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RESUMO GERAL 

MOREIRA, M. P. Lomatozona artemisiifolia Baker: micropropagação, fitoquímica e 

atividade inseticida no controle de Bemisia tabaci – MEAM1. 2018. 77 F. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de plantas) – Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1 

 

Lomatozona artemisiifolia Baker é uma espécie endêmica do Cerrado, 

encontrada somente no estado de Goiás, Brasil, classificada como em perigo de extinção. 

Existem poucas informações sobre essa espécie. Os objetivos deste trabalho foram: 

estabelecer um protocolo de micropropagação, realizar a prospecção fitoquímica e avaliar o 

potencial inseticida dessa espécie. Na micropropagação foram estabelecidos protocolos para 

a descontaminação e a germinação de sementes em meio Murashigue & Skoog (MS), 

regeneração e a aclimatização ex vitro. Avaliou-se o efeito de diferentes concentrações de 

cloro ativo (0,625; 1,25; 1,875 e 2,5 p/p), fotoperíodo (claro e escuro), tempo de imersão em 

hipoclorito de sódio a 2,5% p.c. (0,0; 10, 20 e 30 min) e do pH do meio (4,8; 5,8 e 6.8), na 

germinação de sementes. Também foi avaliado o efeito da concentração de macronutrientes 

no meio (1/4 MS, ½ MS e MS) e sistemas de trocas gasosas, na germinação de sementes. 

Para multiplicação in vitro, concentrações (0,0; 0,50; 1,0; 1,5 e 2,0 mg.L-1de 6- 

benzilaminopurina – BAP), foram adicionadas ao meio MS. Para aclimatização avaliou-se 

os substratos vermiculita grossa, vermiculita fina, areia e mistura de vermiculita grossa, 

vermiculita fina e areia (1:1:1). Para a prospecção fitoquímica, análises de CCD e CLAE-

EM, de extratos de L. artemisiifolia coletadas na estação seca, chuvosa e provenientes de 

cultivo in vitro. A avaliou-se a atividade inseticida dos extratos de superfície de L. 

artemisiifolia no controle de ninfas de 2º de mosca branca, em feijoeiro. Todas as 

concentrações de hipoclorito foram eficientes para a desinfestação das sementes. Maior 

germinação ocorreu em sementes imersas em cloro ativo 2,5%, por 10 minutos, na presença 

de luz. A concentração de macronutrientes e o sistema mixotrófico não interferiu na 

germinação das sementes. A adição de BAP não favoreceu a multiplicação de brotos e 

causou a morte dos explantes. Na aclimatização, 100% de sobrevivência foi observada em 

todos os substratos. Foram observados compostos pertencentes à classe dos alcaloides, 

cumarinas, derivados antracênicos, flavonoides, esteroides e saponinas.  A espectrometria 

de massas revelou uma estrutura compatível com o esqueleto básico de flavonoides. Para 

todas as diluições testadas dos extratos, observou-se uma mortalidade de ninfas superior a 

82%, com o TL50 ≥ 19 hs. 

 

Palavras-chave: cultura de tecidos, controle biológico, mosca branca, flavonoides. 

 

1 Orientador: Prof. Dr. Francis Julho Fagundes Lopes. EA – UFG.  

 

 

 

 



 

 

GENERAL ABSTRACT 

 

MOREIRA, M. P. Lomatozona artemisiifolia Baker: micropropagation, phytochemistry 

and insecticidal activity on Bemisia tabaci - MEAM1 control. 2018. 77 P. Dissertation 

(Master in genetics and plant breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2018.1 

 

Lomatozona artemisiifolia Baker is an endangered endemic species of the Cerrado. It is 

found only in the state of Goiás, Brazil. Existing information on this species is scarce. The 

present work aimed: to establish a micropropagation protocol, to carry out the phytochemical 

prospection and to evaluate the insecticidal potential of this species. Micropropagation 

protocols were established for decontamination, germination and regeneration of seeds in 

Murashigue & Skoog (MS), as well for ex vitro acclimatization. The effect of active chlorine 

concentrations of (0,625; 1,25; 1,875 e 2,5 p/p.), photoperiod (light and dark), immersion 

time (0, 10, 20 and 30 min) in in 2.5% sodium hypochlorite and the pH of the medium (4.8, 

5.8 and 6.8) in seed germination were evaluated. The effect of macronutrients concentration 

on the medium (1/4 MS, ½ MS and MS) and gas exchange system on seed germination was 

also evaluated. For multiplication trials, concentrations of 6-benzylaminopurine-BAP were 

added to MS medium. Acclimatization was performed using four substrates: coarse 

vermiculite, fine vermiculite, sand and mixture of coarse and fine vermiculite and sand. 

Phytochemical identification of secondary metabolites using CCD and HPLC-MS was also 

carried out from plant extracts collected in the dry and rainy season as well from in vitro 

culture. Extracts of leaves and stems of L. artemisiifolia were tested for their insecticidal 

bioactivity against bean whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), 

second nymphal instars under controlled conditions. All hypochlorite concentrations were 

efficient for seed disinfestation. Higher germination rate was observed in seeds immersed in 

2.5% sodium hypochlorite for 10 minutes, under light condition. Concentration of 

macronutrients in the medium and mixotrophic system did not interfere in seed germination. 

BAP addition did not favor multiplication of shoots and caused explants death. 100% 

survival rate was observed for all substrates. TLC and CLAE analyses displayed the presence 

of alkaloids, coumarins, anthracene derivatives, flavonoids, steroids and saponins. Mass 

spectrometry demonstrated a chemical structure compatible to flavonoids. All tested 

concentration of extracts showed nymphs mortality rate > 82% and TL50 ≥ 19 hs. 

 

 

Keywords: plant tissue culture, biological control, whitefly, flavonoids 

 

 

1 Orientador: Prof. Dr. Francis Julho Fagundes Lopes. EA – UFG.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O cerrado destaca-se como o segundo maior bioma brasileiro e é considerada a 

savana mais rica do mundo, de acordo como o ministério do meio ambiente. Esse bioma 

encobre cerca de 22% do território nacional, apresenta variados hábitats e flora altamente 

diversificada com elevado endemismo e detém 5% da biodiversidade do planeta, sendo 

considerado um dos “hotspots” mundiais de biodiversidade (Myers et al.,2000, Mendonça 

et al., 2000). Entretanto o avanço da urbanização, das atividades agropecuárias e a 

exploração predatória para fins comerciais, tem causado a acelerada destruição redução do 

cerrado e colocado muitas espécies endêmicas em risco de extinção. (Myers et al., 2000; 

Camargo, 2004).  

Espécies vegetais endêmicas e ameaçadas podem ser propagadas, multiplicadas 

e conservadas por meio da cultura de tecidos que, com as suas diversas técnicas, propicia a 

micropropagação, melhoramento e conservação (Cid, 2014). Por meio da cultura de tecidos 

e do melhoramento genético obtém-se plântulas elite para os sistemas de cultivo, 

desenvolve-se o material necessário para estudos em menos tempo e obtém-se material livre 

da ação de microrganismos, com boas características fitossanitárias e a conservação de 

germoplasmas (Scherwinski-Pereira & Costa, 2010). 

 Além disso, o cultivo in vitro possibilita estudos sobre a fisiologia e bioquímica 

de plantas viabilizando a avaliação do perfil fitoquímico e a identificação de metabólitos 

com atividades biológicas. Após o estabelecimento in vitro, inúmeros estudos podem ser 

conduzidos para fins de prospecção de novos compostos com potencial aplicação 

tecnológica, visando a compreensão da genética e conservação biológica, sem o ônus do 

impacto nas populações selvagens.  

Lomatozona artemisiifolia é uma espécie que pertence a gênero Lomatozona 

(Asteraceae-Eupatorieae). Essa espécie é de ocorrência restrita ao cerrado rupestre de Goiás 

(King & Robinson,1987; Oliveira,2014), classificada como em risco de extinção (Nakajima 

et al, 2015).   



 

 

15 

 

Existem poucos trabalhos sobre essa espécie, que descrevem sua morfologia 

(Ribeiro & Teles, 2015) e a presença de tricomas glandulares na área foliar e caulinar, onde 

são encontrados metabólitos secundários (Trindade, 2013).   

 As plantas são uma fonte abundante de metabólitos secundários, os quais podem 

apresentar atividades inseticidas e tornar-se uma alternativa eficiente para o controle de 

praga, muitas delas de interesse agronômico como a Bemisia tabaci ou mosca branca.  

Essa praga parasita diversas espécies cultivadas gerando inúmeras perdas em 

diversas culturas, c (Quintela, 2009).  O uso de inseticidas para o controle desta praga vem 

sendo utilizado de forma indiscriminada, podendo desencadear graves problemas como o 

desequilíbrio biológico devido a destruição dos inimigos naturais; desenvolvimento de 

resistência aos inseticidas, surto de pragas secundárias e consequente contaminação 

ambiental.  

Nesse contexto, tem ocorrido o aumento no interesse nos compostos botânicos 

devido a necessidade de buscar novas substâncias inseticidas que minimizem os danos ao 

ambiente, não deixem resíduos nos alimentos e não apresentem efeitos nocivos sobre os 

organismos não- alvos (Vendramin & Castiglioni, 2000; Isman, 2006; Pavela, 2016).  

Diante disto, esse trabalho teve como objetivo estabelecer um protocolo de 

micropropagação para L. artemisiifolia, descrever seu perfil fitoquímico e avaliar a 

existência de atividade inseticida de extratos foliares, visando fornecer informações que 

contribuam para conservação da espécie e para a bioprospeção de moléculas, como uma 

alternativa para o desenvolvimento sustentável da agricultura. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  ASPECTOS GERAIS DE Lomatozona artemisiifolia Baker. 

 

Asteraceae é uma família com cerca de 25.000 espécies e 1.600 gêneros 

encontrada em diferentes hábitats nas mais diversas regiões (Funk et al., 2009). No Brasil 

essa família possui 2065 espécies e 278 gêneros (Nakajima et al., 2015), como o gênero 

Lomatozona sp. (tribo Eupatorieae). Esse gênero é composto por quatro espécies e dentre 

elas a espécie Lomatozona artemisiifolia Baker.  

Essa espécie é encontrada na região da Serra Dourada em Goiás, em ambientes 

abertos e amplamente expostos ao sol. Morfologicamente varia de ervas a subarbustos eretos 

(30 a 60 cm de altura), com folhas opostas, lâmina ovada, ápice agudo, inflorescência em 

capítulo e flores com corola lilás (Ribeiro & Teles, 2015), (Figura 2.1).  

Apresenta características de dispersão anemocórica e polinização por insetos, 

comum nas asteráceas, embora não existam estudos sobre sua fenologia, reprodução e 

desenvolvimento. Segundo relatos de Trindade (2013) possui epiderme uniestratificada, 

recoberta por cutícula delgada e abundância de tricomas glandulares. Segundo esse mesmo 

autor, foram identificados oito tipos diferentes de tricomas glandulares, na superfície foliar 

e caulinar, onde ocorre a secreção de metabólitos secundários como alcaloides, cumarinas, 

flavonoides e saponinas. Esses compostos podem estar envolvidos na defesa da planta, além 

de reduzirem a perda de água no período de estiagem.  

A L. artemisiifolia tem como hábitat o Cerrado, um bioma submetido a intensa 

pressão antrópica que tem causado sua redução e destruição. A degradação do solo pelo 

manejo inadequado para atividades agropecuárias, queimadas desordenadas, erosão entre 

outros, tem acelerado a destruição desse bioma, comprometendo a sobrevivência dessa 

espécie (CNCFLORA, 2018). Por apresentar distribuição restrita e ter pouca informação  

disponível, está descrita como espécie em perigo de extinção, segundo a Lista vermelha de 
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espécies da flora brasileira, ameaçadas de extinção (King & Robson, 1987; Nakajima et al. 

2012; Oliveira, 2015; CNCFLORA, 2018). 

   

 Figura 1. L. artemisiifolia: A - Flor; B - Capítulo; C - Em ambiente natural (Foto: Marlene 

Moreira, 2016). 

 

2.2  CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS E CONSERVAÇÃO 

 

Introduzida no início do século vinte, a cultura de tecidos se baseia no princípio 

da totipotência, proposto pelo fisiologista Haberlandt, onde qualquer célula vegetal possui o 

potencial genético para regenerar uma planta inteira (Flores, 2006). É constituída por um 

conjunto de técnicas de propagação de espécies vegetais, sendo importante ferramenta 

auxiliar nos programas de melhoramento vegetal, tanto para tornar mais eficiente e rápido a 

seleção e obtenção cultivares de interesse agronômico, bem como para a conservação de 

espécies com baixo poder germinativo das sementes e elevado grau de endemismo, como as 

plantas nativas do Cerrado.  

 

2.2.1  Micropropagação 

 

A multiplicação in vitro, ou micropropagação, como é chamada por causa do 

tamanho dos explantes utilizados, é o princípio básico de todos os outros procedimentos de 

cultivo in vitro, pois dela depende o sucesso da técnica (Grattapaglia & Machado, 1998). 

Essa técnica visa à obtenção de plantas idênticas à matriz em curto período, num espaço 

reduzido e livre de contaminantes. 
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Para se realizar a micropropagação a escolha da planta matriz da qual se retiram 

os explantes, é uma etapa de fundamental importância. As matrizes escolhidas devem 

apresentar boas condições morfo-fisiológicas que serão idênticas nas demais plantas obtidas 

in vitro. É aconselhável que o material utilizado na coleta seja previamente esterilizado ou 

que seja realizada uma assepsia para evitar contaminações (Junghans & Souza, 2009). 

