
 

 

 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 

MELHORAMENTO DE PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Lomatozona artemisiifolia BAKER: CULTIVO IN VITRO, 

REFORÇO POPULACIONAL E UTILIZAÇÃO NO 

BIOCONTROLE DE NEMATOIDES 

 

 

 

 

 

LÍVIA CRISTINA DA SILVA 

 

 

 Orientador:  

Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov 

 

 

  

 

 

Goiânia – GO 

Brasil 

Maio - 2019 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
 

ESCOLA DE AGRONOMIA  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 

MELHORAMENTO DE PLANTAS 
 

 

 

 

 

 

Lomatozona artemisiifolia BAKER: CULTIVO IN VITRO, 

REFORÇO POPULACIONAL E UTILIZAÇÃO NO 

BIOCONTROLE DE NEMATOIDES  

 

 

Lívia Cristina da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Genética e Melhoramento de Plantas, da 

Universidade Federal de Goiás, como exigência 

para obtenção do título de Doutora em Genética e 

Melhoramento de Plantas.  

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, GO - Brasil 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, o autor da vida. 

Ao meu marido e aos meus filhos, 

Gustavo Silva Araújo e Augusto Silva 

Araújo, pelas horas tomadas de nosso 

convívio mútuo e por serem minha 

inspiração em todos momentos. 

DEDICO 

Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem 

te ama, esses sim merecem seu respeito. Quanto ao resto, 

bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. 

 

Clarice Lispector 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus,  pela dádiva da vida e benignidade imerecida, pela sua celeste presença, 

sempre a velar por mim. 

Ao meu esposo Alberto, pelo carinho, compreensão, incentivo e amor verdadeiro 

e aos meus filhos, Gustavo e Augusto, minhas eternas fontes de alegria, gratidão e 

motivação, por partilharem os bons e maus momentos comigo. 

Aos meus pais, Lázaro e Marly, que são meu alicerce forte, pela força afetiva e 

emocional, que me permitiram ser o que sou hoje, me impulsionando com palavras de amor, 

entusiasmo, atenção orgulho e doação. 

À Universidade Federal de Goiás e ao Programa de Pós-Graduação em Genética 

e Melhoramento de Plantas pela oportunidade de cursar o Doutorado. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

financiamento da bolsa de pesquisa. 

Ao meu Orientador, Professor Doutor Sérgio Tadeu Sibov, pela confiança, 

ensinamentos, conselhos e incentivos que me auxiliaram na conclusão deste trabalho. 

Aos Professores Dra. Lucília Kato, Dra. Mara Rúbia da Rocha e Dr. Marcos 

Gomes da Cunha, pela disponibilidade dos laboratórios de pesquisa e orientação, juntamente 

com seus estudantes de pós-graduação. 

Aos membros da Banca Examinadora, por terem atendido ao convite para 

desempenhar este papel, dispondo de seu tempo e conhecimento para analisar este trabalho. 

Aos demais familiares pela empatia, carinho, companheirismo e cordialidade. 

Às minhas amigas Andréia, Marlene, Kellen, Laísa, Jéssica, Nayane, Bárbara, e 

Suzy, pela amizade, por não medirem esforços para me socorrerem, por enxugarem minhas 

lágrimas, pelas boas discussões acadêmicas. Vocês me acompanharão por toda vida! 

Aos companheiros do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LabCulTive), 

pelos conhecimentos partilhados.  

A todos os docentes do PGMP, da Universidade Federal de Goiás, pelos 

conhecimentos repassados com tanto entusiasmo.   

Aos colegas discentes do PGMP, dos quais sempre me lembrarei com carinho. 

  

 A todos, minha eterna gratidão. 



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO GERAL .................................................................................................... 10 

GENERAL 

ABSTRACT................................................................................................................ 12 

1 INTRODUÇÃO GERAL ........................................................................ 14 

1.1 REFERÊNCIAS......................................................................................... 16 

2 CAPÍTULO 1: ORGANOGÊNESE DIRETA E INDIRETA EM 

Lomatozona artemisiifolia BAKER......................................................... 18 

RESUMO..................................................................................................................... 18 

ABSTRACT................................................................................................................ 19 

2.1 INTRODUÇÃO......................................................................................... 20 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS....................................................................... 22 

2.2.1 Material vegetal ....................................................................................... 22 

2.2.2 Descontaminação das sementes e germinação in vitro.......................... 22 

2.2.3 Experimentos de organogênese direta ................................................... 24 

2.2.3.1 Influência da concentração de macronutrientes e de sacarose no meio MS 

para a multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia........ 24 

2.2.3.2 Influência de diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) 

combinado com ácido 6- benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na 

multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia.................. 25 

2.2.3.3 Influência do ácido giberélico (GA3) no alongamento de microbrotos de 

Lomatozona artemisiifolia na multiplicação in vitro ................................. 26 

2.2.3.4 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de gemas 

laterais em Lomatozona artemisiifolia ...................................................... 27 

2.2.4 Experimentos de organogênese indireta................................................ 27 

2.2.4.1 Influência de diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D) combinado com ácido 6- benzilaminopurina (BAP) ou cinetina 

(KIN) na indução de calos em segmentos nodais e raízes de Lomatozona 

artemisiifolia.............................................................................................. 27 

2.2.4.2 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de calos 

de Lomatozona artemisiifolia.................................................................... 28 

2.2.5 Análises estatísticas.................................................................................. 29 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................. 29 

2.3.1 Organogênese direta ............................................................................... 29 

2.3.1.1 Influência da concentração de macronutrientes e de sacarose no meio MS 

para a multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia ....... 29 



 

 

 

 

 

2.3.1.2 Influência de diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) 

combinado com ácido 6- benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na 

multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia ................. 32 

2.3.1.3 Influência do ácido giberélico (GA3) no alongamento de microbrotos de 

Lomatozona artemisiifolia na multiplicação in vitro ................................. 35 

2.3.1.4 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de gemas 

laterais em Lomatozona artemisiifolia ....................................................... 37 

2.3.2 Organogênese indireta ............................................................................ 39 

2.3.2.1 Influência de diferentes concentrações de de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) combinado com ácido 6- 

benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na indução de calos em 

segmentos nodais e raízes de Lomatozona artemisiifolia ........................... 39 

2.3.2.2 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de calos 

de segmentos nodais de Lomatozona artemisiifolia .................................. 41 

2.4 CONCLUSÕES ........................................................................................ 43 

2.5 REFERÊNCIAS ....................................................................................... 43 

3 CAPÍTULO 2: REFORÇO POPULACIONAL DE Lomatozona 

artemisiifolia BAKER.............................................................................. 48 

RESUMO..................................................................................................................... 48 

ABSTRACT................................................................................................................ 49 

3.1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 50 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS....................................................................... 53 

3.2.1 Translocação de plantas de Lomatozona artemisiifolia para fins de 

reforço populacional ............................................................................... 53 

3.2.1.1 Material vegetal ......................................................................................... 53 

3.2.1.2 Estabelecimento in vitro e aclimatização ................................................... 53 

3.2.1.3 Traslocação ............................................................................................... 54 

3.2.2 Caracterização molecular e morfológica do isolado fúngico................ 55 

3.2.2.1 Isolamento de fungo fitopatogênico para Lomatozona artemisiifolia......... 56 

3.2.2.2 Teste de Patogenicidade ............................................................................ 56 

3.2.2.3 Caracterização morfológica da colônia ..................................................... 57 

3.2.2.4 Caracterização molecular do isolado fúngico............................................. 57 

3.2.2.4.1 Extração de DNA .................................................................................... 57 

3.2.2.4.2 Reação em Cadeia da Polimerase – PCR ............................................... 58 

3.2.2.4.3 Eletroforese .............................................................................................. 58 

3.2.2.4.4 Sequenciamento ....................................................................................... 58 

3.2.2.4.5 Identificação Molecular........................................................................... 58 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................. 59 

3.3.1 Translocação de plantas de Lomatozona artemisiifolia para fins de 

reforço populacional ............................................................................... 59 



 

 

 

 

 

3.3.2 Caracterização molecular e morfológica do fungo fitopatogênico 

para Lomatozona artemisiifolia ............................................................... 64 

3.4 CONCLUSÕES......................................................................................... 70 

3.5 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 70 

4 CAPÍTULO 3: USO DO EXTRATO SUPERFICIAL DE FOLHAS 

E RAMOS DE Lomatozona artemisiifolia BAKER NO MANEJO 

DOS FITONEMATOIDES Pratylenchus brachyurus E Meloidogyne 

javanica ..................................................................................................... 75  
RESUMO.................................................................................................. 75  
ABSTRACT.............................................................................................. 76 

4.1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 77 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS....................................................................... 81 

4.2.1 Obtenção do extrato de superfície de folhas e ramos de Lomatozona 

artemisiifolia e dos inóculos dos fitonematoides..................................... 81 

4.2.2 Avaliação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

mortalidade in vitro de juvenis (J2) de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica .............................................................................. 82 

4.2.3 Efeito do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

multiplicação de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne javanica em 

casa de vegetação..................................................................................... 83 

4.2.4 Análises estatísticas.................................................................................. 84 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................. 84 

4.3.1 Avaliação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

mortalidade in vitro de juvenis (J2) de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica............................................................................... 84 

4.3.2 Efeito do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

multiplicação de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne javanica em 

casa de vegetação..................................................................................... 88 

4.4 CONCLUSÕES ........................................................................................ 92 

4.5 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 93 

  



 

 

 

 

 

RESUMO GERAL 

 

SILVA, L. C. Lomatozona artemisiifolia Baker: Cultivo in vitro, reforço populacional e 

utilização no biocontrole de nematoides. 2019. 97 F. Tese (Doutorado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2019.1 

 

Lomatozona artemisiifolia Baker é descrita como espécie em perigo (EN) no Livro Vermelho da flora 

do Brasil, de ocorrência restrita ao cerrado rupestre do Estado de Goiás, registrada nas regiões de 

Serranópolis, Mossâmedes e Jataí. Por esse motivo, necessita de estudos que auxiliem sua 

conserservação. O objetivo deste estudo foi estabelecer protocolos de organogênese direta e indireta de 

L. artemisiifolia, realizar um reforço populacional e avaliar seu potencial no biocontrole de nematoides. 

Os experimentos foram conduzidos a partir de plantas germinadas in vitro. Na organogênese direta 

avaliou-se a multiplicação de segmentos nodais em meio de cultivo contendo diferentes concentrações 

de macronutrientes do meio MS (25, 50 e 100%) e de sacarose (0, 1, 2 e 3%), a combinação dos 

reguladores ANA (0,0; 0,1; 0,2; 0,5 mg.L-1) em combinação com BAP ou KIN (0,0; 0,1; 0,5; 1,0 mg.L-

1), a influência do GA3 (0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg.L-1) no alongamento de microbrotos e a 

combinação de quatro clones (A, C, 35 e 40) com cinco condições luminosas, obtidas com diferentes 

lâmpadas LED. Na organogênese indireta foram analisadas a combinação de fitorreguladores na 

formação de calos em segmentos nodais e segmentos radiculares com 2,4-D (0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg.L-

1), combinadas com BAP ou KIN (0,0; 0,5; 1,0 mg.L-1) e a interferência da condição luminosa, obtida 

com diferentes lâmpadas LED, na propagação de calos. No reforço populacional foram testadas a 

sobrevivência de três grupos de plantas germinadas in vitro no cerrado rupestre da Serra Dourada: 

grupo 1 – plantas aclimatizadas nos substratos fibra de coco, terra vegetal ou areia da Serra Dourada; 

grupo 2 – plantas translocadas diretamente do frasco de cultivo, sendo fixadas diretamente na rocha, 

sem aclimatização prévia, com os mesmos substratos do grupo anterior; e grupo 3 – plantas 

aclimatizadas em latossolo vermelho, há 18 meses. Plantas do grupo 1 e 2 foram colocadas em fendas 

de rochas pré-selecionadas. Já as plantas do grupo 3 foram colocadas em covas abertas rente à pilha de 

rochas. Não houve nenhum tratamento especial para as mudas após o processo de reforço populacional. 

As plantas que apresentaram sintomas de doenças tiveram o patógeno isolado e procedeu-se a 

caracterização morfológica e molecular. No controle biológico de nematoides foram testados efeito do 

extrato superficial de L. artemisiifolia , nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; e 8,0%, em ensaios in 

vitro, sobre a mortalidade de juvenis de segundo instar (J2), e in vivo, nas concentrações concentrações 

de 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0% sobre a multiplicação de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne javanica, em 

milho e em tomateiro, respectivamente. As porcentagens de macronutrientes no meio MS e sacarose 

não interferem na produção de brotos de L. artemisiifolia, e nos tratamentos com a maior concentração 

de macronutrientes associados as concentrações de sacarose 1, 2 e 3% houve uma menor produção de 

pigmentos fotossintéticos. Houve uma combinação positiva entre a auxina ANA e as citocininas BAP 

e KIN na multiplicação de brotos e produção foliar. O GA3 foi eficiente no alongamento de microbrotos 

de L. artemisiifolia, nas concentrações de 2,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1. Não houve interação significativa 

entre a luz LED e os clones testados na formação de brotos. Os segmentos nodais e radiculares foram 

responsivos a indução de calogênese, nas combinações de 2,4-D com BAP ou KIN testadas. A luz 

fluorescente branca foi o melhor tratamento para a multiplicação de calos de L. artemisiifolia. A taxa 

de sobrevivência das plantas translocadas do grupo 1 foi 0%; do grupo 2 foi 30% (sendo 0% 

translocadas com areia, 40% com terra vegetal e 50% com fibra de coco); e no grupo 3 a taxa de 

sobrevivência foi de 50%. Dos indivíduos sobreviventes, 70% floresceram no seu ambiente natural. 

Entre as plantas que morreram, foi isolado um fungo identificado como Lasiodiplodia theobromae. O 

1 Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. ICB – UFG. 

 



 

 

 

 

 

extrato de L. artemisiifolia foi eficiente no controle in vitro de P. brachyurus e de M. javanica, 

alcançando uma mortalidade de 90,55% e 49,50% dos juvenis de 2º instar, respectivamente. Nos 

experimentos in vivo, o extrato reduziu a densidade populacional (DP) de P. brachyurus em milho de 

3.518, no tratamento controle, para 1.914,42 nematoides.g-1 de raiz na concentração de 2,0%, uma 

redução de 54,40%; em tomate houve uma redução da DP de M. javanica de 424.000, no tratamento 

controle, para 141.624 nematoides.g-1 de raiz, na concentração de 4,0%, uma redução de 66,59%. No 

entanto as variáveis agronômicas tiveram um decréscimo em seus valores à medida que aumentou a 

concentração do extrato, indicando uma possível toxicidade. Concluindo, foi possível estabelecer 

protocolos de organogênese direta e indireta de L. artemisiifolia. O reforço populacional com substrato 

comercial tem se mostrado uma possibilidade de conservação da variabilidade genética desta espécie 

e o extrato de superfície desta planta se mostrou promissor no uso em biocontrole de nematoides. 

 

Palavras Chave: Cultura de tecidos vegetais, controle biológico, translocação 

 

  



 

 

 

 

 

GENERAL ABSTRACT 

 

SILVA, L. C. Lomatozona artemisiifolia Baker: In vitro culture, population 

reinforcement and biocontrol use of nematodes. 2019. 97 F. Thesis (PhD in Genetics and 

Plant Breeding) - School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 2019.1 

 

Lomatozona artemisiifolia Baker is described as endangered species (EN) in the Red Book 

of Brazilian Flora, restricted of the rupestrian cerrado in the state of Goiás, recorded in the 

regions of Serranópolis, Mossâmedes and Jataí counties. For this reason, it needs studies that 

support its conservation. The objective of this study was to establish protocols of direct and 

indirect organogenesis of L. artemisiifolia, to carry out a population reinforcement and to 

evaluate its potential in the biocontrol of nematodes. The experiments were conducted from 

in vitro germinated plants. In direct organogenesis the multiplication of nodal segments in 

culture medium containing different concentrations of macronutrients of the MS medium 

(25, 50 and 100%) and of sucrose (0, 1, 2 and 3%) was evaluated, interaction of ANA (0.0, 

0.1, 0.2, 0.5 mg.L-1) and the interaction of four clones (A, C, 35, and 40) with five luminous 

conditions, obtained with different LED lamps. In indirect organogenesis, the interaction of 

phytorregulators in callus formation in nodal segments and root segments with 2,4-D (0,0, 

0,5, 1,0 and 1,5 mg.L-1), combined with BAP or KIN (0.0, 0.5, 1.0 mg.L-1) and the 

interference of the luminous condition, obtained with different LED lamps, in the 

propagation of callus. In the population reinforcement, the survival of three groups of in 

vitro germinated plants in Serra Dourada rupestrian cerrado was tested: group 1 - 

acclimatized plants on the substrate of coconut fiber, vegetal soil or Serra Dourada sand; 

group 2 - plants translocated directly from the culture flask, being fixed directly to the stone, 

without previous acclimatization, with the same substrates of the previous group; and group 

3 - acclimatized plants in red latosol, 18 months ago. Plants of groups 1 and 2 were placed 

in pre-selected stone slits. The plants of group 3 were placed in open ditches next to the pile 

of stones. There was no special treatment for the seedlings after the population reinforcement 

process. The plants that presented disease symptoms had the pathogen isolated and 

proceeded to the morphological and molecular characterization. In the biological control of 

nematodes were tested the effect of the surface extract of L. artemisiifolia, at concentrations 

of 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; and 8.0%, in in vitro tests, on juvenile mortality of second instar (J2), 

and in vivo, at concentrations of 0.5; 1.0; 2.0 and 4.0% on the multiplication of Pratylenchus 

brachyurus and Meloidogyne javanica, in corn and tomato, respectively. Macronutrient 

percentages in MS medium and sucrose did not interfere in the production of L. artemisiifolia 

shoots, and in the treatments with the highest concentration of macronutrients associated 

with sucrose concentrations 1, 2 and 3% there was a lower production of photosynthetic 

pigments. There was a positive interaction between the ANA auxin and the cytokinins BAP 

and KIN in shoot multiplication and leaf production. GA3 was efficient in elongation of L. 

artemisiifolia microshoots at concentrations of 2.0 mg.L-1 and 4.0 mg.L-1. There was no 

significant interaction between LED light and clones tested on shoot formation. The nodal 

and root segments were responsive to calogenesis induction, in the combinations of auxin 

2,4-D and cytokinins (BAP and KIN) tested. White fluorescent light was the best treatment 

for callus multiplication of L. artemisiifolia. The survival rate of the translocated plants of 

group 1 was 0%; of group 2 was 30% (being 0% translocated with sand, 40% with vegetal 

soil and 50% with coconut fiber); and in group 3 the survival rate was 50%. Of the surviving 

individuals, 70% flourished in their natural environment. Among the plants that died, a 

fungus identified as Lasiodiplodia theobromae was isolated. The extract of L. artemisiifolia 

1 Adviser: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. ICB – UFG. 

 



 

 

 

 

 

was efficient in the in vitro control of P. brachyurus and M. javanica, reaching a mortality 

of 90.55% and 49.50% of juveniles of 2nd instar, respectively. In the in vivo experiments, 

the extract reduced the PD of P. brachyurus in maize from 3,518, in the control treatment, 

to 1,914.42 root nematodes.g-1 in the concentration of 2.0%, a reduction of 54.40%; in 

tomato there was a reduction of M. javanica PD of 424,000, in the control treatment, to 

141,624 root nematodes.g-1, in the concentration of 4.0%, a reduction of 66.59%. However, 

the agronomic variables had a decrease in their values as the concentration of the extract 

increased, indicating a possible toxicity. In conclusion, it was possible to establish protocols 

of direct and indirect organogenesis of L. artemisiifolia. The population reinforcement with 

commercial substrate has been shown to be a possibility of conservation of the genetic 

variability of this species and the surface extract of this plant has shown to be promising in 

the use in biocontrol of nematodes. 

 

Keywords: Plant tissue culture, biological control, translocation 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

Lomatozona artemisiifolia Baker é um subarbusto pertencente ao gênero 

Lomatozona, família Asteraceae. É uma planta endêmica do Estado de Goiás, sendo 

registrada apenas nos municípios de Mossâmedes, Serranópolis e Jataí (CNCFLORA, 2018). 

Apresentada na lista vermelha da flora brasileira como ameaçada de extinção (Oliveira, 

2017), possui uma classificação de espécie com dados deficientes (DD), indicando que há 

poucas informações na literatura sobre ela (Nakajima et al. 2015). 

 Seu ambiente natural, o Cerrado, é o segundo maior domínio brasileiro em 

extensão, perdendo somente para a Amazônia. Ele tem sido ameaçado constantemente pela 

conversão de sua vegetação nativa em áreas agricultáveis. A perda da sua vegetação original 

já chega a 50%. O desmatamento nesta área continua crescente, podendo alcançar 80% até 

2050, o que poderá levar a extinção aproximadamente 1.400 espécies vegetais endêmicas, 

muitas delas ainda pouco estudadas (Strassburg, 2017), incluindo L. artemisiifolia. 

