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RESUMO 
 
BERNARDI, Caliandra. Caracterização química e potencial biotecnológico do 
extrato de alcachofra (Cynara scolymus L.) no tratamento de sementes.  2020. 
95 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Dois Vizinhos, 2020. 
 

Pesquisas de novas formas de agentes antimicrobianos vem ganhando maior 

importância nos últimos anos, com destaque a utilização de espécies vegetais como 

forma de controle, em especial, plantas medicinais por apresentarem em sua maioria, 

compostos com capacidade antimicrobiana. Diante disso, e buscando um controle 

alternativo de fungos e bactérias, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial 

químico, antioxidante, antimicrobiano, biológico, bioquímico e fisiológico do extrato de 

alcachofra (Cynara scolymus L.) no tratamento de sementes. A pesquisa foi realizada 

nos Laboratórios de pesquisa dos Campus da UTFPR de Dois Vizinhos e Pato Branco. 

O extrato de alcachofra foi obtido com diferentes tempos e solventes. O potencial 

antioxidante foi avaliado por metodologia de DPPH, ABTS e compostos fenólicos 

totais. O potencial químico do extrato de alcachofra foi avaliado através de análise 

cromatográfica por CG/MS. Para avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos, 

utilizou-se os métodos de Concentração Inibitória Minima (CIM) e spot-test. Como 

potencial biológico, foi aferido a toxicidade do extrato em náuplios de Artemia salina e 

plântulas de Eruca sativa e  a partir da concentração encontrada na técnica de CIM. 

Para avaliação do potencial fisiológico, foi testado o extrato como tratamento de 

sementes de milho (Zea mays) e soja (Glycine max). Os resultados apontaram que o 

extrato de alcachofra apresenta potencial antioxidante, antimicrobiano, não apresenta 

fitotoxicidade elevada e pode ser utilizado principalmente  no tratamento de sementes 

de armazenamento contra fitopatógenos. 

 

Palavras-chave: Antifúngico. Antibacteriano. Antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

BERNARDI, Caliandra. Chemical characterization and potential biotechnological 

of artichoke extract (Cynara scolymus L.) in seed treatment. 2020. 95 f. Thesis 

(Master's Degree in Biotechnology) - Federal University of Technology - Paraná, Dois 

Vizinhos, 2020. 

 

Research on new forms of antimicrobial agents has been gaining more importance in 

recent years, with emphasis on the use of plant species as a means of control, 

especially medicinal plants, as they mostly have compounds with antimicrobial 

capacity. Therefore, and seeking an alternative control of fungi and bacteria, the 

objective of this work was to evaluate the chemical, antioxidant, antimicrobial, 

biological, biochemical and physiological potential of artichoke extract (Cynara 

scolymus L.) in seed treatment. The research was carried out in research laboratories 

at UTFPR campuses in Dois Vizinhos and Pato Branco. The artichoke extract was 

obtained with different times and solvents. The antioxidant potential was assessed 

using the methodology of DPPH, ABTS and Total Phenolic Compounds. The chemical 

potential of the artichoke extract was evaluated through chromatographic analysis by 

CG / MS. To evaluate the antimicrobial activity of the extracts, the Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) and spot-test methods were used. As biological potential, the 

toxicity of the extract was assessed in nausea of Artemia salina and Eruca sativa 

seedlings and from the concentration found in the MIC technique. To evaluate the 

physiological potential, the extract was tested as a treatment for corn seeds (Zea mays) 

and soybeans (Glycine max). The results showed that the artichoke extract has 

antioxidant, antimicrobial potential, does not have high phytotoxicity and can be used 

in the treatment of storage seeds against phytopathogens. 

 

Keywords: Antifungal. Anti-bacterial. Antioxidant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 - Esquema representativo da planta de alcachofra (Cynara scolymus L.)...22 

Figura 2 - Esquema representativo da extração de extratos de alcachofra para 
antioxidantes..............................................................................................................28 

Figura 3 - Esquema representativo de extração de extratos de alcachofra para 
cromatografia gasosa.................................................................................................29 

Figura 4 - Esquema representativo de extração de extratos de alcachofra para 
antimicrobianos..........................................................................................................30 

Figura 5 - Protótipo da Placa de Elisa utilizada para fungos......................................37 

Figura 6 - Protótipo da Placa de Elisa utilizada para bactérias..................................38 

Figura 7 - Protótipo da Placa de Petri para Spot-test.................................................39 

Figura 8 - Material vegetal de Cynara scolymus L. Dois Vizinhos, 2019...................44 

Figura 9 - Extratos de folha de alcachofra com diferentes solventes. Dois Vizinhos, 
2019............................................................................................................................45 

Figura 10 - Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento no papel 
Germitest. Dois Vizinhos, 2019..................................................................................56 

Figura 11-Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento na tampa 
da placa de petri. Dois Vizinhos, 2019......................................................................58 

Figura 12 - Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento de 
sementes. Dois Vizinhos, 2019..................................................................................60  



 

9 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Teor de umidade das folhas de alcachofra (g). Dois Vizinhos, 2018........45 

Tabela 2 - Média geral de antioxidantes nos quatro tempos pelos métodos de CFT, 
ABTS e DPPH de acordo com os solventes Etanol, Metanol e Água. Dois Vizinhos, 
2019............................................................................................................................46 

Tabela 3 - Média dos antioxidantes nos quatro tempos de extração pelo solvente 
água. Dois Vizinhos, 2019..........................................................................................47 

Tabela 4 - Compostos químicos identificado por CG/gMS. Pato Branco, 
2019............................................................................................................................48 

Tabela 5 - Concentração Mínima Inibitória (mg.mL-1) do extrato aquoso de 
alcachofra e antibióticos, frente à bactérias. Dois Vizinhos, 
2019............................................................................................................................52 

Tabela 6 - Concentração Mínima Inibitória (mg.mL-1) do extrato aquoso de 
alcachofra e fungicidas, frente a fungos. Dois Vizinhos, 
2019............................................................................................................................54 

Tabela 7 - Avaliação de plântulas de Rúcula (Eruca sativa) em teste de tratamento 
de sementes com extrato aquoso de alcachofra. Dois Vizinhos, 
2019............................................................................................................................61 

Tabela 8 - Avaliação de parte aérea e radicular de plantulas de milho (Zea mays). 
Dois Vizinhos 2019.....................................................................................................62 

Tabela 9 Avaliação de parte aérea e radicular de plantulas de Soja (Glycine 
max). Dois Vizinhos, 2019......................................................................................... 62 

Tabela 10 Percentual de sementes infectadas com microrganismo no teste de 
sanidade em sementes de milho (Zea mays) tratadas com Fungicida comercial e 
extrato aquoso de alcachofra, com percentagem de sementes infectadas. Dois 
Vizinhos, 2019............................................................................................................64 

Tabela 11 Percentual de sementes infectadas no teste de sanidade em sementes 
de soja (Glycine max) tratadas com Fungicida comercial e extrato aquoso de 
alcachofra, com percentagem de sementes infectadas. Dois Vizinhos, 2019...........65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS 

  

  

B.O.D. Biological Oxygen Demand  
CLSI Clinical & Laboratory Standards Institute 
DV Município Dois Vizinhos 
NCBI National Center for Biotechnology Information 
POLITEC Polo de Tecnologia do Sudoeste 
PR Unidade da Federação - Paraná  
UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

 

  
µmol Micromol  
BDA Batata Dextrose Ágar  
CG/MS Cromatografia Gasosa Com Espectrômetro De Massa 
CIM Concentração Inibitória Mínima 
cm Centímetro  
CM Crescimento Micelial  
DMSO Dimetilsulfóxido 
DNA Ácido Desoxirribonucleico 
EC Emergência em Campo  
g Grama  
GAE Equivalente de Ácido Gálico  
H2O Água  
IVE Índice de Velocidade de Emergência  
IVG Índice de Velocidade de Germinação  
Kg Quilograma  
kHz Quilohertz 
L Litro  
LTDA Limitada 
m Metro 
mg Miligrama  
MH Mueller-Hinton 
min Minuto  
mL Mililitro  
mM Milimolar  
mm Milimetros 
n Número  
nm Nanômetro  
p.a. Para Análise  
PCR Reação em Cadeia de Polimerase 
PG Porcentagem de Germinação  
pH Potencial Hidrogeniônico  
ppm Partes por Milhão 
RAS Regras para Análise de Sementes  
rpm Rotação por Minuto  
sp. Espécie  
UV Ultravioleta  
v Volume    
W Watts 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

LISTA DE SÍMBOLOS  

 
 
® Marca registrada 
™ Trade mark – marca registrada  
% Porcentagem  
º Grau  
√ Raiz quadrada  
µ Micro  
± Mais ou menos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

2 OBJETIVO ............................................................................................................. 17 

2.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................................... 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 17 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 18 

3.1 EXTRATOS VEGETAIS .................................................................................. 18 

3.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS VEGETAIS ............................. 19 

3.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE EXTRATOS VEGETAIS .......................... 19 

3.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS VEGETAIS ......................... 20 

3.5 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DE EXTRATOS VEGETAIS EM SEMENTES ...... 21 

3.6 ALCACHOFRA (Cynara scolymus L.) ............................................................. 22 

3.7 DOENÇAS FITOPATOGÊNICAS .................................................................... 24 

3.8 PATOLOGIA DE SEMENTES ......................................................................... 24 

3.9 CONTROLE ALTERNATIVO DE DOENÇAS .................................................. 25 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 27 