Teoricamente, os explantes podem ser retirados de qualquer parte do tecido 

vegetal, tendo em vista a totipotência apresentada pelas células vegetais. Porém, na prática, 

é aconselhável que se escolham tecidos que apresentem maior proporção de tecido 

meristemático, ou que sejam tecidos mais jovens, que tenham maior capacidade de expressar 

a totipotência (Torres et al., 1998).  

A assepsia é o principal desafio para manter a cultura in vitro, pois sem ela os 

microrganismos infestam os frascos de meio de cultura, inviabilizando-o. Desse modo, após 

a coleta é realizada a descontaminação do tecido contra os agentes exógenos. Para isso, são 

utilizadas diversas substâncias com ação germicida, dentre as quais se destacam: o etanol; 

os compostos a base de cloro, tais como hipoclorito de sódio e de cálcio; cloreto de mercúrio; 

ácido clorídrico; peróxido de hidrogênio; alguns ácidos e bases concentradas. Os detergentes 

são utilizados para aumentar o contato das substâncias germicidas com os tecidos 

(Grattapaglia e Machado, 1998). A natureza da substância descontaminante, concentração e 

o tempo de contato é variável de acordo com espécie vegetal e com o tipo de explante, sendo 

necessário o estabelecimento de protocolos de descontaminação específicos que preserve o 

tecido descontaminado (Junghans & Souza, 2009). 

Após a assepsia do explante, e em condições assépticas em câmara de fluxo 

laminar, este é inoculado em meio de cultura. Existem diversas formulações, no entanto, o 

meio MS (Murashige & Skoog, 1962) e suas diluições apresentam excelentes resultados com 

várias espécies. Os componentes do meio de cultura são: água, macronutrientes, 

micronutrientes, vitaminas, sacarose, mio-inositol e, quando se deseja um meio semissólido, 

adiciona-se ágar ou algum outro agente gelificante. O carvão ativado e os ácidos ascórbico 

e cítrico são também muito utilizados para evitar a oxidação dos tecidos (Grattapaglia & 

Machado, 1998). Os sais e açúcares componentes do meio de cultura além de nutrirem os 

tecidos também influenciam o crescimento celular e a morfogênese por meio de 

propriedades osmóticas (George, 1996). 

De acordo com os objetivos que se deseja alcançar e com a espécie em estudo, 

podem ser adicionados reguladores de crescimento ao meio com o intuito de estimular o 
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crescimento e a diferenciação celular. Reguladores de crescimento são moléculas sintéticas 

que em pequenas concentrações, promovem, inibem ou modificam processos fisiológicos. 

O equivalente natural destas moléculas são os denominados hormônios vegetais que são 

moléculas orgânicas com baixo peso molecular e que têm efeito sobre o metabolismo 

vegetal, induzindo respostas fisiológicas de crescimento, diferenciação e desenvolvimento 

(Raven et al., 2007).  

O pH do meio deve ser ajustado de acordo com a espécie trabalhada, uma vez 

que as espécies diferem quanto ao requerimento nutricional, e geralmente ele é ajustado entre 

5,0 a 6,5. Ele influencia na disponibilidade dos nutrientes, dos reguladores de crescimento e 

na solidificação do ágar (Pierik, 1987). Quando ajustado a níveis inferiores a 4,5 ou 

superiores a 7,0, pode haver paralisação do desenvolvimento dos tecidos in vitro (Murashige, 

1974). 

Após a inoculação, as sementes ou explantes são mantidas em sala de 

crescimento previamente preparada e acondicionada de acordo com os diferentes 

requerimentos de luz e temperatura de cada espécie (Grattapaglia & Machado, 1998). 

Geralmente após quatro semanas, o material é repicado em câmara de fluxo laminar e 

retornado para a sala de crescimento. Após alguns ciclos de crescimento e repicagem, a 

planta está pronta para ser aclimatizada em casa de vegetação, usando substratos específicos 

para cada espécie. Segundo Torres et al. (1998) esse momento é crítico podendo ocorrer 

muitas perdas de mudas, devido a mudanças nas condições do ambiente, pois: 

● A planta deixa o ambiente livre de contaminantes para outro em que está sujeita ao ataque 

de microrganismos e precisa se defender,  

● Deixa seu estado heterotrófico, pois era suprida por sacarose do meio, e passa para o 

estado autotrófico,  

● Deixa um ambiente com temperatura, iluminação e umidade relativa controladas para 

outro que demanda um aumento nas taxas de transpiração, o que a deixa vulnerável ao 

estresse hídrico. 

Após a aclimatização, em casa de vegetação, as plantas podem ser levadas ao 

campo. 

A cultura de tecido é uma alternativa para a conservação do germoplasma de 

plantas superiores, de espécies com sementes recalcitrantes, multiplicação por propagação 

vegetativa, intensa heterozigosidade, bem como espécies arbóreas de grande porte, que 

demoram muito atingir a fase adulta reprodutiva (Mroginski et al., 1991). 



 

 

20 

 

 

 

 

2.2.2 Conservação de recursos genéticos vegetais  

 

 Definido como qualquer material genético de origem microbiana, vegetal, 

animal ou outra, de valor atual ou futuro, os recursos genéticos passaram a ser valorizados e 

explorados pelo homem, principalmente nas últimas décadas. A continua destruição de 

habitats principalmente devido a urbanização e avanço da agropecuária tem reduzido a 

biodiversidade e comprometido a sustentabilidade do planeta. Dentre as consequências 

negativas resultantes destacam se as mudanças no clima, condições de umidade e nutrição 

do solo, desenvolvimento de pragas nos cultivos, bem como e risco de extinção de espécies. 

E ainda o contínuo aumento da população mundial demanda melhorias na produtividade e 

qualidade dos produtos para garantir a segurança alimentar (FAO,2018). Diante disso, 

pesquisar e conservar os recursos genéticos é imprescindível para a sustentabilidade 

biológica do planeta e para sobrevivência da própria espécie humana. Entretanto a 

conservação de germoplasma requer o desenvolvimento e uso de tecnologias que preservem 

a máxima diversidade genética de determinada espécie ou variedade, como fonte de 

variabilidade para uso atual e futuro (Razdan, 2003).  

Duas estratégias são utilizadas na conservação de recursos genéticos vegetais, 

classificadas por Nass et al., (2001) como: 

● Conservação ex situ significa: fora do habitat natural dos componentes da diversidade 

biológica. 

● Conservação in situ: conservação dos ecossistemas e habitats naturais, manutenção e 

recuperação de populações viáveis de espécies no seu ambiente natural, e no caso de 

espécies cultivadas ou domesticadas, no ambiente onde elas desenvolveram as suas 

características distintivas. 

Cada uma destas duas estratégias básicas pode ser subdividida em várias 

técnicas específicas como indicado pela Tabela 1. 

A cultura in vitro, devido a totipotência da célula vegetal, é possível obter uma 

planta completa a partir do cultivo de células, tecidos ou órgãos (Souza et al., 2009), o que 

já se constitui numa forma de coleção de germoplasma. Uma das técnicas possíveis é a 

criopreservação onde a redução na temperatura de incubação, uso de retardantes osmóticos 
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e hormonais no meio nutritivo visando desacelerar ou suprimir o crescimento do material 

cultivado por períodos longos, mantendo sua viabilidade e na estabilidade genética 

(Winthers & Engelmann, 1998; Scherwinski-Pereira & Costa, 2010). 

 

Tabela 1. Principais métodos de conservação genética de espécies vegetais. 

Estratégias Técnicas Definição 

Conservação ex 

situ 

Armazenamento da 

semente 

Colheita de amostras de sementes num local, transferência 

para armazenamento num banco de germoplasma. As 

amostras são normalmente desidratadas até uma umidade 

adequada e depois mantidas a uma temperatura inferior a 0oC. 

Armazenamento in 

vitro 

Colheita e manutenção de diversos tipos de explantes 

(amostras de tecido) num ambiente controlado e estéril. 

Banco de 

Germoplasma no 

Campo 

Colheita da semente ou outro material vivo num local e sua 

transferência e manutenção num segundo local. Normalmente 

conserva um grande número de acessos de poucas espécies. 

Jardim Botânico/ 

Arboreto 

Colheita da semente ou outro material vivo num local e sua 

transferência e manutenção num segundo local sob a forma de 

uma coleção de plantas vivas de espécies num jardim ou 

espécies de árvores num arboreto. 

Armazenamento de 

DNA/ Pólen 

Colheita de DNA ou pólen e armazenamento em local 

apropriado, normalmente em condições refrigeradas. 

Conservação in 

situ 

Reserva Genética 

Localização, gestão e monitoramento da diversidade genética 

em populações silvestres naturais em áreas bem definidas de 

maneira a fazer-se uma conservação ativa de longo tempo. 

On-farm 

Gestão sustentada da diversidade genética de variedades 

tradicionais desenvolvidas localmente associadas a espécies 

silvestres e ervas daninhas, ou de forma tradicional feita pelos 

agricultores. 

Fonte: The ex situ conservation of plant genetic resources (Hawkes et al., 2000). 

 

Os métodos de conservação in vitro, segundo Razdan (2003) e Withers & 

Engelmann (1998), apresentam várias vantagens em relação aos outros sistemas de 

conservação convencional: 

● Menor espaço físico para armazenamento do germoplasma; 

● Manutenção do material livre de condições estressantes (patógenos, pragas e condições 

ambientais adversas); 

● Disponibilidade de material para propagação rápida e em grande escala 

● Procedimentos que facilitam a manipulação genética e o intercâmbio de germoplasma; 

● Potencial para prolongar o tempo para realização de subcultivos/repicagens; 

● Acesso imediato ao germoplasma; 

● Redução de burocracias nos sistemas de quarentena para transporte internacional de 

material vivo entre os centros de pesquisa. 
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Contudo, de acordo com Scherwinski-Pereira & Costa (2010), existem também 

as limitações inerentes ao uso dessa tecnologia, a saber:  

● Altos custos nos processos de conservação, principalmente relacionados aos métodos de 

crescimento lento; 

● Respostas não esperadas dos genótipos às condições de cultivo; 

● Riscos de variação somaclonal (desejado para algumas espécies e de acordo com o 

objetivo do pesquisador); 

● Possibilidade de ocorrer alterações estruturais e fisiológicas; 

● Requerimento de mão de obra qualificada, com possibilidades de erros de manipulação; 

● Dificuldades de restabelecimento e regeneração do material criopreservado. 

Para o sucesso da conservação in vitro se fazem necessários estudos sobre 

fisiologia, aspectos estruturais e estabilidade genética do material (Razdan, 2003). 

 

2.3  METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM PLANTAS E ATIVIDADE 

INSETICIDA 

 

As plantas absorvem nutrientes do solo e produzem compostos indispensáveis 

para seu crescimento e desenvolvimento como carboidratos, ligninas, proteínas, dentre 

outros. Esses compostos são encontrados em todas as plantas e estão envolvidos nos 

processos químicos que a planta realiza diariamente para sobreviver e reproduzir, como a 

fotossíntese, glicólise, síntese de aminoácidos, proteínas, reprodução de células, absorção de 

nutrientes, armazenamento, etc (Taiz & Zeiger, 2013). 

 No entanto, a planta também sintetiza outros tipos de compostos, os metabólitos 

secundários que estão relacionados com a interação da planta com o meio ambiente. 

Portanto, esses compostos estão relacionados com mecanismos de proteção contra estresses 

abióticos (deficiência de nutricional do solo, baixa disponibilidade de água, temperatura, 

luminosidade, radiação ultravioleta) e bióticos (herbivora, ataque e colonização por 

fitopatógenos e competição inter e intraespecífica), assim  como na atração de polinizadores, 

dispersores de sementes e microorganismos simbiontes (Taiz & Zeiger, 2013)  Entretanto 

são compostos produzidos em baixas quantidades e restritos a uma espécie ou grupo de 

espécies e  portanto utilizados como marcadores moleculares para classificação taxonômica.  

A síntese e armazenamento de metabólitos secundários varia de acordo com sua 

natureza química do composto e com a espécie, e com os estímulos ambientais (pH, 
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temperatura, luminosidade, composição do solo, disponibilidade de água, interação com a 

animais dispersores, etc.), e podem ser armazenados no vacúolo citoplasmático ou em 

estruturas como as glândulas, tricomas e ductos resiníferos (Matos, 2009; Silva et al., 2010) 

Como os compostos secundários para defesa, então todo vegetal possui 

resistência, pelo menos contra algum herbívoro. Nesse contexto, uma planta resistente a um 

inseto-praga apresenta um genótipo potencialmente capaz de interagir com o ambiente 

expressando um fenótipo que não torna inviável seu consumo pela praga (Mairesse, 2005). 

Desse modo, o conhecimento das estruturas químicas dos metabólitos secundários é 

importante porque permite a descoberta de substancias com atividades biológicas de 

interesse para o homem, como atividade inseticida. 

 Os inseticidas de origem vegetal precederam os inseticidas sintéticos, sendo 

muito utilizados até 1940. Mas, partir da II Guerra Mundial, foram substituídos pelos 

inseticidas sintéticos então desenvolvidos e aparentemente mais eficientes e econômicos no 

controle de insetos (Vieira et al., 2001). Porém, recentemente tem aumentado o interesse 

pelos inseticidas botânicos, devido às consequências ambientais resultantes do uso 

excessivos de inseticidas químicos. Nesse contexto o conhecimento das estruturas químicas 

de metabólitos secundários, torna-se e uma fonte para a prospecção e desenvolvimento de 

bioinseticidas, que podem ser uma alternativa eficiente para o controle de pragas, com menor 

impacto ambiental, possuindo especificidade para espécie alvo e baixa toxicidade para 

homem, quando comparado aos inseticidas sintéticos (Isman 2006; Pavela, 2016).  