Um ambiente tão rico em biodiversidade necessita de medidas que viabilizem a 

conservação de suas espécies. A cultura in vitro de células, tecidos e órgãos vegetais é uma 

alternativa da biotecnologia para problemas inerentes a conservação e a propagação massiva 

de uma espécie vegetal. Essa técnica permite a conservação de germoplasma com menores 

custos e em uma área menor, o intercâmbio de recursos vegetais livres de pragas e patógenos 

(Scherwinski-Pereira & Costa, 2010) e a multiplicação rápida e em grande escala 

independente de variáveis climáticas. Também possibilita a produção de metabólitos 

secundários in vitro, quer seja pela produção de calos ou por cultura de células em suspensão 

e até cultura de protoplastos (Morais et al., 2012). Mas para que tudo isso seja possível é 

necessário que sejam feitos estudos de base para determinar protocolos de cultivo e 

multiplicação in vitro a serem seguidos. 

A organogênese é um método do cultivo in vitro que visa a multiplicação de uma 

espécie. Através do uso de reguladores de crescimento vegetal é possível obter inúmeras 

plantas a partir de uma planta matriz. Isso pode ocorrer diretamente, com a indução de 

brotações a partir de gemas laterais, por exemplo, ou indiretamente, na indução de calos, 

uma massa de células indiferenciadas, que posteriormente se diferenciam, com o auxílio de
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 um balanço hormonal exógeno, regenerando uma planta (Mantell et al., 1994). Esses calos 

também podem ser multiplicados e induzidos a produzir metabólitos secundários, sem ter 

que formar uma planta propriamente dita (Grattapaglia & Machado, 1998). Após a 

regeneração de plantas e a indução de enraizamento in vitro, as plantas estão aptas a serem 

aclimatizadas em casa de vegetação e, posteriormente, serem enviadas ao campo.  

Uma alternativa para se conservar uma espécie é utilizar as plantas que foram 

obtidas in vitro em um reforço populacional. Este processo se trata de uma translocação com 

fins conservacionistas, em que ocorre a inserção de indivíduos numa área onde uma 

população da mesma espécie esteja numericamente reduzida, com o intuito de multiplica-la 

e preservar sua variabilidade genética, evitando sua perda naquela região (IUCN, 1998). A 

translocação é entendida como o movimento de organismos vivos de uma área de origem 

para estabelecimento em outra, geralmente mediada por seres humanos (Akeroyd & Wyse 

Jackson, 1995).  

L. artemisiifolia além de ser uma espécie em risco de extinção, apresenta uma 

composição fitoquímica promissora para uso agrícola. Estudos preliminares realizados por 

Moreira (2018) comprovaram a existência de metabólitos secundários que indicam um 

potencial para biocontrole de pragas de interesse econômico. Dentre elas estão os 

nematoides, vermes cilíndricos, com cerca de um milhão de espécies estimadas, sendo 4.100 

identificadas como parasitas de plantas, ou fitonematoides (Goulart, 2010). O manejo de 

fitonematoides é bastante complexo. Para haver um controle satisfatório, com menores 

custos, da população deste patógeno é necessária a combinação de diferentes medidas de 

controle. Assim sendo, tem-se investido num controle integrado dessa praga, com a 

utilização de plantas resistentes, rotação de culturas, maior cuidado nas práticas culturais, 

organismos transgênicos, inimigos naturais e até extratos vegetais.  

Os extratos vegetais geralmente são menos tóxicos do que os compostos 

sintéticos, são utilizados em menores concentrações, biodegradam mais rapidamente, 

apresentam amplo espectro de uso e seletividade dentro de classes de pragas, diminuindo a 

probabilidade de desenvolver organismos resistentes (Quarles, 1992). Com estudos de base, 

pode-se desenvolver a partir dos metabolitos secundários oriundos de plantas, produtos 

menos prejudiciais ao homem e ao meio ambiente. 

Por esse motivo é imprescindível o estudo de técnicas para a multiplicação de L. 

artemisiifolia e até mesmo seu reforço populacional, para que sua variabilidade genética não 

se perca. Também são necessários estudos que comprovem a eficácia de suas biomoléculas 
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no controle de pragas agrícolas de difícil controle, pois com esses estudos de base pode-se 

reduzir o uso de agroquímicos  

Diante do exposto, esse trabalho objetivou estabelecer um protocolo de 

organogênese para L. artemisiifolia, visando estabelecer aspectos importantes da sua 

multiplicação in vitro, para futuros estudos sobre o aumento da produção de seus metabólitos 

secundários em laboratório; realizar um reforço populacional para a espécie, tentando 

conservar e aumentar uma das populações existentes, além de minimizar a perda da 

variabilidade genética; e avaliar o potencial de suas biomoléculas como um nematicida 

natural, sendo uma alternativa ao manejo integrado de uma praga tão prejudicial para a 

agricultura. 
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2  CAPÍTULO 1: ORGANOGÊNESE DIRETA E INDIRETA EM 

Lomatozona artemisiifolia BAKER, ESPÉCIE ENDÊMICA DO 

CERRADO 

 

RESUMO 

 

A organogênese é uma técnica da cultura de tecidos vegetais que se baseia no uso de 

reguladores de crescimento para promover a multiplicação de plantas in vitro. É também 

uma forma de propagar plantas em perigo de extinção visando a conservação da espécie. O 

objetivo desse trabalho foi estabelecer um protocolo de organogênese direta e indireta para 

a multiplicação de Lomatozona artemisiifolia Baker, espécie nativa do cerrado rupestre 

goiano, que está na lista vermelha de espécies ameaçadas. Os experimentos foram 

conduzidos a partir de plantas germinadas in vitro. Primeiramente, repicou-se segmentos 

nodais em meio de cultivo MS contendo diferentes concentrações de macronutrientes (25, 

50 e 100%) e de sacarose (0, 1, 2 e 3%). Avaliou-se o número de brotos e folhas, o 

comprimento do maior broto, formação de sistema radicular e calos, e o teor de clorofilas e 

carotenoides. Testou-se quatro concentrações de ANA (0,0; 0,1; 0,2; 0,5 mg.L-1) em 

combinação com quatro concentrações de BAP ou KIN (0,0; 0,1; 0,5; 1,0 mg.L-1), 

verificando a influência da combinação dos reguladores na organogênese direta. Também 

inoculou-se microbrotos em diferentes concentrações de ácido giberélico (0; 0,1; 0,5; 1,0; 

2,0 e 4,0 mg.L-1). Quatro clones foram testados em cinco condições luminosas [100% azul 

(455 nm), 100% vermelho (630 nm), 30% azul + 70% vermelho, 30% vermelho + 70% azul 

ou branco fluorescente]. Também foram analisadas a combinação de fitorreguladores na 

formação de calos em segmentos nodais (2,4-D - 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg.L-1, combinadas com 

BAP ou KIN - 0,0; 0,5; 1,0 mg.L-1) e segmentos radiculares (2,4-D - 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 

mg.L-1, combinadas com BAP ou KIN - 0,0; 0,5; 1,0 mg.L-1) e a interferência da condição 

luminosa na propagação de calos. As porcentagens de macronutrientes no meio MS e 

sacarose não interferem na produção de brotos de L. artemisiifolia, e os tratamentos com a 

maior concentração de macronutrientes associados as concentrações de sacarose 1, 2 e 3% 

houve uma menor produção de pigmentos fotossintéticos. A combinação de ANA com BAP 

ou KIN promoveu a multiplicação de brotos e produção foliar. O GA3 foi eficiente no 

alongamento de microbrotos de L. artemisiifolia, sendo recomendado nas concentrações de 

2,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1. Não houve interação significativa entre a luz LED e os clones 

testados na formação de brotos. Os segmentos nodais e radiculares foram responsivos a 

indução de calogênese, nas combinações de 2,4-D com BAP ou KIN testadas. A luz 

fluorescente branca foi o melhor tratamento para a multiplicação de calos de L. 

artemisiifolia. 
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ABSTRACT 

 

Organogenesis is a plant tissue culture technique that relies on the use of growth regulators 

to promote plant multiplication in vitro. It is also a way of propagating plants in danger of 

extinction aiming at the conservation of the species. The objective of this work was to 

establish a protocol of direct and indirect organogenesis for the multiplication of 

Lomatozona artemisiifolia Baker, a native species of the rupestrian cerrado in the state of 

Goiás, which is in the red list of endangered species. The experiments were conducted from 

in vitro germinated plants. First, nodal segments were inoculated in MS medium containing 

different concentrations of macronutrients (25, 50 and 100%) and sucrose (0, 1, 2 and 3%). 

The number of shoots and leaves, the length of the largest shoot, root system formation and 

callus, and the content of chlorophylls and carotenoids were evaluated. Four concentrations 

of ANA (0.0, 0.1, 0.2, 0.5 mg.L-1) were tested in combination with four concentrations of 

BAP or KIN (0.0, 0.1, 0.5 ; 1.0 mg.L-1), verifying the influence of the interaction of the 

regulators on direct organogenesis. Microshoots were also inoculated at different 

concentrations of GA3 (0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg.L-1). Four clones were tested in five 

light conditions [100% blue (455 nm), 100% red (630 nm), 30% blue + 70% red, 30% red + 

70% blue or white fluorescent]. The interaction of phytoregulators in callus formation in 

nodal segments with 2,4-D (0,0, 0,5, 1,0 and 1,5 mg.L-1), combined with BAP or KIN (0.0, 

0.5, 1.0 mg.L-1) and root segments 2,4-D (0,0, 0,5, 1,0 and 1,5 mg.L-1) combined with BAP 

or KIN (0.0, 0.5, 1.0 mg.L-1) and the interference of the light condition in the propagation of 

callus. The percentages of macronutrients in the MS and sucrose medium did not interfere 

in the production of L. artemisiifolia shoots, and the treatments with the highest 

concentration of macronutrients associated with sucrose concentrations 1, 2 and 3% showed 

a lower production of photosynthetic pigments. There was a positive interaction between the 

ANA auxin and the cytokinins BAP and KIN in shoot multiplication and leaf production. 

GA3 was efficient in the elongation of L. artemisiifolia microshoots, being recommended at 

concentrations of 2.0 mg.L-1 and 4.0 mg.L-1. There was no significant interaction between 

LED light and clones tested on shoot formation. The nodal and root segments were 

responsive to calogenesis induction, in the combinations of auxin 2,4-D and cytokinins (BAP 

and KIN) tested. White fluorescent light was the best treatment for callus multiplication of 

L. artemisiifolia. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas plantas endêmicas do Cerrado estão sendo ameaçadas devido a ação 

antrópica. Esse domínio fitogeográfico tem enfrentado a degradação do solo pelo manejo 

inadequado, principalmente pela prática de monoculturas. Também tem acontecido a 

dispersão de espécies exóticas, principalmente de gramíneas africanas para formação de 

pastagem. Isso configura uma grande ameaça a biodiversidade, pois além de invadirem as 

áreas de Cerrado, o manejo de limpeza dos campos com o fogo tem intensificado as 

queimadas e a capacidade produtiva desse ecossistema (CNCFLORA, 2016).  

Dentre as espécies ameaçadas, encontra-se a Lomatozona artemisiifolia Baker, 

um subarbusto (30 a 60 cm) de ocorrência restrita ao Estado de Goiás, registrada apenas nas 

regiões de Serranópolis, Mossâmedes e Jataí (Oliveira, 2017; CNCFLORA, 2016). Esta 

Asteraceae nasce em fendas de rochas, em regiões de cerrado rupestre (Figura 2.1). Até o 

presente momento há poucos relatos científicos a seu respeito, e ela é descrita como espécie 

em perigo de extinção (EN) no Livro Vermelho da Flora do Brasil (Martinelli & Moraes, 

2013) e na Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (Flora do Brasil, 2019). Ela é uma 

planta que apresenta princípios ativos, em seu extrato vegetal bruto, que controlam Bemisia 

tabaci em feijoeiro (Moreira, 2018). 

 

 

Figura 2.1. Lomatozona artemisiifolia no cerrado rupestre da Serra Dourada, em Mossâmedes – GO.
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A semeadura de de L. artemisiifolia é a forma mais tradicional. Embora esta 

planta apresente inflorescência em capítulo, e produza um número alto de sementes com 

dispersão anemocórica, a viabilidade destas é baixa. Moreira (2018) relata que a taxa de 

germinação de sementes coletadas de indivíduos nativos da Reserva Biológica Professor 

José Ângelo Rizzo, no Parque Estadual da Serra Dourada, localizada no município de 

Mossâmedes - GO, quando semeadas em papel filtro, foi de aproximadamente 7%, e mesmo 

após a inoculação in vitro, esse percentual ficou em torno de 30%. Observa-se ainda que 

muitas plantas, quando emergem, desaparecem ainda nos seus estádios iniciais de vida, não 

alcançando a fase reprodutiva. Essas situações refletem diretamente na quantidade de 

indivíduos adultos encontrados no seu habitat natural. Dada a baixa viabilidade das sementes 

e o fato de L. artemisiifolia ser considerada em perigo de extinção, se faz necessária a 

aolicação de métodos de conservação e propagação da espécie, no intuito de se aumentar os 

indivíduos e promover o crescimento populacional. 

A cultura de tecidos possui métodos úteis e necessários a propagação de vegetais 

superiores, principalmente para aqueles que apresentam baixa propagação pela via 

convencional (sementes) como é o caso de L. artemisiifolia. Com esse conjunto de técnicas, 

as quais se baseiam na teoria da totipotência celular, a qual afirma que uma única célula 

somática viável é capaz de dar origem a uma planta completa (Carvalho & Vidal, 2003; 

Verdeil et al., 2007), é possível então, obter inúmeros indivíduos a partir de um único 

explante.  

A organogênese é um método que se baseia no uso de reguladores de 

crescimento vegetal para a indução de brotações em explantes provenientes de uma planta-

mãe, quer seja diretamente da região meristemática, ou através da indução de calos que, 

posteriormente, regenerarão uma planta (Mantell et al., 1994). O termo calo indica uma 

massa de células indiferenciadas que apresentam proliferação desordenada e desorganizada, 

em meio nutritivo com balanço hormonal adequado para cada espécie (Grattapaglia & 

Machado, 1998).  

Vários fatores podem influenciar na multiplicação in vitro, tais como 

componentes do meio de cultivo, orientação dos explantes no meio de cultivo, remoção ou 

não do meristema apical, o tipo de vedação dos frascos e fonte de carbono (sistema 

autotrófico, mixotrófico ou heterotrófico), comprimento de onda da luz, intensidade 

luminosa, temperatura, dentre outros (Erig, & Schuch, 2002, 2005; Bandeira et al., 2007; 

Villa et al., 2007) . 
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Os reguladores de crescimento são os maiores responsáveis pelo sucesso das 

técnicas de cultura de tecidos. É com a adequação da concentração de cada classe de 

fitorreguladores, sozinha ou em combinação, que se consegue obter calos, partes aéreas, 

sistema radicular e regenerar uma planta completa, partindo posteriormente para a 

aclimatização. Os principais grupos de reguladores de crescimento utilizados na 

organogênese são as auxinas e citocininas, e, em uma frequência menor, as giberelinas (Cid, 

2005). 

Considerando os aspectos apresentados, objetivou-se avaliar diferentes 

concentrações de fitorreguladores (ANA, BAP, KIN e 2,4 -D) e suas combinações, 

concentrações de sacarose e macronutrientes no meio e a iluminação por diodos emissores 

de luz (LED) visando a multiplicação e desenvolvimento in vitro de Lomatozona 

artemisiifolia. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Material vegetal 

 

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. A 

determinação do material botânico foi realizada e a exsicata de registro nº 4253 está 

depositada no Herbário da Universidade Federal de Goiás. Sementes foram coletadas na 

Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo, no Parque Estadual da Serra Dourada, 

município de Mossâmedes – GO, em 2016 e 2017, nos meses de julho a setembro. Elas 

foram acondicionadas em sacos de papel, dentro de frascos de vidro, em temperatura 

ambiente, até o momento oportuno para utilização. Não foi realizado nenhum tratamento 

para conservação das sementes. 

 

2.2.2 Descontaminação das sementes e germinação in vitro 

 

Sementes de L. artemisiifolia foram colocadas em um sachê de nylon (5,0 x 7,0 

cm), num béquer, juntamente com 20 gotas de detergente neutro, sendo lavadas com água 
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corrente por 20 min. Na sequência, realizou-se a assepsia, com imersão em solução de álcool 

70% por um min, seguida da imersão em hipoclorito de sódio, a 2,5% de cloro ativo, por 10 

min. Em fluxo laminar, as sementes passaram por tríplice lavagem em água autoclavada e 

destilada, sendo inoculadas em frascos de vidro de 200 mL, contendo 30 mL de meio MS 

(Murashige & Skoog, 1962) com metade da concentração de macronutrientes (MS½), 

solidificado com 7 g.L-1 de ágar, suplementado com sacarose a 3% (Moreira, 2018). 

Previamente, o meio teve o pH ajustado para 5,75 ± 0,5 e passou por esterilização em 

autoclave à temperatura de 120ºC e 1 atm. de pressão, durante 20 min. Foram inoculadas 15 

sementes por frasco, num total de 20 frascos. Cada frasco compôs uma repetição.  

A vedação dos frascos ocorreu com tampa de polipropileno com orifício de 0,8 

mm, recoberto com duas camadas de fita microporosa de 0,45 μm (Micropore Cremer AVS-

0,45 air vent) e uma camada de fita politetrafluoretileno (PTFE) entre elas (Figura 2.2) 

(Saldanha et al., 2012). Ele evita o acúmulo de gases no interior do frasco (CO2, O2, etileno), 

assim como excesso de umidade e há nutrição da planta com uma fonte exógena de 

carboidratos (sacarose). Neste sistema é aumentada a taxa fotossintética e a transpiração 

(Kozai & Kubota, 2005). As tampas foram vedadas lateralmente com três camadas de filme 

PVC, diminuindo a contaminação exógena.  

 

 

Figura 2.2. A. Esquema demonstrando a membrana para ventilação (Saldanha et al., 2012). B. Tampas com 

orifício de 5 mm, coberto com membrana para ventilação, confeccionadas no labCulTive para 

utilização nos experimentos de micropropagação. 

 

A incubação foi realizada em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 1oC, 

e fotoperíodo de 16 horas com luz branca fluorescente, sob 25 µmol.m-2.s-1 de irradiância. 

A B 
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Após a germinação, as plântulas que apresentavam dois pares de folhas completos eram 

transferidas para frascos com meio MS, sendo inoculadas duas plantas por frasco. Após 

aproximadamente 60 dias da transferência, as plantas foram destinadas aos experimentos de 

multiplicação e calogênese. 

 

2.2.3 Experimentos de organogênese direta 

 

As plantas, com 60 dias de germinação in vitro, tiveram as folhas e raízes 

removidas. Os segmentos caulinares foram excisados com aproximadamente 1 cm de 

comprimento, contendo duas gemas axilares. 

Neste conjunto de experimentos foi utilizado o meio MS½ suplementado com 7 

g.L-1 de ágar. Os meios de cultura foram distribuídos em frascos de vidro com capacidade 

de 200 mL (30 mL/frasco), vedados com tampas perfuradas (Saldanha et al., 2012). Os 

frascos, contendo os tratamentos, foram mantidos em sala de crescimento nas mesmas 

condições descritas no item anterior. 

 

2.2.3.1 Influência da concentração de macronutrientes e de sacarose no meio 

MS para a multiplicação de gemas laterais de Lomatozona 

artemisiifolia  

 

Gemas laterais de L. artemisiifolia foram inoculadas verticalmente em diferentes 

tratamentos, descritos na Tabela 2.1. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, 

em fatorial 3x4 (três níveis de concentração de macronutrientes x quatro níveis de sacarose), 

resultando em doze tratamentos com trinta repetições. Após 60 dias de cultivo, as plantas 

foram retiradas do meio de cultura e as raízes lavadas com água corrente. Foram avaliados, 

por planta, o número de brotos, o número de folhas, o comprimento (cm) da parte aérea e do 

sistema radicular. 

Realizou-se a determinação do teor de clorofilas e carotenoides para cada 

tratamento. Foram fragmentadas e pesadas 150 g de folhas de cada tratamento. Em seguida, 

foram colocadas em microtubos plásticos de 2,0 mL (tipo Eppendorf), acrescentando-se 1,5 

mL de acetona em cada frasco. Estes foram mantidos em agitação durante 24 h em baixa 

temperatura. Após este tempo, as soluções cetônicas foram separadas das folhas e a 
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absorbância determinada em espectrofotômetro. O cálculo da concentração da clorofila a 

(Ca), da clorofila b (Cb) e das clorofilas totais (Ca+Cb) e carotenóides (X+C) foi realizado 

de acordo com as equações de Lichtenthaler, 1987, e expressas em µg por mL de extrato. 

