre o mofo branco causado por Sclerotinia sclerotiorum em plantas de 

feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) 

 

4.1.1 Resultados: 

 

.4.1.1.1 Avaliação do efeito da fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e 

fração acetato (Fac) do extrato de folhas de Eugenia uniflora, sobre o 

crescimento micelial, desenvolvimento e viabilidade dos escleródios de 

Sclerotinia sclerotiorum. 

 

As frações FaqCT e Fac extraídas de folhas de Eugenia uniflora foram 

utilizadas para avaliar a atividade antifúngica sobre Sclerotinia sclerotiorum. Para os 

dois compostos foi observado uma maior inibição de crescimento micelial do fungo 

com 24 hai quando comparado 48 hai, os valores médios de crescimento dos 

tratamentos se encontram na Tabela 1. O percentual de inibição pela FaqCT variou 

entre 25 % e 65 % com 24 hai, e 7,5 % e 27 % com 48 hai. Para a Fac a variação foi 

entre 44,6 % a 76,7 % e 15,8 % a 35,7 % com 24 e 48 hai respectivamente, esses 

dados são apresentados graficamente na Figura 9. 

Tabela 1: Efeito das frações FaqCT e Fac de folhas de Eugenia uniflora sobre o 
crescimento radial de micélio de Sclerotinia sclerotiorum 
 

Concentração 
24 hrs 48 hrs 

Média (mm) D.P. % de inibição1 Média (mm) D.P. % de inibição1 

Controle 9.25 0.00 - 33.25 2.83 - 

FaqCT 1600 µg/mL 6.88 1.59 13.51 30.75 2.12 3.01 

FaqCT 1200 µg/mL 6.63 0.88 21.62 31.38 0.88 3.76 

FaqCT 800 µg/mL 5.00 0.71 40.54 29.00 0.71 11.28 

FaqCT 400 µg/mL 3.38 2.30 45.95 24.13 4.77 17.29 

FaqCT 50 µg/mL 3.50 0.35 59.46 25.38 1.24 26.32 

Fac 1600 µg/mL 4.88 0.53 51.35 24.00 0.35 28.57 

Fac 1200 µg/mL 5.13 0.53 40.54 24.38 0.88 24.81 

Fac 800 µg/mL 4.38 0.18 51.35 25.00 0.35 25.56 

Fac 400 µg/mL 4.50 0.00 51.35 28.00 0.35 16.54 

Fac 50 µg/mL 2.25 0.35 78.38 21.38 0.18 35.34 

1 Percentual de inibição quando comparado ao crescimento médio do grupo controle. 
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Figura 9: Efeito das frações FaqCT (A) e Fac (B)  de folhas de Eugenia uniflora sobre o 
crescimento radial de micélio de Sclerotinia sclerotiorum. Os percentuais de inibição são dados em 
comparação a amostra controle. As diferentes letras sobre as barras indicam diferenças significativas a 
1% de probabilidade (p< 0,01) para Fac, e 5% de probabilidade (p<0.05) para FaqCT. 
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Os dados mostram que a inibição do crescimento foi negativamente 

relacionada com o aumento da concentração de FaqCT sendo essa relação ajustada 

ao modelo linear de regressão para os pontos de 24 hai mas não para 48 hai. 

(Figura 10-A) Para Fac observamos uma inibição de crescimento significativa em 

relação ao controle, mas não houve uma correlação entre o percentual de inibição e 

a concentração do composto. (Figura 10-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para a avaliação de produção de escleródios, aos 15 dias após o inóculo 

essas estruturas foram quantificadas, mensuradas e pesadas, a partir das mesmas 

placas onde foi feito o acompanhamento do crescimento micelial(Tabela 2).  

 
Tabela 2: Variações na Esclerogênese amostras tratadas com FaqCT e Fac de folhas de E. 
uniflora. 

Amostras 
Número de escleródios por placa Massa de Escleródios por placa Massa Média Por Escleródio 

Média  D.P %a Inibição(%)b Média (g) D.P %a Inibição (%)b Médiac  D.P. %a Inibição(%)b 

Controle 29.00 15.56 
  

0.43 0.11 
  

0.01854 0.014 
  

FaqCT 1600 µg/mL 23.00 2.83 79.31 20.69 0.37 0.18 84.88 15.12 0.01647 0.010 88.81 11.19 

FaqCT 1200 µg/mL 23.50 4.95 81.03 18.97 0.37 0.10 86.05 13.95 0.01565 0.001 84.39 15.61 

FaqCT 800 µg/mL 26.00 5.66 89.66 10.34 0.47 0.13 109.30 -9.30 0.01906 0.009 102.80 -2.80 

FaqCT 400 µg/mL 24.00 4.24 82.76 17.24 0.35 0.05 80.23 19.77 0.01479 0.005 79.76 20.24 

FaqCT 50 µg/mL 23.00 11.31 79.31 20.69 0.30 0.07 69.77 30.23 0.01398 0.004 75.39 24.61 

Fac 1600 µg/mL 18.50 2.12 63.79 36.21 0.33 0.04 76.74 23.26 0.01782 0.000 96.13 3.87 

Fac 1200 µg/mL 20.00 2.83 68.97 31.03 0.35 0.01 81.40 18.60 0.01773 0.003 95.61 4.39 

Fac 800 µg/mL 21.00 0.00 72.41 27.59 0.33 0.02 75.58 24.42 0.01548 0.001 83.47 16.53 

Fac 400 µg/mL 25.50 0.71 87.93 12.07 0.32 0.01 74.42 25.58 0.01255 0.000 67.66 32.34 

Fac 50 µg/mL 27.00 1.41 93.10 6.90 0.29 0.01 67.44 32.56 0.01074 0.000 57.93 42.07 

Figura 10: Efeito das frações FaqCT (A) e Fac (B)  de folhas de Eugenia uniflora sobre o crescimento radial de 
micélio de Sclerotinia sclerotiorum. 

apercentual de crescimento, considerando o crescimento do grupo controle como 100%. bpercentual de 
inibição de crescimento em relação ao controle. c valor médio dado em gramas por escleródio. 
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Com relação ao número total de escleródios por placa, houve uma redução 

numérica para todos os compostos como é possível observar na Figura 11-A. Nota-

se que para a Fac, a diminuição do número de escleródios por placa foi diretamente 

proporcional ao aumento da concentração do composto. 

A avaliação da massa total de escleródios por placa demonstrou uma redução 

para FaqCT e Fac em todas as concentrações testadas, com exceção apenas da 

concentração de 800 µg/mL de FaqCT que teve massa total de escleródios 9% 

maior que o controle (Figura 11 - B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Efeitos das FaqCT e Fac sobre o crescimento e desenvolvimento de escleródios. (A) Variação 
% do número de escleródios por placa; (B) Variação % da massa total de escleródios por placa; (C) Variação % 
do tamanho médio de cada escleródio e (D) Distribuição de escleródios por placas nas concentrações testadas 
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Finalmente ao avaliar o tamanho médio de cada escleródio produzido em 

placas tratadas com FaqCT e Fac foi possível observar um significativo decréscimo 

no tamanho médio de cada um dos escleródios P ≤ 0.5 (Figura 11-C). 

A avaliação morfológica dos escleródios (Figura 11) refletiu os dados 

analisados. Os esclerócios produzidos em placas enriquecidas com FaqCT e Fac 

apresentaram tamanho médio menor que os escleródios produzidos em placas sem 

os compostos. Os menores escleródios foram os das placas contendo Fac 50 

µg/mL, eles também não apresentaram exsudatos aos 14 dai, diferentemente das 

placas controle e com FaqCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Aspecto dos escleródios aos 14 dias após o inóculo, produzidos em placas 
com suplementadas com FaqCT e Fac de folhas de E. uniflora. Controle (A e B), Fac 50 
µg/mL (C e D), FaqCT 50µg/mL (E e F). Barra de escala corresponde a 2 mm. 
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Escleródios cultivados em placas enriquecidas com os compostos testados 

foram desinfetados e colocados em placas contendo meio BDA. As concentrações 

selecionadas para avaliação de viabilidade foram aquelas que apresentaram um 

maior percentual de inibição do crescimento radial de micélio, dessa forma as 

concentrações selecionadas para FaqCT e Fac das folhas de E. uniflora foram: 50, 

400 e 800 µg/mL;  

O crescimento foi acompanhado até que o micélio alcançasse a borda da 

placa. O crescimento foi mensurado com 24, 48, 72 e 96 hai e comparado com o 

desenvolvimento de escleródios cultivados em placas que continham apenas o meio 

BDA sem os compostos (Tabela 3).  