Os metabólitos secundários vegetais são sintetizados a partir do metabolismo da 

glicose, pela via do o ácido chiquímico e do acetato. O ácido chiquímico é precursor de 

taninos hidrolisáveis, cumarinas, alcalóides derivados dos aminoácidos aromáticos e 

fenilpropanóides. Esses compostos possuem um anel aromático na sua constituição. Os 

metabólitos derivados do acetato são os aminoácidos alifáticos e seus alcalóides derivados; 

terpenóides, esteróides, ácidos graxos e triglicerídeos (Leite, 2008).  

Segundo Taiz & Zeiger (2013) de acordo com sua sua composição química, os 

metabílitos são classificados em três grupos distintos: compostos nitrogenados (alcaloides) 

terpenos (carotenoides, limonóides, etc),) e fenólicos (taninos, flavonoides, antocianinas, 

flavonas, isoflavonas).  

Alguns alcaloides possuem atividade inseticida e são abundantes em certas 

famílias vegetais, como Nicotiana tabacum (solanaceae), de onde extrai-se a nicotina. Esse 

alcaloide que atua no sistema nervoso do inseto competindo pelos receptores de acetilcolina 
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(Reigart, 2001). O alcaloide rianodina, extraído da Ryania speciosa, e piretrinas, extraídas 

de espécies do gênero Chrysanthemum (Asteraceae), são muito utilizados devido a sua baixa 

toxicidade para o mamíferos e elevada toxicidade para os insetos (Ghramh et al., 2018). 

Os compostos fenólicos possuem um anel aromático, a maioria derivada do 

aminoácido fenilalanina. Esses compostos são importantes protetores das plantas contra 

raios UV, ataque de herbívoros, e microrganismos (insetos, bactérias, vírus e fungos) e 

alelopatia, transporte e sustentação (Simões et al., 2010). Um importante composto fenólico 

de é a rotenona, um flavonoide extraído de leguminosas, como o gênero Derris e 

Lochocarpus. 

Estudos sobre a produção de metabólitos secundários, como as rotas de produção 

e fatores que interferem na produção, podem ser realizados utilizando a cultura de tecidos. 

Essa técnica tem sido uma ferramenta importante para o isolamento e incremento da 

produção desses compostos, nos estudos genéticos e enzimáticos e para a propagação rápida 

de plantas de interesse. Sua utilização no melhoramento de plantas, permite a obtenção de 

plântulas elite para os sistemas de cultivo, livres de microrganismos patogênicos e ainda, 

para conservação de germoplasma (George e Debergh, 2008).  

A micropropagação possibilita a produção de metabólitos semelhantes aos 

produzidos pelas plantas no habitat natural, bem como o aumento da produção desses 

metabólitos (Albuquerque et.al, 2008). Para isso, variações são feitas nos componentes 

básicos de meios de cultura, tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

reguladores de crescimento ou outras substâncias envolvidas na via metabólica do composto 

de interesse (Briskin, 2007). Por exemplo a adição de sacarose aumentou a produção de 

taxóides pela Taxus chinensis enquanto a adição de frutose aumentou a produção de taxol 

em culturas de células de Taxus sp. (Dong e Zhong, 2015).  

Rios (2014) ao trabalhar com a Ruta graveolens observou estímulo na produção 

de alcaloides, cumarinas, compostos antracênicos, terpenos, saponinas e flavonoides em 

segmentos nodais cultivados em meios com adição de 2,4-D (0,5 e 1 mg L-1), ANA (0,5 e 

1 mg L-1), cinetina (Kin) (0,5 e 1 mg L-1) e m-TP (0,5 e 1 mg L-1) na presença de luz.  

 

2.4  MOSCA BRANCA – Bemisia tabaci 

 

 A mosca-branca, Bemisia tabaci, é um inseto cosmopolita pertencente à ordem 

Hemiptera, subfamília Aleyrodinae que se adapta facilmente a novas plantas hospedeiras e 
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a novas regiões geográficas, podendo ser encontrada em áreas tropicais, subtropicais e 

temperadas (Oliveira et al., 2011). 

 A espécie B. tabaci foi descrita por Gennadius no ano de 1889, em plantações 

de tabaco na Grécia. Em 1897 foi relatada atacando plantações de batata-doce nos Estados 

Unidos. No Brasil os primeiros relatos ocorreram no final da década de 20. 

 Quanto à classificação taxonômica, segundo De Barro et al., (2011), é um 

complexo de espécies crípticas, com 11 grupos bem definidos e 14 espécies 

morfologicamente indistinguíveis, mas sem viabilidade reprodutiva (Perring, 2001; Quintela 

et al., 2009).  

 No Brasil, foram identificadas as espécies Middle East Ásia Menor 1 - MEAM1 

(biótipo B), Novo Mundo, Novo Mundo 2 (biótipo A) e mais recentemente a Mediterrâneo 

- MED (biótipo Q) (Barbosa et al., 2014). Entretanto segundo (Quintela et al. 2016) apenas 

a espécie Middle East-Asia Minor1 (MEAM1, biótipo B) causa danos expressivos a 

agricultura no Brasil. 

 O biótipo B é muito agressivo causando desordens fisiológicas nas plantas 

infestadas, apresentando maior taxa de reprodução e tolerância ao frio, além de alimentar e 

excretar mais. Também possui elevadas adaptabilidade a diferentes hospedeiros, 

colonizando espécies cultivadas e daninhas, com maior capacidade de transmissão de vírus 

e oviposição, indução de anomalias fisiológicas, resistência a inseticidas (Costa & Brown, 

1991; Lourenção et al., 2001; Quintela, 2001; Villas Boas et al., 1997). Embora esse biótipo 

comumente colonize dicotiledôneas herbáceas, foi relatado colonizando o milho, no Brazil 

(Quintela et al., 2016).  

 Quanto ao hábito alimentar a mosca-branca é um inseto sugador de seiva, 

polífago, hemimetábolo, passando pelas fases de ovo e ninfa. As ninfas de primeiro instar 

são móveis, elípticas e coloração branco-esverdeada. No segundo instar, as ninfas são 

estacionárias e apresentam formato ovalado e olhos brilhantes. No terceiro instar têm 

formato elíptico e se tornam translúcidas, com os olhos vermelhos brilhantes. O quarto instar 

apresenta formato oval com parte encefálica arredondada. Quando adultos, apresentam dois 

pares de asas brancas membranosas (Quintela, 2009).  

 A B. tabaci apresenta grande importância para a agricultura brasileira por causar 

prejuízos econômicos elevados chegando a 100% de perda em algumas culturas como soja, 

feijão e hortaliças. Esse inseto pode causar danos diretos e indiretos, sendo os danos diretos 

consequência da sucção de nutrientes do floema e inoculação de toxinas, reduzindo as taxas 



 

 

26 

 

fotossíntéticas e metabólicas comprometendo o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo 

da planta (Oliveira et al., 2001). Entre os danos indiretos tem-se o desenvolvimento de 

fungos saprófitas, como a fumagina (Capinodium spp.), por causa da substância açucarada, 

tipo um melado, que o inseto excreta. Por conseguinte, ocorre a redução na absorção de luz 

interferindo na fotossíntese e nas trocas gasosas (Lima 2001), porém o dano indireto mais 

nocivo é a transmissão de vírus fitopatogênicos (Barbosa et al., 2011), como o vírus do 

mosaico dourado. 

 Em feijoeiro, a transmissão do vírus do mosaico-dourado (VMDF) causa perdas 

expressivas na cultura do feijão na América Latina (Naranjo, 2010; Faria et al., 2016). Esse 

vírus causa o amarelecimento das folhas, deformação do número e peso dos grãos e das 

vargens, reduzindo o tamanho das plantas. No Brasil, as perdas podem variar de 40% a 85%, 

e até chegar a 100% se a infestação ocorrer no início do desenvolvimento e de acordo com 

a cultivar e isolado do vírus (Quintela, 2009). Os elevados prejuízos causados pela 

prevalência do vírus do mosaico-dourado tem inviabilizado o cultivo do feijão em algumas 

regiões (Aragão, 2014). 

 O principal meio de controle tem sido os inseticidas sintéticos químicos, 

principalmente os neonicotinóides (Quintela et al., 2016), mas o uso indiscriminado e muitas 

aplicações causam danos ao meio ambiente, induz a resistência e propicia o ressurgimento 

de pragas. Portanto, torna-se necessário buscar e utilizar métodos alternativos para o controle 

de insetos-praga, como o uso de extratos vegetais (Mendonça et al., 2007), que podem ser 

associados aos inseticidas químicos no manejo integrado B. tabaci. 

 

2.4.1  Extratos vegetais no biocontrole de Bemisia tabaci 

 

Extratos vegetais têm sido avaliados no controle da B. tabaci com efeitos na 

reprodução, alimentação e mortalidade dessa praga. Dentres as espécies vegetais com 

atividade inseticida, a mais estudada é o nim, Azadirachta indica Juss., Meliáceae sub-

tropical. Essa espécie é nativa das regiões áridas da Ásia e África, e que se encontra 

distribuída também na Austrália e América (Ahamed & Grainge, 1986; Schmutterer, 1988, 

1990; Trindade et al., 2000). 

A bioatividade de extrato aquoso de M. azedarach, T. pallida e A. indica a 3% 

foram verificadas em relação a Bemicia tabaci (Gennadius) MEAM1, em plantas de tomate. 

Os extratos foram aplicados sobre ovos e ninfas avaliando-se a mortalidade e duração das 
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fases de desenvolvimento. Maior mortalidade das ninfas foi observado no extrato de A. 

indica, mas nenhum dos extratos afetou a duração das fases de desenvolvimento do inseto 

(Souza & Vendramin, 2001). A fase de desenvolvimento do inseto, também pode interferir 

na eficiência de um inseticida. Segundo Prabhaker et al. (1989) e Hammad et al. (2000), o 

primeiro e segundo instar ninfal de B. tabaci são as fases mais sensíveis aos inseticidas 

vegetais. A fase de “pupa” é menos sensível do que os primeiros instares ninfais devido ao 

seu maior tamanho, exigindo uma quantidade maior de inseticida para afetá-la, ou ainda pela 

menor penetração de compostos inseticidas através do tegumento “pupal” Prabhaker et al., 

(1989). 

Hilje et al., (2003) testaram 70 extratos vegetais para repelência em indivíduos 

adultos de B. tabaci. Os extratos de 10 espécies de plantas medicinais detiveram ou repelir 

adultos moscas brancas em concentrações de 10 mL / L de água (1% v / v).  

Baldin et al. (2007) avaliaram o efeito do extrato aquoso de folhas e sementes 

de nim (3,0%) sobre a atratividade e a deterrência na oviposição de B. tabaci biótipo B, em 

plantas de tomate. Foi observado que plantas pulverizadas apresentaram menor número de 

insetos e foram menos atrativas aos adultos de mosca-branca. Extratos obtido de sementes e 

folhas de nim causaram mortalidade superior a 85% em ninfas de B. tabaci. 

O tipo de extração dos metabólitos secundários produzidos por plantas, pode 

interferir no resultado obtido no controle de insetos. Hammad et al. (2000) compararam o 

efeito de extratos aquosos, acetônicos e metanólicos de M. azedarach, observando maior 

eficiência do extrato metanólico no controle de ninfas. 

Roel et al., (2001), comparando extratos hexânicos de partes aéreas de T. pallida 

sobre lagartas Spodptera frugiperda verificou maior eficiência de extrato obtido com 

solventes de polaridade intermediária. Dessa forma a boa atividade inseticida observada 

nesse trabalho para frações em acetato de etila pode estar relacionada com a elevada 

concentração de flavonoides. 

Eficiência de extratos vegetais no controle de ninfas de B. tabaci em abóbora 

(Cucurbita moschata Duch.), foram obtidos por Lima et al., (2013). Em seus experimentos 

extratos etanólicos de folhas de Canudo (Ipomoea carnea subsp. fistulosa), reduziram 

72,24% o número de ninfas. Redução no número de ninfas foram observados no uso de 

extratos aquosos de Riccinus communis e Cardo – santo (Argemone mexicana L.) com 

uma eficiência de 75,49% e 60,63% na redução de ninfas de B. tabaci, respectivamente, 

enquanto extratos de A. mexicana apresentaram eficiência de 69, 16% no controle de ninfas.  
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Extratos de frutos verde e folhas de M. azedarach foram avaliados por Souza e 

Vendramim (2001) quanto à atividade ovicida, resultando em 58 % de mortalidade para 

extratos de frutos e 35,8% para os extratos de folhas, entretanto esses mesmos extratos 

causaram 55,1% de mortalidade das ninfas. A atividade inseticida de compostos da mamona 

no controle de pragas agrícolas. Extratos de folhas e frutos de Riccinus communis sobre o 

inseto, em condições de campo, causaram mortalidade de 75,49% de ninfas B. tabaci 

conforme observados por Lima et al., (2013).  

Nesse contexto, com os extratos vegetais de L. artemisiifolia podem ser uma 

alternativa para o controle de da mosca branca. 
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3 MICROPROPAGAÇÃO DA Lomatozona artemisiifolia – UMA 

ESPÉCIE ENDÊMICA DO CERRADO 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo de cultivo in vitro para a Lomatozona 

artemisiifolia Baker, uma espécie endêmica e restrita do Cerrado goiano. Sementes, de L. 

artemissifolia foram lavadas com detergente neutro em água corrente, seguido da imersão 

em etanol 70% por 1 minuto. Em seguida as sementes foram imersas em diferentes 

concentrações de hipoclorito (0,625; 1,25; 1,875 e 2,5%) e dois fotoperíodos (claro e escuro). 