4.1 LOCAL DE EXECUÇÃO .................................................................................. 27 

4.2 EXTRATO DE ALCACHOFRA (Cynara scolymus L.) ..................................... 27 

4.2.1 Obtenção do Material Vegetal ......................................................................... 27 

4.2.2 Umidade da Amostra ....................................................................................... 27 

4.2.3 Obtenção dos Extratos para Teste de Antioxidantes ....................................... 28 

4.2.4 Extração dos Extratos Hidroalcoólicos para Cromatografia Gasosa ............... 29 

4.2.5 Avaliação da Atividade Antimicrobiana dos Extratos de Alcachofra Obtidos ... 29 

4.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS ............................................. 30 

4.3.1 Determinação de Compostos Fenólicos Totais dos Extratos .......................... 30 

4.3.2 Determinação de Potencial Antioxidante pelo Método do Radical DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazila) dos Extratos .......................................................................... 31 

4.3.3 Determinação de Potencial Antioxidante pelo Método do ABTS (ácido 2,2`-

azinobis 3-etilbenzenotiazolina6-sulfônico) dos Extratos .......................................... 31 

4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA ................ 32 

4.5 AVALIAÇÃO, ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS 

EM SEMENTES DE ESPÉCIES FLORESTAIS E AGRONÔMICAS .............. 33 

4.5.1 Avaliação Preliminar de Fitopatógenos ........................................................... 33 

4.5.2 Isolamento de Microrganismos ........................................................................ 33 



 

14 

 

4.5.3 Identificação Molecular dos Microrganismos ................................................... 34 

4.6 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO AQUOSO DE ALCACHOFRA

 ........................................................................................................................ 36 

4. 6.1 Concentração Inibitória Mínima (CIM) ............................................................. 36 

4.6.2 Spot-Test para Determinação de Concentração Minima Fungicida (CMF) e 

Concentração Mínima Bactericida (CMB) ................................................................. 39 

4.7 ATIVIDADE BIOLÓGICA - TOXICIDADE SOBRE Artemia salina e Rúcula 

(Eruca Sativa) ................................................................................................. 40 

4.8 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA EM SEMENTES 

COMERCIAIS ................................................................................................. 41 

4.8.1 Espécies Agronômicas Utilizadas .................................................................... 41 

4.8.2 Tratamento de Sementes ................................................................................ 41 

4.9 TRATAMENTO DE SEMENTES COM AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 

FITOPATÓGENOS ......................................................................................... 43 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................. 43 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 44 

5.1 MATERIAL VEGETAL – Cynara scolymus L. .................................................. 44 

5.1.1 Umidade da Amostra – Cynara scolymus L. ................................................... 44 

5.1.2 Obtenção dos Extratos .................................................................................... 45 

5.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE .......................................................................... 46 

5.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA ....................................................................... 48 

5.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA ...................................................................... 50 

5.4.1 Caracterização da Microbiota em Sementes ................................................... 50 

5.4.2 Seleção de Microrganismos para os Testes Quanto a Atividade Antimicrobiana 

dos Extratos de Alcachofra........................................................................................ 51 

5.4.3 Identificação Molecular dos Microrganismos ................................................... 51 

5.4.4 Testes Antimicrobianos ................................................................................... 52 

5.5 ATIVIDADE BIOLÓGICA - TOXICIDADE SOBRE ARTEMIA SALINA e 

RÚCULA (Eruca Sativa) ................................................................................. 55 

5.6 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA ...................... 62 

5.7 TRATAMENTO DE SEMENTES COM AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 

FITOPATÓGENOS ......................................................................................... 63 

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 67 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 68 

APÊNDICES.............................................................................................................. 84  

 



 

15 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Nas últimas décadas, a pesquisa de novas formas de agentes antimicrobianos 

vem ganhando maior importância, principalmente devido ao  aumento da resistência 

patogênica aos compostos sintéticos tradicionalmente conhecidos. Com isso, 

substâncias naturais  obtidas de espécies nativas brasileiras e que apresentam baixa 

toxicidade e alta atividade antimicrobiana, tem propiciado uma alternativa viável e de 

baixo custo principalmente para comunidades carentes (COSTA et al., 2005). O 

emprego de plantas medicinais tornou-se um método terapêutico/alternativo com 

crescente aceitação da comunidade científica, sobretudo, devido aos resultados de 

estudos científicos que comprovam a sua segurança e eficácia (KINGHORN, 2001). 

Em resposta ao ataque de patógenos, as espécies vegetais produzem 

inúmeras substâncias em sua defesa, dentre as quais incluem os compostos voláteis, 

substâncias que têm demonstrado grande potencial antimicrobiano (COSTA et al., 

2005). Na agricultura, as plantas medicinais tem atraído cada vez mais a atenção dos 

pesquisadores, pois os princípios ativos obtidos destas plantas são importantes fontes 

potenciais de moléculas empregadas na defesa contra fitopatógenos (RODRIGUES 

et al., 2006). A diversidade destas substâncias químicas tem motivado o 

desenvolvimento de pesquisas com extratos vegetais no intuito de investigar suas 

propriedades fungitóxicas (FRANZENER et al., 2003). A ação de fungos sobre as 

plantas pode induzir a produção de fitoalexinas, um tipo de substância que pode ter 

ação fungicida ou ainda fungistática inibindo parte do desenvolvimento micelial e a 

germinação de esporos (SCHWAN-ESTRADA; STANGARLIN; CRUZ, 2000).  

A busca por substâncias com reconhecida atividade antimicrobiana tem 

também despertado interesse do emprego desses compostos com o intuito de 

melhorar a qualidade sanitária das sementes. Devido ao ataque de fitopatógenos, as 

sementes podem sofrer deterioração, lesão e anormalidades nas mudas o que 

consequentemente acaba dificultando as análises de testes de germinação (NETTO; 

FAIAD, 1995). Assim, o tratamento de sementes proporciona uma camada de 

proteção sobre as mesmas, o que dificulta a infestação de patógenos (DHINGRA; 

MUCHOVEJ; CRUZ FILHO, 1980). Em viveiros, a ocorrência de doenças fúngicas é 

comum, uma vez que, esses microrganismos ocorrem em ambientes úmidos e 
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quentes, resultando em várias fontes de contaminação como substratos, 

equipamentos e as próprias sementes (RESENDE; PADUA; TOYOTA, 2008).  

O desenvolvimento de uma consciência comum de preservação do meio 

ambiente e do uso de agentes químicos que não causam danos à saúde humana e 

animal, tem promovido a busca por novos compostos. As plantas medicinais, por já 

serem conhecidas e utilizadas a longo tempo pela população,  podem ser uma 

alternativa na descoberta de compostos ativos úteis empregados no controle 

alternativo de fitopatógenos (VENTUROSO et al., 2011).  
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2 OBJETIVO 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar o potencial químico, antioxidante, antimicrobiano, citotóxico e 

bioprotetor do extrato de alcachofra (Cynara scolymus L.). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Extrair extratos de alcachofra com os solventes metanol, etanol e água nos 

tempos de  15, 30, 45 e 60 minutos; 

• Selecionar o melhor solvente e tempo de extração através da avaliação do 

potencial antioxidante dos extratos utilizando-se os métodos de Compostos Fenólicos 

Totais (CFT), DPPH٠ e ABTS•+; 

• Caracterizar a composição química do extrato  de alcachofra através de 

cromatografia gasosa com a espectrometria de massas e identificar com o auxílio da 

literatura quais compostos químicos com potencial antimicrobianos estão presentes 

nos extratos; 

• Identificar o potencial antimicrobiano do extrato de alcachofra em isolados  

fúngicos e bacterianos, através dos métodos de Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

e  Spot test. 

• Avaliar a toxicidade do extrato em náuplios de Artemia salina e plântulas de 

Rúcula (Eruca sativa) a partir da concentração encontrada na técnica de CIM e em, 

pelo menos, duas concentrações inferiores e superiores; 

• Avaliar a interferência do extrato na capacidade germinativa e vigor de 

sementes e plântulas de soja e milho; 

• Realizar o tratamento de sementes em milho e soja com o extrato de alcachofra 

e avaliar sua eficiência antimicrobiana.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 EXTRATOS VEGETAIS 
 

Extratos vegetais são ricos em compostos com propriedades medicinais, e são 

altamente utilizados na formulação de inúmeros produtos, principalmente aqueles 

associados a  sustentabildade e ecologicamente corretos (FONSECA-SANTOS; 

CORREA; CHORILLI; 2015). Podem ser definidos como compostos obtidos de parte 

de plantas ou ainda de toda planta seca ou fresca através de diferentes métodos de 

extração (HUIE, 2003). 

Os extratos de plantas medicinais são considerados fonte de moléculas 

biologicamente ativas e tem demonstrado resultados promissores para o tratamento 

de várias patologias (BORRELLI; IZZA, 2000). A qualidade do composto obtido é 

condicionado ao método de isolamento e quantificação de um componente, a fim de 

se estabelecer posteriormente uma variação admissível do mesmo, obtendo-se 

diversos lotes com composição qualitativa e quantitativa semelhantes (RIBEIRO, 

2000). 

Dentre as moléculas mais importantes já encontradas em extratos vegetais, 

estão as que apresentam potencial antimicrobiano frente a fungos e bactérias, como 

o eugenol (TSAO; YU, 2000), timol e o linalol (PINTO et al., 2001). Além disso 

encontra-se também moléculas com potencial antioxidantes, antitumorais como a 

catequina (VELURI et al., 2004) e anti-inflamatória como o ácido felúrico (JEONG et 

al., 2000). 