Tabela 3: Crescimento de hifas de S. sclerotiorum, a partir de escleródios 
produzidos em placas enriquecidas com frações de E. uniflora 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1Desvio Padrão. 2Percentual de crescimento quando comparado ao valor médio do grupo controle. 

 

Os resultados indicam que, enquanto o escleródio formado em placa sem a 

adição das frações testadas começava a germinação miceliogênica ao final das 48 

hai, apenas parte dos escleródios de placas contendo FaqCT e Fac iniciavam a 

germinação com 72 horas, e ainda assim com um baixo percentual de crescimento 

em relação ao controle (13 a 15%) como visto na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fração 
72 horas 96 horas  

Média (mm) D.P.1 %2 Média (mm) D.P.1 %2 

Controle 14.75 2.22 100.00 35.50 2.38 100.00 

FaqCT - 800 µg/mL 0.00 0.00 0.00 17.00 1.41 47.89 

FaqCT - 400 µg/mL 2.25 0.50 15.25 15.25 0.50 42.96 

FaqCT - 50 µg/mL 1.75 0.96 11.86 15.25 2.99 42.96 

Fac - 800 µg/mL 2.00 0.00 13.56 16.00 1.41 45.07 

Fac - 400 µg/mL 0.00 0.00 0.00 8.75 0.96 24.65 

Fac - 50 µg/mL 0.00 0.00 0.00 12.00 0.82 33.80 
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4.1.1.2 Análise da estrutura da hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada com 

fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e fração acetato (Fac) do 

extrato de folhas de Eugenia uniflora, através de Microscopia de Luz e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 
Em relação à morfologia das hifas do fungo (Figura 14) avaliadas através de 

microscopia de luz foi possível notar uma visível diferença morfológica entre as 

amostras controle (Figura 14-A e Figura 14-B) e as amostras tratadas (Figura 14-C a 

Figura 14-F); nota-se uma alteração nas regularidade da parede celular das hifas, 

em relação ao controle, bem como uma diferença na densidade das hifas. 

A análise das hifas de S. sclerotiorum tratadas com frações de Eugenia 

uniflora demonstraram alterações morfológicas tanto para FaqCT (Figura 15) como 

para Fac (Figura 16). Observa-se que amostra controle (Figura 15 – A e B) 

apresenta vacúolos ocupando boa parte do citoplasma, o citoplasma tem aspecto 

homogêneo; a parede celular também apresenta um aspecto regular. Nas amostras 

tratadas com FaqCT (Figura 15 C - H) vemos um decréscimo gradativo na 

quantidade e e volume ocupado por organelas membranosas eletrodensas. Essas 

Figura 13: Avaliação do efeito da FaqCT e Fac do extrato de folhas de Eugenia uniflora, sobre 
viabilidade dos escleródios de Sclerotinia sclerotiorum. As diferentes letras sobre as barras indicam 
diferenças significativas a 1% de probabilidade (p< 0,01). 
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 estruturas (indicadas por * ) que provavelmente contêm lipídios são abundantes na 

concentração 400 µg/mL (Figura 15 G e H), mas não são observadas  nos outros 

tratamentos. A quantidade de vacúolos que já é reduzida na concentração de 100 

µg/mL (Figura 15 C e D) se torna ainda mais baixa na concentração de 10 µg/mL 

(Figura 15 E e F). A concentração de 10µg/mL de FaqCT foi a que apresentou maior 

percentual de inibição do crescimento radial das hifas, a análise através de MET 

nessa concentração observou grandes alterações na estrutura da membrana 

plasmática onde foi possível ver grande número de irregularidades. No citoplasma 

foi possível ver uma quantidade alta de estruturas eletrodensas formando grânulos, 

Figura 14: Aspecto das regiões de ponta de hifa de amostras tratadas com FaqCt e Fac de folhas 

de E. uniflora: Controle (A e B), Fac 50 µg/mL (C e D), FaqCT 50µg/mL (E e F) com 48 hai. 
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essas estruturas provavelmente são responsáveis pela alteração do aspecto regular 

da hifa, como foi possível observar na análise de microscopia de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras tratadas com fração acetado de folhas Eugenia uniflora também 

apresentaram alterações citoplasmáticas. As amostras tratadas na concentração de 

10 µ/mL de Fac (Figura 16: A, B e C), apresentaram um aspecto semelhante ao 

grupo controle (Figura 15: A e B), não foi possível observar diferenças entre as  

medidas de crescimento micelial radial dessas duas amostras, nelas foi possível 

observar que os vacúolos ocupavam boa parte do meio intracelular, foi possível 

Figura 15: Microscopia Eletrônica de Transmissão de hifa de S. sclerotiorum tratada com 
FaqCT de folhas E. uniflora 48 horas após o inóculo. Hifas saudáveis crescidas em meio 
BDA correspondentes ao grupo controle (A e B); Amostras tratadas com as 
concentrações de 10 µ/mL (C e D), 100 µ/mL (E e F) e 400 µ/mL (G e H). V: vacúolo, M: 
mitocôndria, RE: Reticulo Endoplasmático, PC: Parede Celular, MP: Membrana 
Plasmática.  * organelas membranosas eletrodensas, Setas: formação de grânulos no 
citoplasma. A escala corresponde a 1 µm. 
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A C B 

F D E 

Figura 16: Microscopia Eletrônica de Transmissão de hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada com Fac de 
folhas Eugenia uniflora 48 horas após o inóculo. Amostras tratadas com as concentrações de 10 µ/mL 
(A, B e C), 400 µ/mL (D, E e F). V: vacúolo, M: mitocôndria, PC: Parede Celular, N: Núcleo, MP: 
Membrana Plasmática, EMC: estruturas membranosas concêntricas. A escala corresponde a 1 µm 

 

observar mitocôndrias, núcleo e outras organelas, com sua estrutura normal, bem 

como a membrana plasmática com aspecto continuo e uniforme. A concentração de 

100 µ/mL de Fac causou inibição do crescimento micelial as hifas de S. sclerotiorum 

a análise de ultraestrutura dessa concentração (Figura 16: D, E e F) mostrou 

principalmente alterações da estrutura dos vacúolos, com membranas irregulares e 

formação de estruturas membranosas concêntricas (emc), essas estruturas são 

formadas a partir de autofagossomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.1.1.3 Teste de folhas destacadas 

As lesões em folhas destacadas de feijoeiro foram mensuradas com 24, 48 e 

72 hai. A área média da lesão, desvio padrão e percentual de crescimento das 
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amostras tratadas com as diferentes frações, quando comparadas ao 

desenvolvimento da lesão no grupo controle, encontram-se na Tabela 4. Os gráficos 

desses dados apresentados na Figura 17 mostram que as folhas pré-tratadas com 

os compostos e inoculadas com o fungo tiveram a lesão significativamente menor do 

que as amostras que foram tratadas apenas com água.  

Tabela 4: Área de lesão causada em folhas destacadas de feijoeiro comum 
infectadas por S. sclerotiorum. 

 

 24 horas 48 horas 72 horas 

Amostras 
Média 
(Cm2) 

D. P. 1 %2 
Média 
(Cm2) 

D. P. 1 %2 
Média 
(Cm2) 

D. P1. %2 

Controle 1.10 
 

 4.44 
 

 8.69 
 

 

FaqCT 400 µg/mL 0.81 0.59 25.88 1.64 0.92 62.96 2.44 1.29 71.93 

FaqCT 100 µg/mL 0.52 0.89 52.98 1.05 1.42 76.25 1.64 1.72 81.14 

FaqCT 50 µg/mL 0.51 0.64 53.35 1.73 1.74 61.04 3.44 3.70 60.37 

FaqCT 10 µg/mL 1.24 0.56 -13.56 3.32 1.51 25.21 5.29 2.77 39.14 

Fac 400 µg/mL 0.24 0.27 77.68 0.86 0.68 80.52 1.29 0.66 85.17 

Fac 100 µg/mL 0.06 0.10 94.80 1.06 0.93 76.21 2.99 2.74 65.54 

Fac 50 µg/mL 0.32 0.38 70.92 1.27 1.43 71.31 3.85 3.21 55.71 

Fac 10 µg/mL 0.17 0.29 84.88 1.39 1.29 68.60 3.71 3.14 57.32 
1 Desvio Padrão. 2 Percentual de inibição quando comparado ao valor médio do grupo controle. 