Em outro experimento, após a pré assepsia, as sementes foram imersas em solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5% por (10, 20 e 30 minutos), e inoculadas em meio MS com 

diferentes níveis de pH (4,8; 5,8; 6.8). Noutro experimento, após a assepsia as sementes 

foram inoculadas em emi de cultura com diferentes concentrações macronutrientes do meio 

(1/4 MS, 1/2MS e MS), e em dois sistemas de vedação (um totalmente fechado e outro que 

permitia as trocas gasosas). Na multiplicação, foram adicionadas ao meio MS diferentes 

concentrações (025μM; 0,50μM; 1,0μM e 1,5 μM de 6- benzilaminopurina (BAP). A 

aclimatização foi feita em diferentes substratos (areia, vermiculita fina,vermiculita grossa, 

mix de 1 areia+1 vermiculita fina +1  vermiculita grossa); em casa de vegetação.  Todas as 

concentrações de hipoclorito foram efcientes para promover a desinfestação. Maior taxa de 

germinação ocorreu em imersão de sementes em solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por 

10 minutos, em claro.  A concentração de macronutrientes e o sistema de trocas gasosas não 

interferiu na germinação. Contudo melhor desenvolvimento   ocorreu no sistema que 

permitia as trocas gasosas. A adição de BAP induziu a formação de múltiplos brotos, 

entretanto causou a morte dos explantes. Na aclimatização 100% de sobrevivência   ocorreu 

em todos os substratos, contudo melhor desenvolvimento ocorreu no substrato vermiculita 

grossa.   

 

Palavras-chave: Cerrado, cultura de tecidos, sementes, explantes. 
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3 MICROPROPAGATION OF Lomatozona artemisiifolia –AN 

ENDEMIC SPECIES OF CERRADO 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work was to establish an in vitro culture protocol for Lomatozona 

artemisiifolia Baker, an endemic and restricted species from the Cerrado of Goiás. Seeds of 

L. artemissifolia were washed with neutral detergent in running water, followed by 

immersion in 70% ethanol for 1 minute, prior the trials. The seeds were immersed in different 

active chlorine concentrations of hypochlorite (0,625; 1,25; 1,875 and 2,5) and two 

photoperiods (light and dark). In another trial, seeds were immersed in 2.5% sodium 

hypochlorite solution for 10, 20 and 30 minutes, and inoculated in MS medium with different 

pH levels (4.8; , 8, 6.8). In another experiment, the seeds were inoculated in culture medium 

with different macronutrient concentrations of (1/4 MS, 1 / 2MS and MS), and in two 

systems of gas exchange (one totally closed and one that allowed the gas exchanges ). For 

multiplication trial, different concentrations (025μM, 0.50μM, 1.0μM and 1.5μM of 6-

benzylaminopurine (BAP) were added to the MS medium. Acclimatization was carried out 

using different substrates (sand, vermiculite, vermiculite, of 1 sand + 1 vermiculite thin +1 

vermiculite thick). All hypochlorite concentrations were efficient to promote 

decontamination of the seeds. Higher germination rate occurred in seed immersed in 2.5% 

sodium hypochlorite solution. BAP addition induced the formation of multiple sprouts, 

however, it caused the explant death. Aclimatization survival rate of 100% occurred in all 

substrates, however better development occurred in the substrate vermiculite coarse. 

 

Keywords: Cerrado, Tissue culture plant, seeds, explants. 
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3.1      INTRODUÇÃO 

 

A biodiversidade brasileira é considerada uma das maiores do mundo, 

compreendendo cerca de 10% de toda a biota terrestre mundial Brasil (Mascarenhas, 2009; 

Ferreira, (2009).  Nesse contexto, destaca-se o Cerrado, considerado o segundo maior bioma 

brasileiro que abrange uma extensão de aproximadamente 204 milhões de hectares da região 

Centro-Oeste, parte das regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil (Machado et al., 2004).  

Entretanto nas últimas décadas, esse bioma com a expansão da fronteira 

agropecuária no Brasil e avanço da urbanização tem causado a destruição do cerrado com 

graves consequências para o ambiente. Uma dessas consequências tem sido a extinção e 

fragmentação de hábitats, o que tem colocado muitas espécies endêmicas em risco de 

extinção, e consequentemente a perda de variabilidade genética dessas espécies. Dentre as 

espécies endêmicas do cerrado, encontra-se a Lomatozona artemisiifolia Baker (Asteraceae-

Eupatorieae). Essa espécie é de ocorrência restrita ao estado de Goiás (King & Robinson, 

1987; Oliveira, 2014), e está classificada como em risco de extinção devido à distribuição 

restrita e poucas informações disponíveis (Nakajima et al, 2015).  

Diante desse cenário, torna -se importante o estudo e a aplicação de técnicas que 

permitam a conservação, domesticação e melhoramento das espécies nativas, permitindo 

que o material vegetal de uma determinada espécie esteja disponível para sua utilização 

futura.  

A cultura de tecidos é um conjunto de técnicas que permite a obtenção, em pouco 

tempo, de um grande número de plantas geneticamente uniformes, com boas características 

fitossanitária, bem como a conservação de germoplasma para programas de melhoramento 

e conservação (Cid,2014).   

Diante disto, esse trabalho teve como objetivo estabelecer um protocolo de 

micropropagação para L. artemisiifolia visando fornecer informações que contribuam para 

a conservação da espécie.  
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3.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 LOCAL DOS EXPERIMENTOS E MATERIAL UTILIZADO 

 

Os experimentos relacionados a micropropagação de L. artemisiifolia foram 

realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LabCultive) do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, GO. 

Sementes de L. artemisiifolia foram coletadas de inflorescências maduras, durante a estação 

seca (julho-setembro) e chuvosa (outubro a março) de 2016 e de 2017, de exemplares da 

espécie, localizados Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo, no Parque Estadual da 

Serra Dourada, município de Mossâmedes - GO. Após a coleta as sementes foram 

acondicionadas em sacos de papel e frascos de vidro, a temperatura ambiente. 

 

3.2.2 DESCONTAMINAÇÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 

Lomatozona artemisiifolia 

 

Na pré-assepsia de sementes de L. artemisiifolia, comum a todos os 

experimentos de micropropagação, as sementes foram lavadas com de detergente neutro e 

água corrente por 20 minutos, e em seguida imersas em álcool 70%, por um minuto.  

 

3.2.2.1  Efeito da luz e de diferentes concentrações de hipoclorito sobre a 

germinação de sementes de L. artemisiifolia 

 

Após a pré-assepsia as sementes foram separadas em dez grupos de 100 

sementes, cada. Em seguida foram imersas em concentrações de cloro ativo (0,625%; 1,25%; 

1,875% e 2,5%) por dez minutos, e o controle consistiu apenas de água destilada (tabela 2). 

Após a descontaminação, as sementes passaram por uma tríplice lavagem em água destilada 

e autoclavada, sendo em seguida semeadas em meio MS (30mL/frasco de cultivo). Cada 

frasco recebeu dez sementes, perfazendo o total de 10 frascos para cada concentração de 

hipoclorito de sódio testada. Os frascos foram subdivididos em dois grupos, de cinco frascos 

cada. Na sala de crescimento, um grupo permaneceu sob fotoperíodo de 16 horas de claro. 
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O outro grupo, foi colocado fototoperíodo de 24 hs de escuro, em caixas de plástico pretas 

(11,0 x 11,0 x 3,0cm), por uma semana. Após esse período, foram remanejados para 

fotoperíodo de 16 horas. Todos os frascos foram mantidos em sala de crescimento com 

temperatura controlada (25°C ± 1°). 

 

Tabela 2. Descrição dos tratamentos de descontaminação e fotoperíodo para avaliação da 

eficiência da germinação de sementes de L. artemisiifolia. 

 

TRATAMENTO CONCENTRAÇÃO DE 

CLORO ATIVO (%) 

FOTOPERÍODO 

T1 0,0 16h claro 

T2 0,625 16h claro 

T3 1,25 16h claro 

T4 1,875 16h claro 

T5 2,5 16h claro 

T6 0 24h escuro 

T7 0,625 24h escuro 

T8 1,25 24h escuro 

T9 1,875 24h escuro 

T10 2,5 24h escuro 

 

Foram consideradas como sementes germinadas aquelas cuja a protrusão da 

radícula através dos tegumentos se tornou visível. As contagens de sementes germinadas 

foram feitas semanalmente, por um período de 30 dias.  

 

3.2.2.2  Efeito do pH e do tempo de exposição ao hipoclorito na germinação 

in vitro de sementes de L. artemisiifolia 

 

Após a pré-assepsia, as sementes foram imersas em hipoclorito de sódio a 2,5% 

por (0, 10, 20 e 30 minutos), seguida de tríplice lavagem em água destilada e autoclavada, 

em câmara de fluxo laminar. Os controles, após a pré- assepsia forma foram imersos 

diretamente em água destilada. Em seguida as sementes foram inoculadas em meio MS com 

três diferentes valores de pH (4,8; 5,8 e 6,8), sendo inoculadas 10 sementes por frasco 

contendo meio MS 30mL/frasco, e 10 frascos por tratamento. Após a inoculação, todos os 

tratamentos (Tabela 3) foram mantidos em sala de crescimento com temperatura controlada 

(25°C ± 1°) e fotoperíodo de 16 horas. As avaliações ocorreram semanalmente por um 

período de 40 dias, sendo avaliados o número de sementes germinadas e o número de frascos 
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contaminados. Foram consideradas como germinadas as sementes onde se pode visualizar a 

protrusão da radícula através dos tegumentos. 

 

Tabela 3. Descrição dos tratamentos para avaliação do efeito de pH e tempo de exposição 

ao hipoclorito na germinação de sementes de L. artemisiifolia 

 

TRATAMENTO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO 

HIPOCLORITO DE SÓDIO (Min) 

pH 

T1 0 4,8 

T2 10 4,8 

T3 20 4,8 

T4 30 4,8 

T5 0 5,8 

T6 10 5,8 

T7 20 5,8 

T8 30 5,8 

T9 0 6,8 

T10 10 6,8 

T11 20 6,8 

T12 30 6,8 

 

 

3.2.2.3  Efeito da composição do meio de cultivo e da vedação sobre a 

germinação de sementes de L. artemisiifolia  

 

Após a pré- assepsia, em câmara de fluxo laminar, as sementes foram submetidas 

a tríplice lavagem em água destilada e autoclavada. Em seguida, foram semeadas dez 

sementes por frasco, contendo 30mL de meio MS, sendo 10 frascos por tratamento.  Os 

tratamentos consistiram meio de cultura com diferentes concentrações de macronutrientes 

(ágar água, ¼ MS, ½ MS e MS completo) e dois tipos de vedação (tampa de polipropileno 

fechada e tampa com orifício de 0,8 mm coberto com membrana de 0,45 μm (Micropore 

Cremer AVS-0,45 air vent) (taxa de troca de CO2, 25 μl. L-1 s-1), descritos na tabela 4.  Em 

seguida, os frascos foram vedados com filme de plástico transparente e mantidos em sala de 

crescimento, com temperatura de 25°C ± 1° e fotoperíodo de 16 horas de claro. Foram 

consideradas sementes germinadas quando a protrusão da radícula através dos tegumentos 

se tornou visível. Em avaliações semanais no decorrer de 30 dias, verificou-se a porcentagem 

de sementes germinadas e a contaminação em cada tratamento. O delineamento foi 

inteiramente casualizado. 
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Tabela 4. Descrição dos tratamentos para avaliação do efeito da concentração do meio MS 

e do tipo de vedação dos frascos do meio de cultivo na germinação de sementes 

de L. artemisiifolia  

 
TRATAMENTO TIPO DE MEIO TIPO DE VEDAÇÃO 

T1 Ágar Água Furada 

T2 Ágar Água Fechada 

T3 ¼ MS Furada 

T4 ¼ MS Fechada 

T5 ½ MS Furada 

T6 ½ MS Fechada 

T7 MS completo Furada 

T8 MS completo Fechada 

 

3.2.3  BROTAÇÃO  

 

Plantas germinadas in vitro foram cultivadas em meio MS por 45 dias. Após esse 

período, segmentos caulinares com aproximadamente 1 cm de comprimento, contendo duas 

gemas axilares, foram excisados e inoculados verticalmente em tubos de ensaio com 15 ml 

de meio MS suplementado com diferentes concentrações (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg. L-1  de 6-

benzilaminopurina - BAP), e meio MS como controle. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com 30 repetições por tratamento. Após a inoculação, todos os 

tratamentos foram encaminhados para sala de crescimento com temperatura controlada 

(25°C ± 1°) e fotoperíodo de 16 horas. Foram feitas avaliações quinzenais por 60 dias, 

verificando-se o número de brotos formados e o seu aspecto.  

 

3.2.4  ACLIMATIZAÇÃO 

 

Sementes de L. artemisiifolia foram germinadas e cultivadas in vitro, em frascos 

contendo 30 ml de meio MS completo, por 45 dias. Após esse tempo, foram selecionadas 60 

plantas, de acordo com o critério de possuírem duas folhas bem formadas e sistema radicular 

presente, para o processo de aclimatização. Após a lavagem das raízes com água, para 

remoção do meio de cultura, as plantas foram transferidas para vasos plásticos de 415ml 

contendo diferentes tipos de substrato (Tabela 5) e mantidas em estufa climatizada, sob 

irrigação automática. O experimento foi casualizado em blocos com 15 repetições por 

tratamento. Após seis meses, as plantas sobreviventes foram transferidas para casa de 

vegetação em vasos de 20 litros preenchidos com uma mistura de terra, areia e brita na 
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proporção de 3:1:1. Para cada vaso foram transferidas 3 plantas oriundas do mesmo 

tratamento. A avaliação da porcentagem de sobrevivência das mudas foi realizada 

mensalmente por 12 meses. 

 

Tabela 5. Descrição dos tratamentos de aclimatização de plantas de L. artemisiifolia 

germinadas in vitro em quatro diferentes substratos. 