Atualmente existem várias metodologias modernas utilizadas no processo de 

obtenção de extratos vegetais e que apresentam vantagens sobre as convencionais 

(descritas em farmacopeias). Isto garante um papel importante na ampliação do 

conhecimento sobre a composição de plantas (HUIE, 2003). Entre as técnicas mais 

amplamente utilizadas, a extração por ultrassom tem-se demonstrado muito eficaz, 

reduzindo a degradação das amostras, melhorando a eficiência de extração e 

possibilitando a automação do processo com seletividade (SAUCIER, 2013). Esta é 

uma técnica que utiliza energia de ondas sonoras que são transmitidas em uma 

frequência acima de 20 kHz criando uma variação de pressão no líquido e provocando 

uma cavitação no meio (LUQUE-GARCIA; LUQUE DE CASTRO, 2003). 

https://www-sciencedirect.ez48.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0926669017306313#bib0065
https://www-sciencedirect.ez48.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0926669017306313#bib0065
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3.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS VEGETAIS 
 

Antioxidantes são compostos que podem inibir ou retardar a oxidação de 

moléculas evitando o desenvolvimento de reações em cadeia geradas por radicais 

livres (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). A atividade antioxidante de compostos 

fenólicos (presente em plantas e alguns microrganismos), é baseada especialmente 

em virtude de suas propriedades óxido-redutivas, que desempenham papel 

importante na decomposição de peróxido, absorção e neutralização de radicais livres 

ou sequestrando o oxigênio (BRENNA; PAGLIARINI, 2001). 

Dentre as inúmeras funções da ação dos antioxidantes na célula, menciona-se 

a prevenção de danos em proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos (GARBETTA et al., 

2014). Os efeitos positivos dos antioxidantes encontrados em alimentos possibilitiou 

o desenvolvimento de várias pesquisas sobre a presença dessas substâncias em 

alimentos naturais (PESCHEL et al., 2006). No entanto, ainda é escasso uma 

normatização, sobretudo, na determinação da toxicologia de cada extrato vegetal, 

especialmente os popularmente consumidos (ZAMPINI et al., 2008). 

Extratos vegetais são uma fonte importante de antioxidantes, dentre as plantas 

utilizadas na medicina popular que apresentam propriedade antioxidante estão o 

alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia) (ABAD & BEMEJO, 2007; FABRI et al., 

2011), dente de leão (Taraxacum officinale) (MENGHINI et al., 2010), acerola 

(Malphighia glabra L) (SOUZA; CAMPOS; PACKER, 2013) e aroeira (Schinus 

terebenthifolius) (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ; DOS SANTOS, 2004). 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE EXTRATOS VEGETAIS 
 

Atualmente, a cromatografia gasosa é considerada uma das técnicas mais 

amplamente empregadas para descrever a composição química de amostras vegetais 

(SAUCIER, 2013). A utilização desta técnica, permite a separação de gases ou 

substâncias voláteis, baseada na diferente posição da amostra estudada entre as 

fases móvel (gás) e estacionária (liquida ou sólida) (COLLINS BRAGA; BONATO, 

2006). 

Nas análises cromatográficas as amostras são injetadas em uma coluna 

contendo a fase estacionária, e a utilização de temperaturas adequadas no injetor 
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permite a vaporização das substâncias, que de acordo com suas características físico-

químicas, são retidas por tempos específicos e chegam à saída da coluna em 

diferentes tempos. A detecção e quantificação dos componentes é realizada através 

de um detector adequado na saída na coluna (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

Desta forma, a cromatografia gasosa com espectrometria de massa é uma 

ferramenta importante no esclarecimento principalmente dos componentes voláteis 

presentes em produtos naturais, além de verificar mudanças na composição durante 

os processos de degradação em extratos (SAUCIER, 2013). 

A técnica proporcionou inúmeros avanços na área biotecnológica através de 

isolamento de moléculas. Na área cosmética, as substâncias liquênicas  de Evernia 

prunastri (Musgo de encina) são utilizados como fixadores de perfumes (MARTINS, 

2013; JOULAIN; TABACCHI, 2009). Na área ambiental a técnica foi fundamental para 

a caracterização de novas formas de obtenção de biodiesel de sebo bovino (MORAES 

et al., 2011). Na área alimentícia é utilizada na extração de pigmentos de Urucum 

(Bixa orellana L.) (OLIVEIRA, 2005) e na agricultura através de caracterização de 

pesticidas (GALDOS-RIVEROS, et al., 2012). 

 

3.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS VEGETAIS 
 

A avaliação da atividade antimicrobiana de compostos químicos, 

principalmente os testes de sensibilidade, são considerados provas importantes em 

laboratórios de microbiologia, sendo objetos de pesquisas nos últimos anos pois os 

mesmos avaliam a vulnerabilidade de um determinado organismo frente a um agente 

antimicrobiano (JORGENSEN; FERRERO, 1998).  

As pesquisas com novos compostos antimicrobianos tem sido destaque  

recente na comunidade científica, pois após os anos 80 a descoberta de novos 

antimicrobianos diminuiu muito, enquanto a quantidade de microrganismos com 

resistência cresceu de forma imensurável, uma vez que os mesmos vêm 

desenvolvendo novos mecanismos de resistência (FILE JR, 2000).  

Dentre os testes da atividade antimicrobiana, os de sensibilidade são indicados 

para qualquer microrganismo que possua um mecanismo infeccioso, bem como para  

microrganismos que desenvolveram uma resistência à determinado agente 
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antimicrobiano (NCCLS, 2003). A determinação da Concentração Inibitória Mínima é 

um dos testes antimicrobianos mais utilizados. O princípio é baseado na diluição do 

composto teste em placas para determinação da menor concentração capaz de inibir 

o desenvolvimento microbiano, apresentando vantagem de possuir um grande e 

definido detalhamento técnico, fornecendo dados qualitativos e quantitativos (NCCLS, 

1997). 

Outro método utilizado é o de disco-difusão, o qual é um dos testes de 

sensibilidade bastante utilizado em laboratórios de microbiologia clínica afim de medir 

a sensibilidade in vitro de microrganismos à agentes antimicrobianos. É um teste 

realizado em placas de petri contendo um meio de cultura sólido e destinado a 

microrganismos mais comuns, com desenvolvimento rápido (NCCLS, 2003).  

 

3.5 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DE EXTRATOS VEGETAIS EM SEMENTES 
 

 Tecnicamente, a expressão “qualidade de sementes” é referente às 

propriedades fisiológicas, genéticas, físicas e sanitárias das sementes e dos lotes 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). O estudo da qualidade fisiológica de sementes é 

um fator muito importante em uma produção em grande escala, pois a utilização de 

metodologia adequada, determina o desempenho da cultura a campo, diminuindo 

assim riscos e prejuízos (DIAS; MARCOS FILHO, 1996).  

A avaliação de um lote de sementes, requer a utilização de metodologias 

padronizadas, a fim de que seja passível a reprodução dos testes com o mesmo 

material genético em qualquer outro laboratório (PINÃ-RODRIGUES; FIGLIOLIA; 

PEIXOTO, 2004). 

A utilização de testes fisiológicos é fundamental na qualificação dos lotes de 

sementes, garantindo assim a produção de mudas. Desta forma, os testes mais 

utilizados para avaliação fisiológica das sementes são o teste de germinação e o teste 

de vigor (PINÃ-RODRIGUES; FIGLIOLIA; PEIXOTO, 2004). O teste de germinação é 

utilizado para avaliar o potencial germinativo de um lote e sua viabilidade em 

condições favoráveis (OLIVEIRA; DAVIDE; CARVALHO et al., 2008). Já o teste de 

vigor, é definido como uma propriedade que determina seu potencial a fim de obter 

uma emergência uniforme e rápida relacionado ao desenvolvimento de plântulas 
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normais em uma grande faixa de condições ambientais (PINÃ-RODRIGUES; 

FIGLIOLIA; PEIXOTO, 2004). 

A avaliação de envelhecimento acelerado é um método indireto utilizado para 

simular condições de estresse em um lote de sementes, gerando assim, uma alta taxa 

de respiração e consumo de suas reservas, e com isso, acelerando os processos 

metabólicos que ocasionam sua deterioração (PINÃ-RODRIGUES; FIGLIOLIA; 

PEIXOTO, 2004). O comprimento de plântulas e a massa seca, são metodologias 

utilizadas para complementar os outros testes realizados na avaliação da qualidade 

fisiológica de sementes, uma vez que o mesmo determina quais sementes são mais 

vigorosas, e com isso, plântulas com maior crescimento (NAKAGAWA, 1999).  

 

3.6 ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.) 
 

A alcachofra (Cynara scolymus L.) representada na Figura 1, é uma planta 

originária das regiões mediterrâneas do norte da África e atualmente cultivada em todo 

mundo, principalmente em países como Espanha e Itália (FAOSTAT, 2012). Podendo 

atingir um metro de altura, é uma planta perene herbácea, com folhas pinatifadas, 

carnosas e grandes, denteadas e com espinhos. Seu pecíolo é longo e apresenta 1 

cm de espessura, e suas flores são azuis com brácteas grandes e capítulos muito 

grandes (ALONSO, 2004). 

Figura 1 - Esquema representativo da planta de alcachofra (Cynara scolymus L.) 

 

Fonte: Adaptado de Saucier, 2013 
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A espécie é amplamente utilizada na culinária de alguns países, devido seus 

altos níveis de proteínas, fibras alimentares e minerais, sendo seus capítulos florais 

imaturos consumidos na forma fresca, congeladas ou na forma de enlatados (DICKEL; 

RATES; RITTER, 2007; LATTANZIO et al.2009; LUTZ; HENRÍQUEZ; ESCOBAR, 

2011). A utilização na alimentação vem aumentando nos últimos anos devido sua 

comprovação como alimento saudável (MARTINEZ et al, 2017). Na forma medicinal, 

as folhas são as mais utilizadas, sendo processadas e utilizadas em formulações 

farmacêuticas como comprimidos e cápsulas (ZAN et al.2013).  