 

 
O melhor percentual de inibição obtido, foi com o tratamento de 100 µg/mL de 

FaqCT, com inibição do desenvolvimento de S. sclerotiorum acima de 70%. Para 

Fac não houve diferença significativa entre os tratamentos com as concentrações 

100 e 400 µg/mL. Com 48 hai as folhas das amostras controle possuíam lesão 

média de 4.437 cm2 enquanto as amostras com 100 µg/mL FaqCT e Fac possuíam 

áreas médias de lesão de 1.054 e 1.055 cm2 respectivamente. Com 72 hai as lesões 

tinham respectivamente 8.690, 1.690 e 2.994 cm2 para as amostras controle, FaqCT 

100 µg/mL e Fac 100 µg/mL  

Diante disso a concentração de 100 µg/mL foi escolhida para os testes 

posteriores, pois é de interesse que concentrações mais baixas dos compostos 

sejam utilizadas evitando assim efeitos tóxicos ou adversos nas plantas analisadas. 
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4.1.1.4 Teste em planta 

O processo de infecção foi acompanhado com 12, 24, 48 e 72 hai conforme é 

possível observar na Figura 18. 

Com 12 hai, nenhuma das plantas desenvolveu lesão visível. Com 24 hai, as 

lesões eram visíveis no tratamento com Fac 100 µg/mL com tamanho médio de 

Figura 17: Teste em folhas destacadas de amostras tratadas com FaqCT e Fac de folhas de E. 
uniflora. (A) % Inibição do desenvolvimento da lesão típica causada pela infecção com o fungo S. 
sclerotiorum com 48 hai. As diferentes letras sobre as barras indicam diferenças significativas a 5 % de 
probabilidade (.01 =< p < .05). (B) Folhas de feijoeiro pré tratadas com elicitores, 72 horas após o 
inóculo fúngico.   

400 µg/mL Controle 10 µg/mL 50 µg/mL 100 µg/mL 

A 

B 
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lesões de 0,087 cm2 e na amostra controle com 0,141cm2. As médias de lesões com 

24 e 48 horas para cada um dos compostos foram respectivamente: FaqCT 100 

µg/mL - 0,138 e 0,176 cm2; Fac 100 µg/mL - 0,170 e 0,296 cm2; Bion® 50 mg i.a.L-1 

– 0,25 e 0,070 e para a amostra controle 0.241 e 0.397 cm2  

É possível notar que as plantas tratadas com FaqCT e Fac apresentaram 

área de lesão menor que as plantas controle. Os tratamentos não diferiram 

significantemente entre si tendo um percentual de inibição do desenvolvimento da 

lesão semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Desenvolvimento de lesão causada por Sclerotinia sclerotiorum em plantas de feijoeiro 
72 horas após o inoculo. As plantas foram pré-tratadas por 24 horas com os seguintes compostos: A – 

FaqCT 100 µg/mL; B – Fac 100 µg/mL; C – Bion R 50 mg i.a.L-1; D: água. As setas indicam as regiões 

de lesão. 
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4.1.2 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho avaliou no fungo Sclerotinia sclerotiorum, o efeito da 

fração aquosa concentrada de taninos (FaqCT) e fração acetato (Fac) de folhas de 

E. uniflora onde estão presentes compostos fenólicos de cadeia curta, em especial 

os flavonoides. Foi observado alto grau de inibição de desenvolvimento do fungo 

para os dois compostos, além de indução de resistência sistêmica em feijoeiro, tanto 

em teste de folha destacada como em planta. 

Lee (1997) identificou seis taninos hidrolisáveis em extrato de folhas de E. 

uniflora, são eles: Oenoteina B; 1,2,4,6-tetra-o-galoil-fl-o-glicose, galocatequina, 

miricitrina e duas eugeniflorinas (D1 e D2). Em trabalho semelhante, Carvalho 

(2013) caracterizou um galoil éster (2,3-Di-O-galoil-b-glicose) e três elagitaninos 

(Oenotheina B, Genin D e Woodfordin 1). 

Rattmann et al.  (2012) ao analisar o teor de flavonoides em folhas de E. 

uniflora, identificaram mircetina e quercetina como componentes majoritários assim 

como Schmeda-Hirshmann (1995). Celli et al.  (2011) ao avaliar conteúdo de 

flavonoides de diferentes estágios de maturação do fruto identificaram como 

principais constituintes: miricetina 3-O-hexosideo, miricetina 3-O-pentosideo, 

miricetina 3-O-ramnosideo, quercetina 3-O-hexosideo, quercetina 3-O-pentosideo, 

quercetina 3-O ramnosideo, e miricetina deoxihexosideo-galato.  

A ação de flavonoides originários de extrato etanólico de folhas de E. uniflora 

sobre Sclerotinia sclerotiorum foi descrita por nosso grupo de trabalho (Marques, 

2014). Observou-se que o flavonóide rutina apresentou efeito inibitório maior que a 

quercetina, isso pode ser explicado pelo fato do fungo secretar quercetinase durante 

o processo de infecção, degradando assim a quercetina, Em relação à ativação das 

respostas da planta foi observado que quando tratada com Rutina, a planta teve 

ativação de proteínas relacionadas à defesa (β-1-3 glucanase, quitinase, perixodase 

e fenilalanina amônia-liase) sugerindo que esse flavonoide atue ativando as 

proteínas da planta relacionadas à patogênese no patossistema P. vulgaris L. – S. 

sclerotiorum. 

A ação de taninos sobre microrganismos tem sido descrita na literatura tanto 

para fungos filamentosos, quanto leveduras e bactérias (Cowan 1999). Ação 

fungicida e fungistática foram relatadas para: Clostridium perfingens (Elizondo et. al, 

2010), Candida albicans (Sanches 2005; Ishida  et.al. 2006,  Souza Moreira 2013, 
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Zhao et al.  2015). Scalbert (1991) apresentou vários exemplos de diferentes taninos 

exercendo toxicidade sobre fungos filamentosos: Taninos condensados 

demonstraram efeito sobre: Botrytis cinerea, Colletotrichum graminicola e 

Trichoderma viride; Elagitaninos sobre Coriolus versicolor, Gloecophyllum trabeum, 

Poria monticola; Taninos de eucalipto sobre Coniophora olivácea e o ácido tânico 

sobre Merulius lacrymans, Penicillium sp, e várias espécies de leveduras. 

 Trentin et al.  (2013) ao avaliarem o efeito de taninos de 3 espécies da 

caatinga brasileira: Angico Branco (Anadenanthera colubrina), Imburana 

(Commiphora leptophloeos) e Aroeira Preta (Myracrodruon urundeuva), observaram 

a ação bacteriostática sobre Pseudomonas aeruginosa, além disso o tratamento 

impediu a formação de biofilme protetor que é uma das estratégias para a 

patogêneses desse microorganismo. Os autores sugerem que a ação desses 

compostos ocorre quando o tanino danifica a membrana bacteriana além de interferir 

na produção de matriz extracelular, essencial ao processo infeccioso. Dimech et al.  

(2013) demonstraram a utilização de taninos e flavonoides de Jatobá do Cerrado 

(Hymenaea stigonocarpa) na regulação do desenvolvimento, e alteração de 

estruturas morfológicas de Staphylococcus aureus. 

O presente trabalho verificou melhores efeitos de inibição de crescimento 

celular em baixas concentrações de taninos, situação semelhante foi observada por 

Brownlee, et al.  (1990) e Babayi et al.  (2004). Brownlee et al.  (1990) obtiveram 

alterações morfológicas do desenvolvimento de basidiósporos de Moniliophthora 

perniciosa (previamente chamado de Crinipellis perniciosa) ao utilizar extrato 

concentrado de taninos extraídos de Cacaueiro (Theobroma cacao L.), e o tanino 

condensado procianidina em concentrações entre 8 e 80 µg/mL. Concentrações 

superiores a essa levavam a inibição completa do surgimento dos tubos 

germinativos.  