 

Tabela 2.1. Descrição dos tratamentos para verificar a influência do efeito de diferentes 

concentrações de macronutrientes no meio MS combinadas com diferentes 

concentrações de sacarose na multiplicação de segmentos nodais de L. 

artemisiifolia. 

 

TRATAMENTO 
[  ] DE MACRONUTRIENTES 

NO MEIO MS (%) 

NOME DO MEIO 

DE CULTIVO 
[  ] DE SACAROSE (%) 

T1 25  MS¼ 0 

T2 25  MS¼ 1 

T3 25  MS¼ 2 

T4 25  MS¼ 3 

T5 50 MS½ 0 

T6 50 MS½ 1 

T7 50 MS½ 2 

T8 50 MS½ 3 

T9 100 MS 0 

T10 100 MS 1 

T11 100 MS 2 

T12 100 MS 3 

[ ] = concentração 

 

2.2.3.2 Influência de diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) 

combinado com ácido 6- benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na 

multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia  

 

Os segmentos nodais de L. artemisiifolia foram inoculados verticalmente em 

meio MS½, em diferentes combinações dos reguladores ANA com BAP ou KIN, conforme 

descrito na Tabela 2.2. Os tratamentos foram distribuídos em um fatorial (4x4) em 

delineamento experimental inteiramente ao acaso, com 30 repetições.  

Após 60 dias de cultivo, as plantas foram retiradas do meio de cultura e as raízes 

lavadas com água corrente. Foram avaliados, por planta, o número de brotos, o número de 

folhas, presença ou ausência de raízes, o comprimento da parte aérea e da parte radicular 

(cm) e presença ou ausência de calos. 
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Tabela 2.2.  Descrição dos tratamentos para verificar da influência do efeito de diferentes 

concentrações de ANA combinadas com diferentes concentrações de BAP ou 

KIN, em meio MS½, na multiplicação de segmentos nodais de Lomatozona 

artemisiifolia 

 

TRATAMENTO ANA (mg.L-1) Citocinina* (mg.L-1) 

T1 0,0 0,0 

T2 0,0 0,1 

T3 0,0 0,5 

T4 0,0 1,0 

T5 0,1 0,0 

T6 0,1 0,1 

T7 0,1 0,5 

T8 0,1 1,0 

T9 0,2 0,0 

T10 0,2 0,1 

T11 0,2 0,5 

T12 0,2 1,0 

T13 0,5 0,0 

T14 0,5 0,1 

T15 0,5 0,5 

T16 0,5 1,0 

* Experimento 01: ácido 6- benzilaminopurina (BAP). Experimento 02: cinetina (KIN). 

 

2.2.3.3 Influência do ácido giberélico (GA3) no alongamento de microbrotos de 

Lomatozona artemisiifolia na multiplicação in vitro 

 

As microbrotações provenientes do experimento de multiplicação com ANA e 

BAP foram usadas neste ensaio com o intuito de verificar se o ácido giberélico apresenta 

alguma ação de alongamento dos brotos de L. artemisiifolia gerados in vitro. Os microbrotos 

foram repicados com aproximadamente 1 cm² (explante) e inoculados nos tratamentos 

compostos por ácido giberélico nas concentrações 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg.L-1, e um 

controle somente com meio MS½. Após 45 dias avaliou-se a quantidade de brotos alongados 

por explante inoculado, tamanho do maior broto alongado no explante, número de gemas 

laterais por broto alongado e presença e tamanho do sistema radicular. 
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2.2.3.4 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de gemas 

laterais em Lomatozona artemisiifolia 

 

Plantas germinadas in vitro foram repicadas e os clones foram rastreados. Na 

quarta repicagem escolheu-se quatro clones com melhor taxa de multiplicação em 

subcultivos, para realizar este experimento, buscando-se anular as variações genéticas dos 

resultados.  

Os clones tiveram as folhas, gemas apicais e raízes removidas, e os segmentos 

nodais com 2 gemas foram inoculados em meio MS½, sem reguladores de crescimento, em 

frascos de 200 mL (30 mL/frasco). Os explantes foram cultivados em sala de crescimento 

com fotoperíodo de 16 h, temperatura de 25±1ºC, expostos à diferentes comprimentos de 

onda, utilizando-se luz LED. Os tratamentos foram: T1) 100% vermelha; T2) 100% azul; 

T3) 70% azul + 30% vermelha; T4) 70% vermelha + 30% azul e T5) controle com lâmpada 

fluorescente branca.  Neste experimento utilizou-se o sistema de LED da marca Tecnal®, 

que consiste em uma prateleira com fileiras de pequenos LED (196 vermelhos, 196 azuis e 

196 vermelhos intensos). O comprimento de onda da LED vermelha é de 455 nm e da LED 

azul de 660 nm.  

Foram utilizados 20 explantes por tratamento. As avaliações dos explantes 

ocorreram semanalmente, durante 45 dias, quando as brotações foram medidas e 

quantificadas. Os dados foram expressos pela média do número de brotações por frasco e do 

comprimento (cm) dos explantes. Também verificou-se a formação de sistema radicular em 

cada tratamento. 

 

2.2.4 Experimentos de organogênese indireta 

 

2.2.4.1 Influência de diferentes concentrações de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) combinado com ácido 6- 

benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na indução de calos em 

segmentos nodais e raízes de Lomatozona artemisiifolia 

 

Para indução de calos em segmentos nodais, foram removidas as folhas e raízes 

das plantas germinadas in vitro, excisando os caules com aproximadamente quatro 
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centímetros. Foi verificado o peso inicial de cada explante (0,80 g ± 0,05 g). Foram testadas 

concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg.L-1), 

combinadas com BAP ou KIN, nas concentrações 0,0; 0,5 e 1,0 mg.L-1. Os explantes foram 

inoculados em sentido horizontal, em meio MS½ contendo a combinação dos reguladores.  

Para o experimento de indução de calos em raízes, foram excisados segmentos 

radiculares, com aproximadamente três centímetros, e pesados, obtendo-se o peso inicial do 

explante (0,30 g ± 0,02 g). Testou-se então, a combinação dos reguladores de crescimento 

2,4-D (nas concentrações de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg.L-1), com KIN ou BAP (0,0; 0,5 e 1,0 

mg.L-1). 

Após inoculados, os explantes de ambos experimentos foram mantidos em local 

escuro, à temperatura de 25 ± 1°C por sete dias. Após esse período foram colocados em sala 

de crescimento, a 25 ± 1°C, em 16 h de fotoperíodo e 45 µmol.m-2.s-1 de densidade de fluxo 

de fótons. Após 45 dias de cultivo foi avaliada a formação de calos, verificando o ganho de 

peso pela produção de massa calosa, por meio da subtração do peso inicial do peso final de 

cada explante. Verificou-se ainda o aspecto geral de cada calo formado (formação de brotos, 

raízes, cor e tipos de calos), fazendo uma anotação descritiva destes aspectos.  

Ambos os experimentos foram instalados em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 4x3 (quatro níveis de 2,4-D x 3 níveis de KIN ou BAP), 

para segmentos nodais, e fatorial 5x3 (cinco níveis de 2,4-D x 3 níveis de KIN ou BAP), 

para sistema radicular, com 20 repetições cada. 

 

2.2.4.2 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de calos 

de Lomatozona artemisiifolia 

 

Os calos provenientes dos melhores tratamentos indicados no experimento de 

organogênese indireta em segmentos nodais foram repicados, com aproximadamente 0,50 g 

(± 0,03 g), em frascos de 200 mL. Os explantes foram cultivados em sala de crescimento, 

expostos à diferentes combinações de comprimentos de onda, utilizando-se luz LED 

vermelha e azul. Os tratamentos utilizaram a seguinte combinação de luzes: T1) 100% 

vermelha; T2) 100% azul; T3) 70% azul + 30% vermelha; T4) 70% vermelha + 30% azul e 

T5) controle com lâmpada fluorescente branca. Foram utilizados 20 explantes por 

tratamento, em 10 frascos de 200 mL. A avaliação ocorreu aos 60 dias, quando os calos 

foram pesados novamente, subtraindo o peso final do peso inicial de cada explante. 
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Verificou-se também os aspectos gerais do calo. 

 

2.2.5 Análises estatísticas 

 

Os dados foram analisados estatisticamente buscando atender os pressupostos de 

normalidade. Aqueles que não indicaram distribuição normal ou homogeneidade das 

variâncias foram transformados usando o método de Box & Cox (1964), utilizando o 

software Past (Hammer et al., 2001). Após serem atendidos os pressupostos, procedeu-se à 

análise de variância, e as médias foram submetidas ao teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade, utilizando o software Sisvar 5.6 (Ferreira, 2011). Os gráficos foram criados 

no software GraphPad Prism, versão 5.01 (Radushev, 2007). 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Organogênese direta 

 

2.3.1.1 Influência da concentração de macronutrientes e de sacarose no meio 

MS para a multiplicação de gemas laterais de Lomatozona 

artemisiifolia  

 

Conforme observado na Figura 2.3, a maior média para número de folhas foi 

obtidas em meio MS¼ (25% de macronutrientes), sem adição de sacarose ou na proporção 

de 1%. Já o menor número de folhas foi obtido em MS completo e sacarose a 3%, tratamento 

este que apresenta maior concentração de macronutrientes no meio MS combinada com a 

maior concentração de sacarose (Figura 2.3). O tamanho dos brotos e a formação do sistema 

radicular tendeu a ser menor na concentração máxima de macronutrientes no meio associada 

a qualquer porcentagem de sacarose. A quantidade de brotos diminuiu na porcentagem 

máxima de sacarose (3%), independente da concentração de macronutrientes no meio MS. 

Oliveira et al. (1996), ao estudarem o efeito da concentração de sais no meio 

MS, de nitrogênio e de sacarose para a propagação in vitro de crisântemo, também 

verificaram que as menores concentrações de macro no meio MS não inibiram a produção 

de brotos. Inclusive os brotos produzidos em menores concentrações do meio MS tiveram 
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tamanho superior aos gerados em meio MS completo (100% dos macronutrientes), 

entretanto com uma concentração de sacarose de 6%. Borges (2010) verificou que o maior 

número de brotos para Baccharis riograndesis (carqueja gaúcha) foi formado com em meio 

com 1% de sacarose em meio MS completo. Já o número de folhas foi influenciado pelo 

aumento da concentração de sais do meio MS, obtendo as melhores média entre 100% e 

200% dos sais do meio MS na concentração usual de sacarose para cultura de tecidos (3%). 

A redução da concentração de macronutrientes no meio favoreceu a formação 

de sistema radicular, pois três dos quatro tratamentos com melhor desempenho para esta 

variável são observados na faixa de 25% de macro (MS¼), em teores de sacarose variando 

de 1 a 3%. Na ausência de sacarose o desenvolvimento radicular é prejudicado em qualquer 

concentração de meio MS. O maior número de plantas com o sistema radicular formado foi 

obtido em meio MS½ e sacarose a 1%, com 76,6% dos explantes enraizados (Figura 2.3). 

Esses resultados contrapõem-se em parte aos obtidos por Oliveira et al. (1996), que 

obtiveram maior enraizamento de crisântemo em meio MS completo (100%) e em doses de 

sacarose acima de 3%. 

 

 

Figura 2.3. Influência da concentração ([  ]) de macronutrientes do meio MS (25, 50 e 100%) e de sacarose (0, 

1, 2 e 3%) na multiplicação in vitro de Lomatozona artemisiifolia: A. número de brotos/tratamento; 

B. comprimento médio do maior broto/tratamento; C. número médio de folhas/tratamento; D. 

porcentagem de explantes enraizados/ tratamento. 

Calvete et al. (2002) e George (1996) afirmam que há necessidade de energia 
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para a formação de raízes in vitro. Esta pode ser fornecida por meio da fotossíntese (em 

sistema autotrófico) ou através de uma fonte exógena de carboidratos (em sistemas 

heterotróficos ou mixotróficos). No presente trabalho, os tratamentos sem suprimento de 

sacarose também produziram raízes. Isto sugere que as condições encontradas no ambiente 

de cultivo promoveram condições para a planta realizar fotossíntese. Segundo McCown 

(1988), quando o suprimento fotossintético é insuficiente, não há formação de raízes in vitro. 

Ao analisar o teor de clorofilas (a e b e total) e de carotenoides, observou-se que 

nos tratamentos com a maior concentração de macronutrientes associados as concentrações 

de sacarose 1, 2 e 3% houve uma menor produção desses pigmentos (Figura 2.4). Segundo 

George (1996) os níveis de sacarose, geralmente usados em cultura de tecidos, podem inibir 

a síntese de clorofila. Embora seja essencial para o crescimento vegetal no cultivo in vitro, 

o excesso de sacarose pode ser prejudicial, pois reduz a capacidade fotossintética pela 

inibição da síntese de clorofila nas plantas (Yamada & Sato, 1978; De Riek et al., 1997).  

 

 

Figura 2.4. Influência da concentração ([  ]) de macronutrientes do meio MS (25, 50 e 100%) e de sacarose (0, 

1, 2 e 3%) na produção de: A. clorofila a; B. clorofila b; C. clorofila total; e D. carotenoides, em 

Lomatozona artemisiifolia multiplicada in vitro. 

 

Segundo Londstreth & Nobel (1979), os conteúdos de clorofila e carotenóides 

diminuem sob altas concentrações de sais. Torres-Netto et al. (2002), afirmam que alterações 

no conteúdo total de clorofila e carotenoides são indicativos de estresse em plantas, inclusive 
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nutricional. Deste modo sugere-se que a quantidade de sais no meio MS completo possa 

estar além das necessidades nutricionais de L. artemisiifolia, haja vista que é uma espécie 

nativa de cerrado rupestre, estando adaptada a uma situação de mínima oferta de nutrientes 

em seu ambiente natural.  

 

2.3.1.2 Influência de diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) 

combinado com ácido 6- benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na 

multiplicação de gemas laterais de Lomatozona artemisiifolia  

 

Para L. artimisiifolia, a combinação dos reguladores de crescimento ANA x BAP 

não favoreceu o aumento de brotos e a produção de folhas em segmentos nodais. Os 

melhores resultados para estas variáveis foram obtidos com BAP nas concentrações 0,5 

mg.L-1 ou 1,0 mg.L-1, sem adição de ANA (médias de brotos 17,90 e 31,5; média de folhas 

40,93 e 55,73 respectivamente). No caso da combinação ANA x KIN, a combinação 

hormonal promoveu o aumento do número de brotos, sendo a maior média (12,3 brotos) no 

tratamento que combinou 0,4 mg.L-1 ANA + 0,5 mg.L-1 KIN. Para a produção de folhas a 

combinação de 0,2 ou 0,4 mg.L-1 ANA com KIN, em todas as concentrações testadas (0,0; 

0,1; 0,5; e 1,0 mg.L-1), se mostrou eficiente, estando a média de folhas obtidas nos 

tratamentos com diferença significativa, variando a média de 27,80 a 55,30 (Figuras 2.5 e 

2.6). A combinação entre a auxina e as citocininas testadas não influenciou no alongamento 

dos brotos de L. artemisiifolia.  

Vale ressaltar que em ambas interações hormonais, quando houve maior emissão 

de brotos, ocorreram na forma de microbrotos, ou seja, inúmeros brotos em tamanho 

reduzido, principalmente na presença de BAP e ausência de ANA. Neste caso ocorreu 

hiperhidricidade (acúmulo anormal de água no interior das células) dos tecidos, a qual foi 

revertida quando repicou estes brotos para meio MS½, sem adição de reguladores. Este 

resultado corrobora com o obtido por Moreira (2018), no qual verificou que o BAP, nas 

concentrações 0,5 mg.L-1 ou 1,0 mg.L-1, produziu microbrotos hiperhídricos em explantes 

de L. artemisiifolia. Esta autora não avaliou a interação entre auxinas e citocininas na 

multiplicação desta espécie. Vicente et al. (2009), trabalhando com Vernonia condensata 

(boldo baiano), também da família Asteraceae, constataram que a concentração de 1,0 mg.L-

1 de BAP, em ausência de auxina, foi a que proporcionou a melhor resposta com relação ao 
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número de brotos por explantes (média de 4,0 brotos). 

 

Figura 2.5. Influência das diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) x ácido 6- 

benzilaminopurina (BAP) na multiplicação de Lomatozona artemisiifolia. Variáveis avaliadas: 

A. número médio de brotos formados; B. Comprimento médio do maior broto; C. número médio 

de folhas emitidas; D. Comprimento médio do sistema radicular; E. Porcentagem de explantes 

enraizados por tratamento; F. Porcentagem de explantes que apresentaram calos por tratamento. 

 

Segundo Santos et al. (2001), a hiperhidricidade (ou vitrificação) pode ocorrer 

em vários níveis em plantas cultivadas in vitro, podendo afetar apenas parte de um broto, ou 

uma ou duas algumas folhas. Quando os explantes apresentam sintomas leves, ocorre um 

crescimento mais rápido do que o normal e há uma elevação nas taxas de brotações axilares. 

Esta vantagem é perdida em condições mais severas de vitrificação. Guerra & Nodari 

afirmam que esta condição anormal do tecido pode ser revertida, desde que seja realizada a 

transferência do explante para um meio de cultivo adequando o ambiente, dando atenção 

especial para a temperatura, irradiância, fotoperíodo e concentrações dos elementos do meio 

de cultivo.  
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Figura 2.6. Influência das diferentes concentrações de ácido naftalenoacético (ANA) x cinetina (KIN) na 

multiplicação de Lomatozona artemisiifolia. Variáveis avaliadas: A. número médio de brotos 

formados; B. Comprimento médio do maior broto; C. número médio de folhas emitidas; D. 

Comprimento médio do sistema radicular; E. Porcentagem de explantes enraizados por 

tratamento; F. Porcentagem de explantes que apresentaram calos por tratamento. 

 

A formação de sistema radicular foi estimulada quando a auxinas e citocininas 

interagiram. No caso de ANA x BAP, observou-se um decréscimo da média de enraizamento 

quando houve ausência de ANA e maiores doses de BAP. Na combinação de ANA x KIN, 

todas as combinações foram favoráveis para a formação de sistema radicular. O alongamento 

das raízes foi possível em qualquer combinação de reguladores, tanto de ANA x BAP e de 

KIN x BAP, entretanto, a presença da auxina favoreceu o desenvolvimento de calos no 

sistema radicular e também na base dos explantes (Figuras 2.5 e 2.6). 
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O enraizamento adventício é estimulado pela combinação de auxinas endógenas 

e exógenas no cultivo in vitro, e também pelo sinergismo entre auxinas e citocininas. 

Quando, a espécie já possui uma concentração interna adequada de ácido indolacético (AIA), 

qualquer combinação com fitorreguladores como ANA ou AIB e com citocininas é 

suficiente para induzir a formação de raizes in vitro. Porém, este balanço deve ser regulado 

de acordo com a espécie (Souza & Pereira, 2007; Fagan et al., 2015, Hinojosa, 2005). 

 

2.3.1.3 Influência do ácido giberélico (GA3) no alongamento de microbrotos de 

Lomatozona artemisiifolia na multiplicação in vitro 

 

O ácido giberélico (GA3) é bastante utilizado em cultura de tecidos, tanto para 

otimizar a germinação das plantas, quanto no alongamento caulinar. Isso porque ele atua na 

plasticidade da parede celular, promovendo o crescimento dos entrenós das plantas 

(Grattapaglia & Machado, 1998; Vieira & Monteiro, 2002). 

Neste estudo o GA3 foi eficiente no alongamento de microbrotos de L. 

artemisiifolia provenientes da indução de multiplicação utilizando citocininas e auxinas 

combinadas. As maiores concentrações de GA3 testadas, 2,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1, se 

sobressaíram em todas as variáveis analisadas (comprimento do maior broto alongado; 

número de brotos alongados por tratamento; número de gemas laterais formadas; 

comprimento do sistema radicular). A concentração de GA3 testada que apresentou menor 

desempenho em todas variáveis foi 0,5 mg.L-1,  (Figuras 2.7 e 2.8). Observou-se um aumento 

em todas as variáveis em estudo a partir da concentração 0,5 mg.L-1.  

Na literatura é relatado um aumento expressivo no alongamento caulinar de 

diversas espécies, sob efeito de GA3, como a Arracacia xanthorrhiza (mandioquinha-salsa) 

(Madeira et al., 2005), Zantedeschia aethiopica (copo-de-leite) (Ribeiro et al., 2009), e 

Prunus cerasifera (pessegueiro) (Rocha et al., 2009) . 

As  giberelinas exercem efeitos positivos no alongamento caulinar por estimular 

tanto a divisão quanto o alongamento celular. A hidrólise do amido é o mecanismo através 

do qual as giberelinas estimulam a expansão celular. Elas induzem a produção da enzima α-

amilase que hidrolisa o amido, elevando a produção de açúcares e, consequentemente, 

aumentando a pressão osmótica do suco celular, estimulando uma maior entrada de água nas 

células, fazendo com que estas sejam expandidas (Pires, 1998; Vieira & Monteiro, 2002). 
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Figura 2.7. Influência da concentração de ácido giberélico (GA3) no alongamento de brotos de Lomatozona 

artemisiifolia: A. comprimento médio do maior broto por tratamento; B. tamanho do sistema 

radicular formado; C. número (nº) médio de brotos alongados; D. número médio de gemas laterais.  