As folhas de alcachofra contêm ácidos (fenólico, caféico, clorogênico, mono e 

dicafoilquínicos) cianina, polifenóis, flavonóides, óleos voláteis, fitoesteróis, minerais, 

açúcares, insulina e enzimas (catalase, oxidase, peroxidases, cinarase, ascorbinase 

e protease) (LATTANZIO et al.2009; GOUVEIA; CASTILHO, 2012; ALONSO, 2004).  

Há relatos que a espécie possui compostos que apresentam  atividade 

antimicrobiana. Estes compostos são obtidos através de extratos etanólicos, 

clorofórmicos, butanólicos e acetato de etila com utilização da cabeça, talo e folhas 

da planta. Estudos indicaram a atividade antimicrobiana contra as bactérias 

Escherichia coli, Bacilus subtilis, Agrobacterium tumefaciens, Micrococcus luteus, 

Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium, bem como antifúngica em 

Cladosporium cucumerinum, Penicillium oxalicum, Saccharomyces cerevisiae, , 

Aspergillus niger, Mucor mucedo e Saccharomyces carlsbergensis (BOTSARIS; 

ALVES, 2013). 

Pesquisas apontam que a atividade antioxidante da alcachofra ocorre devido 

ao seu alto teor de polifenóis, como os ácidos di-cafeoilquínicos (em especial o ácido 

clorogênico e a cinarina) e a luteína (FALLEH et al., 2008; FALÉ et al., 2013). Assim 

como, evidenciou-se sua eficiência em terapias, porém seus efeitos tóxicos não foram 

investigados (ZAN et al., 2013).  

Os principais constituintes químicos das folhas de alcachofra são relatados na 

literatura como compostos fenólicos, ácidos caféico e clorogênico, cinarina, luteolina, 

escolimoside e o cnarosídeo; e como sesquiterpenos a cinaropicrina e o lupeol, 

relatados como princípios ativos da espécie (NOLDIN et al., 2003). 

 



 

24 

 

3.7 DOENÇAS FITOPATOGÊNICAS  
 

A utilização de produtos fitossanitários sintéticos sem acompanhamento 

técnico e de forma indiscriminada, tem induzido o aparecimento de cada vez maior de 

populações de microrganismos fitopatogênicos resistentes a estes compostos. 

Consequentemente houve um aumento significativo da utilização destes químicos 

como forma de gerenciar a viabilidade econômica da produção e o controle destas 

doenças (SILVA et al., 2008).  

O emprego de sementes sadias, a adoção do uso de fungicidas e a resistência 

do hospedeiro, tem promovido uma redução no impacto de doenças de plantas. Por 

outro lado, a facilidade dos meios de transportes rápidos tem aumentado o risco de 

invasões antrópicas de fitopatógenos. Por consequência, muitas doenças atuais estão 

surgindo como ameaças à agricultura moderna, pois representam riscos em nível 

local, principalmente nas pequenas propriedades localizadas em países em 

desenvolvimento (GAMA et al., 2016).  

Na área florestal, quando as mudas já estão estabelecidas, a certificação é 

realizada com base na análise visual das mesmas em relação ao aparecimento de 

sintomas. Porém, essa análise não garante a aquisição de materiais totalmente livre 

de patógenos.  Embora as mudas possam aparentemente parecer sadias, estas 

quando contaminadas não apresentarão sintomas iniciais (GONZAGA NETO et al., 

2001). 

Diante disso, o conhecimento das formas de sobrevivência dos fitopatógenos 

em condições ambientais é de extrema importância para implantação de medidas 

eficientes de controle de doenças fitopatogênicas (SILVA et al., 2012) Isso é 

importante principalmente na utilização de sementes comerciais visto que a sanidade 

de sementes é fundamental pra atestar a qualidade da produção final, identificando 

anteriormente os patógenos. 

 

3.8 PATOLOGIA DE SEMENTES 
  

Existe uma crescente demanda por sementes de espécies florestais e 

agronômicas para restauração de áreas degradadas, bem como para instalação de 

áreas comerciais. Contudo, ainda observa-se a falta de pesquisas nesta área, desde 
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a identificação, até o armazenamento adequado o que possibilita a queda na produção 

e comercialização de sementes de qualidade (SANTOS et al., 2015).  Outro fator 

importante está relacionado às características físicas das mesmas como tamanho, 

forma, composição química e dormência (MEDEIROS; SANTOS, 2015).  

A semente é considerada como um dos principais meios de disseminação de 

patógenos, os quais podem estar infestando ou infectando as mesmas, dependendo 

da sua localização. As sementes podem ser infestadas durante a colheita, extração, 

processamento até a embalagem final (AGARWAL; SINCLAIR, 1987).  

A péssima qualidade sanitária das sementes contribui diretamente para os 

baixos índices de germinação, reduzindo o número de plantas no estande, 

proporcionando podridões e murchas e resultando assim, no baixo rendimento da 

cultura (RODRIGUES; MENEZES, 2002). Como consequência disso, alguns lotes de 

sementes são eliminados por não conseguirem atingir índices aceitáveis de 

germinação conduzidos em laboratório. Estes fatores, são desencadeados pela 

presença de patógenos contaminantes  sendo necessário o conhecimento dos 

agentes e maiores estudos quanto as consequências desta contaminação (SANTOS 

et al., 2015).  

Apesar de pouco explorada, a contaminação das sementes pode ocorrer 

internamente, reduzindo a germinação, ou tornando-se uma posterior fonte inoculante 

de doenças no campo (CARVALHO; MUCHOVEJ, 1991). Desta forma, os testes de 

sanidade têm o objetivo de verificar a qualidade de sementes, estes, não se 

caracterizando somente em aspectos genéticos ou fisiológicos, mas também em 

aspectos sanitários (GOULART et al., 1997). 

 

3.9 CONTROLE ALTERNATIVO DE DOENÇAS 
 

O uso intensivo de produtos fitossanitários na agricultura, tem ocasionado 

diversos problemas ambientais, tais como o surgimento de patógenos resistentes, 

bem como o surgimento de doenças iatrogênicas (doenças no homem decorrente da 

utilização de produtos fitossanitários). Em contrapartida, a utilização destes produtos 

apresenta características atraentes como o modo simples de aplicação, necessitando 

para isso, pouco entendimento dos processos do agroecossistema. Essa manipulação 



 

26 

 

de forma fácil, ganha interesse na comercialização de insumos que afetam muitas 

espécies, desequilibrando assim, o sistema (BETTIOL, 2008; MORANDI; BETTIOL, 

2009). 

Contudo, o cenário agrícola vem sofrendo alterações, sobretudo quanto a 

preocupação da sociedade com o impacto agrícola no ambiente. As consequências 

destas alterações tem resultado no surgimento de um mercado alimentício com pouca 

utilização de produtos fitossanitários (MORANDI; BETTIOL, 2009). E, são inúmeros 

os estudos com finalidade de identificar formas alternativas de controle de plantas com 

baixo ou nulo impacto ambiental (BORGES et al.2013). 

Dentre as formas alternativas, estão as plantas que sintetizam naturalmente 

substâncias que as protegem do ataque de patógenos, como os óleos essenciais e 

extratos vegetais. Estas substâncias tem sido utilizadas pelo homem como alternativa 

em reduzir a utilização de fungicidas sintéticos, apresentando bons resultados no 

controle de doenças (SHOLBERG; GAUNCE, 1995). Pesquisas realizadas com óleos 

essenciais e extratos brutos vegetais indicam o potencial das mesmas em diversos 

patossistemas, e isto decorre principalmente de sua ação fungitóxica, inibindo o 

crescimento micelial e germinação dos esporos fúngicos (SCHWAN-ESTRADA; 

STANGARLIN; CRUZ, 2003). 

Pesquisas realizadas in vitro são o primeiro passo para identificação do 

potencial de produtos obtidos de plantas medicinais no controle de fitopatógenos 

(SCHWAN-ESTRADA; STANGARLIN; CRUZ, 2003). Os compostos químicos 

presentes nas plantas medicinais, os quais apresentam princípios ativos 

antimicrobianos, as tornam potenciais fontes de moléculas que podem ser utilizadas 

na defesa das plantas contra fitopatógenos (RODRIGUES et al., 2006). Essas 

substâncias fazem parte de distintas classes químicas como os terpenos, flavonoides, 

alcalóides, quinonas, cumarinas entre outros (DI STASI, 1996). Além disso, 

apresentam vantagens como baixo custo, fácil acesso, são menos prejudiciais ao 

meio ambiente e em muitos casos superam os produtos sintéticos em relação a ação 

antimicrobiana (STANGARLIN et al., 1999).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

4.1 LOCAL DE EXECUÇÃO  
 

Os experimentos propostos nesta pesquisa foram conduzidos nos Laboratórios 

de Fitopatologia, Microbiologia, Biologia Molecular, Fisiologia Vegetal e Laboratório 

de Bioprocessos, todos situados no campus Dois Vizinhos da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-DV), bem como o Laboratório Central de 

Análises localizada no prédio do POLITEC da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, campus Pato Branco/PR.   

 

4.2 EXTRATO DE ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.) 
 

4.2.1 Obtenção do Material Vegetal  
 

Folhas de alcachofra (Cynara scolymus L.) foram adquiridas comercialmente 

do Laboratório de Manipulação Camomila Pharmacia Manipulação e Ervanário LTDA, 

localizada na cidade de Dois Vizinhos, Paraná.  As mesmas foram fornecidas pela 

Empresa Santosflora Comércio de Ervas LTDA, localizada no município de Mairiporã, 

São Paulo. 