Nicholson (1986) comenta que muitas espécies de patógenos de plantas tem 

em suas hifas e tubos germinativos mucilagem rica em glicoproteínas que possuem 

alta afinidade por compostos fenólicos. Desta forma a concentração de compostos 

fenólicos tóxicos é reduzida pelas substancias produzidas pelos patógenos a 

concentrações acessíveis para o desenvolvimento do fungo, sendo então a 

habilidade de produzir compostos que se ligam a fenóis um fator de virulência para a 

patogenicidade.  
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Os mecanismos de ação antimicrobiana dos taninos ainda não são totalmente 

esclarecidos. Em bactérias ocorre a formação de complexos entre taninos e as 

membranas celulares inibindo assim o transporte de nutrientes para a célula (Bae et 

al.  1993, Jones et al.  1994). Testes in vivo demonstraram ação antiviral, antifúngica 

e inibição de enzimas com glicosiltransferases de Streptococcus mutans e 

Streptococcus sobrinus, além de observar a alteração morfológica da estrutura 

destas bactérias (Filho, 2004; Queiroz et al.  2002). 

Os resultados obtidos por microscopia de luz e de transmissão, indicaram 

alterações na estrutura das hifas de Sclerotinia sclerotiorum, tratadas com frações 

obtidas de folhas de Eugenia uniflora, em relação as amostras tratadas com FaqCT 

as principais alterações observadas foram a diminuição de vacúolos, 

desestruturação da membrana plasmática e aparecimento de grânulos densos no 

citoplasma. 

Alteração no citoplasma da hifa de Sclerotinia sclerotiorum, apresentando 

degradação citoplasmática, de modo semelhante ao observado no presente estudo, 

foi observada em amostras tratadas com compostos voláteis produzidos por 

rizobactérias (Giorgio et al.  2015). Granulação citoplasmática também foi observada 

em outros fungos filamentosos tratados com compostos naturais, como por exemplo: 

Trichophyton rubrum tratado com Limoneno (Chee et al.  2009) e Botritis cinerea 

tratado com Eugenol (Wang et al.  2010) 

Fungos dermatófitos e leveduras tratados com florotaninos extraídos de três 

espécies de algas, tiveram inibição na síntese de ergosterol, e de componentes da 

parede celular avaliados. Os níveis de 1,3-β-D-glucanos não foram afetados em 

nenhuma dos compostos testados, entretanto os níveis de Ergosterol e de Quitina 

tiveram uma redução significativa em relação ao controle (Lopes et.al. 2013). 

O Ergosterol é o principal esteroide de fungos, e é um componente essencial 

para a estrutura da membrana plasmática; sua diferença em relação os esteroides 

humanos fazem dele um alvo amplamente estudado no combate a infecções 

fúngicas (Assato et al.  2015). Basicamente existem dois mecanismos de ação dos 

Inibidores da Biossíntese de Esteroides (IBE): a inibição da esqualeno epoxidase, e 

da 14 α-Esterol Desmetilase (Bennett 2011). Na via de síntese do ergosterol a 

enzima esqualeno epoxidase (ERG1) converte esqualeno em lanosterol; a inibição 

da esqualeno epoxidase pelas Alilaminas e Benzilaminas impede a formação do 

lanosterol que é um precursor do ergosterol, além disso, ocorre um acúmulo de 
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metabólitos tóxicos do esqualeno nas células fúngicas, que normalmente causam a 

morte celular (Armostrong e Taylor 2009). Os compostos imidazólicos e triazólicos 

são utilizados na inibição da 14 α-Esterol Desmetilase (ERG 11) uma enzima do 

citocromo  P450 microssomal que converte lanosterol em ergosterol. O acúmulo de 

14 α-metil esteróis e diminuição de ergosterol resulta no rompimento das cadeias de 

fosfolipídios na membrana do fungo, levando a disfunções das enzimas associadas 

à membrana, incluindo a cadeia transportadora de elétrons (Armostrong e Taylor 

2009).  

Hippe (2011) mostra alterações morfológicas por fungicidas comerciais que 

atuam na IBE, segundo esse trabalho a variação da concentração e do tempo de 

aplicação, tanto in vitro como in vivo resultam numa sequencia comum de mudanças 

na ultraestrutura levando à degeneração celular e morte. Essa sequencia de 

mudanças inclui ondulações na membrana plasmática, aumento e desestabilização 

do reticulo endoplasmático, distúrbios nas mitocôndrias, e acumulação de corpos 

lipídicos. Essa é a provável justificativa para a presença de grande número de 

corpos lipídicos observados na concentração de 400µg/mL da FaqCT, que foi uma 

concentração menos efetiva na inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum. 

Santos (2007) observou que 90% de células leveduriformes de 

Paracoccioides brasiliensis cultivadas na presença de oenoteína B, extraída de 

folhas de E. uniflora, apresentaram deformações observadas através de microscopia 

de transmissão e de varredura, tais como extravasamento e depressão celular, 

rachaduras, superfície rugosa, rompimento e extravasamento do conteúdo após o 

colapso da parede celular. Além disso, foram observadas deformações no interior 

das células: presença de vacúolos grandes, células lisadas, organelas liberadas 

para o meio externo, alterações nas estruturas do citoplasma e rompimento parcial 

da parede celular. O mesmo estudo demonstrou que a oenoteína B inibiu os 

acúmulos de transcritos de 1,3-β-glicana sintase que sintetiza um polímero 

depositado na parede celular do fungo. 

Carvalho (2013) relatou uma diminuição na expressão de genes relacionados 

à morfologia celular de P. brasiliensis tratada com Oenoteina durante 90 minutos. 

Um desses genes foi o ERG3 que atua na biossíntese do ergosterol. Além de ser 

importante para a manutenção da integridade da membrana, o bom funcionamento 

dessa via é essencial para o crescimento do fungo (Alcazar-Fuoli et al.  2008; Abe F, 

et al.  2009). 
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Diante do que foi observado, podemos inferir que a ação das frações obtidas 

a partir das folhas de E. uniflora podem inibir o desenvolvimento de S. sclerotiorum 

através de diferentes modos de ação, como a inibição de enzimas fúngicas como 

pectinase, celulase e peroxidase (Scalbert, 1991). A formação de complexos entre 

taninos e as proteínas de membrana de S. sclerotiorum podem impedir a absorção 

adequada de nutrientes como já observadas em outros microrganismos. 

A alteração morfológica observada da estrutura das hifas do fungo em meio 

incrementado por FaqCT no presente trabalho, corrobora a hipótese que taninos de 

E. uniflora, em especial Oenoteina B causam alterações marcantes na estrutura da 

membrana celular fúngica por interferir na Via da Biossíntese de Esteróides, levando 

a lise e consequentemente morte do organismo. 

Em resumo os resultados sugerem que as frações testadas representam 

potenciais compostos naturais para o controle do S. sclerotiorum justificando assim 

maior investigação dos mecanismos moleculares de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4.2 CAPITULO 2: Frações de Extrato Etanólico de Azadirachta indica e seus 

efeitos sobre o mofo branco causado por Sclerotinia sclerotiorum em plantas 

de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) 

 

4.2.1 Resultados: 

 

4.2.1.1 Avaliação do efeito de frações de extrato etanólico de folhas de 

Azadirachta indica sobre o crescimento micelial, desenvolvimento e 

viabilidade dos escleródios de Sclerotinia sclerotiorum. 

As frações obtidas a partir do extrato etanólico de folhas de A. indica 

apresentaram padrões de inibição do crescimento radial bastante diferenciados; as 

frações Hexano (FH) e Acetato de Etila (FAcE) apresentaram maiores percentuais 

de inibição no período de 24 horas após o inóculo (hai) do que com 48 hai. Enquanto 

a Fração Diclorometano (FDCM) apresentou uma forte relação entre a concentração 

de extrato e o percentual de inibição do crescimento, essa relação não foi observada 

para FH e FAcE. As médias dos valores do crescimento do fungo, bem como o 

percentual de inibição que esses valores representam em relação ao crescimento do 

grupo controle encontram se na Tabela 5; 

Tabela 5: Efeito das frações Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila de folhas de 
A. indica sobre o crescimento radial de micélio de Sclerotinia sclerotiorum. 