 

Tratamentos Substrato 

T1 Vermiculita grossa (Vg) 

T2 Vermiculita fina (Vf) 

T3 1A + 1Vg + 1Vf 

T4 Areia (A) 

 

3.2.5  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Nos experimentos de micropropagação os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, utilizando o software R versão 2.14.0. Quando os dados não atenderam os 

pressupostos da normalidade, foram submetidos à transformação logarítmica. 

 

3.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1  DESCONTAMINAÇÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE L. 

artemisiifolia 

 

Para a L. artemisiifolia, todas as concentrações e tempo de exposição ao 

hipoclorito de sódio testadas, promoveram 99,6 % de descontaminação das sementes, 

independente do fotoperíodo (Figura 2).  Maior taxa de germinação foi observada em 

sementes imersas maior concentração de hipoclorito de sódio (2,5 % p. c), mantidas em 

fotoperíodo de 16 hs de claro. Observou-se que 30 % das sementes germinaram na presença 

de luz e 19% de taxa de germinação na presença de luz (Figura 3). Esses resultados permitem 

inferir sobre o comportamento das sementes como fotoblásticas positivas preferenciais.  
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Diferentes níveis de pH e concentração de macronutrientes do meio, não interferiram na 

germinação. Os dois sistemas de vedação testados também não interferiram na germinação. 

 

 

Figura 2.  Efeito das concentrações de cloro ativo e fotoperíodo na descontaminação de sementes de L. 

artemisiifolia. 

 

 

Figura 3. Efeito das concentrações de cloro ativo e fotoperíodo na germinação de sementes de L. artemisiifolia. 
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Sementes contaminadas podem comprometer a fitossanidade dos explantes e 

inviabilizar a micropropagação. Em cultura de tecidos, o hipoclorito de sódio (NaClO) é 

eficiente descontaminante de superfície (Emmanuel et al, 2004), entretanto as espécies 

diferem quanto a influência do hipoclorito em função da concentração e do tempo de 

exposição. 

Na desinfestação das sementes de L. artemisiifolia, a eficiente descontaminação 

provavelmente foi devida à sensibilidade dos tipos microrganismos, presentes na superfície, 

ao mecanismo de ação do hipoclorito de sódio. Esse agente descontaminante em solução 

aquosa, libera o ácido hipocloroso. Esse ácido pode difundir-se através da membrana 

plasmática e também da parede celular microbiana e inativar o metabolismo bacteriano, 

causando a morte.  

Outros trabalhos reportaram a eficiência do hipoclorito na desinfestação de 

sementes em função do tempo de exposição e da concentração. Bevilacqua et al. (2011), ao 

trabalhar com Calendula officinalis (Asteraceae), observaram que tratamento com 

hipoclorito de sódio a 2,5% (p/c) e exposição de 30 minutos, apresentou melhor 

desinfestação das sementes que tratamentos com menor tempo de exposição. Gonzaga 

(2013) ao trabalhar com a Lychnophora polhii (Asteraceae) observou que solução de 

hipoclorito de sódio a 5% p/p foi mais eficiente que solução a 2,5% p/p, e tempo de 

exposição de 20 minutos. Também, Silva (2010) trabalhando com mangabeira (Hancornia 

speciosa) obteve resultados semelhantes alcançando 100% de descontaminação em 

sementes imersas em solução de hipoclorito a 5% por 20 minutos. 

Para a L. artemisiifolia é possível notar que hipoclorito foi eficiente na 

descontaminação das sementes de L. artemisiifolia em todas as concentrações e tempos de 

exposição testados. Por outro lado, como a taxa de germinação foi diretamente proporcional 

a concentrações de hipoclorito de sódio, conclui-se que o melhor tratamento foi a exposição 

das sementes por 10 minutos em solução de hipoclorito a 2,5% p.c; pois implica no menor 

tempo de exposição, menor concentração utilizada e, portanto, em menores chances de 

toxidez eventual. 

Rodrigues et al., (2012) observou que o hipoclorito de sódio aumentou a 

germinação em sementes de alface (Lactuca sativa L.) cultivar Regina. Resultados 

semelhante relatou Bevilacqua et al. (2011), ao trabalhar com Calendula officinalis 

(Asteraceae), onde observaram que solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por 30 minutos 

favoreceu a germinação quando associada a remoção do tegumento. Por outro lado, a 



 

 

39 

 

germinação do manjericão (Ocimum basilicum), diminuiu com o aumento das concentrações 

de hipoclorito (Mendes & Carvalho, 2015).  

Rodrigues et al., (2012) observou que o hipoclorito de sódio aumentou a 

germinação em sementes de alface (Lactuca sativa L.) cultivar Regina. Resultados 

semelhante relatou Bevilacqua et al. (2011), ao trabalhar com Calendula officinalis 

(Asteraceae), onde observaram que solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por 30 minutos 

favoreceu a germinação quando associada a remoção do tegumento. Por outro lado, a 

germinação do manjericão (Ocimum basilicum), diminuiu com o aumento das concentrações 

de hipoclorito (Mendes & Carvalho, 2015).  

Quanto a influência da luz na germinação, observou-se mais de 30 % das 

sementes germinaram na presença de luz (Figura 4).  Entretanto também houve germinação 

no escuro (19%). Esses resultados permitem inferir sobre o comportamento das sementes 

como fotoblásticas positivas preferenciais. A luz é importante para a ativação do aparato 

fotossintético, o que é crucial para a sobrevivência e desenvolvimento do vegetal. 

Corroboram com esses dados as observações feitas em campo, onde verificou-se maior 

ocorrência dessa espécie em locais com luz incidente direta.  

 

 

 

Figura 4. Efeito das concentrações de cloro ativo na germinação de sementes de L. artemisiifolia em 

fotoperíodo 16 hs de claro. 
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Ferreira et al (2001) em estudos de germinação de 13 espécies da família 

Asteraceae nativas da região sul do país verificou que a luz otimizou a germinação. Alguns 

autores consideram o fotoblastismo um caráter apenas quantitativo, como Klein e Felippe 

(1991) que obtiveram maior germinação na presença de luz em experimentos com Bidens 

pilosa, Xantrum strumarium Euphorbia heterophylla, E. pilulifera, Digitaria horizontalis e 

Setaria geniculata. Mendes e Carvalho (2015), em experimentos com germinação de 

sementes de manjericão, também relataram maior germinação sob luz.  

A luz atua na indução ou quebra da dormência de sementes, embora a resposta 

à luminosidade esteja associada a fenologia da planta (Kerbauy, 2008). A percepção da luz 

na germinação das sementes é regulada pelo fitocromo, um pigmento foto reversível que se 

interconverte da forma inativa, com absorção máxima em 660 nm, para forma ativa, 

absorção em 730 nm. Essa ativação é necessária para as atividades metabólicas celulares 

como a regulação da expressão gênica no núcleo. No citosol, podem alterar potenciais de 

membrana controlando o fluxo de substâncias dentro das células e induzindo mudanças que 

aumentam a eficiência na captura de energia luminosa (Taiz & Zeiger, 2013). A qualidade 

da luz também pode interferir na indução da germinação em sementes pequenas, com pouca 

reserva nutritiva e restritas à proximidade da superfície do solo (Toledo et al., 1993). 

Quanto ao pH, variação no pH do meio e no tempo de exposição das sementes 

ao hipoclorito, não interferiu na germinação de sementes de L. artemisiifolia (Figura 5). 

Entretanto melhor desenvolvimento das plantas germinadas ocorreu em meio de cultivo com 

tendência a acidez (Figura 6). As espécies podem variar quanto a tolerância aos níveis de pH 

do solo e valores de pH menores que 3,0 e superiores a 8,0 têm sido descritos como 

inibidores da germinação (Jansen & Cronin, 1953). Baixa eficiência de germinação em pH 

básico foi observada por Prudente et al., (2015) na micropropagação da candeia (Eremanthus 

erythropappus), ocorrendo maior germinação em pH 4,8; porém, Yamashita et al. (2009) 

observou que o maior percentual de germinação (86%) da falsa serralha (Emilia sonchifolia 

- Asteraceae), ocorreu em pH 6.0.  

Quanto às concentrações de macronutrientes do meio e o sistema de trocas 

gasosas, os diferentes tratamentos diferiram estatisticamente entre si e não interferiram na 

germinação das sementes de L. artemisiifolia (Figura 7). Entretanto, houve diferenças quanto 

ao desenvolvimento da parte aérea e radicular nos frascos que possibilitaram as trocas 

gasosas. 
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Figura 5.  Influência do tempo de exposição ao hipoclorito de sódio e diferentes valores de pH na germinação 

de sementes de L. artemisiifolia. 

 

 

 

Figura 6. Plantas de L. artemisiifolia germinadas em diferentes níveis de pH (4,8; 5,8 e 6.8, 

respectivamente), 60 dias após a semeadas em meio MS. 
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Figura 7. Influência da concentração de macronutrientes no meio de cultivo e tipo de vedação do frasco 

(completamente vedado ou tampa furada), na germinação de sementes de L. artmisiifolia. 

 

Relatos na literatura corroboram com os dados obtidos na germinação do L. 

artemisiifolia, como dados relatados por Rios (2014) na micropropagação da Ruta 

graveolens e Rodrigues et al., (2012) ao trabalharem com a Azadirachta indica. Contudo, 

Soares et al, (2009), trabalhando com a mangaba (Hancornia speciosa Gomes) observou 

melhor taxa de germinação em meio menos concentrado. 

As concentrações de macronutrientes do meio de cultura pode influenciar o 

potencial osmótico do meio, o que poderia interferir na absorção de água pela semente e a 

consequente ativação do metabolismo na germinação, como por exemplo a ativação de genes 

e suas respectivas enzimas que efetuam a hidrólise dos açúcares de reserva, fator importante 

para o processo de quebra de dormência. 

Conceição (2000), testando diferentes concentrações do meio de cultura MS, na 

germinação de sementes de timbó (Derris sp) e Soares et al, (2009), trabalhando com a 

mangaba (Hancornia speciosa), observaram que meio menos concentrado favorecia a 

germinação. Além disso, a redução na concentração de sais do meio de cultura MS foi 

benéfica para o desenvolvimento in vitro de algumas espécies, como por exemplo, para 

orquídeas (Cordeiro et al., 2011, Cunha et al., 2011).  
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Um dos fatores que possivelmente esteja relacionado com melhor 

desenvolvimento das plantas L. artemisiifolia, germinadas em meio menos concentrado, seja 

realização de trocas gasosas o meio externo. Essas trocas contribuem para a redução da taxa 

de etileno no ambiente de cultivo, e possivelmente favorece a transpiração e absorção de 

nutrientes pelo vegetal. 

 

3.3.2  BROTAÇÃO  

 

A adição de BAP ao meio de cultivo MS induziu a formação de múltiplas 

brotações nos explantes caulinares de L. artemisiifolia. Entretanto esses brotos eram sem 

alongamento que sofreram oxidação e morte (Figura 8). Também foi observado decréscimo 

na sobrevivência conforme aumento nas concentrações (Figura 9). Em todos os tratamentos 

com citocinina, verificou-se sinais de toxicidade como clorose, hiperidricidade e morte do 

explante. Após 30 dias, em média 10% dos explantes puderam ser resgatados dos 

tratamentos com adição de 0,5 e 1,0 mg. L-1 de BAP, e transferidos para MS. Nenhum 

explante das concentrações superiores sobreviveu.  

 

 

Figura 8. Influência da adição de BAP (mg. L-1) em meio MS, na brotação de explantes de segmentos 

caulinares de L. artemisiifolia.  

 

A redução da média observada nos tratamentos com BAP pode ser atribuído a 

toxicidade e hiperidricidade. Essas alterações podem estar relacionadas com o aumento nas 
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taxas de etileno e CO2, possivelmente resultantes da perturbação no balanço hormonal 

específico da L. artemisiifolia.  Todos valores das médias dos tratamentos diferiram 

estatisticamente do controle (Figura 10). O comportamento observado para essa espécie 

sugere a existência de concentrações endógenas de citocinina suficientes para a indução de 

brotos ou interações genéticas adversas entre BAP e outras vias de sinalização no 

desenvolvimento. Pode inferir que é desnecessária a adição desse fitorregulador, nas 

concentrações testadas, para a indução de brotação da L. artemisiifolia. 

 

 

 

Figura 9.  Influência das concentrações de BAP, ao meio de cultivo, na multiplicação in vitro de 

explantes caulinares de L. artemisiifolia trinta dias após inoculação. 

 

Resultado semelhante foi relatado por Bevilacqua (2011) no cultivo de calos da 

Calendula oficinallis. Ele observou que a suplementação de BAP no meio nutritivo, 

provavelmente, alterou o balanço hormonal endógeno das culturas, sendo desnecessária sua 

adição para a multiplicação dessa espécie. Também Vicente et al (2009), em estudos sobre 

a micropropagação de Vernonia condensata -asteraceae), observou que dentre os 

tratamentos com adição de 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 mg L-1 de BAP no meio MS, o melhor 

resultado apresentou produção de 4 brotos/explante e 84% de explantes responsivos na 

menor concentração, a de 1,0 mg L-1. Por outro lado, maiores concentrações reduziram a 

    0,0                      0,5                      1,0                      1,5                      2,0 
Concentração BAP (mg. L-1) 

Influência da adição de BAP na indução de brotos  



 

 

45 

 

porcentagem de brotos/explante e promoveu hiperidricidade nas folhas. Efeito fitotóxico da 

adição de BAP nas maiores concentrações foi relatado por Vicente et al (2009), em estudos 

sobre a micropropagação de Vernonia condensata -asteraceae). Ele observou que, dentre os 

tratamentos de adição de 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 mg L-1 de BAP no meio MS, o melhor 

resultado com a produção de 4 brotos/explante e 84% de explantes responsivos, foi obtido 

na menor concentração de BAP adicionada. A adição de concentrações maiores reduziu a 

porcentagem de brotos/explante e promoveu hiperidricidade nas folhas.  