As folhas utilizadas foram adquiridas secas, não precisando passar por 

processo de secagem antes da produção do extrato. As mesmas foram trituradas em 

liquidificador.  

 

4.2.2 Umidade da Amostra 
 

Para o teste de umidade, aproximadamente 1,0 g da amostra seca foi pesada 

em cadinho previamente seco em estufa, resfriado, e medido a sua massa. O mesmo 

foi colocado novamente na estufa à 105ºC, até a obtenção do peso constante. As 

análises foram realizadas em triplicata. O percentual de umidade da amostra foi obtido 

pela Equação 1 abaixo (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

 

Equação 01: 

%U =  
(Pc + Pa) − Pd

Pa
 x 100 
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Onde,  

%U = Percentual de umidade da amostra  

Pa = Peso de amostra 

Pc = Peso do cadinho 

Pd = Peso do cadinho após estufa  

 

4.2.3 Obtenção dos Extratos para Teste de Antioxidantes  
 

Para a obtenção dos extratos, folhas de alcachofra já trituradas foram 

distribuídas em tubos tipo Falcon de 50 mL de volume na concentração de 1:10 

(amostra-solvente), sendo 2,5 g de amostra e 25 mL de solvente utilizados. Os 

solventes utilizados foram etanol (P.A), metanol (P.A) e água destilada.  

Após preparados, os tubos em triplicata, contendo a amostra e o solvente, 

foram submetidos a extração com equipamento cuba ultrassônica - Cristofoli. Cada 

solvente foi submetido à quatro tempos de extração, sendo 15, 30, 45 e 60 minutos, 

com interrupção a cada 5 minutos para agitação manual do tubo. 

Após a extração, as amostras foram filtradas em papel filtro  marca Quanty® 

(80 g/m²) e armazenadas em tubos de ensaio para realização de teste de 

antioxidantes com o intuito de obter o melhor tempo de extração avaliado pelo melhor 

índice de antioxidantes. Na Figura 2 está apresentado um fluxograma do 

procedimento de extração para obtenção do extrato das folhas de alcachofra. 

 

Figura 2 - Esquema representativo da extração de extratos de alcachofra para antioxidantes 

 

Fonte:  Autoria própria 
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4.2.4 Extração dos Extratos Hidroalcoólicos para Cromatografia Gasosa   
 

Definido o melhor solvente e tempo de extração pela técnica de antioxidantes, 

foram preparados novamente os extratos para realização de análise de cromatografia, 

conforme a extração para testes de antioxidantes, descrito no tópico 4.2.3 acima e 

utilizando as condições pré definidas. 

 Após a extração, as amostras, foram filtradas em papel filtro e posteriormente 

congeladas em placas de petri de 15 cm.  

As amostras congeladas foram liofilizadas em liofilizador JJ Científica-JJ02, 

com o objetivo de remover toda umidade. Após liofilizadas, as mesmas foram 

armazenadas em frascos de vidro de 10 mL e armazenadas em geladeira protegidas 

de umidade e iluminação. Para análise de CG/gMS, as amostras foram preparadas 

em solução de Hexano de 5000 mg.L-1 dos extratos. Na Figura 3, está apresentado 

um fluxograma do procedimento de extração para obtenção do extrato das folhas de 

alcachofra. 

 

Figura 3 - Esquema representativo de extração de extratos de alcachofra para Cromatografia 

gasosa 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

4.2.5 Avaliação da Atividade Antimicrobiana dos Extratos de Alcachofra Obtidos 
 

Após a análise  antioxidante dos extratos obtidos, aqueles que apresentaram 

melhores resultados foram avaliados quanto a atividade antimicrobiana, conforme 

descrito no tópico 5.2.3 acima, utilizando somente água como solvente. 

As amostras foram filtradas em papel filtro,congeladas e liofilizadas conforme 

descrito no tópico 4.2.3  . 
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Após a obtenção do extrato liofilizado, estes foram diluídos em uma 

concentração de 30% de extrato para 70% de água destilada estéril. Após agitadas, 

as amostras foram filtradas em filtro de seringa membrana milipore PES com poro 

0.22µm, para posterior uso nos testes propostos. Na Figura 4, está apresentado um 

fluxograma do procedimento de extração para obtenção do extrato das folhas de 

alcachofra. 

 

Figura 4 - Esquema representativo de extração de extratos de alcachofra para antimicrobianos 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 

4.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS 
 

4.3.1 Determinação de Compostos Fenólicos Totais dos Extratos 
 

A metodologia para quantificar o teor de compostos fenólicos totais foi 

determinada pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, descrito por 

Singleton; Orthofer; Lamuela (1999), utilizando ácido gálico como padrão de 

referência. 

A curva analítica foi construída nas concentrações de 2,5; 5; 10; 25; 50; 75; 100 

e 125 ppm de ácido gálico e os resultados expressos em miligramas de GAE por 

grama de amostra (mg GAE/g). 

Para a realização da análise das amostras, foi transferida uma alíquota de 0,5 

mL de amostra, com diluição de 10 vezes para os extratos que utilizaram como 

solvente metanol, etanol e água, Para o teste foi adicionado em um tubo de ensaio, a 

alíquota da amostra e 2,5 mL de Folin-Ciocalteau diluído em água destilada 1:10. Após 

cinco minutos, foi adicionado 2 mL de Na2CO3 4%. Posteriormente, as amostras foram 

armazenadas por duas horas em temperatura ambiente, sob escuro total. Por fim, 
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foram realizadas as leituras de absorbância em espectrofotômetro Bel Photonics 

Modelo 2000 UV a 740 nanômetros (nm).  

As amostras em branco foram realizadas nas mesmas condições de preparo, 

contendo água destilada no lugar da amostra. Os resultados foram expressos através 

da equação da reta da curva analítica de ácido gálico. Os dados de absorbância e 

concentração da curva de ácido gálico foram plotados e linearizados.  Os resultados 

foram expressos em mg de GAE/g de amostra através da equação de reta y = 0,0224x 

- 0,0082 (R² = 0,9926). 

 

4.3.2 Determinação de Potencial Antioxidante pelo Método do Radical DPPH (2,2-
difenil-1-picrilhidrazila) dos Extratos 
 

A metodologia utilizada para determinação da atividade antioxidante pelo 

método de DPPH foi realizada com base em metodologia proposta por Brand-

Williams; Cuvelier; Berset (1995) com modificações de Mensor et al.(2001).  

A curva analítica foi construída nas concentrações de 10, 20, 40, 60, 80 e 100 

µmol de trolox, expresso em µmol TEAC/g.   

As amostras foram compostas por uma alíquota de 0,5 mL de uma amostra de 

eritorbato de sódio (ES) (antioxidante comercial sintético) a 50 ppm, todos adicionados 

de 3 mL de etanol P.A e 0,3 mL da solução do radical DPPH a 0,5 µmol dissolvidos 

em etanol. As amostras em branco foram compostas por 0,5 mL de trolox, 0,5 mL dos 

extratos e 0,5 mL do ES, com a adição de 3,3 mL de etanol P.A. em todos os tubos 

de ensaio.  

Após 30 minutos de reação, foram realizadas leituras de absorbância em 

espectrofotômetro Bel Photonics Modelo 2000 UV a 517 nm. Os dados de absorbância 

X concentração da curva foram plotados e linearizados. Os resultados foram 

expressos em µmol de TEAC/g de amostra, de acordo com a curva analítica y = -

5,286x + 0,5612 (R² = 0,9721). 

 

4.3.3 Determinação de Potencial Antioxidante pelo Método do ABTS (ácido 2,2`-
azinobis 3-etilbenzenotiazolina6-sulfônico) dos Extratos 
 

A metodologia utilizada foi aquela descrita conforme Re et al.(1999) e Rufino et 

al.(2007). A curva analítica foi construída nas concentrações de 1500, 1000, 500, 100 
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e 50 µMol de trolox e os resultados expressos em µmol de trolox por grama de amostra 

(µmol TEAC/g).  

Uma solução de ABTS 7 mM com persulfato de potássio 140 mMol/L, 

incubados à temperatura de 25 ºC ao abrigo da luz, durante 12-16 h foi produzida para 

realização das análises. As amostras foram compostas de uma alíquota de 30 µL com 

diluição de 10 vezes do extrato original para os extratos que utilizaram como solvente 

metanol, etanol e água. Posteriormente, as amostras foram transferidas para tubos de 

ensaio diferentes, e em todos os tubos foram adicionados 3 mL de solução de ABTS•+ 

7 mMol/L. 

As leituras das absorbâncias foram realizadas após 6 minutos de reação em 

espectrofotômetro Bel Photonics Modelo 2000 UV a 734 nm. A amostra controle foi 

composta por 30 µL de trolox, adicionada de 3 mL de solução de radical ABTS•+. O 

espectrofotômetro foi zerado com etanol P.A.  

Os dados de absorbância X concentração da curva foram plotados e 

linearizados. Os resultados foram expressos em µmol de trolox por grama de amostra 

(µmol TEAC/g) de acordo com a curva analítica y = -9,9261x + 0,7008 (R² = 0,9962). 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA 
 

Após determinação do melhor tempo e solvente obtido, o extrato foi liofilizado 

e preparado em solução de Hexano contendo 1000 mg L-1 dos extratos. A metodologia 

utilizada para análise de CG/gMS, foi baseada em metodologia proposta por Saucier 

(2013). 