Concentração 
24 hrs 48 hrs 

Média (mm) D.P. a % inibiçãob Média (mm) D.P. a % inibiçãob 

Controle  9.25 0.00 0.00 33.25 2.83 0.00 

F. Hexano 1600 µg/mL  3.50 1.41 51.35 17.50 4.24 38.35 

F. Hexano 1200 µg/mL  4.50 0.35 48.65 18.25 2.83 39.10 

F. Hexano 800 µg/mL  3.00 0.35 64.86 16.00 1.77 48.12 

F. Hexano 400 µg/mL  3.50 1.41 51.35 19.25 1.77 38.35 

F. Hexano 50 µg/mL  2.25 0.00 75.68 17.75 1.77 50.38 

F. Diclorometano 1600 µg/mL  1.50 1.06 91.89 4.88 0.88 87.22 

F. Diclorometano 1200 µg/mL  1.63 0.53 86.49 4.75 1.06 87.97 

F. Diclorometano 800 µg/mL  1.50 0.35 86.49 5.13 0.18 84.96 

F. Diclorometano 400 µg/mL  1.88 0.18 81.08 5.88 0.88 84.21 

F. Diclorometano 50 µg/mL  2.50 1.41 62.16 13.25 3.18 53.38 

F. Acet. de Etila 1600 µg/mL  4.50 0.35 54.05 28.00 3.18 22.56 

F. Acet. de Etila 1200 µg/mL  3.13 0.18 64.86 24.50 0.35 27.07 

F. Acet. de Etila 800 µg/mL  3.75 0.35 56.76 25.75 0.35 21.80 

F. Acet. de Etila 400 µg/mL  5.25 1.41 32.43 29.38 0.18 12.03 

F. Acet. de Etila 50 µg/mL  5.00 1.77 32.43 27.13 3.71 10.53 
a Desvio Padrão  b Percentual de inibição quando comparado ao valor médio do grupo controle. 
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A Figura 19 mostra o efeito das frações em estudo sobre o crescimento de colônias 

de S. sclerotiorum. É importante destacar que o fungo na presença da FDCM (Figura 

19-B) não apresentou um padrão de crescimento sobre a superfície do meio de 
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Figura 19: Efeito das diferentes frações de extrato etanólico de folhas de Azadirachta indica sobre o 
crescimento radial de micélio de Sclerotinia sclerotiorum. (A) Fração Hexano, (B) Fração Diclorometano, 
(C) Fração Acetato de Etila. 
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cultura, com exceção da menor concentração avaliada (50 µg/mL). A partir da 

concentração de 400 µg/mL o fungo passou a ter crescimento aéreo, sustentado no 

plug onde foi feito o inóculo fúngico. Para as frações Hexano e Acetato de Etila, o 

fungo teve crescimento sobre a superfície do meio como era esperado. 

 Conforme apresentados na Tabela 5 e representados graficamente nas 

Figura 20 e Figura 21. Os percentuais de inibição da FH variaram de 48.65% a 

75.68% com 24 hai e 38.35% a 50;38% com 48 hai. É importante destacar que a 

concentração com maior potencial de inibição de crescimento micelial nos dois 

períodos de observação corresponde à menor concentração testada (50 µg/mL). 

Para a FAcE a inibição esteve entre 32.43% e 64.86% com 24 hai, e 10.53% e 

27.07% com 48 hai. Os maiores percentuais de inibição de crescimento micelial 

foram encontrados para a FDCM, com exceção da concentração de 50 µg/mL, todas 

as outras concentrações testadas tiveram inibição superior a 80% tanto com 24 

quanto como 48 hai (Figura 20). 

 A análise dos dados apresentados na Figura 21 demonstra que a inibição do 

crescimento foi estatisticamente significativa (P ≤0.05) em relação ao controle para 

todas as concentrações testadas da FH observada 48 hai, isso também é bem 

evidente para a FDCM, independente da concentração testada e do período de 

tempo após o inóculo que a análise foi feita. A fração que não apresentou inibição de 

crescimento estatisticamente diferente do controle foi a FAcE. 
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Figura 20: Efeito das Frações Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila de extrato etanólico de 
folhas de Azadirachta indica sobre o crescimento radial de micélio de Sclerotinia sclerotiorum nas 
concentrações de 50 – 1600 µg/mL. 
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Figura 21: Efeito das Frações Hexano (FH), Diclorometano (FDCM) e Acetato de Etila (FAcE) de 
extrato etanólico de folhas de Azadirachta indica sobre o crescimento radial de micélio de Sclerotinia 

sclerotiorum nas concentrações de 50 – 1600 µg/mL, com 24 e 48 hai. Os percentuais de inibição 

são dados em comparação com a amostra controle. As diferentes letras sobre as barras indicam 

diferenças significativas a 5% de probabilidade (p<0.05). 

 
 
 

Os efeitos das frações testadas sobre a produção de escleródios de S. 

sclerotiorum foram avaliados a partir de três critérios: número total de escleródios 

por placa; da massa total de escleródios por placa; e pela massa média de cada 
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escleródio que consiste na divisão da massa pelo número de estruturas presentes 

em determinada placa. Os valores médios obtidos entre as réplicas biológicas, o 

desvio padrão entre as amostras e o percentual de inibição das amostras tratadas 

com as frações, quando comparadas ao crescimento da amostra controle encontra-

se na Tabela 6, a representação gráfica desses dados é apresentada na Figura 22 e 

amostras desses escleródios podem ser visualizados na Figura 23. 

 

Tabela 6: Variações na Esclerogênese de amostras tratadas com Frações de extrato 
etanólico de folhas de A. indica 

apercentual de crescimento, considerando o crescimento do grupo controle como 100%. bpercentual 
de inibição de crescimento em relação ao controle. c valor médio dado em gramas por escleródio. 

 

Com relação ao número de escleródios por placa (Figura 22-A), foi possível 

observar que os maiores percentuais de inibição do número de escleródios por placa 

foram obtidos em todas as concentrações da FDCM. A inibição foi superior a 36% 

para todas as concentrações testadas, chegando a 48,28% na concentração de 

1200 µg/mL; A FAcE não apresentou percentuais de inibição significativos em 

relação ao grupo controle; A FH teve percentuais de inibição variando entre 27.59% 

e 48.28%. 

 

Amostras 
Número de escleródios por placa Massa de Escleródios por placa Massa Média Por Escleródio 

Média D.P % Cresc.a % Inib.b Média (g) D.P % Cresc.a % Inib.b Médiac D.P. % Cresc.a % Inib.b 

Controle 29.00 15.56 
  

0.43 0.11 
  

0.01854 0.014 
  

F. Hexano 1600 µg/mL 20.50 2.12 70.69 29.31 0.38 0.06 88.37 11.63 0.02 0.00 99.74 0.263 

F. Hexano 1200 µg/mL 21.00 0.00 72.41 27.59 0.33 0.02 75.58 24.42 0.02 0.00 83.47 16.533 

F. Hexano 800 µg/mL 19.50 0.71 67.24 32.76 0.25 0.03 58.14 41.86 0.01 0.00 69.33 30.668 

F. Hexano 400 µg/mL 21.00 1.41 72.41 27.59 0.25 0.03 58.14 41.86 0.01 0.00 64.11 35.894 

F. Hexano 50 µg/mL 15.00 5.66 51.72 48.28 0.27 0.04 61.63 38.37 0.02 0.00 99.99 0.005 

F. Diclorometano 1600 µg/mL 16.50 4.95 56.90 43.10 0.43 0.04 98.84 1.16 0.03 0.01 143.65 -43.647 

F. Diclorometano 1200 µg/mL 15.00 1.41 51.72 48.28 0.30 0.06 69.77 30.23 0.02 0.01 109.31 -9.310 

F. Diclorometano 800 µg/mL 18.50 4.95 63.79 36.21 0.27 0.06 61.63 38.37 0.01 0.00 77.55 22.451 

F. Diclorometano 400 µg/mL 15.50 2.12 53.45 46.55 0.28 0.07 65.12 34.88 0.02 0.01 100.05 -0.047 

F. Diclorometano 50 µg/mL 19.00 4.24 65.52 34.48 0.23 0.01 52.33 47.67 0.01 0.00 65.73 34.270 

F. Acet. de Etila 1600 µg/mL 28.50 2.12 98.28 1.72 0.48 0.05 110.47 -10.47 0.02 0.00 89.79 10.212 

F. Acet. de Etila 1200 µg/mL 32.00 0.00 110.34 -10.34 0.37 0.04 86.05 13.95 0.01 0.00 62.36 37.640 

F. Acet. de Etila 800 µg/mL 24.50 3.54 84.48 15.52 0.32 0.02 73.26 26.74 0.01 0.00 69.73 30.269 

F. Acet. de Etila 400 µg/mL 28.00 1.41 96.55 3.45 0.29 0.02 66.28 33.72 0.01 0.00 54.86 45.138 

F. Acet. de Etila 50 µg/mL 28.00 1.41 96.55 3.45 0.24 0.03 55.81 44.19 0.01 0.00 46.15 53.851 

B 



48 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A 

B 

Figura 22: Efeitos das Fração Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila de extrato etanólico de 
Azadirachta indica sobre o crescimento e desenvolvimento de escleródios (A) % Variação do 
número de escleródios por placa (B) % Variação da massa total de escleródios por placa. (C) % 
Variação do tamanho médio de cada escleródio 
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A avaliação da massa total de escleródios por placa (Figura 22-B) demonstrou 