Menores concentrações de BAP favoreceram a multiplicação Lychnophora 

pinaster Mart (Asteraceae), conforme relatos de Souza et al. (2003). Neste experimento eles 

adicionaram concentrações de 0,25; 0,50 e 1,00 mg. L-1 de BAP ao meio MS/4. Na avaliação 

feita aos 30 dias, eles observaram maior número de brotações/segmento nodal na maior 

concentração. Porém aos 45 dias, os melhores resultados foram obtidos nas concentrações 

menores, sem sintomas de má formação ou vitrificação. Menores concentrações de BAP 

também produziram melhores resultados na indução da brotação da Lychnophora ericóides 

Mart (Asteraceae), conforme relatado por Pereira et al., (2013), quando concentrações 

variando de 1,11- 8,88 µM foram utilizadas. 

O enraizamento das brotações é necessário para a produção de plantas 

aclimatadas. Nos experimentos sem o BAP, os explantes se desenvolveram normalmente e 

enraizaram sem adição de auxinas. Por outro lado, nos tratamentos com adição do hormônio, 

não houve desenvolvimento de raiz em nenhum explante e foram observados sinais de 

toxicidade: clorose e oxidação fenólica (Figura 9). Nenhum fitorregulador foi necessário 

para promover a brotação e o enraizamento, possivelmente porque ao balanço da produção 

endógena de citocininas e auxinas. A falta de enraizamento nos tratamentos com BAP pode 

ser atribuído ao tamanho dos brotos emitidos pelo explante. Segundo Vicente et al. (2009) o 

enraizamento é deficiente em brotos pequenos, sendo necessário uma fase de alongamento 

que não foi realizada neste experimento. Além disso, embora citocininas tenham um efeito 

promotor do desenvolvimento da parte aérea, e sejam principalmente produzidas na raiz, 

neste órgão elas inibem retroativamente o seu desenvolvimento (Taiz & Zeiger, 2013). 

Diante disso conclui-se que a adição de BAP, nas concentrações avaliadas, não 

foi benéfica para a multiplicação in vitro da L. artemisiifolia. Entretanto, estudos adicionais 

envolvendo concentrações menores de BAP e outros fitorreguladores seriam úteis para uma 

melhor compreensão da ação dos fitormônios no estabelecimento in vitro dessa espécie.  
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3.3.3 ACLIMATIZAÇÃO 

 

Em todos os substratos testados, houve 100% de sobrevivência das plantas em 

casa de vegetação com telado, por 6 meses. Foi observado que os substratos utilizados 

interferiram de forma diferenciada nas variáveis avaliadas (Figura 10). O substrato que 

apresentou melhor resultado foi a vermiculita, e o pior a areia (Figura 11). 

 

 
Figura 10.  Influência do substrato na altura de mudas aclimatadas de L. artemisiifolia germinadas in vitro. 

Dados coletados 60 dias após o plantio em casa de vegetação.  

 

O bom desempenho da vermiculita grossa, possivelmente seja devido as 

características físico-químicas de suas partículas como área superficial e porosidade. Além 

disso, apresenta capacidade de retenção de água, aeração, absorção e transporte de nutrientes 

disponível nesse substrato (Ugarte et al., 2008).  

A vermiculita, formada por hidratação de certos minerais basálticos, com 

fórmula química (MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O apresenta baixa condutividade elétrica, 

é isolante térmico, não se decompõe, deteriora ou apodrece; não atrai cupins ou insetos; é 

somente atacado pelo Ácido Fluorídrico a quente; pode absorver até cinco vezes o seu peso 

em água e apresenta grande capacidade expansiva, melhorando a aeração para as raízes. 

Essas características a tornam muito interessante para a aclimatização de plantas oriundas 

Influência do substrato na aclimatização  
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do cultivo in vitro, principalmente de vido a sua alta capacidade de retenção de água, já que 

durante a aclimatização as plantas estão muito propensas a sofrerem estresse hídrico. 

 

 Figura 11.  Aclimatização de mudas de L. artemisiifolia cultivadas in vitro em diferentes substratos: A- 

vermiculita grossa; B- mix de substratos; C- vermiculita fina; D- areia. 

 

Um bom substrato deve apresentar características químicas e físicas ideais ao 

crescimento sendo capaz de fornecer os nutrientes necessários, ter boa retenção de água e 

permitir trocas gasosas (Klein et al., 2012). A vermiculita grossa propiciou o 

desenvolvimento de raízes funcionais mais rapidamente, o que é fundamental para a 

absorção de nutrientes, sustentação e fotossíntese, essenciais para o desenvolvimento da 

planta. Na literatura, a vermiculita tem sido frequentemente usada associada a outros 

materiais na composição do substrato, possivelmente devido a carência de nutrientes em sua 

constituição. 

 Por outro lado, desenvolvimento das mudas, plantadas em vermiculita fina, 

possivelmente seja devido a menor granulometria, o que resulta em redução na aeração 

retenção de água nos grânulos. Assim ocorre menor disponibilidade de água para as plantas, 

e redução no potencial hídrico no meio.  

Apesar de a areia ser um substrato bem arejado, sua capacidade de campo é 

muito reduzida, o que pode propiciar nos momentos mais secos e quentes do dia um maior 

déficit hídrico para as plantas. Conclui-se que o fator disponibilidade hídrica, propiciada 
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pelo substrato de cultivo durante a aclimatização, é mais crucial no estabelecimento de 

plantas germinadas in vitro que o fator aeração. 

A aclimatação de mudas de L. artemisiifolia em areia apresentou o pior resultado 

para as características analisadas. Embora as plantas tenham sobrevivido, elas tiveram seu 

desenvolvimento afetado, provavelmente devido carência de nutrientes e baixa capacidade 

de retenção de água. Segundo Takane et al., (2013) o peso das partículas da areia limita seu 

uso individualizado como substrato devendo ser utilizado junto com outros componentes. O 

uso apenas de areia não apresentou bons resultados na produção de mudas de pupunheira, 

mas associada a outros componentes foi recomendada (Garcia et al., 2012). Também, 

Nomura et al. (2011) recomendam o resíduo de areia de mineração misturado a outros 

substratos para a aclimatização de mudas de bananeira ‘Grande Naine’. 

 A escolha da areia como substrato neste experimento, foi baseada no tipo de 

solo encontrado na Serra Dourada, hábitat natural da L. artemisiifolia, que é arenoso e com 

longos período de secas. Apesar de menos desenvolvidas, todas a mudas sobreviveram e 

após serem transplantadas para vasos com substrato compor areia, solo e brita; 

desenvolveram rapidamente atingindo o mesmo nível de desenvolvimento que as plantas em 

vermiculita grossa. Esses dados apontam uma plasticidade metabólica da L. artemisiifolia e 

uma capacidade de suportar condições ambientais estressantes, como o déficit hídrico, 

característica climática do cerrado que possui uma estação seca bem definida.  

No substrato composto da mistura de areia, solo e vermiculita grossa, o resultado 

foi inferior apenas ao da vermiculita grossa. Isso corrobora o fato de que a vermiculita grossa 

interfere positivamente por apresentar alta capacidade de retenção e disponibilização de água 

para as plantas em fase de aclimatação. Além disso, vermiculita possibilitou melhor aeração, 

retenção de água e fornecimento de nutrientes, enquanto a presença da areia contrapôs essas 

características. 

Após seis meses em casa de vegetação as mudas foram transferidas para vasos 

contendo terra de barranco, brita e areia em iguais proporções. A sobrevivência das plantas 

foi de 100% (Figura 12).  O bom desenvolvimento provavelmente seja devido a terra de 

barranco que contém minerais, água e ar (Takane et al., 2013).  

Devido ao bom desempenho das mudas, nas situações aqui avaliadas, a 

reintrodução dessa planta em seu ambiente natural mostra-se promissora, contribuindo para 

minimizar os riscos de extinção dessa espécie. 
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Figura 12. Plantas de L. artemisiifolia germinadas in vitro, aclimatizadas em telado, após 

12 meses. 
 

3.4 CONCLUSÕES 

 

• Foi estabelecido um protocolo de desinfestação de sementes L. artemisiifolia para o 

cultivo in vitro dessa espécie; 

• A exposição ao hipoclorito de sódio por 10 minutos é suficiente para promover a 

desinfestação; 

• A taxa de germinação das sementes de L. artemisiifolia tendeu a um aumento nas 

concentrações crescentes de hipoclorito de sódio, independente do fotoperíodo; 

• A sementes de L. artemisiifolia apresentam fotoblastismo positivo preferencial; 

• O pH, a concentração de sais e o sistema mixotrófico não influenciam na germinação 

das sementes, entretanto o pH 5,8 e o sistema mixotrófico favoreceram o 

desenvolvimento das plantas germinadas; 

• A adição de BAP nas concentrações testadas não foi benéfica para a multiplicação in 

vitro de segmentos nodais de L. artemisiifolia, demonstrou sinais de toxicidade e 

senescência dos explantes, após 30 dias; 

• A sobrevivência de plantas aclimatizadas foi 100% em todos os substratos. 
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4. PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E ATIVIDADE INSETICIDA DOS 

EXTRATOS DE L. artemisiifolia EM NINFAS DE MOSCA 

BRANCA – MEAM1 

 

RESUMO 

 

Nesse trabalho objetivou a obtenção de extratos de L. artemisiifolia, a identificação das 

principais classes de metabólitos secundários presentes no extrato de L. artemisifolia e 

avaliar a biotividade desses extratos, na mortalidade de ninfas de segunda instar da mosca 

branca (B. tabaci). A extração foi realizada pela imersão em acetato de etila e etanol, seguido 

de filtração e evaporação do solvente, de plantas coletadas na estação seca, chuvosa e 

oriundas de cultivo in vitro. Para a prospecção fitoquímica, foram feitas análises de CCD em 

diferentes gradientes de eluição em hexano-acetato de etila e CLAE-EM. Avaliou-se a 

atividade inseticida dos extratos de superfície de L. artemisiifolia no controle de ninfas de 

2º instar  de mosca branca, em feijoeiro. Foram obtidos extratos em acetato de etila e etanol. 

Na prospecção fotoquímica foram detectados compostos pertencentes à classe dos 

alcaloides, cumarinas, derivados antracênicos, flavonoides, esteroides e saponinas.  A 

espectrometria de massas revelou uma estrutura compatível com o esqueleto básico de 

flavonoides. Todas as diluições testadas dos extratos causaram mortalidade de ninfas 

superior a 82%. Conclui-se que os extratos de L. artemisiifolia atividade inseticida contra 

ninfas de B. tabaci.   

 
Palavras chaves: bioinseticida, controle biológico, flavonoids.  
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PHYTOCHEMICAL  PROSPECTING AND  INSECTICIDAL 

ACTIVITY  OF L. artemisiifolia EXTRACTS AGAINST BEAN 

WHITEFLY 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this work was to perform the phytochemical screening of the compounds of L. 

artemisiifolia and its insecticidal activity againts whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) second nymphal instars, under controlled conditions. This study 

is within a bioprospection context, in the form of utilizing local plant species as an alternative 

in sustainable agriculture development. The extraction was carried out by immersion in ethyl 

acetate and ethanol, followed by filtration and evaporation of the solvent, from plants 

collected in the dry, rainy season and from in vitro culture. For phytochemical prospecting 

was carried out  through CCD and HPLC-MS. Concentrations of L. artemisiifolia surface 

extracts were evaluated in the control of nymphs in whitefly 2nd instar  nymphs, in common 

bean. Photochemical prospecting detected the presence of alkaloids, coumarins, anthracene 

derivatives, flavonoids, steroids and saponins. Mass spectrometry revealed a structure 

compatible with the basic skeleton of flavonoids. Plant extracts caused a significant decrease 

in number nymphal whiteflies (82%), compared to the control. Thus, the bioactive extracts 

of L. artemisiifolia have the potential to lower whitefly populations.  

Keywords: bioinsecticide; biological control; flavonoids. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado possui uma complexidade paisagística e ecológica que abriga uma 

rica biodiversidade, diversas espécies endêmicas (Bittencout & Mendonça 2004, Klink & 

Machado 2005). Entretanto esse bioma tem sofrido intensa ação antrópica que tem causado 

sua redução. Nesse contexto a obtenção de e informações e identificação de espécies nativas 

do Cerrado é importante considerando o potencial econômico e medicinal dessas plantas 

provenientes deste bioma (Silva et al., 2010). A escassez de conhecimento sobre o Cerrado 

associada ao desmatamento e queimadas tem levado a perda da biodiversidade e 

comprometido sua disponibilidade futura. Nesse contexto a pesquisa fitoquímica é 

importante para conhecer os compostos químicos das espécies vegetais, identificar grupos 

de metabólitos secundários (Simões et al., 2004), relevantes para prospecção agentes 

biologicamente ativos de interesse humano, como compostos inseticidas. Os Inseticidas 

botânicos são compostos resultantes do metabolismo secundário das plantas responsáveis 

pela defesa química contra os insetos herbívoros (Taiz & Zeiger, 2013). 

O controle de pragas tem sido um dos problemas mais severos enfrentado pela 

agricultura atual, com ocorrências que comprometem toda a produção, principalmente em 

monoculturas extensivas e de grande utilização de fertilizantes químicos sintéticos e 

agrotóxicos. Entretanto o uso incorreto e indiscriminado leva ao acúmulo de resíduos tóxicos 

em alimentos, contaminação ambiental, aparecimento de pragas resistentes, entre muitos 

outros problemas (Kim et al., 2003; Costa et al., 2004; Menezes, 2005). Por isso, o interesse 

pelos produtos botânicos para o controle de pragas tem aumentado por causar menos danos   

ao ambiente e ao homem, a necessidade de alternativas que viabilizem práticas agrícolas que 

minimizem os impactos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.  