O cromatógrafo gasoso utilizado foi o espectrômetro de massa Ion Trap 

VARIAN 210-MS, da Agilent Technologies, com coluna capilar DB5-MS Apolar 30 m 

x 0,25 mm. O gás de arraste utilizado foi o hélio, com um fluxo de 0,91 mL/min. As 

temperaturas do injetor, da interface e da fonte de íons foram mantidas a 300ºC. A 

energia para ionização por impacto eletrônico foi de 70 eV. O modo de análise adotado 

foi o de varredura de espectro total (full scan), com m/z de 40 a 500 Daltons. O volume 

de injeção foi de 1 µL no modo splitless. A temperatura inicial do forno foi de 40ºC com 

taxa de aquecimento de 2°C/min até 300°C, permanecendo nesta temperatura por 20 

min. 
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4.5 AVALIAÇÃO, ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS EM 
SEMENTES DE ESPÉCIES FLORESTAIS E AGRONÔMICAS 
 

4.5.1 Avaliação Preliminar de Fitopatógenos 
 

As sementes de espécies florestais utilizadas na pesquisa foram: Aroeira 

Pimenteira (Schinus terebinthifolius), Capixingui (Croton floribundus), Casca d’anta 

(Rauvolfia sellowii), Guaritá (Astronium graveolens), Ipê amarelo (Tabebuia alba), Ipê-

roxo (Handroanthus heptaphyllus), Jangadeiro (Heliocarpus americanus), Louro-

pardo (Cordia trichotoma), Marmeleiro (Ruprechtia laxiflora), Pata-de-vaca (Bauhinia 

forficata) e Tucaneiro (Citharexylum myrianthum) doadas pelo IAP (Instituto Ambiental 

do Paraná), e as agronômica de milho (Zea mays) e soja (Glycine max) utilizadas 

foram doadas pela empresa Corteva Agroscience LTDA. Assim que as mesmas 

chegaram ao laboratório, foram destinadas ao teste de sanidade a fim de 

levantamento dos microrganismos presentes nas mesmas. 

O teste de sanidade utilizado foi o Blotter Test conforme Manual de Análise 

Sanitária de Sementes (BRASIL, 2009), que consiste na montagem de 16 repetições 

com 25 sementes cada, totalizando 400 sementes. Cada caixa Gerbox® consiste em 

uma repetição com 25 sementes, sendo que as mesmas foram organizadas sob duas 

folhas de papel filtro umedecidas com 7 mL de água esterilizada cada. As sementes 

foram dispostas distanciadas entre 1-2 cm uma das outras no interior da caixa. 

Após montagem, as caixas foram mantidas em câmara do tipo B.O.D.  (SOLAB 

SL 200/334) com temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas por sete e quinze 

dias. As sementes foram avaliadas com auxílio de microscópio estereoscópico, a fim 

de identificação dos patógenos presentes com base na avaliação das suas estruturas 

de desenvolvimento e reprodução. 

 

4.5.2 Isolamento de Microrganismos  
 

Os patógenos de interesse foram previamente identificados pelas 

características morfológicas no teste de sanidade e isolados das mesmas com 

auxílio de alça de platina, onde foi retirado parte da estrutura dos microrganismos 

das sementes e inoculados em meio de cultura sintético vertido em placas de Petri. 
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Para fungos, o meio de cultura foi B.D.A. (Batata, Dextrose e Agar) e para as 

bactérias, meio de cultura M.H. (Mueller-Hinton). Os patógenos foram repicados até 

se obter uma colônia pura dos isolados. Após cada repicagem, os fungos foram 

armazenados em câmara B.O.D. (SOLAB SL 200/334) a 25ºC ± 1ºC com 

fotoperíodo de 12 horas, enquanto as bactérias foram armazenadas em estufa a 

37ºC em regime de 24 horas de escuro.  

 

4.5.3 Identificação Molecular dos Microrganismos  
 

A identificação molecular foi dividida em duas metodologias, uma para fungos 

e outra para bactérias.  

4.5.3.1 Identificação dos fungos por técnicas de biologia molecular  
 

A extração de DNA foi realizada com base no método CTAB (Doyle Doyle, 

1990). As colônias puras dos isolados de interesse foram removidas com o auxílio de 

uma alça de níquel-cromo a fim de obter somente o micélio para extração. O micélio 

foi armazenado em tubos, onde foi adicionado 400µL de tampão de extração (Doyle 

& Doyle) aquecido em banho a 65°C + 2,0µL de β-mercaptoetanol, juntamente. A 

solução foi macerada com auxílio de bastão. Posteriormente, os tubos foram agitados 

em Agitador de tubos Cienlab por 5 segundos. 

Os tubos foram mantidos em banho-maria à 65ºC por 30 minutos, onde após 

esfriamento das amostras, foi adicionado  400 µL de clorofórmio, agitando os tubos 

manualmente por suaves inversões durante 5 min. Posteriormente, a solução foi 

centrifugada á 14000 rpm por 5 minutos, onde após foram retirados 200 µL da parte 

sobrenadante, transferindo o mesmo para outro tubo.  

Foram adicionados 200 µL de isopropanol gelado, e homogeneizando com 

suaves inversões por 1 min, e posteriormente foram incubadas as amostras à -20ºC 

por 30 minutos. Após, as mesmas foram centrifugadas, novamente à 14000 rpm por 

5 minutos com posterior descarte do sobrenadante. 

Sobre o pellet formado, foi adicionado 200 µL de etanol 70% nos tubos, 

centrifugando mais uma vez as amostras à 14000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante 

(etanol) foi novamente descartado, mantendo o tubo de boca para baixo sobre papel 

absorvente para secagem dos tubos por 20 minutos. 



 

35 

 

Por fim, foi adicionado à amostra 100 µL de TE + RNAse em um volume final 

de 40 µL. As amostras foram novamente incubadas à 37ºC por 30 minutos, onde após, 

as amostras prontas foram submetidas à eletroforese para verificação da qualidade 

da extração.  

Finalizada a extração, a quantificação foi realizada através de um 

transiluminador UV com o objetivo de avaliar a presença de DNA genômico em gel de 

agarose 1%. 

Todos os isolados foram submetidos a reação em cadeia da polimerase (PCR) 

amplificando as regiões Internal Transcrible Sequences (ITS1/ITS4), Elongation 

Factor 1-α, EF1-α e Beta Tubulin protein-coding (BT2) do rDNA para que a mesma 

fosse sequenciada.  

O produto purificado da reação de PCR foi quantificado, também em gel de 

agarose 1%, revelado por meio do transiluminador UV, e após foi sequenciado. 

Posteriormente, foram comparadas as sequências com outras do banco de dados 

GenBank através da ferramenta BLAST, que consiste na análise de similaridade entre 

sequências por meio de um percentual (de 95 a 100 %). 

 

4.5.3.2 Identificação de bactérias por técnicas de biologia molecular 
 

A extração de DNA foi realizada com base no protocolo de extração de DNA 

genômico Wizard® para isolar o DNA genômico de bactérias Gram positivas e Gram 

negativas. As colônias bacterianas puras dos isolados de interesse foram raspadas a 

fim de retirar o conteúdo para extração. O material foi armazenado em tubos tipo 

eppendorf, e macerado com nitrogênio líquido. 

Após, as amostras prontas foram submetidas à eletroforese para verificação da 

qualidade da extração. Finalizada a extração, a quantificação foi realizada através de 

um transiluminador UV com o objetivo de avaliar a presença de DNA genômico em 

gel de agarose 1%. Todos os isolados foram submetidos a PCR amplificando as 

regiões 16S do rDNA para que a mesma seja sequenciada.  

O produto purificado da reação de PCR foi quantificado, também em gel de 

agarose 1%, revelado por meio do transiluminador UV, e após foi sequenciado. 

Posteriormente, foram comparadas as sequências com outras do banco de dados 

GenBank através da ferramenta BLAST, que consiste na análise de similaridade entre 

sequências por meio de um percentual (de 95 a 100%). 
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4.6 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO AQUOSO DE ALCACHOFRA 

4. 6.1 Concentração Inibitória Mínima (CIM) 
 

Como base para a realização do teste de CIM, foi utilizada a norma da CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute) identificada como M27-A2 Vol. 22 No. 15 

(Método de Referência para Testes de Diluição em Caldo para Determinação da 

Sensibilidade de Leveduras à Terapia Antifúngica: Norma Aprovada – Segunda 

Edição). Para confecção do teste, os extratos foram preparados na concentração de 

30-70 (30% extrato – 70% água estéril destilada), onde os fungos foram cultivados em 

meio de cultura ágar-batata-dextrose, e aos quinze dias de inoculação, realizou-se um 

preparo contendo uma solução de micélio em água salina estéril (0,85%) e triturado 

em mixer. A solução de micélio foi ajustada a uma concentração de solução-padrão 

da escala de McFarland 0,5, em comprimento de onda de 530 nm em 

Espectrofotômetro Analyser 800M. Após o ajuste da solução fúngica, os mesmos 

foram dispostos em microplacas de Elisa com 96 poços (Figura 5).  

Para montagem do teste, foi adicionado no primeiro poço (coluna 1) de cada 

linha (A, B e C) 200 µL de extrato preparado em meio caldo de cultura. Nos demais 

poços (colunas 2-12), foi adicionado 100 µL de meio de cultura caldo batata-dextrose. 

Após, realizou-se sucessivas diluições, retirando 100 µL de extrato da primeira coluna 

(poço 1) e transferiu-se para o segundo poço, foi homogeneizada a solução e 

novamente retirado 100 µL do segundo poço e transferido para o terceiro. Este 

processo foi repetido até o ultimo poço (12), onde após homogeneizado, foi removido 

100 µL da solução e descartado a mesma. Com as soluções diluídas, foi adicionado 

20 µL de solução fúngica já ajustada anteriormente em cada poço (Colunas 1-12). 