que o fungo crescido em meio contendo as frações na concentração de 1600 µg/mL 

tiveram produção de escleródios estatisticamente igual ou superior ao grupo 

controle. Os maiores percentuais de inibição para cada fração foram: F. Hexano 400 

e 800 µg/mL com inibição 41.86%, Fração Diclorometano 50 µg/mL com inibição de 

47.67% e fração F. Acet. de Etila 50 µg/mL inibindo 44.19% da produção de massa 

de escleródios por placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação à massa média de cada escleródio (Figura 22 - C) foi observado 

que as diferentes concentrações da FH produziram escleródios com tamanho 

estatisticamente semelhante aos da amostra controle. A FDCM apresentou 

Figura 23: Aspecto dos escleródios aos 14 dias após o inóculo, produzidos em placas com diferentes 
frações de extrato etanólico de A. indica. Fração Hexano 50 µg/ml (A e B), Fração Diclorometano 50 
µg/ml (C e D), Fração Acetato de Etila 50µg/ml (E e F) e Grupo controle (G e H) 
 



50 
 

escleródios com massa média superior ào do controle em 3 das 5 concentrações 

analisadas. As concentrações da FH apresentaram crescimento próximo ao do 

controle, o maior percentual de inibição foi de 35,89% na concentração de 400 

µg/mL. Os melhores resultados obtidos em relação à diminuição do tamanho médio 

de cada escleródio foram obtidos nas concentrações de 50, 400 e 1200 µg/mL da 

fração Acetato de Etila, obtendo uma redução nos tamanhos médios dos escleródios 

de 53.85%, 45.14% e 37.64% respectivamente. 

As concentrações selecionadas para avaliação de viabilidade de escleródios 

foram aquelas que apresentaram um maior percentual de inibição do crescimento 

radial de micélio, dessa forma as concentrações selecionadas para as frações de 

extrato etanólico de Azadirachta indica foram: Fração Hexano: 2500, 2000 e 1500 

µg/mL; Fração Diclorometano:800, 400 e 50 µg/mL; Fração Acetato de Etila: 1600, 

1200 e 800 µg/mL. 

 A avaliação do crescimento de hifas a partir de escleródios de S. sclerotiorum 

produzidos em placas contendo meio de cultura suplementado com frações de 

extrato etanólico de A. indica demonstrou, conforme os dados presentes na Tabela 

7, que em todas as concentrações da FH cresceram de forma semelhante ou 

superior ao encontrado no grupo controle. O surgimento de hifas nesses escleródios 

se iniciou com 48 hai, e foi evidente a partir 72 hai para praticamente todas as 

amostras analisadas; 

 

Tabela 7: Crescimento de hifas de S. sclerotiorum, a partir de escleródios 
produzidos em placas enriquecidas com frações de E. uniflora 
 

Fração 
72 horas 96 horas  

Média (mm) D.P. %1 Média (mm) D.P. %1 

Controle 14.75 2.22 100.00 35.50 2.38 100.00 

F. Hexano 2500 µg/mL 13.25 1.26 89.83 35.50 1.29 100.00 

F. Hexano 2000 µg/mL 21.50 1.73 145.76 35.50 6.45 100.00 

F. Hexano 1500 µg/mL 10.50 1.00 71.19 40.50 1.29 114.08 

F. Diclorometano 800 µg/mL 14.75 0.50 100.00 38.75 2.06 109.15 

F. Diclorometano 400 µg/mL 9.00 0.00 61.02 25.00 4.69 70.42 

F. Diclorometano 50 µg/mL 0.50 1.00 3.39 19.75 0.96 55.63 

F. Acetato de Etila 1600 µg/mL 1.75 0.50 11.86 12.75 0.96 35.92 
F. Acetato de Etila 1200 µg/mL 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 25.35 
F. Acetato de Etila 800 µg/mL 2.50 0.58 16.95 12.50 0.58 35.21 

  1 Percentual de crescimento quando comparado ao valor médio do grupo controle. 
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A fração Diclorometano que havia apresentado boa eficácia na inibição do 

crescimento radial, e na produção de escleródios, não apresentou diferença 

estatística em relação ao controle nas maiores concentrações testadas. Apenas a 

concentração de 50 µg/mL apresentou inibição estatisticamente significativa na 

germinação dos escleródios (P≤0.05). Todas as amostras produzidas em meio 

suplementado com FAcE apresentaram inibição significativa em relação ao controle. 

 Os padrões de inibição do crescimento do micélio a partir dos escleródios no 

decorrer do tempo se mantivera. As amostras que tinham percentual de inibição 

significativo com 72hai, também apresentaram esse padrão com 96 hai. Somente a 

amostra da FDCM 400 µg/mL, passou a ter inibição considerável a partir de 96 horas 

após o inóculo. A Figura 24 apresenta os percentuais de inibição com 72 e 96 hai. 

 

 
 

 
Figura 24: Avaliação do efeito de diferentes frações de extrato etanólico de A. indica, sobre 
viabilidade dos escleródios de Sclerotinia sclerotiorum. As diferentes letras sobre as barras 
indicam diferenças significativas a 1% de probabilidade (p< 0,01). 
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4.2.1.2 Análise da estrutura da hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada com 

frações de extrato etanólico de folhas de Azadirachta indica através de 

Microscopia de Luz e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A análise morfológica das hifas, feita através de microscopia de luz (Figura 

25) confirma, o que foi visto macroscopicamente ao se observar o crescimento das 

colônias do fungo: os compostos testados causaram alterações na estrutura de 

parede e morfologia da hifa. A regularidade da estrutura da hifa observada no grupo 

controle (Figura 25 - G e H) não se repete nas amostras tratadas com as frações. 

Nesses casos a hifas apresentam superfície irregular demonstrando alterações na 

estrutura de suas paredes (Figura 25 – A a F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Aspecto das regiões de ponta de hifa sob diferentes aumentos em placas com diferentes 
frações de extrato etanólico de Azadirachta indica: Fração Hexano (A e B), Fração Diclorometano (C e 
D), Fração Acetato de Etila (E e F), controle (G e H), 
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 A análise de ultraestrutura de hifas de S. sclerotiorum cultivadas em meio 

suplementado com FDCM de extrato etanólico bruto de folhas de Azadirachta indica 

podem ser visualizadas na Figura 26. Nela é possível observar a presença de 

estruturas eletrodensas localizadas dentro dos vacúolos em grande parte das 

amostras analisadas. Essas estruturas que quase não são notadas na concentração 

de 10µg/mL (Figura 26 - A) tornan-se evidentes nas concentrações 100 µg/mL 

(Figura 26 - B e C), e 400 µg/mL (Figura 26 - D e E). A concentração de 1200 µg/mL 

(Figura 26 - F) apresenta grandes vacúolos ocupando quase a totalidade do 

citoplasma, a ausência de corpúsculos eletrodensos nessa concentração pode ser 

justificada por dois fatores: primeiramente pode se tratar de artefato do corte, onde a 

estrutura não apareceu mesmo estando presente, ou se dar pelo fato, de que nessa 

A C B 

D E F 

Figura 26: Microscopia Eletrônica de Transmissão de hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada com Fração 
Diclorometano de extrato etanólico de folhas de A. indica 48 horas após o inóculo. Hifas saudáveis crescidas em 
meio BDA  com suplemento do FDCM nas concentrações 10 µg/ml (A), 100 µg/ml (B e C), 400 µg/ml (D e E), 
1200µg/ml (F). As setas inficam os vacúolos contendo as estruturas eletrodensas. A escala corresponde a 1 µm. 
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concentração as hifas de S. sclerotiorum passaram a apresentar crescimento aéreo 

e não apenas na superfície do meio de cultura, ficando assim menos expostas aos 

compostos ativos. O fato dessas estruturas serem encontradas na FDCM se deve ao 

fato de que nessa fração estão presentes os compostos mais apolares que, por 

apresentarem afinidade com os lipídios da membrana, conseguem atravessar a 

membrana plasmática fúngica, e por se tratarem de compostos tóxicos, a célula 

engloba essas substancias em vacúolos numa forma de defesa. 