 

 

 
 

Figura 2.8. Aspecto dos microbrotos de Lomatozona artemisiifolia inoculados em diferentes concentrações de 

ácido giberélico (GA3), em mg.L-1. Pode-se observar um acúmulo de antocianina na  planta tratada 

com 0,1 mg.L-1 (coloração arroxeada), característica comum em L. artemisiifolia micropropagada, 

ocorrendo nos demais tratamentos também. 
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2.3.1.4 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de gemas 

laterais em Lomatozona artemisiifolia 

 

Houve interação significativa entre os clones e o tipo de LED utilizada para o 

comprimento de brotos formados (Figura 2.9). O clone 35 se destacou em todas as 

intensidades luminosas, com exceção do tratamento com 70% azul + 30% vermelha, no qual 

se destacou o clone C.  

 

 

Figura 2.9. Média do comprimento do maior broto de Lomatozona artemisiifolia sob diferentes comprimentos 

de onda de LED combinadas a distintos clones na multiplicação in vitro. 

 

A interação entre os clones e o tipo de LED utilizada para o número de brotos e 

o número de raízes não foi significativa, pelo teste de Tukey (IC = 95%). Deste modo, as 

análises dos fatores foram realizadas separadamente. A luz LED, bem como tipo de clone 

não teve ação significativa na formação de brotos (Figura 2.10). Ao analisar a formação do 

sistema radicular, a luz de 100% azul teve a menor porcentagem de raízes formadas por 

explante. Os demais tratamentos luminosos tiveram enraizamento acima de 65%, e não 

diferiram estatisticamente entre si (Figura 2.11). Em relação aos clones, não houve diferença 

significativa para enraizamento. O comprimento de ondas das luzes LED e da luz branca 

fluorescente não interferiram na multiplicação de L. artemisiifolia. 
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Figura 2.10. Influência do tipo de LED e clones de Lomatozona artemisiifolia no número de brotos formados. 

 

 

Figura 2.11. Influência do tipo de LED e clones de Lomatosona artemisiifolia na formação de raízes. 

 

Segundo Rocha et al. (2010), luzes LED têm sido grandes aliadas na 

multiplicação in vitro. Além de apresentarem um tempo de vida útil superior, baixo 

aquecimento, e menor consumo de energia, quando comparadas ao sistema de iluminação 

convencional, elas contribuem para o aumento da quantidade de clorofila e carotenoides, do 

número de brotações por explante e comprimento da brotação. Neste experimento foram 

usados clones para evitar a interferência da variabilidade genética nos resultados, buscando 

verificar de fato a influência da intensidade das luzes LED na multiplicação de L. 

artemisiifolia.  

Sant’Ana et al. (2018) observaram que na multiplicação de Campomanesia rufa, 

as combinações de luzes LED vermelha e azul (proporção 70:30), não diferiram do controle 

(luz branca convencional) na produção de brotos e folhas desta espécie. Um resultado que 

demonstra a eficiência da luz LED na multiplicação de plantas foi obtido por Kim et al. 

(2004) em crisântemo. Estes autores verificaram que a taxa fotossintética líquida, a massa 

fresca, a massa seca dos brotos e a área foliar foram mais altos em LED vermelhas, seguida 
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por azuis, e menores quando combinações de LED azuis e vermelhas (proporção 70:30) eram 

utilizadas. 

Embora L. artemisiifolia não tenha apresentado resultados satisfatórios na 

multiplicação com luz LED, este tipo de iluminação pode melhorar a qualidade nutricional 

e fisiológica da planta, favorecem a produção de pigmentos fotossintéticos e também de 

metabólitos secundários, quando bem estabelecida a melhor combinação para a espécie em 

estudo e os metabólitos por elas produzidos (Darko et al., 2014). Por esse motivo, sugere-se 

que se façam trabalhos futuros para verificar a eficiência da luz LED na produção de 

metabólitos secundários em L. artemisiifolia. 

 

2.3.2 Organogênese indireta 

 

2.3.2.1 Influência de diferentes concentrações de de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) combinado com ácido 6- 

benzilaminopurina (BAP) ou cinetina (KIN) na indução de calos em 

segmentos nodais e raízes de Lomatozona artemisiifolia 

 

Calos produzidos em segmentos nodais de L. artemisiifolia iniciavam com a 

coloração translúcida e branca, as vezes esverdeados. Após 20 dias, ocorria um 

amarelecimento e por fim passavam por um processo de oxidação ficando completamente 

escuros, cessando o crescimento. George & Sherrington (1984), afirmam que calos 

cultivados por várias semanas apresentam uma diminuição no crescimento, oxidação, 

necrose e por fim, secam. Isso acontece provavelmente pela carência ou exaustão de 

nutrientes no meio; redução da absorção dos nutrientes; evaporação de água; toxidez pelo 

acúmulo de metabólitos e desequilíbrio no balanço dos reguladores de crescimento. Essas 

respostas são variáveis em função do balanço hormonal de cada espécie e do explante 

utilizado. 

Calos de L. artemisiifolia, mesmo estando oxidados, ao serem repicados 

voltavam a se multiplicar, entretanto sem sinais de regeneração de plantas, para qualquer um 

dos tratamentos testados (2,4-D x BAP ou 2,4-D x KIN). Quanto a textura, os calos eram 

friáveis, ou compactos, e esse aspecto era observado em todos os tratamentos. Calos 

compactos apresentavam crescimento mais lento, porém também oxidavam, tanto quanto os 
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calos friáveis. Estes calos compactos foram se tornando friáveis, à medida que foram sendo 

repicados. Monacelli et al. (1999) relatam um resultado semelhante para calos produzidos a 

partir de segmentos caulinares de Vismia guianensis. Produzidos em meio MS, 

suplementado com 2,4 D e KIN, eram inicialmente escuros, compactos e com crescimento 

lento, mas após cinco a seis subcultivos, tornaram-se mais claros, friáveis e com crescimento 

rápido. 

Houve uma tendência de produção de massa fresca de calos provenientes de 

segmentos nodais na presença de 2,4-D (0,5; 1,0 e 1,5 mg.L-1) e na ausência de BAP, ou na 

combinação de 0,5 mg.L-1 de 2,4-D combinada com 0,5 mg.L-1 de BAP, com peso médio de 

3,8 g. Na ausência do BAP ou na dosagem mais alta (1,0 mg.L-1) houve um decréscimo da 

produção de calos. Quando verificada a combinação entre 2,4-D x KIN, observa-se que 

doses mais altas de KIN em combinação com 2,4-D foram mais responsivas na produção 

calogênica (5,6 g) (Figura 2.12). Souza (2016) relata que, para explantes de Duroia 

saccifera, 2,4-D (4,0 mg.L-1) combinado com KIN (2,0 mg.L-1) favoreceu a formação de um 

calo esbranquiçado, de aspecto friável, um indicador de uma massa celular indiferenciada. O 

autor afirma que para obter calos com essas características, deve-se equilibrar o balanço entre 

auxina e citocinina, até que o resultado esperado seja alcançado de acordo com a espécie em 

estudo. 

 

Figura 2.12. Influência das diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) combinado 

com ácido 6- benzilaminopurina – BAP (A) ou cinetina – KIN (B), na indução de calos em 

segmentos nodais de Lomatozona artemisiifolia, sendo avaliado o ganho de peso médio (g) pela 

produção de massa calosa em cada tratamento. 

 

Os tratamentos que continham 1,5 mg.L-1 de 2,4-D x 0,5 mg.L-1 de KIN e 1,0 

mg.L-1 de 2,4-D x 1,0 mg.L-1 de KIN foram escolhidos para as repicagens de calos por 

apresentarem maiores médias de multiplicação (medida pelo ganho de peso), menor 

porcentagem de oxidação e coloração mais translúcida ou esverdeada. 

Calos provenientes de raízes demoravam um tempo maior para oxidar 
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(aproximadamente 10 dias a mais que os provenientes de segmentos nodais). Muitas vezes 

estes calos se diferenciavam produzindo mais raízes, mas não verificou-se a produção de 

partes aéreas. Flores et al (2006) também observaram maior oxidação em calos formados a 

partir de segmentos nodais de Pfaffia tuberosa, do que daqueles formados a partir de raízes.  

Quanto a combinação entre os reguladores de crescimento, houve produção 

calogênica abundante em todos os tratamentos testados, tanto de 2,4-D x BAP, quanto de 

2,4-D x KIN. Quando o BAP esteve ausente, a maior quantidade de calos foi produzida na 

dosagem de 2,0 mg.L-1 de 2,4-D (Figura 2.13). Entretanto, houve uma boa interação de BAP 

nas concentrações de 0,5 e 1,0 mg.L-1 com 2,4-D, não apresentando diferenças estatísticas 

nos resultados. Oliveira et al. (2001), obtiveram o melhor resultado na indução de calos em 

segmentos radiculares de copaiba (Copaifera sp.), com a utilização de 2,0 mg L-1 de 2,4-D 

+ 0,5 mg L-1 de BAP. A produção abundante de calos em explantes radiculares, assim como 

ocorrido com L. artemisiifolia, nem sempre é possível. Gobara (2011) relata que não obteve 

um resultado satisfatório na indução de calos a partir de segmentos radiculares de Swietenia 

macrophylla King. Utilizando picloram (0,25; 0,5 e 1,0 µM) ou combinações de ANA (0,1 

µM) e TDZ (0,5; 1,0 e 1,5 µM), o autor relata que houve pouca formação de calos (somente 

23%). 

 

 

Figura 2.13. Influência das diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) combinado 

com ácido 6- benzilaminopurina – BAP (A) ou cinetina – KIN (B), na indução de calos em raízes 

de Lomatozona artemisiifolia, sendo avaliado o ganho de peso médio (g) pela produção de massa 

calosa em cada tratamento. 

 

2.3.2.2 Utilização de diodos emissores de luz (LED) na multiplicação de calos 

de segmentos nodais de Lomatozona artemisiifolia 

 

Observou-se que a luz fluorescente branca foi o melhor tratamento para a 
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multiplicação de calos de L. artemisiifolia e que as luzes LED não diferiram entre si neste 

aspecto, nos dois grupos de reguladores de crescimento, provenientes do experimento de 

formação de calos em segmentos nodais (T1 - 1,0 mg.L-1 2,4-D + 1,0 mg.L-1 KIN; e T2 - 1,5 

mg.L-1 2,4-D + 0,5 mg.L-1 KIN) (Figura 2.14). Nenhuma das condições luminosas foi 

favorável a regeneração de partes aéreas em nenhum dos tratamentos. Entretanto, a luz 

vermelha regenerou sistema radicular em 45% dos explantes de T1 e 25% em T2. A  

formação de sistema radicular em calos de L. artemisiifolia foi estimulada pela combinação 

dos reguladores de crescimento (entre auxinas e citocininas endógenas e exógenas) com a 

luz. Segundo Ouyang et al. (2015), o crescimento vegetal é afetado pelas interações entre os 

níveis hormonais endógenos e a qualidade da luz. Os hormônios exógenos podem estimular 

a regulação do crescimento de plantas mediada por luz, funcionando como segundos 

mensageiros em processos de transdução de sinal luminoso, que regula uma variedade de 

vias hormonais. Ou seja, a luz ativa genes ligados a vias metabólicas hormonais, que regulam 

o crescimento de plantas. Assim sendo, interferem na ação de giberilinas, auxinas, 

citocininas e ácido abscísico (ABA). 

 

Figura 2.14. Ganho médio de peso (g) em calos de Lomatozona artemisiifolia multiplicados em meio MS½ 

suplementado com 1,0 mg.L-1 2,4-D + 1,0 mg.L-1 KIN; e 1,5 mg.L-1 2,4-D + 0,5 mg.L-1 KIN, em 

diferentes condições luminosas, utilizando luzes LED. 
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2.4 CONCLUSÕES 

 

• Na organogênese direta, o meio MS completo e sacarose 3% foram prejudiciais na 

multiplicação e formação de pigmentos fotossintéticos; 

• ANA é dispensável à multiplicação, na presença de BAP, sendo este mais efetivo 

na concentração de 0,5 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1;  

•  A combinação de 0,4 mg.L-1 de ANA e 0,5 mg.L-1 de KIN promoveu maior 

multiplicação de brotos;  

• Concentrações de 2,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1  de GA3 são eficientes no alongamento de 

microbrotos;  

• A LED e os clones não influenciaram na multiplicação; 

• Não foi possível estabelecer um protocolo de organogênese indireta, pois não houve 

regeneração de plantas a partir de calos; 

• Tanto os segmentos nodais quanto segmentos radiculares foram responsivos a 

indução de calogênese, nas combinações de auxina e citocininas testadas;  

• A luz fluorescente branca é o melhor tratamento para a multiplicação de calos. 
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3 CAPÍTULO 2: REFORÇO POPULACIONAL DE Lomatozona 

artemisiifolia BAKER, ESPÉCIE ENDÊMICA DO CERRADO  

 

RESUMO 

 

Reforço populacional é uma opção para conservação de espécies em risco de extinção, pois pode-se 

inserir indivíduos da mesma espécie em uma população já existente, no intuito de aumentar o seu 

tamanho ou sua diversidade. Lomatozona artemisiifolia Baker é uma espécie endêmica do Cerrado, 

em perigo de extinção, a qual necessita de pesquisas relacionadas a reforço populacional, visando sua 

conservação e consequente aumento populacional. Este trabalho objetivou realizar um reforço 

populacional desta espécie, com plantas germinadas in vitro, buscando aumentar o número de 

indivíduos na Reserva Biológica “Professor José Ângelo Rizzo”, no Parque Estadual da Serra Dourada 

- GO. Sementes de L. artemisiifolia foram germinadas in vitro, em meio MS½. Foram testadas a 

sobrevivência de três grupos de plantas no cerrado rupestre, na reserva ecológica da Serra dourada: 

grupo 1 – plantas aclimatizadas em casa de vegetação, durante 30 dias, nos substratos fibra de coco, 

terra vegetal ou areia da Serra Dourada (10 plantas/substrato); grupo 2 plantas translocadas diretamente 

do frasco de cultivo, sendo fixadas diretamente em fendas da rocha, sem aclimatização prévia, com os 

mesmos substratos do grupo anterior (10 plantas/ substrato); e grupo 3 – plantas aclimatizadas em 

latossolo vermelho, há 18 meses. As plantas do grupo 1 e 2 foram colocadas em fendas de rochas pré-

selecionadas. Já as plantas do grupo 3 foram colocadas em covas abertas rente à pilha de rochas. Não 

houve nenhum tratamento especial para as mudas após o processo de reforço populacional, deixando-

as em contato pleno com seu habitat natural. As plantas que apresentaram sintomas de doenças tiveram 

o patógeno isolado e procedeu-se a caracterização morfológica, com auxílio de microscópio óptico e 

chaves dicotômicas e dados moleculares obtidos com a extração de DNA e sequenciamento das regiões 

ITS1, 5.8S rDNA e ITS2. As plantas foram acompanhadas durante um ano, avaliando a sobrevivência, 

bem como as alterações sofridas por cada planta. A taxa de sobrevivência foi de 50% entre as plantas 

translocadas com fibra de coco (grupo 1) ou latossolo vermelho (grupo 3) e 40% em terra vegetal 

(grupo 1). Todas as plantas aclimatizadas com a areia da própria Serra Dourada morreram, assim como 

as plantas translocadas diretamente do frasco de cultivo (grupo 2). Aproximadamente, 70% dos 

indivíduos sobreviventes floresceram no seu ambiente natural, juntamente com as plantas nativas. O 

sucesso de um reforço populacional de plantas pode ser medido pela taxa de sobrevivência e a 

habilidade da espécie em florescer e frutificar após o transplantio. Entre as plantas que morreram, foi 

isolado um fungo identificado como Lasiodiplodia theobromae, com ocorrência ainda não relatada 

para L. artemisiifolia. A taxa de sobrevivência alcançada em um ano foi satisfatória, haja vista que a 

espécie apresenta aproximadamente 7% de germinação ao natural, e que nem todas as sementes viáveis 

dão origem a plantas que atinjem a fase reprodutiva. O reforço populacional de L. artemisiifolia com 

plantas obtidas in vitro e aclimatizadas em substrato comercial mostrou-se uma possibilidade de 

conservação desta espécie. 
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ABSTRACT 

 

Population enhancement is an option for the preservation of endangered species, since 

individuals of the same species can be included in an existing population in order to increase 

their size or diversity. Lomatozona artemisiifolia Baker is a species in danger of extinction, 

needing studies to assist its preservation. The objective of this work was to reinforce the 

population of this species, seeking to increase the number of individuals in the area of 

occurrence and minimize the loss of genetic variability. To perform this work, L. 

artemisiifolia seeds were germinated in vitro in MS medium. After 60 days, 30 plants were 

acclimatized in three different types of substrates: Serra Dourada sand, commercial substrate 

of coconut fiber and vegetal soil, in which they remained for 30 days in a greenhouse. After 

this period, the plants were transferred to the Prof. José Ângelo Rizzo Biological Reserve, 

in Serra Dourada State Park, Mossâmedes - GO, during the rainy season. The plants were 

removed from the vessels and inserted into pre-selected stone slits along with their 

acclimatization substrate. There was no special treatment for the seedlings after the 

population reinforcement process, leaving them in full contact with their natural habitat. The 

plants that presented disease symptoms had the pathogen isolated and the morphological 

characterization was carried out using an optical microscope and dichotomous keys and 

molecular data obtained with the DNA extraction and sequencing of the ITS1, 5.8S rDNA 

and ITS2 regions. The plants were monitored for one year, evaluating the survival, as well 

as the alterations undergone by each plant. The survival rate was 50% among the plants 

translocated with coconut fiber or red latosol and 40% in vegetal soil. All the plants 

acclimatized with the sand of the Serra Dourada itself died. Approximately 70% of the 

surviving individuals flourished in their natural environment along with native plants. The 

success of a population enhancement of plants can be measured by the survival rate and the 

ability of the species to bloom and fruit after transplanting. Among the plants that died, a 

fungus identified as Lasiodiplodia theobromae was isolated. The survival rate reached in 

one year was satisfactory, considering that the species presents approximately 7% of 

germination in the natural, and that not all viable seeds give rise to plants that reach the 

reproductive phase. The population reinforcement of L. artemisiifolia with plants obtained 

in vitro and acclimatized in commercial substrate showed a possibility of conservation of 

this species. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O hotspot Cerrado é um domínio fitogeográfico p milhões de quilômetros 

quadrados no interior do Brasil, o que representa aproximadamente 25% do território 

nacional e abrange 13 Estados e o Distrito Federal, sendo dentre os domínios sul-americanos, 

o mais característico e próprio do Brasil (Sawyer et al., 2017). Porém, nas últimas décadas, 

o avanço tecnológico na produção agrícola tem feito deste domínio o novo celeiro do país. 

Cerca de 50% da área do Cerrado já foi devastada, principalmente para dar lugar a atividades 

relacionadas a agricultura e a pecuária (Silva Júnior et al., 2018). Consequências dessas 

atividades verificam-se na diminuição da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, 

erosão do solo e poluição dos mananciais de água. Desse modo, o Cerrado sofre agressões e 

depredações advindos do uso de fogo e tratores. Essas ações colocam em risco de extinção 

inúmeras espécies vegetais, muitas que ainda nem foram classificadas ou estudadas pelos 

pesquisadores (Ribeiro e Rodrigues, 2006). 

Estima-se que apenas 20% da vegetação original deste domínio permaneça 

intacta, e desse total, somente 8,3% são abrangidas por uma unidade de conservação 

ambiental (UC), sendo 3% de proteção integral e 5,1% de uso sustentável (Santos, 2018). 

No entanto, um estudo realizado por Strassburg et al. (2017) indica que até 2050 possa ser 

perdido 34% do que ainda resta. Isso levaria à extinção 1.140 espécies endêmicas. Tendo em 

vista esse aspecto torna-se imprescindível medidas de controle dos recursos naturais, tais 

como conservação in situ ou ex situ. As translocações de espécies da flora do Cerrado são 

uma opção de conservação ambiental, para que esse hotspot de biodiversidade não tenha um 

fim dramático. 

A translocação, para fins de conservação, segundo Akeroyd & Wyse Jackson 

(1995), é definida como o movimento intencional de inserção de um organismo vivo. A 

translocação tem sido considerada uma importante ferramenta de manejo para a conservação 

de animais e plantas. As translocações conservacionistas podem envolver solturas/plantio 

dentro da área de distribuição nativa ou área ecológica, visando a conservação de espécies 

extintas ou ameaçadas.  Pode ocorrer de duas formas: pela restauração ou introdução de 

populações. A restauração de populações corresponde a qualquer translocação 

conservacionista para dentro da área de distribuição nativa de uma espécie e compreende 

duas atividades (International Union for Conservation of Nature – IUCN, 1998):  

a. Reforço – também conhecido como re-stocking, suplementação, melhoria, aumento 
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ou repovoamento, é definido como o movimento intencional para inserir um 

organismo em uma área onde existe uma população da mesma espécie, ou seja, é um 

esforço para aumentar o tamanho da população ou a diversidade, adicionando 

indivíduos a uma população existente;  

b. Reintrodução – é um termo geral que descreve a colocação controlada de organismos 

em um ambiente no qual a espécie ocorreu anteriormente, mas que se tornou, ou 

acredita-se ser, extinta. Também pode ser chamado reintegração ou 

restabelecimento.  