Para cada microrganismo foram realizadas triplicatas. A ordem de montagem das 

placas está detalhada na figura 5. 
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Figura 5 - Protótipo da Placa de Elisa utilizada para fungos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a montagem, as placas foram armazenadas em /câmara do tipo B.O.D. . 

(SOLAB SL 200/334) à 25 °C e fotoperíodo de 12 horas por 72 horas. Posteriormente, 

foi adicionado em todos os poços 20 µL de solução de tetrazólio 1%, o qual indica a 

presença de células vivas. Como controle, foram utilizados dois fungicidas (colunas F 

e G), o extrato puro (coluna E) e o cultivo do microrganismo (coluna H). 

As avaliações foram realizadas de acordo com coloração dos poços, onde a 

cor rosa (formação do composto trifenilformazan) indica atividade respiratória celular 

sugerindo não inibição microbiana. Já a ausência de cor, revela a morte celular.  A 

CIM foi a referente ao poço anterior ao primeiro poço com coloração indicando a 

viabilidade celular do microrganismo 

 Já para bactérias, como base para a realização do teste de CIM, foi 

utilizada a norma da CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) para bactérias, 

identificada como M7-A6 Vol. 23 No. 2, a mesma substitui a Norma M7-A5 Vol. 20 No. 

2 – (Metodologia dos Testes de Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos por Diluição 

para Bactéria de Crescimento Aeróbico: Norma Aprovada - Sexta Edição). 

Para montagem do teste, os extratos foram preparados na concentração de 30-

70 (30% extrato – 70% água estéril destilada). Os microrganismos bacterianos foram 
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cultivados em meio de cultura Mueller Hinton caldo, e 12 horas após inoculação, foi 

preparada uma solução da colônia com água salina estéril (0,85%). A solução foi 

ajustada a uma concentração de solução-padrão da escala de McFarland 0,5, 

equivalente a 1 x 108 UFC/mL, em comprimento de onda de 625nm em 

Espectrofotômetro Analyser 800M. Após o ajuste da solução bacteriana, foram 

preparados os testes em microplacas de Elisa com 96 poços.  

Com as soluções diluídas, foi adicionado 20 µL de solução bacteriana já 

ajustada anteriormente em cada poço (Colunas 1-12). Para cada microrganismo foi 

realizado triplicatas. Para cada microrganismo foi realizado triplicatas. A ordem de 

montagem das placas está detalhada na figura 6. 

 

Figura 6 - Protótipo da Placa de Elisa utilizada para bacterias 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Após a montagem, as placas foram armazenadas em estufa á 37 °C por 24 

horas. Posteriormente, foi adicionado em todos os poços 20 µL de solução de 

tetrazólio, o qual indicará a presença de células vivas. Como controle, foi realizado 

uma linha, somente com a diluição sem o microrganismo, e uma linha com antibiótico.  

As avaliações foram realizadas de acordo com coloração dos poços, onde a 

CIM foi a referente ao poço anterior ao primeiro poço com coloração rosa. 
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4.6.2 Spot-Test para Determinação de Concentração Minima Fungicida (CMF) e 
Concentração Mínima Bactericida (CMB) 
 

Para a realização do spot-test, placas contendo meio de cultura sólido (Mueller-

Hinton para bactérias e B.D.A. para fungos) foram preparadas e secas por cinco dias 

em estufa à 37 °C até que as mesmas estiverem totalmente sem presença de 

umidade, a fim de evitar escorrimento de material da placa.  

Após a preparação do teste de CIM, antes da adição da solução de tetrazólio 

aos poços, 2 µL de solução de seis poços foram adicionadas á placa com uma 

distância de 1cm entre eles, conforme a Figura 7, abaixo. 

 

Figura 7 - Protótipo da Placa de Petri para Spot-test 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Para a marcação dos pontos onde a solução foi adicionada, utilizou-se folha de 

papel milimetrada. A determinação de quais poços foram adicionados ao spot-test,  foi 

por uma observação ao teste de CIM nos poços onde tem a formação de “botons”. 

Após a identificação do primeiro poço (coluna) que apresentou essa formação, foram 

escolhidos dois poços antes e quatro poços depois da formação de botons. Todos 

foram realizados em triplicata.  

A avaliação consistiu no desenvolvimento de microrganismo na alíquota 

adicionada na placa após 24 horas de montagem do teste para bactérias e 48 horas 

para fungos.  
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4.7 ATIVIDADE BIOLÓGICA - TOXICIDADE SOBRE ARTEMIA SALINA E RÚCULA 
(ERUCA SATIVA) 
 

Os ensaios com Artemia salina foram feitos conforme metodologia proposta por 

Garcia et al., (2013). Preparou-se solução de 23 g.L-1 de NaCl em água destilada, com 

pH ajustado entre 8,0 e 9,0 usando NaOH (0,1 mol.L-1). O controle utilizado, 

denominado negativo, foi feito usando somente água salina e um controle positivo 

contendo solução de dicromato de potássio 1,0 g.L-1. Os testes foram realizados em 

triplicata e durante 5 dias. 

 No primeiro dia, a solução salina preparada foi deixada sob aeração por 24 h. 

No segundo dia, os cistos de Artemia salina foram adicionados à solução e deixados 

sob iluminação e aeração constante por mais 24 h. No terceiro dia, após a eclosão 

dos cistos, por meio de feixe de luz, os cistos que eclodiram foram separados e 

deixados 24 h sob iluminação. No quarto dia, com o auxílio de uma pipeta Pasteur, 

foram adicionados 10 náuplios de Artemia salina em tubos de ensaio contendo as 

diluições de 1, 10, 30, 50 e 100% de extrato e estes foram deixados sob iluminação 

por mais 24 h.  

A avaliação foi realizada através da contagem do número de microcrustáceos 

mortos e após, calculada a percentagem de mortalidade. O extrato foi considerado 

ativo se o Brine Shrimp Test (BST) for menor que 1000 ppm.  

Já a metodologia com as plantas de Rúcula foram adaptadas de Sobrero & 

Ronco (2004). Para isso, as amostras foram diluídas com água destilada, os 

percentuais de extrato foram 1, 10, 30, 50 e 100%. Água destilada foi utilizada como 

controle negativo. Vinte sementes de rúcula foram dispostas em cada placa de petri 

de 9cm de diâmetro sob duas folhas de papel filtro umedecido com 7mL das diluições 

preparadas anteriormente.  

O segundo teste foi realizado com um algodão embebido com as 

concentrações, o papel filtro foi umedecido somente com água destilada. O terceiro 

método, o extrato foi depositado em um papel filtro de 1cm² aderido na tampa de cada 

placa de Petri com as concentrações, a fim de verificar se o potencial antimicrobiano 

era proveniente de compostos voláteis. Para o ultimo teste, as sementes foram 

tratadas em um tubo de ensaio com as concentrações do extrato e posteriormente 
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dispostas nas placas de petri, com o papel filtro somente umedecido com água 

destilada.  

Para todos os testes, o controle foi realizado substituindo o extrato por agua 

destilada, e foram realizados em triplicatas com 20 sementes por placa de Petri.  

As placas foram acondicionadas em B,O.D. á 22ºC por 5 dias e fotoperíodo de 

8 horas. Após a incubação, contou-se o numero de sementes germinadas e mediu-se 

o comprimento de parte aérea e radicular conforme metodologia de Sobrero e Ronco 

(2004). 

 

4.8 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA EM SEMENTES 
COMERCIAIS 
 

4.8.1 Espécies Agronômicas Utilizadas 
 

Para a realização dos testes fisiológicos utilizando o extrato de alcachofra, 

foram usadas as espécies de milho (Zea mays) e soja (Glycine max).  

 

4.8.2 Tratamento de Sementes   
 

As sementes foram amostradas de um lote de acordo com metodologia prevista 

na RAS (BRASIL, 2009), a fim de obter uma amostra representativa.  

O tratamento das sementes foi realizado através de um volume de calda 

equivalente à 500 mL para cada 100 kg de semente. Esse volume foi completado com 

água destilada e três gotas de corante especifico para tratamento de sementes. A 

concentração do extrato/água foi baseada de acordo com concentração obtida nos 

testes antimicrobianos realizados anteriormente.  

O tratamento foi realizado de forma manual, misturando as sementes com a 

calda em um saco plástico para melhor aderência do produto nas mesmas. A 

homogeneização foi realizada até que o tegumento das sementes apresentarem 

coloração uniforme.  
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4.8.2.1 Vigor em campo 
 

O teste de vigor em campo foi realizado com quatro repetições de 50 sementes 

cada, semeadas em sulcos de 100 cm de comprimento, com espaçamento entre 

linhas de 50 cm e profundidade de semeadura de 3 cm em caixa de areia. As 

avaliações foram realizadas diariamente por 8 dias através da contagem de plântulas 

emergidas, ate que a germinação se estabiliza-se. O resultado foi expresso em 

porcentagem (BORIN, 2017; BRASIL, 2009). 

 

4.8.2.2 Porcentagem de germinação das sementes  
 

Para avaliação de porcentagem de germinação, foi realizado quatro repetições 

de  sementes semeadas em caixa de areia. As avaliações foram realizadas de acordo 

com RAS (BRASIL, 2009), e os resultados expressos em porcentagem de plântulas 

normais. Calculou-se após, o percentual de iniição de germinação, conforme equação 

2 (NASCIMENTO, 2017). 

Equação 2. Cálculo do percentual de inibição de germinação. 

IG (%) = [1 – (SGamostra)] × 100/SGcontrole 

Onde, SGamostra - sementes germinadas nas placas nas quais aplicam-se os 

tratamentos; SGcontrole - sementes germinadas onde não foram aplicados os 

tratamentos (branco). 