Na Figura 27 temos as amostras tratadas com a FH de EE de A. indica, nas 

diferentes concentrações é possível observar a formação de estruturas 

membranosas concêntricas.  Fato semelhante foi observado, nas frações mais 

efetivas no processo de inibição da Fac de folhas de Eugenia uniflora. Essas 

estruturas são resultantes de degeneração de organelas membranosas num 

processo de autofagia. Alguns compostos com ação fungicida são conhecidos por 

induzir esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C B 

Figura 27: Microscopia Eletrônica de Transmissão de hifa de Sclerotinia sclerotiorum tratada 
com Fração Hexano de extrato etanólico de folhas de A. indica nas concentrações de 10 µg/ml 
(A), 100 µg/ml (B) e 1200 µg/ml (C). Em todas as concentrações testadas é possível notar a presença 
de estruturas membranosas concêntricas, indicadas pelas setas, localizadas dentro de vacúolos, 
indicando degeneração de organelas citoplasmáticas Escala: 1µm. 
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4.2.1.3 Teste de folhas destacadas 

As áreas de lesão em folhas destacadas de feijoeiro foram mensuradas, e os 

dados encontram-se na  

 

Tabela 8. Comparativamente os resultados das duas frações testadas foram 

bem diferentes. A Fração Hexano, de extrato etanólico de folhas de A. indica 

apresentou áreas de lesão superiores, ou semelhantes à amostra no controle nos 

períodos de 24 e 48 hai. Com 72 horas é possível notar uma redução significativa do 

tamanho de lesão quando comparado ao controle, esse fato pode indicar uma 

demora na ativação de mecanismos de resistência na folha por parte da fração 

utilizada. Em 72 horas as áreas de lesão correspondiam a 69%, 75% e 39% das 

áreas de lesão da amostra controle, para as concentrações de 100 µg/mL, 50 µg/mL 

e 10 µg/mL respectivamente.  

 

Tabela 8: Área de lesão causada em folhas destacadas de feijoeiro comum 
infectadas por S. sclerotiorum 
 

 24 horas 48 horas 72 horas 

Amostras Média (cm2) D. P. 1 %2 Média (cm2) D. P. 1 %2 Média (cm2) D. P. 1 %2 

Controle 1.10     4.44     8.69     

F. Hexano 100 µg/mL 1.19 0.91 108.18 3.50 1.56 78.83 6.55 4.22 75.37 

F. Hexano 500 µg/mL 0.69 0.61 62.73 3.46 1.62 77.93 3.40 1.54 39.13 

F. Hexano 10 µg/mL 1.20 0.17 109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F. Diclorometano 100 µg/mL 0.00 0.00 0.00 0.19 0.32 4.28 0.34 0.43 3.91 

F. Diclorometano 50 µg/mL 0.30 0.36 27.27 1.14 0.67 25.68 1.48 0.82 17.03 

F. Diclorometano 10 µg/mL 0.56 0.96 50.91 1.42 1.45 31.98 2.19 1.58 25.20 

1 Desvio Padrão 2 Percentual de crescimento quando comparado ao valor médio do grupo controle. 

 

Para a FDCM de extrato etanólico de folhas de A. indica, os resultados foram 

estatisticamente superiores aos da FH (P≤0.01). O crescimento da lesão em folhas 

pré-tratadas com a maior concentração de FDCM (100 µg/mL) tiveram lesões 

correspondentes a 4% do que foi observado no grupo controle, indicando uma 

inibição na severidade da doença de aproximadamente 96%. Nas concentrações de 

50 e 10 µg/mL, os percentuais de crescimento com 72 hai, foram de 17.05% e 

25.17% indicando inibição de 82,95% e 74,83% respectivamente. Imagens das 

folhas tratadas e infectadas bem como os gráficos referentes aos tratamentos 

encontram-se na Figura 28. 
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Figura 28: Teste em folhas destacadas de amostras tratadas com Fração 
Hexano e Diclorometano de extrato etanólico de folhas de A. indica. (A) % 
inibição do desenvolvimento de lesão típica causada pela infecção som o fungo S. 
sclerotiorum com 48 hai. As diferentes letras sobre as barras indicam diferenças 
significativas a 5% de probabilidade (.01=< p < .05). (B) Folhas de feijoeiro pré-
tratadas com elicitores, 72 horas após o inóculo fúngico.  

B 

A 
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4.2.2 DISCUSSÃO  

Azadirachta indica (Meliaceae) é uma árvore de origem asiática, considerada 

a mais importante planta inseticida em todo o mundo; sua atividade já foi descrita 

para mais de 400 espécies de insetos, sendo que aproximadamente 100 ocorrem no 

Brasil (Brunherott et al.  2001). Plantas da família Meliaceae, incluindo o Nim, têm 

eficácia relatada contra diversos patógenos de plantas, incluindo fungos, bactérias e 

vírus, além de efeitos medicinais em homens e animais (Gouvêa 2005). Sabe-se que 

grande parte dos compostos ativos do Nim são solúveis em água, são seguros para 

mamíferos, e não constituem um risco ao meio ambiente (Monte Junior 2011). Dessa 

forma o Nim apresenta características que fazem dele uma espécie de interesse 

também no controle de fitopatógenos. 

Terpenos, Esteroides, Limonoides (não triterpenoides) são compostos de 

importância na espécie. Os compostos fenólicos incluem flavonoides (como 

kaempferol, quercetina, miricetina e isorahamnetina), flavonóis glicosídeos, 

dihidrochalconas, taninos (ácido gálico, catecina, epicatecina, gallocatecina e 

epigallocatecina) e cumarinas descritas no Nim (Mandelbaum 2008). 

No presente trabalho o processo de extração de compostos presentes nas 

folhas de A. indica foi feito através de extração com etanol absoluto durante nove 

dias, o extrato final após ser concentrado sob pressão reduzida passou por um 

processo de separação iniciado com uma solução hidrometanólica, que passou por 

uma sequencia de fracionamentos em ordem crescente de polaridade, com Hexano, 

seguido de Diclorometano e por fim Acetato de Etila. 

 Ferreres e Tomás-Barberán (2012), ao descreverem esse tipo de extração, 

comenta que a primeira extração utilizando um solvente apolar como o Hexano, é 

uma boa estratégia para extrair gorduras, clorofilas, a compostos lipofílicos. Sendo 

possível encontrar também flavonas lipofílicas.  

Forim et al.  (2010) ao fazerem extrações a partir de folhas e raízes de Nim, 

com Hexano, diclorometano e metanol, relatou que a maior parte dos limonoides e 

esteróides foi encontrada na fração Diclorometano. A fração metanol citada, ao 

sofrer novo fracionamento com diclorometano e acetato de etila, revelou a presença 

de limonoides e flavonoides (quercetina e quercitrina) respectivamente. Ferreres e 

Tomás´Barberán (2012) comentam também que esse tipo de extração sequencial, 

geralmente resulta em extratos com diferentes tipos de flavonoides. 
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Segundo Korien (2013), o maior constituinte do óleo obtido de frutos secos 

são Tetranotriterpenos incluindo Azadiractina (Azadiractina A), Azadiriadiona, 

epoxiazadiradiona, azadirona, nimbidina, nimbina, deacetilnimbina, salanina, 

gedunina, mahmoodina, 17-hidroxidiradiona e derivados relatados.  

Ao utilizar a torta de sementes resultante da extração do óleo de sementes de 

Nim, Duong et al.  (2014) encontraram concentrações de indução de metade do 

efeito máximo (EC50) relativamente altos, avaliando Rhizoctonia solani, Sclerotium 

rolfsii, Collectotrichum spp. e Phytophthora capsici obtiveram valores de 7.400, 3.000 

5.100 e 43.300 ppm respectivamente.  