Diante deste contexto, realizou-se o estudo fitoquímico preliminar com os 

extratos de folhas e ramos de plantas de L. artemisiifolia, na perspectiva de identificar os 

principais grupos de metabólitos secundários, vislumbrando informações que contribuam 

para a conservação da espécie e possível prospecção de compostos bioinseticidas.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O material vegetal foi coletado na Reserva Biológica “Prof. José Angelo Rizzo” 

da Universidade Federal de Goiás, situada no Parque Estadual da Serra Dourada (PESD), 

que se localiza nos Municípios de Mossâmedes, Cidade de Goiás e Buritis de Goiás. Foram 

feitas coletas na estação seca (abril - setembro) e na chuvosa (outubro - março). O material 

botânico foi identificado pelo Prof. Dr. Aristônio Teles, ICB/UFG e a exsicata de registro 

4253 está depositada no Herbário da Universidade Federal de Goiás.  

 

 

4.2.1 OBTENÇÃO DOS EXTRATOS E PERFIL FITOQUÍMICO DE L. 

artemisiifolia 

  

Os extratos foram obtidos no laboratório de química de produtos naturais do 

instituto de química da UFG. 

Partes aéreas da L. artemisiifolia foram coletadas na estação seca (200g) e 

chuvosa (120g). No laboratório, esse material fresco foi totalmente imerso em acetato de 

etila, por cinco minutos. Em seguida foi feita a filtração e a parte líquida foi concentrada 

em rota evaporador, sob pressão reduzida a temperatura de 40ºC, originando o extrato de 

superfície em acetato de etila (A). Esse mesmo procedimento foi realizado com plantas 

oriundas do cultivo in vitro (8g), de massa fresca. Os O material vegetal resultante da 

filtragem, foi seco em estufa com circulação de ar (aproximadamente 40ºC por 24 hs), e 

triturado em moinho de facas, obtendo-se os pós vegetais. Os pós foram então imersos em 

acetato de etila por 24 hs, e após a filtração o solvente foi eliminado por evaporador rotativo, 

a temperatura de 40ºC, originando o extrato da massa seca, em acetato de etila (B).  

O filtrado resultante foi novamente imerso por 24 hs, em etanol P.A. e 

após a filtragem e concentração em rota evaporador, obteve-se o extrato etanólico (C). Os 

extratos foram codificados conforme a Tabela 6. Após a redução dos solventes por 

evaporação forçada em evaporador rotativo (marca IKA® RV10 digital, temperatura 40ºC) 

os extratos foram transferidos para frascos de vidro de 3 mL de capacidade e armazenados 

a 8°C. 
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Tabela 6. Codificação e quantidade dos extratos obtidos a partir das folhas e ramos de L. 

artemisiifolia coletadas nas estações seca, chuvosa e cultivadas in vitro 

Extração 
Estrato de 

Superficie (A) 

Extrato da massa seca 

Acetato de etila (B) Etanol (C) 

Estação seca (1) A1 B1 C1 

Estação chuvosa (2) A2 B2 C2 

In vitro (V) V - - 

A1: extrato de superfície de plantas coletadas na estação seca. A2: extrato de superfície de plantas coletadas 

na estação de chuvosa. B1: extrato de massa seca de coleta feita na extação seca. B2: extrato de massa seca de 

coleta feita na estação chuvosa. C1: extrato etanólico de massa seca de coleta feita na estação seca. C2: extrato 

etanólico de massa seca de coleta feita na estação chuvosa. V: extrato de plantas cultivadas in vitro. 

 

 

4.2.2 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA  

  

O procedimento seguiu metodologia descrita por Wagner e Bladt (2001), 

determinando a presença ou ausência de alcaloides, cumarinas, derivado antracênicos, 

flavonoides, antraquinonas, esteroides e triterpenos e saponinas (Tabela 7). Para esta 

avaliação foram pesados 1,0 mg da substância padrão diluído em 1 ml de metanol e 1 mg 

dos extratos concentrados diluídos em 0,5 ml de acetato de etila.  

Os extratos e a solução padrão, foram aplicados utilizando um capilar, em placas 

cromatográficas de alumínio recobertas com sílica gel 60 GF254 com indicador UV (Merck, 

Alemanha) de 4 x 5 cm, deixando um espaço de médio de 3 mm entre cada ponto de 

aplicação. Em seguida as cromatoplacas foram eluídas em cuba cromatográfica saturada pelo 

sistema de eluente especifico para cada classe de metabólito secundário, para a separação 

dos componentes presentes no extrato de acordo com sua polaridade e visualizadas luz 

ultravioleta (254 e 365 nm). 

Para a separação em cromatografia em coluna aberta, uma alíquota (1g) do 

extrato de superfície da estação seca (A1) foi submetida à cromatografia em coluna, 

utilizando sílica gel 60 0,05 - 0,20mm / 70 – 270 mesh ASTM, como fase 

estacionária. A fase móvel consistiu de hexano e acetato de etila em gradiente crescente de 

polaridade, fornecendo 181 subfrações. As subfrações foram analisadas por cromatografia 

em camada delgada analítica (CCDA) empregando-se sílica gel 60G e GF254 da Merck. As 

amostras foram reveladas com o reagente anisaldeído e visualizadas em câmara com luz 

ultravioleta (254 e 365 nm). Após essa a análise em CCDA, usando como fase móvel 
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a mistura hexano / acetato de etila (1:10), as frações foram reunidas em 33 

novas subfrações, de acordo com os perfis cromatográficos apresentados.   

 

Tabela 7. Sistemas eluentes e reagentes reveladores utilizados na prospeção fitoquímica dos 

extratos de L. artemisiifolia por Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

(Adaptada de Wagner e Bladt, 2001). 

 

Classe 

Química 

Sistema 

Eluente 

Revelador Cor 

Referência 

Padrão 

 

Alcaloides 
AcOEt:AcOH:MeOH:Et2H 

(10:2:1:2) 
Dragendorff1 

Vermelho-

laranja1 

Quinina 

(laranja) 

Cumarinas 
PhMe: AcOH: H2O  

(15:2:3) 

KOH a 10% 

em EtOH 

Azul 

Fluorescência 

verde ou 

azul2 

Azul de 

metileno 

(azul) 

Compostos 

antracênicos 

BuOH: MeOH: H2O 

(100:13,5:10) 

KOH a 10% 

em EtOH 

Vermelho 2,3 

Amarelo 2,3 

Quinona 

(vermelha) 

Flavonoides AcOEt: AcOH: H2O (4:1:5) 
AlCl3 a 1% 

em EtOH3 

Amarelo-

azul3  

Rutina 

(amarela2 

laranja,azul3) 

Esteróides e 

triterpenos 

PhMe: AcOEt: 

 (97:3) 

Anisaldeído/ 

ácido 

sulfúrico 

vermelho, 

amarelo e 

roxo2 

Colesterol 

(roxo) 

Estigmasterol 

(azul escuro) 

Lanosterol 

(roxo-azul) 

Saponinas  
CHCL3:AcOH:MeOH:H2O 

(64:32:1,12:8) 

Anisaldeído/ 

ácido 

sulfúrico 

Azul ou 

roxo-azul, 

amarelo 

 Saponina 

AcOEt: acetato de etila; AcOH: ácido acetico; MeOH: metanol; H2O: agua; Et2H: dietilamina; PhMe: 

tolueno, CHCL3: clorofórmio; EtOH: etanol, BuOH: butanol. 
1 Observação no visível 2Observações sob luz UV λ 365 nm. 3 Observações sob luz UV λ 254 nm.  

 

Após a evaporação do solvente, a fração 27 foi submetida a análise por infusão 

direta por espectrometria de massas utilizando-se o equipamento micrOTOF-Q 

III (Bruker Daltonics), no modo negativo. Os dados de m/z encontrados foram analisados 

usando o software Bruker compass DataAbalysis 4.2 e comparados com a base de dados 

Metlin Scripps Center for Metabolomics database (http://metlin.scripps.edu), Smith et al., 

(2005). 

 

 

http://metlin.scripps.edu)/
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4.2.3  EXTRATOS DE L. artemisiifolia NO CONTROLE DE NINFAS 

DE B. tabaci EM FEIJOEIRO  

 

4.2.3.1. Local dos bioensaios 

 

Os ensaios biológicos foram conduzidos em casa telada (18 m de comprimento × 7 

m de largura × 4 m de altura) com tela antiafídeo (50 mesh) localizada na área experimental 

da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás - GO, no período de setembro/2017 

a dezembro /2017.  Os dados de temperatura, umidade relativa do ar e incidência de luz 

foram registrados pelo Data Logger desde o plantio dos feijoeiros até a data da última 

avaliação. 

 

4.2.3.2. Insetos utilizados nos bioensaios 

 

Foram utilizadas nos experimentos moscas-brancas adultas provenientes da criação 

massal da Embrapa Arroz e Feijão, que são mantidas sob supervisão, em plantas hospedeiras 

como o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris) e o feijão-fava (Phaseolus lunatus).  O biotipo 

foi confirmado usando técnica molecular baseada nas análises de genes mitocondriais (De 

Barro et al., 2011). 

 

4.2.3.3.  Atividade inseticida de extratos de L. artemissifolia em ninfas de 

B. tabaci 

 

Realizou-se dois experimentos para avaliar o potencial inseticida, de extratos de 

superfíce das partes aéreas da L. artemissifolia, em ninfas de B. tabaci, no 2° ínstar. No 

primeiro experimento, foram testados extratos obtidos de material vegetal coletado em 

diferentes estações: seca e chuvosa. O extrato nas concentrações (100; 200; 300; 400 e 500 

mg. L-1) foi diluído em 0,5 ml de etanol e emulsificados em 9,5 ml de Tween® 80 a 0,3%, 

sendo o volume final de 10 ml. Foram usados dois controles: um só com água destilada, e 

outro uma solução de   água destilada mais 0,5 ml de etanol e Tween® 80 a 0,3%, volume 

final de 10 ml.  No segundo experimento as concentrações (100; 50; 10; 5 mg. L-1) do extrato, 
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foram diluídas em em 0,1 ml de etanol e   emulsificados em 9,5 ml de Tween® 80 a 0,3%, 

sendo o volume final de 10 ml. 

Seis sementes de feijão comum da cultivar Estilo (P. vulgaris) foram semeadas em 

1,5 L de solo (tipo latossolo vermelho eutrófico) contendo 2,8 g de adubo NPK 5-30-15 em 

vasos de polietileno (volume de 1,5 L) acondicionados em casa telada (18 m de comprimento 

x 7 m de largura x 4 m de altura).  Nove dias após o plantio, vasos contendo apenas três 

plantas, cada uma com duas folhas primárias, foram   infestadas (Figura 14). Plantas da 

criação massal, contendo adultos de mosca - branca, foram agitadas sobre as plantas de 

feijão, para a liberação de indivíduos adultos e oviposição. Após 24 hs, os insetos adultos 

foram retirados com auxílio de um aspirador manual e as plantas infestadas transferidas para 

outro telado livre de mosca branca.  

Quando as ninfas chegaram ao segundo ínstar (10 dias após a data da infestação), a 

face abaxial de cada folha primária foi   pulverizada com 250 µL de cada tratamento, 

utilizando o micropulverizador (Paasche airbrusch type H-set) acoplado a uma bomba à 

vácuo (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Pulverização de extratos de l. artemisiifolia na face abaxial de feijoeiro: A. Micropulverizador; B. 

Vasos contendo três plantas com duas folhas primárias cada. 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) e a unidade 

experimental foi constituída por um vaso de polietileno (34 cm de diâmetro x 12 cm de 

altura) (volume de 2 L) contendo três plantas do feijoeiro (P. vulgaris cv. Estilo) com duas 

folhas primárias cada (Figura 14). Foram feitas cinco repetições por tratamento.  

As condições durante a aplicação dos tratamentos foram: a) temperatura média 

= 26,542 ± 1,85°C; b) umidade relativa do ar média = 63,3905±7,58%; c) intensidade 

A B 
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luminosa média = 557 ± 95,318lm/ft2. A avaliação da mortalidade das ninfas foi feita por 

inspeção visual de uma área demarcada (4cm de diâmetro) na região central da face abaxial 

da folha, com o auxílio de um microscópio estereoscópico no aumento de 40×. Ninfas de 

coloração escura e de aspecto desidratado foram consideradas mortas. As avaliações se 

iniciaram no segundo dia após a pulverização e sucederam em dias intercalados até o décimo 

dia. Para cada dia de avaliação foi retirada uma folha de cada planta. 

Os dados relativos à contagem do número de ninfas mortas foram transformados 

e submetidos à análise de variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software R versão 2.14.0. Os dados de 

proporção referentes à mortalidade de ninfas de B. tabaci foram ajustados a modelo de 

regressão não linear utilizando uma equação logarítmica para predizer o tempo em que 50% 

das ninfas estariam mortas.  

 

4.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1  OBTENÇÃO DOS EXTRATOS E PERFIL FITOQUÍMICO DE L. 

artemisiifolia 

 

Os extratos obtidos após eliminação do solvente apresentaram uma consistência 

viscosa e oleaginosa de coloração verde escuro (Figura 14). O rendimento de plantas 

coletadas na estação chuvosa foi maior (tabela 8).  

 

Figura 14. Extrato concentrado das partes aéreas de L. artemisiifolia. 

Embora a massa fresca de plantas coletada na estação chuvosa tenha sido menor, 

a massa do extrato concentrado obtido a partir desse material foi maior, provavelmente 
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devido a maior disponibilidade no solo de água e de nutrientes, que favorece o aumento da 

biomassa. Também foi observada maior produção de extratos de superfície, que pode ser 

atribuída a abundância de tricomas encontrados na superfície foliar e caulinar dessa espécie. 