 

Ainda segundo a IUCN (1998), introdução para fins de conservação é o 

movimento de inserção intencional de um organismo em um local fora da sua área de 

distribuição natural, ou seja, onde nunca ocorreu anteriormente. São elas: colonização 

assistida, que é a inserção intencional de um organismo em um local fora da sua área nativa 

de distribuição; e a substituição ecológica, o movimento de inserção intencional de um 

organismo em um local fora da sua área nativa, a fim de desempenhar uma função ecológica 

específica.  

O sucesso dos processos de translocação conservacionista é definido como a 

capacidade da população de persistir e reproduzir no local no qual foi inserida de maneira 

gerenciada. As variáveis utilizadas para avaliar esse sucesso são: taxas de sobrevivência; 

floração; frutificação e produção de sementes (quando possível) das plantas translocadas 

(Primack & Drayton, 1997).  

Para as espécies ameaçadas de extinção, inclusive no Cerrado, uma boa opção é 

o reforço populacional, pois permite conservar a biodiversidade de uma planta na natureza, 

onde um grande número de espécies, organizadas em populações viáveis, pode persistir nos 

seus habitats naturais com as suas interações ecológicas (Mc Naughton, 1989). Neste 

sistema, pode-se realizar a coleta de sementes de uma determinada espécie, inclusive 

misturando o material genético de duas ou mais populações, quando existirem, germinando-

as em condições controladas, e posteriormente fazendo a alocação de plantas em sua área 

nativa. A germinação in vitro é importante para algumas espécies, pois ela pode aumentar a 

taxa germinativa dos indivíduos, que em condições de campo é reduzida em decorrência de 

diversos fatores, tais como temperatura, umidade, local de dispersão, predadores de 

sementes, restrição de nutrientes, escassez de polinizadores, etc. 

Dentre as espécies endêmicas do Cerrado que estão em risco de extinção, 
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encontra-se a espécie L. artemisiifolia, que é descrita como espécie em perigo (EN) no Livro 

Vermelho da Flora do Brasil (Martinelli & Moraes, 2013) e na Lista de Espécies da Flora do 

Brasil (Oliveira, 2017). É uma planta de ocorrência restrita ao Estado de Goiás, registrada 

somente nas regiões de Serranópolis, Mossâmedes e Jataí (Oliveira, 2017; CNCFLORA, 

2016). É uma planta que nasce em fendas de rochas em regiões de cerrado rupestre (Figura 

3.1).  

 

 

Figura 3.1. Lomatozona artemisiifolia no cerrado rupestre da Serra Dourada, em Mossâmedes – GO. 

 

Ela pertence a uma das maiores famílias dentre as Angiospermas, a família 

Asteraceae, que possui aproximadamente 1.700 gêneros distribuídos em todo o mundo, 

exceto na Antártida, e aproximadamente 24.000 espécies com estimativa de um número total 

de 30.000 espécies (Funk et al., 2009; Pacheco, 2014). É uma família de grande importância 

economia, possuindo cerca de 40 espécies de importância direta na alimentação humana, 

como alface e chicória, e indireta na obtenção de produtos, como girassol, camomila e 

carqueja. Também possui espécies silvestres com potencial nutricional, sendo muitas de 

interesse tecnológico ou ornamental, ou são usadas para produção de forragem para uso na 

pecuária. Centenas possuem interesse farmacêutico ou industrial, devido aos metabólitos 

secundários sintetizados ou por fornecerem néctar e pólen para a apicultura (Dell Vitto & 

Petenatti, 2009).  

Morfologicamente, L. artemisiifolia é um subarbusto ereto (30 a 60 cm de 
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altura), com folhas opostas, lâmina ovada, ápice agudo, inflorescência em capítulo e flores 

hermafroditas com corola lilás, com floração ocorrendo de maio a setembro (Ribeiro & 

Teles, 2015). Sua dispersão ocorre de forma anemocórica.  

Por ser uma planta pouco estudada (Nakajima et al., 2015), em risco de extinção, 

L. artemisiifolia foi escolhida para realizar o presente trabalho de reforço populacional, 

visando a conservação desta espécie. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Translocação de plantas de Lomatozona artemisiifolia para fins de 

reforço populacional 

 

3.2.1.1 Material vegetal 

 

Sementes de L. artemisiifolia foram coletadas na Reserva Biológica “Professor 

José Ângelo Rizzo” da Universidade Federal de Goiás, situada no Parque Estadual da Serra 

Dourada. Esta reserva abrange os municípios de Mossâmedes, Cidade de Goiás e Buritis de 

Goiás. Foram feitas coletas em julho e setembro de 2016 e julho de 2017. 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. Há na Reserva uma população 

dividida em dois grupos distintos, sendo os dois afloramentos rochosos separados por 

aproximadamente 800 m. Sementes de várias matrizes dos dois grupos foram coletadas, 

misturadas e enviadas para o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG 

(LabCulTive). 

 

3.2.1.2 Estabelecimento in vitro e aclimatização 

 

No LabCulTive, as sementes foram descontaminadas e incoluladas em meio MS 

(Murashige & Skoog, 1962) com metade da concentração de macronutrientes (MS½). Após 

60 dias, 30 plantas escolhidas aleatoriamente para compor o primeiro grupo de translocação. 

Elas foram removidas do frasco de cultivo, tiveram suas raízes lavadas em água corrente 

para remover o excesso de meio de cultura. Foram então aclimatizadas em três diferentes 
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tipos de substratos (Figura 3.2), 10 plantas por substrato, sendo eles: 1) areia da Serra 

Dourada, 2) substrato comercial de fibra de coco e 3) terra vegetal. As plantas permaneceram 

30 dias em casa de vegetação, na Escola de Agronomia da UFG. Um segundo grupo, de 30 

plantas, permaneceram na condição in vitro até o momento da translocação (Figura 3.2). Um 

terceiro grupo foi composto de plantas também germinadas in vitro, porém aclimatizadas há 

18 meses, em vasos de 20 L, em latossolo vermelho (Figura 3.2).  

Essa diferença cronológica foi utilizada com o intuito de verificar a melhor fase 

para a transferência das plantas produzidas in vitro para sua área nativa, na Serra Dourada. 

Vale ressaltar que foram escolhidas plantas germinadas in vitro e não clones multiplicados 

em laboratório, com o intuito de preservar a variabilidade genética da espécie. 

 

 

Figura 3.2. Translocação de Lomatozona artemisiifolia. A. plantas in vitro com 30 dias de germinação; B. 

plantas aclimatizadas em casa de vegetação após 30 dias; C. plantas aclimatizadas em vaso em 

casa de vegetação, após 18 meses; D. local da Serra Dourada em que as plantas foram translocadas. 

 

3.2.1.3 Traslocação 

 

As plantas dos três grupos: grupo 1 – plantas aclimatizadas em casa de 

vegetação, durante 30 dias, nos substratos fibra de coco, terra vegetal ou areia da reserva 
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ecológica da Serra Dourada; grupo 2 plantas a serem translocadas diretamente do frasco de 

cultivo; e grupo 3 – plantas aclimatizadas em latossolo vermelho, há 18 meses, foram 

encaminhadas para a Reserva Biológica “Professor José Ângelo Rizzo”, no mês de fevereiro 

de 2018. As plantas aclimatizadas há 30 dias (grupo 1) foram removidas dos vasos e inseridas 

em fendas de pilhas de rochas pré-selecionadas, juntamente com seu substrato, em alturas 

variando do nível do solo até o topo. As trinta plantas do grupo 2, plantas que ainda estavam 

in vitro, foram removidas dos frascos, tiveram suas raízes lavadas em água (levada até o 

local do experimento em garrafas PET) para remoção do excesso de meio de cultura. Elas 

tiveram as raízes cobertas pelos três tipos diferentes de substratos usados no grupo 1 (fibra 

de coco, terra vegetal, e areia da Serra Dourada), sendo também inseridas em fendas das 

rochas, em alturas variando do nível do solo até o topo. Vale salientar que os substratos 

serviram somente para fixação das plantas na rocha. As plantas do grupo 3, com 18 meses 

de aclimatização em vasos com latossolo vermelho, foram introduzidas diretamente no solo, 

porém bem próximas das pilhas de rochas pré-selecionadas. No momento do plantio houve 

uma mistura na cova aberta no solo da areia local com o latossolo vermelho presente nos 

vasos.  

Todas as plantas tiveram a altura medida antes de serem translocadas. As plantas 

do grupo 1 tiveram uma altura média inicial de 8,0 ±1,0cm; o grupo 2 mediu 3,0±1,0cm; e 

o grupo 3 apresentou uma amplitude maior, com 14,0 ±3,0cm, pois já estavam aclimatizadas 

há mais tempo. Não houve nenhum tratamento especial para as mudas após o processo de 

reforço populacional, deixando-as em contato pleno com seu habitat natural. Elas foram 

acompanhadas durante um ano, com avaliação mensal, verificando-se a taxa de 

sobrevivência, a altura e as alterações morfológicas sofridas por cada planta, inclusive a 

capacidade de florir e ser polinizada, deixando descendentes férteis. Foi realizado um teste 

de germinação com as sementes produzidas pelas plantas translocadas.  

Ao identificar plantas mortas ou perdidas, procurou-se esclarecer a causa da 

morte. Foram verificadas a presença de microrganismos, ação de animais e até mesmo se a 

morte ocorreu pela restrição ou excesso hídrico, além de outras ocorrências naturais.  

 

3.2.2 Caracterização molecular e morfológica do isolado fungico 

 

Nas plantas em que foram encontrados indícios da morte por ação fúngica, foi 

realizado o isolamento e a caracterização/identificação morfológica, com o auxílio de chaves 
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de identificação e microscópio óptico. Também foi realizada a identificação molecular da 

espécie de fungo. 

 

3.2.2.1 Isolamento de fungo fitopatogênico para Lomatozona artemisiifolia  

 

As plantas translocadas que morreram foram analisadas visualmente, a olho nu 

e em lupa Olympus Sz40, aumento de 10x. Nas plantas que constatou-se a presença de 

estruturas de resistência fúngicas nas raízes. Essas foram acondicionadas em sacos plásticos 

e encaminhadas para o Núcleo de Pesquisa em Fitopatologia da Universidade Federal de 

Goiás, para proceder o isolamento fúngico para posterior identificação. 

No laboratório, as raízes foram lavadas com detergente neutro, em água corrente. 

Posteriormente foram imersas em álcool 70% por 30 segundos, em seguida em hipoclorito 

de sódio 2%, por um minuto e meio. As raízes passaram por tríplice enxague em água 

destilada, deionizada e autoclavada. A partir dos fragmentos das raízes sintomáticas foi 

realizado o isolamento indireto do agente causal em meio de cultura BDA (batata, dextrose 

e ágar). Posteriormente, foram produzidas culturas monospóricas que foram armazenadas 

em tubos com papel de filtro e acondicionadas em geladeira a 5ºC.  

 

3.2.2.2 Teste de Patogenicidade 

 

O teste de patogenicidade foi realizado para cumprir os postulados de Koch 

(1881). Foram utilizadas plantas de L. artemisiifolia germinadas em cultura de tecidos, aos 

60 dias, sendo realizadas três formas de inoculação das plantas: plantas em cultivo in vitro, 

incubadas em sala de crescimento a 25 °C ±1°; plantas colocadas em caixas pláticas tipo 

“gerbox” e incubadas em câmara de crescimento B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand), a 

27°C, e em plantas aclimatizadas em vasos, em casa de vegetação em temperatura ambiente, 

10 dias antes da inoculação.  

A inoculação do patógeno foi realizada com discos de micélio (5 mm), retiradas 

das bordas da colônia fúngica. As testemunhas foram inoculadas com discos contendo 

apenas BDA. O teste de patogenicidade foi realizado com cinco repetições e repetido duas 

vezes para validar os resultados. A avaliação dos sintomas foi realizada diariamente. Após 

o desenvolvimento dos sintomas, o reisolamento foi realizado. Confirmada a patogenicidade 

do isolado prosseguiu-se com as caracterizações morfológicas e moleculares.  
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3.2.2.3 Caracterização morfológica da colônia  

 

Um disco de micélio da colônia fúngica purificada (5 mm) foi transferido para 

placas de Petri (90 x 90 mm) contendo 30 ml de meio BDA, com o intuito de verificar a taxa 

de crescimento radial, aspecto geral da colônia (coloração, textura e dinâmica de crescimento 

micelial) e formação de estruturas reprodutivas. Com a intenção de se observar estruturas 

fúngicas diferenciadas, repicou-se também as colônias puras em meio Aveia-Ágar. As placas 

foram armazenadas em sala de crescimento com temperatura de 25°C ± 1ºC e fotoperíodo 

de 12 horas de luz. Para verificar o crescimento micelial, foi realizada avaliação das placas 

repicadas a cada dia, medindo o crescimento radial da colônia.  

Para a avaliação microscópica montou-se lâminas com parte do micélio fúngico, 

uma gota de água destilada e deionizada e, em alguns casos, 1 gota de azul de metileno na 

concentração de 0,1% para corar hifas hialinas. Nesta etapa utilizou-se microscopia óptica, 

em aumento de 10 a 100x. 

 

3.2.2.4 Caracterização molecular do isolado fúngico  

 

3.2.2.4.1 Extração de DNA 

 

Colônias puras foram utilizadas para a extração de DNA seguindo o protocolo 

adaptado de Dellaporta (1983), onde os fragmentos de micélio foram colocados em tubos 

eppendorf (1,5 mL), com 500 μL de tampão de extração Dellaporta (NaCl 0,5M, Tris 0,1M, 

EDTA 0,05M) e em seguida macerados com pistilo. Adicionou-se 33 μL de SDS 20%, 

seguido de agitação por 2 minutos em vórtex. Posteriormente, as amostras foram submetidas 

a 65°C por 10 minutos (banho-seco). Acrescentou-se 160 μL de acetato de potássio 5 M e 

novamente as amostras foram agitadas em vortex por 2 minutos e levadas a centrífuga a 

14.000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante obtido foi transferido para novos tubos 

eppendorf (1,5 mL), e foram adicionados 330 μL de isopropanol. As amostras foram agitadas 

e levadas a centrífuga a 14.000 rpm por 10 minutos. Descartou-se o sobrenadante, mantendo 

o pellet no fundo do tubo. Adicionou-se 500 μL de etanol 70% e centrifugou-se a 14.000 

rpm por 5 minutos.  

O sobrenadante foi removido com cuidado e, após secagem por 30 minutos em 

temperatura ambiente, as amostras foram ressuspendidas em 50 μL de água Milli-Q. O DNA 
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extraído de cada amostra foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop Lite (Thermo 

Scientific).  Após a leitura as amostras foram ajustadas para a concentração de 50 ng/µL.  

 

3.2.2.4.2 Reação em Cadeia da Polimerase - PCR 

 

As amostras foram submetidas à reação em cadeia da polimerase (PCR) para 

amplificação parcial do gene ribossomal (regiões ITS1, 5.8S rDNA e ITS2) utilizando os 

primers específicos ITS1 (5' TTCCGTAGGTGAACCTGCGG 3') e ITS4 (5' 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 3') (White et al. 1990). O volume final das reações foi de 

25 μL, compostos por 2,5 μL de DNA fúngico, 12,5 μL de Master Mix (Esmeralda Master 

Mix Takara), 0,5 μL de cada primer e 9,0 μL de água Milli-Q. As condições de amplificação 

foram 1 ciclo a 94º C por 2 minutos, 40 ciclos a 94º C por 1 minuto, 60º C por 1 minuto, 72º 

C por 2 minutos e ciclo final a 72º C por 10 minutos.  

 

3.2.2.4.3 Eletroforese 

 

Os produtos da PCR foram separados pela técnica de eletroforese em gel de agarose 

a 1% (p/v), em buffer TBE 1X por uma hora à 80 volts. Foram utilizados 5 μL da amostra 

do produto da PCR e 2 μL de gel red. O tamanho relativo dos fragmentos foi avaliado com 

o auxílio do marcador 1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen, Life Technologies). Foram 

realizadas quatro repetições. 

 

3.2.2.4.4 Sequenciamento 

 

Uma alíquota de 10 μL dos produtos de PCR obtidos e amplificados 

satisfatoriamente foram enviados para genotipagem na empresa Macrogen (Coréia do Sul) 

em sequenciador ABI3730XL, Applied Biosystems. Alinhamentos múltiplos foram gerados 

usando o algoritmo NCBI Blast (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov.blast/Blast.cgi).   

 

3.2.2.4.5 Identificação Molecular  

 

Foi realizado um procedimento de complemento reverso da sequência gerada 

com o primer ITS4 e comparando-a com a sequência gerada com o primer ITS1. Em seguida 
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obteve-se uma sequência consenso para cada amostra, utilizando o programa BioEdit. As 

sequências obtidas foram comparadas no Banco de Dados Genbank 

(http://www.ncbi.nlm.nih. gov). Para a análise filogenética, as sequências consenso ITS 1-2 

foram alinhadas com outras provenientes do NCBI com auxílio software MEGA versão 6.0 

(Tamura et al. 2013). Esta análise foi conduzida pelo método de máxima verossimilhança. 

O suporte de ramificação foi determinado usando a análise de bootstrap com base em 10.000 

replicações. Aspergillus niger (acesso ATCC 16888) foi usado como referência de grupo 

externo para o gênero. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Translocação de plantas de Lomatozona artemisiifolia para fins de 

reforço populacional 

 

Após um ano do reforço populacional de plantas de L. artemisiifolia, o maior 

índice de sobrevivência foi de 50% para as plantas com 18 meses de aclimatização, em 

latossolo vermelho e para plantas com 30 dias de aclimatização, em fibra de coco (Figura 

3.3). Plantas aclimatizadas com terra vegetal tiveram uma sobrevivência de 40% (Figura 

3.3). Plantas que foram retiradas da condição in vitro e inseridas diretamente sob as rochas, 

tiveram uma mortalidade de 100% (Figura 3.3), provavelmente, por não suportarem a 

diferenciação drástica do ambiente de cultivo. Isso é um indicativo de que há necessidade de 

aclimatização prévia para esta espécie em casa de vegetação.  

Primack & Drayton (1997) afirmam que a utilização de sementes ou plântulas 

num processo de translocação é uma desvantagem porque a maioria das sementes raramente 

germinam e crescem na natureza gerando indivíduos adultos, devido a muitos fatores 

externos (predadores, parasitas, fatores ambientais, etc), e a fase de plântula é a parte mais 

vulnerável no ciclo de vida de uma espécie. Davy (2002) também reconhece que os 

ambientes e suas interações podem limitar o possível sucesso com sementes semeadas 

diretamente no campo. Por isso ele indica o uso de mudas ou plantas maduras, a fim de 

estabelecer/reforçar populações. 
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Figura 3.3. Taxa de sobrevivência (%) de plantas de L. artemisiifolia tem condições de Reforço Populacional 

na Serra Dourada, em Mossâmedes – GO, aos 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, em diferentes 

substratos: FC – fibra de coco; TV – terra vegetal; ASD – areia da Serra Dourada; LtV – Latossolo 

Vermelho. 

 

Segundo a IUCN (1998) a seleção de indivíduos para o processo de translocação 

é influenciada pela classe etária mais propícia para o sucesso do transplante. O uso de 

sementes pode ser, num primeiro momento, um facilitador no processo de reforço 

populacional. As sementes podem originar indivíduos, e são facilmente transportadas, 

inclusive em grande número. Porém, a taxa de mortalidade destas pode ser superior a 90%. 

O ideal seria a utilização de uma mistura de sementes, plantas jovens e plantas adultas, 

verificando qual a melhor faixa adaptativa ao ambiente de inserção. 

As plantas de 18 meses, aclimatizadas em latossolo, tiveram 30% de mortalidade 

no primeiro mês. Destas, 20% estavam em sol pelo e 10% em meia sombra. Até o sétimo 

mês do início do processo de reforço populacional (setembro/2018), este grupo permaneceu 

com uma taxa de sobrevivência de 70%, mas no oitavo mês (outubro/2018), após um longo 

período de seca, duas plantas deste grupo foram acometidas por uma doença fúngica, 

decrescendo para 50% a taxa de indivíduos vivos.  