No presente trabalho, foram encontrados percentuais de inibição de 

crescimento consideráveis para as três frações de extrato etanólico avaliadas. A 

Fração Hexano teve percentual de inibição próximo a 50% para todas as 

concentrações testadas no período de 24 hai. Este percentual caiu em todas as 

concentrações avaliadas no ponto de 48 hai. Isso pode sugerir que os compostos 

presentes nesta fração sofreram degradação ou foram metabolizados pelo fungo. Os 

resultados para a Fração Diclorometano estiveram acima de 80% para todas as 

concentrações a partir de 400 µg/mL. Os valores de inibição também se mantiveram 

constantes independentemente da avaliação com 24 ou 48 hai. A menor 

concentração de FDCM testada, 50 µg/mL, apresentou 62% e 53% de inibição com 

24 e 48 hai respectivamente. A fração Acetato de Etila de extrato etanólico de folhas 

de Nim, foi a fração com os menores resultados de inibição. Apenas as 

concentrações acima de 800 ppm inibiram mais do que 50% do crescimento micelial 

com 24 hai, mesmo assim a inibição do crescimento dessas mesmas frações com 48 

hai foi no máximo 30%. 

Outros cinco terpenoides foram testados com relação ao controle de fungos 

fitopatogênicos: salanina, nimbina, epoxiazadiradiona, deacetilnimbina, azadiradiona 

por Govindachari et al. (1998). Nesse trabalho os compostos isolados apresentaram 

diferentes percentuais de inibição, entretanto a combinação deles se mostrou mais 

efetiva. Altas concentrações do óleo essencial (2% a 10%, 20.000 e 100.000 µg/mL 

respectivamente) inibiram 100% do crescimento micelial de fitopatógenos, mas se 

demonstraram fitotóxicos. (Govindachari 1998). O limononoide nimonol, isolado de 

folhas de nim, apresentou boa atividade fungicida, mas inferior à ação observada ao 

observado em sinergismo com outros compostos (Mahmoud et al.  2011). 
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No que se refere à produção e viabilidade de escleródios, é possível notar 

que a massa geral de escleródios produzidos em cada placa de meio BDA 

suplementado com as frações foi menor em relação ao grupo controle. Entretanto é 

interessante notar, que as concentrações mais efetivas das FH e FDCM não 

interferiram na viabilidade das estruturas de resistência produzidas, com exceção 

das concentrações de 400 e 50 µg/mL de FDCM, que causaram respectivamente 30 

e 45% de inibição em relação ao crescimento da amostra controle. Este resultado se 

assemelha ao obtido por Monteiro (2012) que obteve inibição do crescimento 

micelial de S. sclerotiorum por compostos extraídos de plantas, sem contudo 

observar efeito dessas mesmas substancias sobre a germinação micelial de 

escleródios. 

Sobre a produção de escleródios de S. sclerotiorum em meio suplementado 

por compostos naturais, Rodrigues et al.  (2007) obtiveram 92% de inibição de 

crescimento micelial, e 30% de inibição de produção de escleródios ao utilizar 

extrato aquoso bruto de rizomas de Zingiber officinalis (gengibre) na concentração 

de 25%. 

Mossini et al.  (2009) ao comparar extrato aquoso de folhas, e óleo de 

semente de Nim, observaram percentual de inibição do crescimento e esporulação, 

reduzido para o extrato de folhas, em relação ao óleo de sementes. O autor sugere 

que diferentes produtos e frações extraídas da planta possuem diferentes 

mecanismos de ação sobre os diversos fungos. Resultado semelhante ao de 

Marques, Monteiro e Pereira (2004) ao observar diminuição do crescimento, e 

produção de esporos de fungos entomopatogênicos. Entretanto a viabilidade desses 

esporos não foi inibida. 

Em relação às alterações morfológicas em hifas de S. sclerotiorum tratadas 

com amostras de Nim, foi possível observar principalmente a formação de estruturas 

membranosas concêntricas nas amostras tratadas com FH, e a presença de 

corpúsculos eletrodensos provavelmente de origem lipídica nas amostras tratadas 

com FDCM. Camargo (2014) relata a ação de terpenos que alteram a fluidez da 

membrana plasmática, sendo então incorporados, causando citotoxicidade. A 

presença de compostos antifúngicos de natureza hidrofóbica já havia sido relatada 

por Locke e Walter (1991). 

O padrão de formação de estruturas membranosas concêntricas observado 

tanto nas amostras da FH de Nim, como da Fac de folhas de E. uniflora é 
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detalhadamente descrito por Klionsky et al.  (2016) sendo caracterizado como 

vacúolos autofágicos. Essas estruturas fazem parte de um processo de morte celular 

programada que pode ser induzida por moléculas bioativas como por exemplo a 

Rapamicina (Silva ML 2011) 

A indução de resistência em folhas destacadas de feijoeiro, pré-tratadas com 

FH e FDCM foi avaliada através do método de folha destacada. Os dados 

mostraram percentuais de diminuição da severidade da doença com 72 hai, variando 

entre 30 e 60% para as diferentes concentrações de FH, e de 75 a 97% para as 

concentrações da FDCM, observando-se uma forte relação dose resposta para a 

fração Diclorometano. 

Inibição de desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas em feijoeiro 

já foi descrita tanto pela ação de extratos vegetais (Franzener 2011), como por óleos 

(Telaxka 2014). Gomes (2007), ao tratar feijoeiros com diferentes extratos de Nim, 

observou efeito protetor contra o Oídio, observando um efeito indutor de resistência 

pelos compostos analisados. Souza e Vendramin (2005) também observaram efeito 

sistêmico em feijoeiro tratado com extrato aquoso de Nim contra mosca branca 

Bemisia tabaci. 

Guleria e Kumar (2006) relataram indução de resistência sistêmica em 

Gergelim contra o fungo Alternaria sesami após ser tratado com extrato aquoso de 

folhas de Nim. O trabalho relata um aumento significativo dos níveis da atividade 

enzimática de Fenilalanina amônia-liase (PAL) e Peroxidase (PO) além do conteúdo 

de compostos fenólicos.  

Diante dos resultados obtidos, e da literatura referente ao tema é possível 

afirmar que o Nim apresenta bom potencial para fornecimento de moléculas uteis ao 

combate de fitopatógenos, bem como atuar como elicitor de defesa em plantas como 

o feijoeiro. Entretanto deve-se também avaliar o efeito desses compostos em 

associação tendo em vista que o efeito sinérgico é uma das mais importantes 

características exibidas por extratos naturais, demonstrando uma eficácia maior do 

que aquela que seria obtida pelos compostos isoladamente (Carpinella, et al.  2003) 
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5. PERSPECTIVAS 

 

1. Avaliar as respostas bioquímicas e moleculares de plantas de feijoeiro 

tratadas com as frações avaliadas em situação de infecção por S. 

sclerotiorum  

2. Avaliar os efeitos dos compostos testados na germinação de escleródios 

tratados tanto na germinação miceliogênica quanto carpogênica avaliando 

também a viabilidade dos ascósporos.  

3. Analisar estratégias que promovam a imobilização e estabilização dos 

compostos testados promovendo um aumento da eficácia inibitória. 

4. Caracterizar as frações dos extratos de Eugenia uniflora e Azadirachta indica 

identificando seus principais constituintes e, mediante disponibilidade, testar a 

ação antifúngica dos compostos isolados. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Através do presente trabalho foi possível observar a ação de taninos e outras 

moléculas de interesse presentes nas folhas de Eugenia uniflora. Ocorreu forte ação 

de inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum. A produção de escleródios 

sofreu redução no número, massa e tamanho médio dos escleródios. Uma queda 

significativa na viabilidade dessas estruturas de resistência foi observada. Além da 

atividade antifúngica, foi observada relativa resistência das plantas tratadas com os 

compostos ao fungo Sclerotinia sclerotiorum, mas as análises da ação elicitora dos 

compostos em plantas de feijoeiro ainda precisam ser aprofundadas. 

Com relação à Azadirachta indica, os resultados obtidos nos mostram que a 

eficácia com regulador do desenvolvimento de S. sclerotiorum justificam estudos que 

demonstrem quais as moléculas das frações avaliadas apresentam maior potencial 

de utilização, tanto como antifúngico, como elicitor de defesa em feijoeiro. As frações 

Hexano e Diclorometano do extrato etanólico das folhas do Nim foram as que 

apresentaram melhores resultados nesses dois aspectos.  
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