Segundo Trindade (2013) a superfície foliar da L. artemisiifolia é rica tricomas glandulares 

relacionados com a produção e armazenamento de metabólitos. 

 

Tabela 8.  Massa de extratos obtidos a partir das folhas e ramos de L. artemisiifolia 

coletadas nas estações seca, chuvosa. 

Massa fresca 
Estrato de 

Superfície 

Extrato da massa seca 

Acetato de etila Etanol 

Estação seca (200g) 9,02g 1,44g 1,08g 

Estação chuvosa 

(120g) 
12,65g 1,85g 1,10 g 

In vitro (60g)                                            3,2   

 

As análises de CCD mostram que houve uma variação qualitativa e quantitativa 

no perfil metabólico em função do período de coleta. Maior diversidade de compostos foi 

observada em plantas coletadas na estação chuvosa e in vitro (tabela 9). Foram observados 

alcaloides em extratos de coletas feitas de estação chuvosa e de cultivo in vitro, mas não 

foram visualizados nos extratos de plantas coletadas na estação seca. Também foram 

identificados cumarinas, saponinas, esteroides e terpenos, e derivados antracênicos. 

 

Tabela 9. Caracterização fitoquímica das partes aéreas de L. artemisiifolia. 

Grupo metabólico A1 B1 A2 B2 in vitro 

Alcaloides - - + - ++ 

Cumarinas + + + + ++ 

Flavonoides +++ +++ +++ ++ +++ 

Terpenos e esteroides ++ ++ ++ ++ ++ 

Saponinas + + ++ ++ ++ 

Derivados antracênicos +++ + +++ + ++ 

(-) ausente; (+) baixo; (++) moderado; (+++) forte. A1 - extrato de superfície extraído de material coletado na 

estação seca; A2 - extrato de superfície extraído de material coletado na estação chuvosa; B1 – extrato da 

massa seca de material coletado na estação seca, extraído em acetato de etila; B2 - extrato da massa seca de 

material coletado na estação chuvosa, extraído em acetato de etila; in vitro – extrato obtido a partir da massa 

fresca de plantas cultivadas in vitro, em acetato de etila. 
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Flavonoides foram detectados em abundância em todos os extratos de L. 

artemisiifolia (Tabela 9), entretanto maior quantidade foi observada em plantas coletadas na 

estação chuvosa e nos tecidos cultivados in vitro. 

A espectrometria de massas da fração 27, analisada através de LC-MS (Figura 

15), apresentam o íon protonado m/z 387,10876 ([M+H]-). Os dados obtidos foram 

comparados com o banco de dados Metlin (Smith et al, 2005), através da busca de massa 

exata. Esta análise permitiu a atribuir ao íon protonado de m/z 387,10876 ([M+H]-) a fórmula 

molecular C34H42O19. Os dados de fragmentação (Tabela 10) deste composto permitiram a 

identifica-lo como o flavonoide quercetagetina 3,5,6,3´,4´-pentametileter (Figura 16).  

 

 
Figura 15. Espectrometria MS/MS do fragmento em m/z 387.10876. 

 

Tabela 10. Dados de fragmentação. 

Composto m/z MS/MS Modo Referência 

quercetagetina 

3,5,6,3´,4´-

pentametileter 

 

387,10876 

([M+H]-) 

372,08; 357,06; 

329,06; 314,04 

 

Negativo 

Metlin Scripps Center for 

Metabolomics 

 

O

O

OCH3

OCH3

H

H

H

H

HO

H3CO

OCH3

OCH3

quercetagetina 3,5,6,3´,4´-pentametileter  

 Figura 16. Estrutura química dos flavonoides identificados 
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A época de coleta influencia na análise da presença de metabólitos 

secundários, podendo haver variações quantitativas e qualitativas dos constituintes ativos 

longo do ano (Gobbo-Neto & Lopes, 2007). A presença de alcaloides extratos de coletas 

feitas de estação chuvosa e de cultivo in vitro, mas não foram visualizados nos extratos de 

plantas coletadas na estação seca. Possivelmente esteja relacionado com a adaptação da 

planta a condições ambientais, uma vez que na estação chuvosa há maior propensão de 

ataque de herbívoros, fungos e insetos. E os alcaloides são tóxicos para insetos e agem 

mesmo em pequenas quantidades, geralmente causando sua morte (Mello & Silva-Filho, 

2002). Trindade (2013) trabalhando com plantas de L. artemisiifolia, coletadas no mês de 

fevereiro (estação chuvosa) relatou a presença de alcaloides, corroborando com os 

resultados obtidos.  

A presença de cumarinas simples em Asteraceae foi relatada por Alves (2009) 

ao fazer a análise fitoquímica de plantas Estevia Cav. e Milkania Willd (Eupatoreae). Os 

derivados antracênicos são compostos que apresentam atividade biológica relacionada com 

a indução de estresse oxidativo, importante na defesa contra microorganismos patogênicos. 

Os flavonoides, detectados em abundância em todos os extratos de L. 

artemisiifolia (Tabela 9), podem estar relacionados com a adaptação a ambiente com elevada 

exposição a luz solar.  Os flavonoides estão envolvidos na fotoproteção dos vegetais a 

radiação. A produção de flavonoides, observada nas plantas micropropagadas de L. 

artemisiifolia, pode apontar para o sucesso na produção desse metabólito no protocolo de 

cultivo in vitro estabelecido para essa espécie, nesse trabalho.  

Elevada produção flavonoides em cultivo in vitro de Ruta graveolens, foi 

relatada por Rios (2014) quando avaliou a influência da fitoreguladores e luminosidade no 

metabolismo secundário dessa espécie. E ainda Segundo Alves (2009) Eupatoreae possui 

elevada ocorrência de flavonoides. Trindade (2013), também relata a produção de 

flavonoides em L. artemisiifolia, corroborando com os dados observados.  

 

4.3.2 EXTRATOS DE L. artemisiifolia NO CONTROLE DE NINFAS DE B. 

tabaci EM FEIJOEIRO  

 

O extrato de superfície de L. artemisiifolia, nas concentrações testadas no 

primeiro experimento, foram eficientes no controle de ninfas de mosca branca, independente 

do período de coleta (Figura 17). A taxa de mortalidade foi superior a 92% em todos os 
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tratamentos, exceto na concentração de extrato de 5%, que foi de 84%. Os tratamentos não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas entre si entre si, mas todos diferiram da 

testemunha.  

 

Figura 17.  Avaliação da atividade inseticida de extrato de superfície de L. artemisiifolia, de coletas feitas na 

estação seca e chuvosa. 

 

No segundo experimento, observou-se taxa de mortalidade de ninfas superior a 

82% para todos os tratamentos (Figura 18).  Os tratamentos não diferiram estatisticamente 

entre si, mas diferiram da testemunha.  Já no quarto dia a mortalidade foi de 98,33 %  na 

maior concentração de 100mg. L-1 e superior a 90% em todas as concentrações no sexto dia 

(Figura 19). Mesmo 10 dias após a aplicação foi observada atividade inseticida dos extratos 

de L. artemisiifolia superior a 84% mesmo na concentração de 0,05% de extrato. As ninfas 

apresentavam coloração escura, aspecto “murcho” e seco (figura 20). 

A produção de metabólitos secundários pelas plantas pode variar de acordo com 

fatores genéticos e climáticos, podendo ocorrer variações e diferenças qualitativas e 

quantitativas dentro da espécie. Variação qualitativa e quantitativa foram observadas nos 

resultados de perfil fitoquímico. Entretanto quanto a atividade inseticida, a estação na qual 

foi feita a coleta não interferiu nos resultados. O potencial inseticida observado pode ser 

atribuído a quantidade e a interação dos compostos presentes nas concentrações testadas. 
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Figura 18. Efeito do extrato de superfície de L. artemisiifolia na mortalidade de ninfas de mosca branca.  

 

Entretanto, a solubilidade dos extratos não foi total, pois partículas do extrato 

insolúvel foram visualizadas na solução. Contudo pode-se inferir então que a quantidade de 

extrato dissociada foi suficiente para a ação inseticida e, portanto, menores concentrações 

de extrato podem apresentar atividade inseticida satisfatória. Todavia são necessários mais 

estudos para determinar a características de solubilidade do extrato. 

  
Figura 19. Mortalidade de ninfas de mosca branca em função da exposição a diferentes concentrações de 

extrato de L. artemisiifolia ao longo de 10 dias. 
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Figura 20. A. Ninfas vivas de mosca branca; B. Ninfas de mosca branca mortas. 

 

O tipo de extração e o solvente utilizado na extração, também pode ter 

contribuído para a eficiência da atividade inseticida do extrato. A polaridade do solvente 

utilizado interfere no tipo de compostos extraídos e portanto, na atividade biológica. Neste 

trabalho, a extração num solvente de média polaridade, acetato de etila, pode estar 

relacionada com a elevada concentração de flavonoides. Os flavonoides atuam como 

fotoprotetores, agindo como filtros de raios UV, além de conferirem proteção aos tecidos 

fotossintéticos vegetais (Harborne; Williams, 2000).  

Resistência a fotodegradação é uma característica desejada para um bom 

inseticida. A elevada atividade inseticida do extrato de superfície de L. artemisiifolia  

possivelmente esteja associada a grande quantidade de flavonoides presentes no extrato. Os 

flavonoides podem interferir na integridade da membrana celular, reduzindo a seletividade, 

possivelmente esse seja um dos mecanismos que propiciaram a desidratação e murchamento 

das ninfas (Taiz & Zeiger, 2013).  Entretanto a mortalidade também pode ser atribuída ao o 

sinergismo entre os vários compostos presentes no extrato. Esse sinergismo confere boa 

proteção e adaptação das plantas e dificulta a suplantação da resistência pelo inseto, uma vez 

que diferentes mecanismos do inseto podem ser afetados simultaneamente. 

Apesar de mais estudos serem necessários, os resultado deste trabalho  

demonstram a atividade inseticida dos extratos de L. artemisiifolia, que pode vir a ser uma 

alternativa para o manejo integrado da mosca branca, com possibilidades de redução no 

número de aplicações de inseticidas.  

Embora avaliações em condições de campo possam exigir concentrações 

maiores, a alta eficiência dos extratos de L. artemisiifolia observados podem indicar a 

A B 
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necessidade de baixas concentrações de extrato no controle em condições de campo. 

Entretanto esses experimentos ainda não foram realizados. 

Considerando a alta mortalidade ocorrida nas primeiras 48 hs, foi feita uma 

análise de regressão logarítmica não linear para a predição do tempo de mortalidade de 50 

% das ninfas. Em todas as concentrações o de tempo mediano foi de ≥ 19 hs para mortalidade 

de 50% das ninfas em todas as concentrações analisadas (Figura 21). Esses dados sugerem 

que concentrações menores que as analisadas neste trabalho, podem ser eficientes no 

controle das ninfas de mosca branca sendo recomendável novos testes com concentrações 

menores de extrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análise de regressão para predição do tempo (h) para mortalidade de 50% das ninfas de B. tabaci, 

nas concentrações 5; 10; 50; e 100 mg. mL-1. 

  

y = -29.628+56.280 * log10(x) 

Concentração do extrato = 100 mg.mL-1 Concentração do extrato = 50 mg.mL-1 

y=-31.462 + 53.462 * log10(x)  

y= -38.108 + 58.210 * log10(x)  
y= 0.814+40.100* log10(x)  

Concentração do extrato = 10 mg.mL-1 Concentração do extrato = 5 mg.mL-1 
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De acordo com Garcia (2002) um produto é considerado eficiente para o controle 

populacional de uma espécie quando alcança uma redução ≥80% dos indivíduos. Para a L. 

artemisiifolia todas as concentrações de extratos analisadas apresentaram redução ≥82% em 

todas as concentrações analisadas. 

Extratos caseiros de folhas de nim e de arruda nas concentrações de até 30% 

(m/v) reduziram a oviposição de B. tabaci em feijoeiro, em 78,1% e 95,1% respectivamente, 

conforme relatado por (Quintela & Pinheiro, 2009). Rodriguez (2000) testando extrato de R. 

communis e óleo de nim no controle de ninfas de B. tabaci, obteve média de mortalidade 

75,49% e 70,4%, respectivamente, em campo experimental, mas após três aplicações em 

intervalos de 7 dias.  

Os resultados observados neste trabalho são promissores e motivam a realização 

de mais estudos em condições de campo, para avaliar a persistência e eficiência do produto, 

bem como avaliar seus efeitos na oviposição e repelência da mosca branca. Outra 

possibilidade apontada pelos resultados é o isolamento dos constituintes químicos 

responsáveis pela atividade inseticida, pois o extrato possui grande quantidade de 

compostos. O isolamento possibilita melhor avaliação do potencial inseticida, avaliar outros 

métodos de extração e solubilidade e aumentar a eficiência, sem causar fitotoxicidade.  

Além disso o desenvolvimento de protocolos de micropropagação possibilita 

incrementar sua produção in vitro, obter informações sobre essa espécie, além de viabilizar 

a obtenção de extratos para prospecção química, sem o ônus do extrativismo natural, 

contribuindo assim para a conservação da espécie. 

 

4.4  CONCLUSÕES  

 

• As partes aéreas da L. artemisiifolia possuem alcaloides, cumarinas, derivados 

antracênicos, flavonoides e saponinas; 

• O período de coleta das plantas não interferiu na atividade inseticida dos extratos de 

superfície em acetato de etila de L. artemisiifolia; 

• O perfil fitoquímico por CLAE-EM e CCD das plantas cultivadas in vitro foi semelhante 

ao de plantas coletadas na estação chuvosa; 

• Foi isolado e identificado o flavonoide quercetagetina 3,5,6,3´,4´-pentametileter 

• Os Extrato de superfície em AcOEt das partes aéreas de L. artemisiifolia possuem 

atividade inseticida contra ninfas de mosca branca. 
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