A taxa de sobrevivência geral (levando em conta todos os substratos) das plantas 

com 30 dias de aclimatização em casa de vegetação, foi de 37%. Todas as plantas 

sobreviventes deste grupo estavam em ambiente com meia sombra. As plantas que foram 

aclimatizadas com a areia da própria da Serra Dourada tiveram uma sobrevivência de 20% 

até o sexto mês (agosto), e após esse período, morreram todas (Figura 3.3).  

Supõe-se que o uso de um substrato que assegurou uma maior retenção de água 

por um tempo mais prolongado tenha sido fundamental para o desenvolvimento das plantas, 

amenizando o estresse hídrico. Isso porque, tanto a fibra de coco quanto a terra vegetal e o 

latossolo possuem uma drenagem mais lenta, e retém mais umidade que a areia. Assim 
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sendo, provavelmente, plantas que foram aclimatizadas em areia da Serra Dourada tiveram 

baixa disponibilidade de água e nutrientes numa fase crucial para sua adaptação, quando 

comparado aos outros substratos, devido a alta capacidade de drenagem deste tipo de solo. 

Isso poderia explicar a baixa sobrevivência nos três primeiros meses e a morte de todos 

indivíduos introduzidos com este substrato até o sexto mês. No caso das plantas de 18 meses, 

além de serem introduzidas com um substrato que lhes conferisse uma boa retenção de 

umidade, ainda apresentavam um sistema radicular mais desenvolvido. Este fator pode ter 

sido preponderante na absorção de água e nutrientes. 

A capacidade de retenção de água é a quantidade máxima de água que um 

determinado substrato pode reter após a drenagem (Suguino, 2006).  Esse aspecto é 

determinado pelo teor, quantidade e características dos componentes do substrato, 

principalmente a matéria orgânica. Martinez (2002) afirma que para ser considerada ótima, 

a capacidade de retenção de água de um substrato deve estar entre 20 e 30 % do seu volume. 

A fibra de coco é um substrato que apresenta alta porosidade, boa capacidade de 

retenção de água e disponibilidade de nutrientes, além de ser biodegradável. Favalessa 

(2011) estudou o emprego de substratos renováveis e não renováveis na produção de mudas 

de Acacia mangium, no qual ela constatou que a fibra de coco apresenta alta porosidade 

(55%), baixa densidade volumétrica (174 kg m-3) e alta capacidade de retenção de água. A 

terra vegetal possui alto teor de matéria orgânica e um pouco de argila, elementos que 

aumentam sua retenção de água. O latossolo vermelho apresenta uma boa quantidade de 

argila, material que também retém uma boa umidade. Brady & Weil (2008), afirmam que, 

quanto a maior quantidade de argila presente no solo, maior será sua capacidade de retenção 

de água e nutrientes. Já a areia da Serra Dourada apresenta baixa capacidade de absorção de 

água e alta drenagem, sendo sua retenção de umidade baixa. Segundo Miranda (2008), o 

cerrado rupestre, presente no topo da Serra Dourada apresenta solos com textura arenosa, 

sendo o percentual de argila deste solo até quatro vezes e meia menor que o encontrado no 

solo da base (cerrado típico Cambissolo).  

Embora tenha boas características como substrato, a fibra de coco também pode 

apresentar impactos prejudiciais. Kämpf & Fermino (2000) afirmam que um dos efeitos 

negativos da fibra de coco sobre as plantas é a presença de taninos em sua composição, os 

quais são fitotóxicos, limitando o crescimento das raízes e, consequentemente afetando o 

desenvolvimento das plantas aclimatizadas com esse substrato. Por isso deve ser bem 

processado pela indústria, para remoção do excesso dessa substância. Entretanto, as plantas 
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aclimatizadas e introduzidas com o auxílio deste substrato não apresentaram aparentemente 

limitação no seu desenvolvimento, pois tiveram um crescimento compatível com as demais 

plantas aclimatizadas com terra vegetal, inclusive florindo na época propícia para a espécie. 

Ao analisar o crescimento da parte aérea das plantas sobreviventes verificou-se 

que o grupo aclimatizado em fibra de coco teve um crescimento médio de 13,54cm, em terra 

vegetal foi de 9,27 cm, e as plantas do latossolo vermelho cresceram 15,16 cm. Ao avaliar a 

floração observou-se que todas as plantas do grupo 3 (18 meses de aclimatização) floriram 

e foram polinizadas, produzindo sementes (Figura 3.4). Levando em consideração que L. 

artemisiifolia possui floração dos meses de maio a setembro, observou-se que a translocação 

não afetou o desenvolvimento dessas plantas, que também floriram em 2017, nesta mesma 

época do ano, em casa de vegetação. A taxa de floração para as plantas sobreviventes, 

aclimatizadas com 30 dias, em fibra de coco ou terra vegetal, foi de 50%, e também foram 

polinizadas (Figura 3.5). 

 

 

 Figura 3.4. Plantas de Lomatozona artemisiifolia translocadas para a Serra Dourada, em Mossâmedes – GO, 

em floração: A. Planta aclimatizada há 18 meses em latossolo vermelho; B. Planta aclimatizada a 

30 dias em fibra de coco, emitindo botão floral. 

 

A taxa de germinação in vitro de sementes coletadas das plantas translocadas foi 

de 60%. Esse percentual germinativo foi superior ao das plantas nativas verificado por 

Moreira (2018), germinadas in vitro, 34%, e em papel filtro, 7%. Isso demonstra o sucesso 
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da translocação da espécie, pois verificou-se que as plantas tiveram uma adaptação plena no 

seu ecossistema nativo, pois produziram flores e geraram novos descendentes. Entretanto, 

há necessidade de acompanhamento dos indivíduos translocados para verificar a persistência 

destes e sua progênie em gerações posteriores. 

 

 

Figura 3.5. Taxa de floração das plantas sobreviventes ao processo de reforço populacional – plantas 

aclimatizadas há 30 dias, em fibra de coco e terra vegetal, e plantas aclimatizadas há 18 meses, em 

latossolo vermelho. 

 

Algumas características observadas em plantas que obtêm sucesso no processo 

de translocação são: a capacidade competitiva, reprodução vegetativa, a persistência do 

banco de sementes, polinização pelo vento, tamanho da planta, taxa de crescimento e de área 

foliar (Pywell et al., 2003; Farnsworth, 2007; Van Kleunen et al., 2010). De acordo com 

Godefroid et al. (2011), o sucesso de uma translocação depende da capacidade de 

sobrevivência, reprodução e adaptação às condições ambientais, por gerações, tendo como 

base as plantas introduzidas.  

Primack e Drayton (1997) afirmam que o processo de reintrodução/reforço só 

pode ser considerado bem sucedido quando a população apresenta um crescimento 

demográfico na área onde foi inserida, quando os indivíduos estão florindo e frutificando, 

quando gerações subsequentes estão aparecendo por conta própria, sendo assim indícios que 

a nova população irá persistir em décadas futuras. 

Embora tenha sido utilizado um número limitado de indivíduos devido a 

necessidade de se ter plantas em laboratório para posteriores estudos, foi realizada uma 

escolha aleatória dentre as plantas germinadas. Para proceder a germinação in vitro houve 
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um cuidado de coletar sementes da maioria dos indivíduos, mapeados em duas áreas 

distintas, dentro da reserva ecológica, no Parque Estadual da Serra Dourada. Tentou-se, com 

esta ação, manter a variabilidade genética da população, coletando uma amostra bem 

representativa dos genes das plantas presentes nas áreas. Embora a população seja bem 

pequena, buscou-se uma representatividade máxima dos indivíduos ali presentes. Frankham 

et al. (2002), afirmam que, no processo de reforço/reintrodução deve-se incluir um grande 

número de indivíduos, evitando a perda de variação genética adaptativa pela deriva genética. 

Para Vergeer et al. (2005), o sucesso desses processos aumenta com o uso de material 

proveniente de várias populações, porém isso pode resultar em uma depressão exogâmica. 

Pensando-se na possibilidade de ocorrer este processo, não foram realizadas coletas de 

sementes de outros locais de ocorrência registrada de L. artemisiifolia, pelo menos neste 

primeiro estudo.  

A depressão exogâmica é um efeito negativo que ocorre quando são cruzados 

indivíduos geneticamente muito distantes, que podem ter iniciado um processo de 

diferenciação genética para adaptação as condições do seu habitat natural. Este tipo de 

cruzamento pode gerar indivíduos com condições alélicas não adaptadas ao meio em que 

vivem, uma vez que não passaram pelos processos evolutivos provenientes da interação 

genótipo x ambiente (Frankham et al., 2002). Em outras palavras, são gerados organismo 

não adaptáveis a nenhum habitat, ou seja, seria uma força agindo contra o processo 

dispersivo da espécie.  

Embora o processo de reforço populacional de L. artemisiifolia na Serra Dourada 

tenha apresentado um resultado satisfatório para o primeiro ano, são necessários mais alguns 

anos de avaliação para afirmar com certeza que o processo foi um sucesso, pois se faz 

necessária a avaliação das progênies oriundas das plantas translocadas. 

 

3.3.2 Caracterização molecular e morfológica do fungo fitopatogênico para 

Lomatozona artemisiifolia 

 

Conforme mencionado anteriormente, após um longo período de seca, duas 

plantas do grupo de 18 meses de aclimatização em latossolo vermelho, translocadas 

diretamente no chão da Serra Dourada, morreram por uma doença fúngica. As plantas 

estavam totalmente secas e com todas as raízes secundárias mortas. A casca da raiz principal 

até a altura do colo estava ausente, apresentando numerosos picnídios globosos e escuros, 
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que são os corpos de frutificação do fungo (Figura 3.6). Num reforço populacional, é 

necessário avaliar a resistência das plantas inseridas ao ataque de pragas e doenças, as quais 

podem interferir no sucesso do processo (IUCN, 1998). 

 
Figura 3.6. Raízes mortas de Lomatozona artemisiifolia: A. sem doença fúngica (s) e com doença fúngica (c); 

B. raiz com lesão delimitada na região do colo (rente ao solo); C. Estruturas de resistência do 

fungo vistas em lupa, aumento de 10x. 

 

Em meio BDA observou-se que, inicialmente, o fungo apresentou micélio 

branco e esparso, tornando-se branco, denso e cotonoso, que logo escurece, passando de 

verde-acinzentado a cinza escuro intenso, e por fim, negro (Figura 3.7). A colônia 

envelhecida apresenta estruturas de resistência no meio de cultivo (Figura 3.7). O fungo 

apresenta crescimento micelial rápido, ocupando toda a área da placa de Petri em três dias, 

nas condições de 25°C, com um fotoperíodo de 24 horas de luz. 

 

 

Figura 3.7. Aspecto da colônia do isolado fúngico proveniente de Lomatozona artemisiifolia, de acordo com 

o seu envelhecimento, onde 1 é a aparência da colônia mais jovem (3 dias); 2- 15 dias; 3- 30 dias; 

4- 50 dias; e 5- 90 dias. A letra A indica o aspecto da parte superior da colônia e a letra B é a parte 

inferior.  

 

Nas observações das colônias isoladas sob microscópico óptico (Figura 3.8), o 

patógeno apresentou hifas hialinas e septadas, quando a colônia está jovem, ficando escuras 



 

 

66 

 

 

e tortuosas com o envelhecimento micelial. Houve formação de picnídios escuros em massa 

estromática de hifas. Os conídios imaturos eram hialinos, unicelulares e de parece celular 

grossa. Já os conídios maduros eram de coloração marrom-escura, com um septo mediano e 

estriações longitudinais. Os conídios maduros apresentaram tamanho médio de 23,98 x 

13,64 µm (30,58 – 17,08 µm) x (11,10 – 16,43 µm). Segundo Sutton (1980) estas são 

características diagnóstico de Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.  

 

 

Figura 3.8. Estruturas fúngicas do isolado proveniente de Lomatozona artemisiifolia, observadas em 

microscópico óptico: A) picnídios (aumento de 10x); B) conídios imaturos sem formação de septo 

(aumento de 40x); C) conídios maduros unisseptados  (aumento de 40x); D e E) clamidósporos; 

F) hifas escuras, septadas e tortuosas (aumento de 40x). 

 

Rodrigues (2003) caracterizou um fungo causador de podridão em troncos e 

raízes de videira com colônias acinzentadas, que se tornaram-se negras com o 

envelhecimento micelial, apresentando formação de picnídios em massas estromáticas, com 

esporos maduros uniseptados, castanhos-amarelados. A autora o identificou como 

Lasiodiplodia theobromae, devido a essas características morfológicas marcantes da 

espécie. Cedeño et al. (1995) garantem que a presença de septo longitudinal bem definido é 

uma caraterística típica dos conídios deste fungo, sendo um caráter taxonômico importante. 

Esses septos são resultantes do processo de acúmulo de melanina na parte mais externa dos 

constituintes da parede celular dos conídios pigmentados (Yaguchi & Nakamura,1991). 
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No sequenciamento de fragmentos do DNA do isolado, nomeado como La-1, 

obteve-se um produto de amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 do DNA, com os primers 

ITS1 e ITS4. A região amplificada ITS-1 produziu aproximadamente 620 pares de bases 

(pb). Ao analisar as sequências ITS obtidas do isolado, no NCBI BlastN do GenBank, 

observou-se similaridade com Lasiodiplodia theobromae (acesso LL-73 - 100%; acesso 

UAOLM18GVE1 - 99,60%); Lasiodiplodia iraniensis (acesso CMW25232 – 100%); 

Lasiodiplodia pseudotheobromae (acesso CMW40937 - 99,60%); e Lasiodiplodia exígua 

(acesso NEHU - 97,61%). 

A análise das sequências homólogas ITS1-5.8S-ITS2 do isolado La-1 foi 

elaborada, resultando em uma árvore filogenética. A porcentagem bootstrap dos taxa é 

mostrada próximo aos ramos (Figura 3.9). Os dados moleculares apontam a espécie 

Lasiodiplodia theobromae, corroborando com a análise morfológica. 

 

Figura 3.9. Dendrograma gerado com as sequências do gene ribossomal ITS por meio da análise pelo método 

de máxima verossimilhança, reconstruída com robustez de 10.000 randomizações bootstrap. La-1 

foi o nome dado ao isolado fúngico obtido das plantas de Lomatozona artemisiifolia. 

 

Lasiodiplodia theobromae é a espécie mais importante do genero Lasiodiplodia, 

de ocorrência em regiões tropicais, onde apresenta um comportamento dinâmico e agressivo, 

possuindo uma vasta gama de hospedeiros (mais de 500 espécies). Este fungo foi relatado 

como causador de podridão radicular seca, além de outros sintomas na parte aérea das 

plantas, principalmente em frutíferas. Esta espécie sobrevive no solo e em restos culturais, 

devido suas estruturas de resistência (picnídios e escleródios) (Hillocks & Waller, 1997). 

No teste de patogenicidade verificou-se que tanto nas plantas inoculadas em 

gerbox quanto nas plantas in vitro houve um crescimento rápido do micélio fúngico, 

infectando tanto as partes aéreas quanto as raízes das plantas desde o 7º dia. Aos 14 dias 
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após a inoculação, as plantas já apresentavam sinais claros da infecção (Figura 3.10). 

Entretanto, nas plantas inoculadas em casa de vegetação, após 14 dias, observou-se que duas 

das cinco plantas inoculadas com o fungo apresentaram sintomas da doença, com 

enegrecimento do caule, desaparecimento de raízes secundárias e necrose das folhas. As 

outras três plantas continuaram com seu ciclo de vida normal, sem nenhum sinal de 

contaminação, assim como as testemunhas (sem inoculação do fungo). Essas plantas 

continuaram sendo avaliadas para verificar o comportamento delas em relação a infecção 

fúngica.  

 

Figura 3.10. Aspecto das plantas de Lomatozona artemisiifolia inoculadas com disco micelial do isolado 

fúngico aos 14 dias: A. in vitro; B. em caixa plástica tipo “gerbox”. 

 

Foi realizado o reisolamento do patógeno, tanto as plantas que morreram em casa 

de vegetação, quanto as plantas da caixa gerbox e do cultivo in vitro que foram inoculadas, 

confirmando a presença da colônia primária. Após 90 dias, as plantas da casa de vegetação 

que foram inoculadas com o fungo e sobreviveram, apresentaram crescimento superior as 

plantas testemunhas, e ambas as classes começaram a florir (Figura 3.11). Supõe-se que o 

isolado fúngico La-1, descrito neste trabalho, seja endofítico, e, em algumas situações, 

patógeno oportunista, pois ele não matou as plantas que estavam em casa de vegetação, com 

irrigação diária. Assim como no campo ele não matou a planta na época chuvosa. Isso só 
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ocorreu numa situação de estresse hídrico no campo. As plantas que morreram na casa de 

vegetação provavelmente não haviam passado totalmente pelo estresse da aclimatização e 

ficaram suscetíveis ao ataque do patógeno. Essa suposição corrobora com Cardoso et al. 

(2009), que afirmam que L. theobromae tem sido relatado em vários hospedeiros como 

endófito, que coloniza os tecidos internos do vegetal, sem produzir danos. Entretanto, 

quando o vegetal passa por algum estresse ambiental, ocorre seu enfraquecimento e instala 

o processo infeccioso. Para comprovar a suposição da patogenicidade do fungo, provocando 

podridões, sugere-se que sejam realizados testes enzimáticos futuramente, tais como 

pectinases e celulases. Também sugere-se uma investigação sobre a produção de AIA, pois 

as plantas que permaneceram vivas no teste de patogenicidade, e que foram inoculadas com 

o isolado fúngico, apresentaram um crescimento superior ao controle (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11. Plantas de Lomatoszona artemisiifolia que passaram pelo teste de patogenicidade: A. 

testemunhas; B. plantas inoculadas com o fungo, mas que não morreram; C1. Plantas inoculadas 

com o fungo, que morreram; C2. Detalhe das plantas mortas após inoculação com o fungo. 

 

Assim como ocorreu no presente estudo em L. artemisiifolia, foi relatada a 

ocorrência de L. theobromae em plantios de Eucaliptus, causando alta incidência de murcha 

e morte das plantas, devido a presença de cancro e constrição típica na região do colo 

(Sharma et al., 1984). Também foi relatada a ocorrência deste patógeno infectando plantas 

do Cerrado, como o pequi (Caryocar spp.), causando a morte descendente (secamento e 
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morte de ramos, no sentido copa para a base, resultando na morte da planta) em mudas e 

plantas adultas, e provocando podridão preta e queda de frutos de pequizeiro (Rezende et al., 

2000). 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

• O reforço populacional de L. artemisiifolia foi eficiente. Porém, demanda 

acompanhamento das plantas translocadas por um maior período; 

• Solo latossolo vermelho, fibra de coco e terra vegetal foram bons substratos para o 

processo de translocação e aclimatização das plantas de L. artemisiifolia. 

• Plantas translocadas floriram e produziram sementes, com taxa germinativa superior 

a da população original, demonstrando boa adaptação e sucesso do processo de 

reforço populacional; 

• O fungo que infectou as plantas translocadas no solo foi isolado, caracterizado 

morfológicamente e molecularmente e identificado como pertencente à espécie 

Lasiodiplodia theobromae. 
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4  CAPÍTULO 3: USO DO EXTRATO SUPERFICIAL DE 

Lomatozona artemisiifolia BAKER NO MANEJO DOS 

FITONEMATOIDES Pratylenchus brachyurus E Meloidogyne 

javanica 

 

RESUMO 

 

Nematoides são parasitas cosmopolitas e podem causar grandes prejuízos em diversas 

culturas, provocando grande impacto no agronegócio. Seu manejo com agentes químicos, 

além de oneroso, pode causar danos a saúde e ao meio ambiente. Uma forma alternativa de 

manejo desses patógenos é o biocontrole, que juntamente com técnicas de manejo integrado 

de pragas e doenças, reduz custos e propicia menores agressões ambientais. Lomatozona 

artemisiifolia Baker apresenta alguns metabólitos secundários que podem ser promissores 

no manejo de fitonematoides. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do extrato 

superficial de L. artemisiifolia , em ensaios in vitro, sobre a mortalidade de juvenis de 

segundo instar (J2), e in vivo, sobre a multiplicação de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica, em milho e em tomateiro, respectivamente. Utilizou-se 

concentrações de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; e 8,0% do extrato superficial das folhas e ramos em tubos 

contendo suspensão das duas espécies de nematoides, ficando em repouso por 24 h. 

Posteriormente, aplicou-se NaOH a 1N. Verificando a mobilidade dos nematoides ou sua 

ausência para atribuir um valor de mortalidade. Nos experimentos de campo, aplicou-se 1 

mL de extrato nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0% nas raízes de plântulas de milho e 

tomate, por 10 min, transplantando-as em sacos plásticos, com capacidade de 1,0 L de 

substrato. Os nematoides foram inoculados em seguida em orifícios feitos ao lado do colo 

da planta. Após 60 dias, foram avaliados o fator de reprodução (FR), a densidade 

populacional (DP), o índice de controle (IC), bem como a altura das plantas e o teor de 

matéria fresca da parte aérea e das raízes. O extrato superficial de L. artemisiifolia foi 

eficiente no controle in vitro de P. brachyurus e de M. javanica, alcançando uma mortalidade 

de 90,55% e 49,50% dos juvenis de 2º instar, respectivamente. Nos experimentos in vivo, o 

extrato reduziu a DP de P. brachyurus em milho de 3.518 nematoides/g de raiz, no 

tratamento controle, para 1.914,42 nematoides/g de raiz na concentração de 2,0%, uma 

redução de 54,40%; em tomate houve uma redução da DP de M. javanica de 424.000 

nematoides/g de raiz, no tratamento controle, para 141.624 nematoides/g de raiz, na 

concentração de 4,0%. Uma redução de 66,59%. No entanto, as variáveis agronômicas 

tiveram um decréscimo em seus valores a medida que a concentração do extrato aumentou, 

indicando uma possível toxicidade. O extrato de superfície de L. artemisiifolia se mostrou 

promissor no uso em biocontrole de fitonematoides, necessitando de mais estudos que 

elucidem a metodologia mais adequada de uso e os compostos com efeito nematicida, já que 

este é o primeiro relato do uso deste extrato com esta finalidade. 
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ABSTRACT 

 

Nematodes are cosmopolitan parasites and can cause great damage in diverse cultures, 

causing great impact in agribusiness. Its handling with chemical agents, in addition to costly, 

can cause damage to health and the environment. An alternative way of managing these 

pathogens is biocontrol, which, together with integrated pest and disease management 

techniques, reduces costs and leads to less environmental aggression. Lomatozona 

artemisiifolia Baker presents some secondary metabolites that may be promising in the 

management of phytonematodes. The objective of this study was to verify the effect of L. 

artemisiifolia surface extract on the mortality of second instar juveniles (J2) and on in vivo 

multiplication of Pratylenchus brachyurus and Meloidogyne javanica in maize and in 

tomato, respectively. Concentrations of 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; and 8.0% of the surface extract of 

leaves and branches in tubes containing suspension of the two species of nematodes, 

remaining in rest for 24 h. Subsequently, 1N NaOH was applied. Checking the mobility of 

nematodes or their absence to assign a mortality value. In the field experiments, 1 mL of 

extract was applied at concentrations of 0.5; 1.0; 2.0 and 4.0% in the roots of corn and tomato 

seedlings for 10 min, transplanted in plastic bags, with a capacity of 1.0 L of substrate. The 

nematodes were then applied into holes made at the side of the plant's cervix. After 60 days, 

the reproductive factor (RF), the population density (SD), the control index (CI), as well as 

the height of the plants and the fresh matter content of the aerial part and the roots were 

evaluated. The surface extract of L. artemisiifolia was efficient in the in vitro control of P. 

brachyurus and M. javanica, reaching a mortality of 90.55% and 49.50% of juveniles of 2nd 

instar, respectively. In the in vivo experiments, the extract reduced the PD of P. brachyurus 

in maize from 3,518 nematodes/g of root, in the control treatment, to 1,914.42 nematodes/g 

of root in the concentration of 2.0%, a reduction of 54.40%; in tomato there was a reduction 

of M. javanica PD of 424,000 nematodes/g of root, in the control treatment, to 141,624 

nematodes/g of root, in the concentration of 4.0%. A reduction of 66.59%. However, the 

agronomic variables had a decrease in their values as the concentration of the extract 

increased, indicating a possible toxicity. The surface extract of L. artemisiifolia was shown 

to be promising in biocontrol of phytonematodes, requiring further studies to elucidate the 

most appropriate methodology and the compounds with nematicidal effect, since this is the 

first report of the use of this extract with this goal. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura no Brasil é uma das principais bases da economia. O país é o 

terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas, superado apenas pelos Estados 

Unidos e União Europeia (CONAB, 2019). Uma praga que merece destaque no setor 

agrícola são os nematoides. Eles têm ocasionado um prejuízo de aproximadamente R$ 35 

bilhões por ano ao agronegócio brasileiro, pois atacam as principais culturas de importância 

econômica ou de subsistência em todo o mundo (Lopes & Ferraz, 2016). Há uma certa 

dificuldade de diagnose precoce e até mesmo de combate desses seres, pelo fato de serem 

microscópicos, por atacarem geralmente o sistema radicular, pela planta apresentar sintomas 

que muitas vezes podem ser confundidos com outras pragas, doenças e até mesmo 

deficiência nutricional, por ter uma ampla gama de plantas hospedeiras e por sobreviverem 

no solo por longos períodos. Por esses motivos a infestação na área de cultivo pode se tornar 

tão intensa ao ponto de inviabilizar o seu uso, obrigando o produtor a abandonar a cultura 

em questão (Lopes & Ferraz, 2016).  

Estima-se que existam um milhão de espécies deste patógeno, e somente 28 mil 

descritas. Aproximadamente 15% destas (cerca de 4.100) são parasitas de plantas, ou 

fitonematoides, sendo boa parte espécies de importância agrícola, sobrevivendo também em 

restos culturais (Costa, 2012; Goulart, 2010). A maioria desses fitoparasitas infestam os 

órgãos subterrâneos das plantas (raízes, tubérculos, rizomas, bulbos ou fruto hipógeo). Ao 

infestar uma planta, eles inserem o estilete bucal que retiram as substâncias nutritivas das 

plantas e injetam substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Isso promove a destruição 

do sistema subterrâneo, formando nodulações ou lesões necróticas, impedindo a absorção de 

água e nutrientes pelas plantas. Há algumas espécies (mais raras) que se alimentam das partes 

aéreas de plantas, tais como folhas, caules, frutos e sementes (Ferraz et al., 2010).  

Os principais gêneros de nematoides que afetam os cultivos agrícolas 

são: Meloidogyne, Pratylenchus, Heterodera, Globodera, Rodopholus, Rotylenchulus, 

Nacobbus e Tylenchulus (Rosa et al., 2013; Rosseto & Santiago, 2019). Estes são 

disseminados e/ou permanecem nas áreas de cultivos de diferentes culturas principalmente 

por meio do substrato infestado no preparo de mudas (quando são usadas mudas), máquinas 

e implementos agrícolas contaminados, água de irrigação contaminada e rotação de culturas 

com espécies hospedeiras (Charchar & Moita, 1996). 
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O controle químico já foi o método mais utilizado no manejo de nematoides, até 

a década de 80, e atualmente é o método mais eficiente no controle de alta densidade 

populacional em áreas de cultivo (Rosseto & Santiago, 2019). Entretanto, o uso 

indiscriminado de nematicidas, onera a produção, coloca em risco a saúde dos aplicadores e 

consumidores, além de exercer forte pressão de seleção sobre os organismos presentes no 

solo, desenvolvendo pragas resistentes a certos princípios ativos dos agrotóxicos, afetando 

o equilíbrio biológico, alterando a ciclagem de nutrientes e da matéria orgânica. Também 

pode ocorrer a eliminação de organismos benéficos (Bettiol & Morandi, 2009). 

Nas últimas décadas, ao invés de empregar de medidas isoladas, é preconizado 

o controle de fitonematoides por meio de estratégia mais ampla, abrangente, denominada 

manejo integrado de pragas (MIP) (Macedo et al., 2012). O MIP é um processo no qual são 

combinadas diferentes ferramentas de controle da praga (pesticidas, resistência genética, 

controle ambiental e biológico, práticas agrícolas, dentre outras), de modo planejado e 

harmônico. As técnicas a serem utilizadas no manejo de uma determinada praga devem ser 

selecionadas com base em parâmetros técnicos, econômicos, ecológicos e sociológicos 

(Picanço et al., 2010).  

Os extratos vegetais são alternativa promissora para o MIP. A associação desta 

metodologia de controle com outras práticas agrícolas promove uma redução nas doses e na 

quantidade de aplicações de agrotóxicos. Pesquisas têm sido realizadas com o intuito de 

identificar substâncias bioativas promissoras para serem empregadas no manejo integrado 

de pragas e doenças, com menor impacto ao ambiente (Isman, 2000). Muitas plantas tem 

apresentado atividade anti-helmíntica, inclusive contra fitonematoides. Deste modo, são 

excelentes fontes de substâncias a serem utilizadas em rotação de culturas, plantio intercalar 

ou aplicadas como tortas ou extratos vegetais (Oliveira, 2005; Gardiano et al., 2011). 

Estes compostos bioativos em plantas são resultantes do metabolismo 

secundário, substâncias que não estão diretamente envolvidas com os mecanismos básicos 

para que a planta complete seu ciclo de vida, ou seja, os processos de fotossíntese, respiração, 

transporte de solutos, translocação, síntese de proteínas, assimilação de nutrientes, 

diferenciação celular e síntese de carboidratos, lipídeos e proteínas. Entretanto, são 

responsáveis pela adaptação e sobrevivência vegetal nos mais variados ambientes, 

desempenhando papel importante na interação entre planta e ambiente (Taiz & Zeiger, 

2013). Estes compostos funcionam como protetores das plantas quando estas interagem com 

os fatores bióticos (herbívoros, insetos, patógenos, competição entre plantas, radiação solar, 
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etc.) e com os fatores abióticos (temperatura, água, radiação solar, luz, etc.) (Fumagali, 

2008). Também podem agir como atrativo para polinizadores e para dispersores de sementes, 

proporcionando a propagação das espécies (Olivoto et al., 2017). Diferentemente dos 

metabólitos primários, os metabólitos secundários não apresentam distribuição universal no 

reino vegetal. Sua distribuição é restrita a uma espécie vegetal ou a grupos de espécies 

relacionadas. Por ser fruto da interação da planta com o ambiente, o teor de compostos 

também varia de uma planta para outra, mesmo que elas sejam da mesma espécie (Dewick, 

2001).  

Os óleos essenciais e extratos vegetais, tem apresentado propriedades eficazes 

no controle de patógenos, como os nematoides (Ootani et al., 2013). As plantas nas quais 

encontram-se mais estudos relacionados ao preparo de extratos ou para a extração de óleos 

essenciais com propriedades nematicidas são: Mucuna prurienses (mucuna); Tagetes spp. 

(cravo-de-defunto); Crotalaria spp. (sendo a C. juncea a mais estudada); Azadirachta indica 

(nim); Ricinus communis (mamona); plantas das famílias Poaceae, Brassicaceae e 

Asteraceae e algumas plantas com características medicinais e aromáticas que tenham 

indícios fitoquímicos para o manejo de nematoides (Ferraz et al., 2010). 

Compostos presentes em extratos vegetais de diversas espécies podem atuar 

diretamente na eclosão e mortalidade dos nematoides no solo (Abid et al., 1997; 

Bosenbecker, 2004), ou podem ser absorvidos pelas plantas, atuando de diferentes maneiras: 

alterando os exsudados radiculares, que pode dificultar na localização das raízes por parte 

dos nematoides; diminuindo a atratividade das raízes para o patógeno; alterando a fisiologia 

da planta, impedindo a formação de células especiais que são o sítio de alimentação, ou até 

mesmo ativando mecanismos de resistência da planta (Hammerschmid & Dann, 1997). 

Muitas espécies pertencentes a família Asteraceae apresentam abundantes 

estruturas químicas, com atividades biológicas e farmacêuticas Gott et al. (2010), o que tem 

despertado o interesse por pesquisas com o intuito de avaliar o efeito nematicida e/ou 

nematostático, envolvendo o aumento da resistência das plantas ao nematoide. Esta família 

compreende cerca de 25.000 espécies, com estimativa de um número total de 30.000, 

distribuídas em 1.700 gêneros distribuídos em todo o mundo, exceto na Antártida, sendo 

representada no Brasil por cerca de 2.070 delas (Nakajima et al., 2015; Pacheco, 2014).  

Azam et al. (2001) verificaram que o extrato de folhas de algumas espécies da 

família Asteraceae (mentrasto - Ageratum conyzoides , calêndula - Calendula officinalis , 

girassol - Helianthus annuus , losna branca - Parthenium hysterophorus e serralha 
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espinhenta - Sonchus asper ) foram eficientes no manejo de M. incognita, em testes in vitro, 

sendo o girassol o mais tóxicos a esta espécie de nematoides, diminuindo a taxa de eclosão 

de juvenis. A mortalidade de juvenis (J2) foi diretamente proporcional ao aumento da 

concentração do extrato da planta e aumento da duração da exposição. 

Ferreira et al. (2013) estudaram, in vitro e in vivo a atividade nematicida dos 

extratos aquosos de algumas asteraceas - vedélia (Sphagneticola trilobata), erva-de-touro 

(Tridax procumbens), cravo-de-defunto (Tagetes patula), girassol mexicano (Tithonia 

diversifolia), botão-de-ouro (Unxia suffruticosa) e zínia (Zinnia peruviana) - sobre o 

nematoide Meloidogyne incognita. Estes autores verificaram que os extratos de todas as 

plantas estudadas, nos testes in vitro foram eficientes na redução da eclosão de juvenis de 

M. incognita quando comparados à testemunha (tratada somente com água), com uma 

redução de 89,96%, 91,13%, 92,48%, 92,72%, 93,2% e 97,48% para erva-de-touro, cravo-

de-defunto, girassol mexicano, vedélia, botão-de -ouro e zínia, respectivamente. Entretanto, 

nos testes in vivo realizados em tomateiro, os extratos aquosos obtidos de espécies de 

Asteraceae não apresentaram resultados satisfatórios na inibição da reprodução desse 

nematoide. 

Lomatozona artemisiifolia Baker é uma Asteraceae nativa do cerrado rupestre 

da região Centro-Oeste (Ribeiro & Teles, 2015). Suas folhas possuem cutícula delgada e 

recoberta por ceras epicuticulares estriadas, ductos secretores e oito diferentes tipos de 

tricomas, que criam um microclima hidrofóbico, não permitindo que a planta perca água em 

excesso. Estes são responsáveis, juntamente com os ductos secretores, pela exsudação de 

metabólitos secundários, conferindo uma textura pegajosa às folhas e caule (Trindade, 

2013), substâncias que podem proteger a planta contra patógenos e herbivoria (Isman, 2000). 

Moreira (2018) verificou que esta espécie produz metabólitos secundários, sendo o 

composto majoritário um flavonoide. Seu extrato bruto em acetato de etila possibilitou um 

controle acima de 80% de Bemisia tabaci, em condições de casa de vegetação, uma 

importante praga agrícola que afeta diversas culturas, incluindo o feijoeiro.  

Tendo em vista a possibilidade do uso de extratos vegetais e seus metabólitos no 

controle de fitonematoides, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato superficial 

bruto de folhas e ramos de L. artemisiifolia, em experimentos in vitro e in vivo, sobre a 

mortalidade de juvenis de segundo instar (J2) e multiplicação de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica, em milho e em tomateiro, respectivamente.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Obtenção do extrato de superfície de folhas e ramos de Lomatozona 

artemisiifolia e dos inóculos dos fitonematoides 

 

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

Universidade Federal de Goiás, situada no Parque Estadual da Serra Dourada, localizada nos 

Municípios de Mossâmedes, Cidade de Goiás e Buritis de Goiás. 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.  

Extratos de superfície de L. artemissifolia foram obtidos no Laboratório de 

Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de Goiás. Foi realizada a imersão de 

200 g de massa fresca das partes aéreas (folhas e ramos) da planta em acetato de etila por 5 

min. Em seguida, foi feita a filtração e a parte líquida foi concentrada em rotaevaporador sob 

pressão reduzida a temperatura de 40ºC obtendo assim o extrato de superfície em acetato 

de etila.  

P. brachyurus e M. javanica foram as espécies de nematoides escolhidas para 

condução dos ensaios com extrato de L. artemisiifolia. Estas duas espécies atacam culturas 

de grande importância como feijão, milho, soja, algodão, cana-de-açúcar, tomate, batata, 

dentre outras, além da disponibilidade de inóculos para os testes. Os ensaios foram 

conduzidos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos e cinco 

repetições. Os experimentos in vitro foram realizados em duplicata. 

Foi utilizada uma população de P. brachyurus proveniente de raízes de milho, 

coletadas no município de Goiânia, GO. Para a obtenção do inóculo, raízes de milho foram 

lavadas e picadas em pedaços de aproximadamente 1 cm e, em seguida, transferidas para o 

liquidificador, sendo trituradas por 20 segundos na menor velocidade. A suspensão obtida 

foi vertida na em peneiras de 100 mesh (0,177 mm) sobre a de 500 mesh (0,025 mm). Os 

juvenis (J2) retidos na peneira de 500 mesh foram coletados em Becker constituindo-se no 

inóculo para os testes in vitro (Hussey & Barker, 1973). Em seguida, foram quantificados 

em câmaras de Peters e a suspensão calibrada para 200 juvenis.mL-1 para os experimentos in 

vitro. 

O inóculo de M. javanica foi proveniente de raízes de alfafa, do município de 

Hidrolândia - GO. Para a extração dos ovos e juvenis de segundo estádio (J2), utilizou-se a 
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metodologia de Coolen & D’herde (1972), com modificações. As raízes das plantas foram 

lavadas, cortadas em fragmentos de aproximadamente dois centímetros e trituradas em 

liquidificador em solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, por 30 segundos. A suspensão 

obtida foi vertida em peneiras de 100 mesh (0,177 mm) e 500 mesh (0,025 mm). O material 

retido na peneira de 500 mesh foi lavado sob torneira para retirar o hipoclorito de sódio e, 

em seguida, recolhido em Erlenmeyer.  

Foi realizada a incubação dos ovos em câmara de eclosão, preparada com 

peneiras de tela de poliéster forradas com papel filtro disposto sobre um Becker com água 

destilada, até a altura da base da peneira, de modo que os ovos ficavam imersos. À medida 

que os J2 eclodiram, atravessaram a peneira e eram coletados, por um período de 48 h após 

a incubação. A água do Becker foi vertida em peneira de 500 mesh e os juvenis (J2) retidos 

foram coletados em outro Becker, constituindo-se no inóculo para os testes in vitro. Em 

seguida, foram quantificados em câmaras de Peters e a suspensão calibrada para 200 

juvenis.mL-1 para os experimentos in vitro. Todo processo ocorreu em temperatura 

ambiente. A espécie M. javanica foi confirmada a partir da técnica de eletroforese em gel de 

policrilamida. 

 

4.2.2 Avaliação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

mortalidade in vitro de juvenis (J2) de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica 

 

O extrato de superfície de L. artemisiifolia foi diluído em 100 µL de álcool 

absoluto e, posteriormente, em água destilada autoclavada, para as concentrações 0,0; 0,5; 

1,0; 2,0; 4,0 e 8,0%. O controle constituiu de 100 µL de álcool absoluto diluído em água 

destilada autoclavada. Estas concentrações mais a testemunha compuseram os tratamentos. 

Foram realizadas 7 repetições por tratamento. Para cada uma das espécies, adicionou-se uma 

alíquota de 1 mL da solução contendo 200 juvenis (J2), em tubos, e 2 mL dos extratos nas 

concentrações a serem testadas. Os tubos contendo as suspensões foram mantidos por 24 h, 

em temperatura ambiente. 

Após esse período, os nematoides foram coletados em uma peneira de 500 mesh 

e recolhidos pela lavagem em água corrente. Para quantificar o percentual de J2 vivos e 

mortos, adicionou-se, a cada tubo, 2 µL de NaOH 1 N e imediatamente fez-se a contagem, 
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em câmara de Peters com o auxílio de microscópio óptico (aumento de 10x e 40x). Os 

nematoides com o corpo reto e imóveis foram caracterizados como mortos, e os nematoides 

apresentando o corpo retorcido ou em movimento como vivos (Chen & Dickson, 2000). 

Contou-se 100 nematoides por repetição e obteve-se a porcentagem de mortalidade de J2. 

 

 

4.2.3 Efeito do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

multiplicação de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne javanica em 

casa de vegetação 

 

Os dois experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado com cinco tratamentos e sete repetições, em casa de vegetação. Os tratamentos 

consistiram nas concentrações de 0,0; 5; 1,0; 2,0 e 4,0% de extrato de superfície concentrado 

de L. artemisiifolia, diluído em 100 µL de álcool absoluto e, posteriormente, em água 

destilada autoclavada. O tratamento controle constituiu na diluição de 100 µL de álcool 

absoluto em água destilada autoclavada. Não se utilizou a concentração de 8,0% devido a 

indisponibilidade de extrato da planta. 

Sementes de milho e tomate (cv. Santa Cruz Kada) foram semeadas em substrato 

comercial e mantidas em telado para obtenção das mudas. Após 10 e 40 dias da semeadura, 

as raízes das mudas obtidas foram imersas nas soluções dos tratamentos por 10 min e 

posteriormente transplantadas para sacos plásticos (1 planta/saco), contendo 1 L de substrato 

autoclavado composto da mistura de areia e solo na proporção 2:1, para milho, e 1:1, para 

tomate. Em seguida, inoculou-se 500 J2 e de 2.000 J2 + ovos, de P. brachyurus e M. 

javanica, respectivamente, por planta (população inicial – PI), inseridos em uma perfuração 

com aproximadamente 3 cm de profundidade, ao lado do colo da planta. 

Os sacos com as mudas das duas espécies ficaram dispostos em casa de 

vegetação com irrigação automatizada, duas vezes ao dia, e temperatura média de 28°C ± 

1ºC, por 50 dias. Após este período, foram determinados a altura das plantas, massa fresca 

da raiz (MFR) e massa fresca da parte área (MFPA). Em seguida, os nematoides foram 

extraídos das raízes, pela técnica de Coolen & D’herde (1972) e contados, com auxílio de 

uma câmara de Peters sob microscópio óptico (aumento de 40 x), obtendo-se a população 
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final (PF). Este valor foi utilizado para determinar o fator de reprodução (FR) e a densidade 

populacional (DP). Também foi determinada a porcentagem do índice de controle (IC%). 

O Fator de Reprodução (FR) foi determinado conforme metodologia proposta 

por Oostenbrink (1966), por meio do quociente entre a população final (PF), e a população 

inicial (PI), de cada tipo de nematoide: (FR= PF ÷ PI). A densidade populacional de 

nematoides foi calculada dividindo o número total de nematoides (PF) pela massa fresca de 

raiz (MFR) e foi expressa em nematoide/g de raiz. A porcentagem de índice de controle 

(IC%) foi calculada utilizando a fórmula: 100- (DP de cada tratamento x 100/ DP do 

controle). 

 

4.2.4 Análises estatísticas 

 

Os dados foram analisados estatisticamente buscando atender os pressupostos de 

normalidade. Aqueles que não indicaram distribuição normal ou homogeneidade das 

variâncias foram transformados usando o método de Box & Cox (1964), utilizando o 

software Past (Hammer et al., 2001). Após serem atendidos os pressupostos, procedeu-se à 

análise de variância, e as médias foram submetidas ao teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade, utilizando o software Sisvar 5.6 (Ferreira, 2011). Os gráficos foram criados 

no software Microsoft Excel 2016. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Avaliação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

mortalidade in vitro de juvenis (J2) de Pratylenchus brachyurus e 

Meloidogyne javanica 

 

A metodologia adotada foi eficaz na avaliação de mortalidade de P. brachyurus 

e M. javanica, pois foi possível identificar com precisão os nematoides mortos e vivos em 

microscópio óptico (Figura 4.1). Os nematoides, quando aplicado o NAOH a 1 N claramente 

se curvam ou se retorcem, sendo esse processo bem visível no microscópio, quando avaliado 

imediatamente após a aplicação do hidróxido de sódio. 
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Figura 4.1. Aplicação de NAOH a 1 N em solução com nematoides, metodologia de Chen & Dickson (2000), 

para verificar a mortalidade de Pratylenchus brachiurus. Seta vermelha indicando o nematoide 

vivo apresentando o corpo retorcido ou em movimento. Seta amarela indicando nematoide morto, 

sem movimento. Imagem em aumento de 40x. 

 

O extrato de superfície de L. artemisiifolia foi eficiente, em todas as 

concentrações testadas (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0%), na mortalidade de P. brachyurus no 

estádio J2, após 24 h de exposição, diferindo significativamente da testemunha, pelo teste 

de Tukey (Tabela 4.1). O número de juvenis móveis decresceu com aumento da 

concentração do extrato, sendo que a menor quantidade de J2 móveis foi encontrada na 

concentração de 8,0%, quando a mortalidade foi de 90,55% dos J2 (Figura 4.2). Na menor 

concentração do extrato (0,5%) houve uma mortalidade de 50,27% de J2 (Tabela 4.1), 

27,72% superior à obtida com o controle (água + 100µL de etanol absoluto), que foi de 

22,55%. Esses dados indicam uma regressão positiva (p<0,05) (Figura 4.2). 

 

Tabela 4.1. Mortalidade média in vitro de Juvenis, J2, (MM-J2) de Pratylenchus brachyurus 

e Meloidogyne javanica expostos a diferentes concentrações do extrato de 

superfície em acetato de etila, de Lomatozona artemisiifolia. 

Concentração do extrato (%) 
MM-J2 (%) 

P. brachyurus 

MM-J2 (%) 

M. javanica 

0,0 22,55 e 9,76 c 

0,5 50,27 d 13,01 c 

1,0 57,62 d 27,92 b 

2,0 69,92 c 49,50 a 

4,0 80,09 b 47,07 a 

8,0 90,55 a 48,45 a 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05); 
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Figura 4.2. Efeito da ação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia, nas concentrações 0,0; 0,5; 

1,0; 2,0; 4,0 e 8,0%, sobre a mortalidade in vitro de juvenis J2 de Pratylenchus brachyurus. 

 

Para M. javanica também houve mortalidade em todas as concentrações testadas. 

Porém, a eficiência do extrato de L. artemisiifolia foi menor para esta espécie. Somente a 

dosagem de 0,5% do extrato não diferiu significativamente da testemunha, pelo teste de 

Tukey (Tabela 4.1). A concentração do extrato de 2,0% foi a que apresentou a taxa de 

mortalidade mais alta, 49,50% dos J2. No entanto, a diferença de mortalidade entre esta e as 

concentrações superiores (4,0 e 8,0%) não diferiram estatisticamente (Tabela 4.1). À medida 

que aumentou a concentração do extrato, também aumentou o número de J2 imóveis, 

praticamente se igualando na concentração de 2,0% (Figura 4.3). Embora na menor 

concentração do extrato (0,5%) a mortalidade de J2 tenha sido de 13,01%, ainda foi superior 

à testemunha, com 9,76% (Tabela 4.1). Assim como para P. brachyurus, o efeito do extrato 

de L. artemisiifolia sobre M. javanica indica uma regressão positiva (p<0,05) (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3. Efeito da ação do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia, nas concentrações 0,0; 0,5; 

1,0; 2,0; 4,0 e 8,0%, sobre a mortalidade de juvenis J2 de Meloidogyne javanica. 

 

O aumento da mortalidade de J2 de P. brachyurus e de M. javanica, em função 

do aumento da concentração do extrato de superfície de L. artemisiifolia (Figuras 4.2 e 4.3), 
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provavelmente está relacionado com a produção de metabólitos secundários desta espécie, 

com efeito nematicida, em uma quantidade considerável. Não há na literatura relatos a 

respeito do uso de extrato de L. artemisiifolia no manejo de fitonematoides. Assim, não se 

sabe exatamente quais dos seus metabólitos secundários são responsáveis por esse efeito. 

Contudo, há relatos sobre o uso de outras espécies da família Asteraceae atuando no 

biocontrole desses patógenos, com sucesso.  

Plantas da família Asteraceae têm uma ampla gama de compostos secundários 

que podem ser responsáveis pela ação nematicida/nematostática, agindo sozinhos ou em 

sinergismo (Tsay, 2004). Apesar de se ter um indicativo de quais metabólitos presentes em 

extratos vegetais apresentam efeito nematicida, de uma maneira global, pouco se sabe sobre 

as moléculas atuantes e seus mecanismos de ação no biocontrole de fitonematoides (Rocha 

et al., 2006). Por esse motivo são necessários estudos mais aprofundados a respeito da 

fitoquímica de L. artemisiifolia. 

Borges (2017) estudou o potencial nematicida de extratos aquosos de plantas das 

famílias Fabaceae, Apocynaceae, Anacardiaceae e Asteraceae – provenientes do Cerrado, 

sobre M. javanica, em raízes de alface. As espécies estudadas foram: pau-de-óleo (Copaifera 

langsdroff), pau-pombo (Tapirira guianensis), barbatimão (Stryphnodendron adstringens), 

árvore-de-sabão (Enterelobium gummiferum), candeia (Eremanthus erythropappus) e 

jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa). O autor verificou que os extratos das folhas de 

candeia (Asteraceae) e de jatobá-do-cerrado (Fabaceae) causaram uma mortalidade em 

juvenis (J2) de M. javanica, de 3,5 e 4,3 maiores do que na testemunha. A aplicação da 

mistura de extratos de frutos de barbatimão e folhas de candeia foi a que causou maior 

redução no número de ovos deste nematoide em raízes de alface. 

Lopes (2017) analisou o efeito de extratos metanólicos de cinco espécies de 

plantas nativas do Cerrado goiano: mangaba (Hancornia speciosa), pequi (Caryocar 

brasiliense), barbatimão (Stryphnodendron adstringens), jatobá (Hymenaea stigonocarpa) e 

lobeira (Solanum lycocarpum), na mortalidade in vitro de M. javanica, na concentrações: 

0,0; 12,5; 25,0; 50,0 e 100,0 mg.L-1. A maior taxa de mortalidade (80%) foi alcançada com 

o extrato de barbatimão, na concentração de 100,0 mg.L-1. Segundo o autor, este efeito pode 

ser atribuído a presença de esteroides, fenóis simples, flavonoides, flavanonas, flavanonóis, 

saponinas e taninos, metabólitos secundários conhecidos por apresentar atividade 

antibactericida e nematicida. Muitas dessas substâncias estão presentes em L. artemisiifolia. 

Moreira (2018), caracterizando fitoquimicamente o extrato superficial de L. 
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artemisiifolia em acetato de etila, verificou a presença dos compostos flavonoides, 

alcaloides, cumarinas, saponinas, esteroides, terpenos e derivados antracênicos. Muitos 

desses compostos estão presentes em outras famílias que também apresentam efeito 

nematicida/nematostático. Segundo Chitwood (2002), alguns compostos que apresentam 

propriedades nematicidas são alcaloides, ácidos graxos, isotiocianatos e compostos 

fenólicos. Lorenzi & Matos (2008), verificaram que flavonoides, iridoides, compostos 

fenólicos, esteroides, ácidos orgânicos e alcaloides são compostos potencialmente 

nematicidas.  

Izidoro Júnior et al. (2018) avaliaram a eficiência do extrato aquoso de moringa 

(Moringa oleífera) na mortalidade de P. brachyurus em experimentos in vitro e na 

penetração em soja em casa de vegetação, nas concentrações 0, 5, 10, 15 e 20%. O extrato a 

10% promoveu mortalidade in vitro próxima a 85%, e reduziu em mais de 80% a penetração 

do nematoide em soja, em casa de vegetação. Ferraz et al. (2010) estudaram o extrato da 

moringa, apontando as classes de taninos, flavonoides, cumarinas e alcaloides com efeito 

nematicida, substâncias também presentes no extrato de L. artemisiifolia. 

O resultado inferior da atuação do extrato superficial de L. artemisiifolia sobre 

M. javanica pode ser devido à sua baixa solubilidade em água, provavelmente pela presença 

de substâncias apolares em sua composição. Por esse motivo, o extrato foi previamente 

diluído em etanol. Pode-se inferir que, para essa espécie de nematoides talvez sejam 

necessárias concentrações mais altas do extrato, pois este apresentou uma dissolução 

incompleta e concentração insuficiente para uma ação nematicida eficaz. Todavia, são 

necessários mais estudos para determinar a características de solubilidade deste extrato, bem 

como o efeito de outras dosagens no manejo deste nematoide. 

 

4.3.2 Efeito do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia na 

multiplicação de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne javanica em 

casa de vegetação 

 

O Fator de Reprodução (FR) e a Densidade Populacional (DP) de P. brachyurus 

em raízes de milho diminuíram à medida que a concentração do extrato de L. artemisiifolia 

aumentou, até a concentração de 2,0%. A partir da concentração de 4,0% já houve um 

aumento desses indicadores. Já em M. javanica em raízes de tomate, o FR e a DP foram 
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inversamente proporcionais à concentração do extrato em todas as concentrações. Ambas 

apresentaram uma regressão negativa e significativa (p<0,05) (Figura 4.4). Em nenhuma das 

concentrações houve controle da reprodução dos nematoides, tanto em milho quanto em 

tomate. Ambas culturas se demonstraram suscetíveis aos nematoides (FR >1). Entretanto, 

pode-se observar uma redução na DP de P. brachiurus de 1.914,42 nematoides/g de raiz, na 

concentração de maior controle (2,0%), em relação a DP do tratamento controle, que foi de 

3.518,82 nematoides/g de raiz, uma redução de 54,4% (Figura 4.5). A DP de M. javanica 

também reduziu de 424.000 nematoides/g de raiz para 141.624 nematoides/g de raiz, uma 

redução de 66,59% na concentração de 4,0% (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.4. Fator de Reprodução (FR) de Pratylenchus brachyurus em raízes de milho (A) e de Meloidogyne 

javanica em raízes de tomateiro (B), tratadas com diferentes concentrações (0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 

4,0%) do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia, em acetato de etila, 50 dias após a 

inoculação. 

 

 

Figura 4.5. Densidade Populacional (DP) de Pratylenchus brachyurus em raízes de milho (A) e de 

Meloidogyne javanica em raízes de tomateiro (B), tratadas com diferentes concentrações (0,0; 0,5; 

1,0; 2,0 e 4,0%) do extrato de superfície de Lomatozona artemisiifolia, em acetato de etila, 50 dias 

após a inoculação. 

 

O manejo de nematoides pelo extrato superficial de L. artemisiifolia pode ter 

sido dificultado devido à metodologia de aplicação. Foi realizada somente uma aplicação 
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dos tratamentos diretamente nas raízes das mudas, antes do transplantio, sem mais nenhuma 

aplicação posterior. Isso pode ter dificultado a ação do extrato sobre o nematoide, pois seu 

efeito residual pode ter sido baixo. Gardiano et al. (2009) conseguiram reduzir a população 

de M. javanica em tomates com quatro aplicações no solo, durante 60 dias, com aplicação 

de extrato aquoso (1g de folha seca/10 mL de água) de hortelã (Mentha sp), bardana (Arctium 

lappa) e mamona (Ricinus communis). Mateus et al. (2014) obtiveram um controle de M. 

icognita com extratos aquosos de gervão  (Verbena officinalis) e mulungu (Erythrina 

mulungu), igual ao de nematicidas químicos, quando realizaram 4 aplicações com intervalos 

de 15 dias, de 20 mL dos extratos, na concentração de 100 g.L-1, diretamente no solo, em 

vasos contendo tomateiros, em casa de vegetação. 

Silva et al. (2005) afirmam que o manejo de nematoides via solo exige mais 

aplicações, desde o início do cultivo até a colheita, para que sempre estejam presentes no 

solo compostos nematicidas / nematostáticos, atrasando ou impedindo a penetração do J2 

nas raízes. Isso porque as condições ambientais e a estabilidade de compostos presentes nos 

extratos vegetais podem interferir nos mecanismos de ação destes, ou seja, eles podem ser 

degradados rapidamente no solo. Por este motivo são exigidas várias aplicações para se obter 

uma maior eficiência do produto aplicado. 

Alcântara Neto et al. (2015) estudaram o uso de Tithonia diversifolia (família 

Asteraceae) como alternativa de manejo do nematoide P. brachyurus em quiabeiro. 

Entretanto, a metodologia utilizada foi a incorporação de folhas frescas dessa espécie ao 

solo, ou como cobertura morta, nas dosagens 0, 5, 10, 15 e 20 g.kg-1 de solo, com diferentes 

intervalos de incubação (0, 7, 14 e 21 dias) das folhas no solo, em casa de vegetação. As 

folhas de Tithonia diversifolia usadas como adubo verde, reduziu significativamente a 

população de P. brachyurus, chegando a eliminar o patógeno aos 60 dias após a inoculação, 

na dosagem de 20g.kg-1 de solo, com incubação de 14 e 21 dias. Quando usado como 

cobertura morta, houve uma eliminação completa do patógeno nas dosagens 10, 15 e 20 

g.kg-1 de solo, nas mesmas condições do experimento anterior. Ragasa et al. (2007), atribui 

o potencial nematicida dessa planta à presença de terpenos, metabólito também presente em 

L. artemisiifolia. 

Supõe-se também que não houve altas taxas de controle no experimento in vivo, 

em relação a apresentadas nos experimentos in vitro, devido a interações entre a planta, os 

nematoides, os extratos e os fatores ambientais e antrópicos, tais como tipo de substrato no 

qual está sendo aplicado o extrato, horário e formas de irrigação, altas temperaturas da casa 
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de vegetação, presença de outros microrganismos que possam vir a colonizar o substrato, 

etc. Mendes (2018) observou esses aspectos em seu trabalho, quando avaliou o efeito da 

suspensão micelial do fungo micorrízico orquidoide (FMO) Waitea circinata, em diferentes 

concentrações (5, 10, 15, 20 e 25 g de micélio por litro de água), no Fator de Reprodução 

(FR) e Densidade Populacional (DP) de M. javanica.  

Amora (2010) também afirma em seu estudo sobre o efeito dos óleos essenciais 

de losna (Artemisia absinthium), hortelã-pimenta (Menta pipperita), orégano (Origanum 

vulgare) e tomilho (Thymus vulgaris), no manejo de M. javanica, que é difícil controlar estes 

patogenos presentes no solo devido a complexa interação entre microbiota e estrutura do 

solo que podem interferir na ação dos compostos sobre eles. Pode ocorrer a degradação dos 

compostos pela ação dos microrganismos presentes no solo, ou eles podem ter sido 

adsorvidos às partículas de argila, ou podem volatilizar e até lixiviar em irrigações diárias. 

Analisando as variáveis agronômicas (altura, matéria fresca da parte aérea – 

MFPA, e da raiz – MFR), verificou-se que as concentrações do extrato de L. artemisiifolia 

promoveram um efeito inversamente proporcional em todas elas em relação ao controle, para 

as duas espécies de nematoides avaliadas. Ou seja, à medida que a concentração do extrato 

aumentou, as características agronômicas reduziram, mas sem haver mortalidade de plantas. 

Entretanto, houve diferença significativa (P ≤ 0,05) entre os tratamentos, para todas variáveis 

em análise (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Efeito da combinação de Pratylenchus brachiurus e Meloidogyne javanica e das 

diferentes concentrações (0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0%) do extrato de superfície de 

Lomatozona artemisiifolia, em acetato de etila, sob a altura de plantas, massa 

fresca da parte área (MFPA) e massa fresca da raiz (MFR) de milho e de tomate, 

respectivamente, 50 dias após a inoculação. 

 P. brachyurus - Milho M. javanica – Tomate 

Concentração (%) Altura (cm) MFPA (g) MFR (g) Altura (cm) MFPA (g) MFR (g) 

0,0 25,58 a 6,61 a 8,65 a 33,48 a 3,26 a 1,13 ab 

0,5 22,31 b 6,37 ab 7,04 ab 32,76 ab 2,69 ab 1,51 a 

1,0 22,21 b 5,42 b 8,74 a 30,68 ab 2,30 ab 1,09 ab 

2,0 17,04 c 3,55 c 6,64 ab 29,24 ab 1,75 b 0,89 b 

4,0 15,30 c 3,72 c 6,79 ab 24,71 b 2,35 ab 1,21 ab 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05) 

Estes resultados demonstram que houve uma interação negativa entre a 

concentração do extrato e o desenvolvimento da planta. Entretanto, as plantas não foram 
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avaliadas até sua fase reprodutiva, para verificar se este fator também seria afetado. Há 

necessidade de estudos mais aprofundados sobre a interação e o modo de ação de L. 

artemisiifolia sobre outras espécies. Pode ter acontecido uma toxicidade pelos solventes 

usados nos extratos ou algum efeito alelopático do próprio extrato sobre a planta em que foi 

aplicado (milho ou tomate), devido a metodologia de aplicação (diretamente nas raízes). Não 

há muitos estudos na literatura sobre o uso do extrato de L. artemisiifolia no controle de 

parasitas e seu efeito sobre as plantas. Somente Moreira (2018) estudou o efeito de diferentes 

concentrações (100; 200; 300; 400 e 500 mg.L-1) do extrato superficial em acetato de etila, 

sobre ninfas de 2º instar de Bemisia tabaci, em feijoeiro. A autora verificou que o extrato foi 

eficiente no controle do inseto, e não causou nenhum tipo de alteração nas características 

vegetativas das plantas tratadas em relação a testemunha. Isso reforça a ideia de desenvolver 

novos estudos com outras formas de aplicação do extrato no solo, para o manejo de 

nematoides. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

• Este é o primeiro relato do efeito do extrato superficial de L. artemisiifolia, extraído 

em acetato de etila, com características nematicidas/nematostáticas; 

• Suas diferentes concentrações (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0%) são capazes de promover a 

mortalidade de juvenis de segundo estádio (J2), de P. brachyurus e de M. javanica, 

em experimentos in vitro, e também reduzem a densidade populacional desses 

nematoides em casa de vegetação; 

• O extrato atua de maneira negativa sobre o tomate e o milho, reduzindo a altura de 

plantas, teor de matéria fresca da parte aérea e da raiz, à medida que a sua 

concentração aumentou; 

• O extrato de L. artemisiifolia se mostra promissor no biocontrole de P. brachyurus e 

de M. javanica, porém, estudos posteriores devem ser realizados no intuído de 

identificar quais compostos dessa planta estão atuando neste controle, inclusive se 

há sinergismo. Também deve-se estudar a melhor metodologia de aplicação e 

possíveis efeitos dos seus compostos nas plantas que serão tratadas. 
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