A velocidade de germinação, calculou-se o índice de velocidade de germinação 

conforme equação 3 (NASCIMENTO, 2017).  

 

Equação 3. Cálculo do índice de velocidade de germinação 

IVG = ∑Ni/ Di 

Onde, Ni: Número de plântulas no dia; Di: Número de dias para a germinação. 
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4.8.2.3 Comprimento de plântula  
 

Após o teste de germinação, as plântulas foram avaliadas de acordo com a 

aferição da parte aérea e raiz primaria das plântulas normais emergidas. Os 

resultados foram expressos em centímetros (BORIN, 2017; BRASIL, 2009). 

 

4.9 TRATAMENTO DE SEMENTES COM AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 
FITOPATÓGENOS 
 

Após os testes antimicrobianos, fitotoxicidade e fisiológicos, realizou-se um 

tratamento de sementes de milho e soja conforme metodologia do ítem 4.8.1.1.  

As sementes após tratadas, foram submetidas ao teste de Blotter test conforme 

Manual de Análise Sanitária de Sementes (BRASIL, 2009), que consiste na montagem 

de 16 repetições com 25 sementes cada, totalizando 400 sementes. Cada caixa 

Gerbox® consiste em uma repetição com 25 sementes, sendo que as mesmas foram 

organizadas sob duas folhas de papel filtro umedecidas com 7 mL de água esterilizada 

cada. As sementes foram dispostas distanciadas entre 1-2 cm uma das outras no 

interior da caixa. 

Após montagem, as caixas foram mantidas em câmara do tipo B.O.D.  (SOLAB 

SL 200/334) com temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas por sete e quinze 

dias. As sementes foram avaliadas com auxílio de microscópio estereoscópico, a fim 

de identificação do patógenos presentes com base na avaliação das suas estruturas 

de desenvolvimento e reprodução. 

 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

Os dados obtidos foram analisados pelo software Rbio (BHERING, 2017). Para 

análise de antioxidantes e fisiológicos, utilizou-se teste de Skott-Knott. As análises de 

fitotoxicidade foram submetidas á teste de Duncan e  regressão linear. O teste de 

sanidade de sementes foi submetido á análise de Kruskall-Wallis, por não se tratarem 

de dados paramétricos. Todas as análises foram avaliadas perante os pressupostos 

do teste estatístico ANOVA, considerando o valor de p>005 antes de escolha do teste. 
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5 RESULTADOS  
 

5.1 MATERIAL VEGETAL – CYNARA SCOLYMUS L. 
 

O extrato aquoso de C. scoluymus foi obtido a partir de folhas secas (Figura 8) 

com a completa homogeneização do material em um liquidificador comercial, 

resultando em um líquido cinza-esverdeado que foi utilizado nos experimentos 

posteriores.   

 

Figura 8 - Material vegetal de Cynara scolymus L. A. material vegetal comercial. B. Material 

vegetal moído 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

5.1.1 Umidade da Amostra – Cynara scolymus L. 
 

A determinação do teor de umidade presente nas folhas de alcachofra foi 

realizada em triplicata, a fim de utilização em metodologia de antioxidantes. Os 

resultados expressos em gramas estão apresentados na tabela 1.  

 

 

 

A B 
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Tabela 1 - Teor de umidade das folhas de alcachofra (g). Dois Vizinhos, 2018. 

Tempo de amostragem Amostras + cadinho (g) 

0 hora 258.710 a* 

1 hora 257.540 a 

2 horas 257.485 a 

3 horas 254.107 a 

4 horas 257.617 a 

5 horas 257.389 a 

6 horas 257.417 a 

7 horas 257.385 a 

CV (%) 4,81% 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Duncan.  

Fonte: Autoria própria.  

 

5.1.2 Obtenção dos Extratos  
 

Os extratos obtidos com os diferentes solventes e tempo de extração, estão 

apresentados na figura 9 abaixo, onde para cada solvente, os tempos de extração (15, 

30, 45 e 60 min) estão na ordem da esquerda para direita. Visualmente observa-se 

que o solvente água obteve uma coloração mais escura quando comparado com os 

solventes metanol e etanol.  

Figura 9 - Extratos de folha de alcachofra com diferentes solventes. A: Água; B: Etanol; C: 

Metanol. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A B 

C 
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 5.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 
 

Os resultados de compostos fenólicos totais estão apresentados na tabela 2 

abaixo. Os resultados estão expressos em mg de GAE por grama de amostra para 

CFT, e μmol TEAC g-1 para ABTS e DPPH. A atividade antioxidante foi utilizada como 

parâmetro na seleção do melhor solvente e tempo de extração para este trabalho. Os 

resultados abaixo apresentam a unificação dos quatro tempos em relação a cada 

solvente utilizado para determinação de melhor solvente entre os três. 

Tabela 2 - Média geral de antioxidantes nos quatro tempos pelos métodos de CFT, ABTS e DPPH 
de acordo com os solventes Etanol, Metanol e Água. Dois Vizinhos, 2019. 

Solvente 

Antioxidantes 

CFT 
(mg GAE g-1) 

ABTS 
(μmol TEAC g-1) 

DPPH 
(μmol TEAC g-1 

Etanol *1.468531 c 19.53146 c 3.677205 c 

Metanol 2.504573 b 22.56447 b 6.587931 b 

Água 4.579826 a 49.48721 a 8.744564 a 

CV 16.27% 10.66% 18.18% 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Scott-Knott.  

Fonte: Autoria própria 

  

Os dados demonstram que dentre os solventes utilizados, a água foi a que 

apresentou maior quantidade de antioxidantes nos três métodos testados. Para 

Compostos Fenólicos Totais e ABTS a extração com água foi superior à 45% e 55%, 

respectivamente, em relação aos demais solventes, enquanto que para o método de 

DPPH foi de 24% maior, o que condiz que o solvente água foi mais eficaz na extração 

de compostos fenólicos do que etanol e metanol, por apresentar maiores médias de 

extração.  

 O resultado ressalta a importância da utilização de solventes menos nocivos e 

que possuem um melhor rendimento na extração de polifenóis, uma vez que se tem 

uma preocupação com relação aos efeitos tóxicos e sua aplicação na indústria 

farmacêutica (AGARWAL et al., 2012). 

Bergamaschi (2010) obteve teor de compostos fenólicos totais pelo método de 

CFT superior em extrato aquoso (1,88 mg GAE/mL de extrato) de alcachofra, em 

relação ao extrato etanolico (1,03 mg AG/mL de extrato), corroborando com os dados 
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obtidos nesse trabalho. Claus (2013) encontrou valores próximos de compostos 

fenólicos totais para os solventes etanol e água (3,07 e 2,80 mg GAE/g), enquanto 

que o solvente metanol obteve maior teor (7,06 mg GAE/g) quando comparado com 

os outros solventes. Para DPPH, o solvente metanol também foi superior ao aquoso 

e etanolico, porém, com uma diferença baixa entre eles, sendo 1,55, 1,38 e 1,29 (nmol 

TEAC/g) respectivamente. Cazarin et al.(2014) explicam que essa diferença entre 

quantidades de compostos se deve as características químicas dos compostos 

extraídos, que possuem interação diferente com cada solvente utilizado 

 Para ABTS, Biel (2019) também obteve resultados positivos neste método para 

o extrato de alcachofra, com 1060.8 µMTEAC/g. Essa diferença entre extrações e 

solventes, ocorre por vários fatores tais como temperatura, sazonalidade, 

disponibilidade hídrica, ataque de patógenos e danos mecânicos que interferem no 

conteúdo de metabólitos secundários de plantas, como os compostos fenólicos 

(GOBBO-NETO, LOPES, et al., 2007).   

 Fatores como o tempo de extração, composição do solvente e tratamento da 

amostra, também possuem interferência significativa na eficácia de uma extração, e 

com isso um aumento ou diminuição de compostos fenólicos (LIYANA-PATHIRANA, 

SHAHIDI, ALASALVAR, 2005).  

 A tabela abaixo apresenta o extrato aquoso de alcachofra nos diferentes 

tempos de extração e métodos avaliados, estes responsáveis pela determinação do 

tempo de extração do extrato deste trabalho.  

Tabela 3 - Média dos antioxidantes nos quatro tempos de extração pelo solvente água. Dois 

Vizinhos, 2019. 

Tempo de extração 

Antioxidantes 

CFT 
(mg GAE g-1) 

ABTS 
(μmol TEAC g-1) 

DPPH 
(μmol TEAC g-1 

15 minutos 5.180738 a 52.11323 a 10.850195 a 
30 minutos 4.448296 a 51.31854 a 8.358410 a 
45 minutos 4.558334 a 46.87054 a 8.504128 a 
60 minutos  4.131936 a 47.64654 a 7.265521 a 

CV 15% 8.21% 15.95% 

Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 

Fonte: Autoria própria 
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 Ao comparar a eficiência dos tempos de extração, utilizando o mesmo solvente, 

foi constatado que não houve diferença estatisticamente significativa no teor de 

antioxidantes.  

O tempo de extração de 15 minutos apresentou resultados para compostos 

fenólicos totais, ABTS e DPPH um pouco acima dos demais tempos,  porém, não 

significativos estatisticamente. Silva et al.(2009) ao avaliarem o potencial antioxidante 

de extrato de cogumelo, constataram que no menor tempo de extração do extrato, o 

mesmo apresentou maior atividade antioxidante em relação ao maior tempo. 

Medina et al.(2011) salientam que extratos de várias espécies vegetais 

apresentam uma ligação entre a atividade antimicrobiana do mesmo e seu potencial 

antioxidante, pois compostos fenólicos podem reagir com a membrana celular 

bacteriana, e com isso inativar enzimas essenciais para o metabolismo das mesmas. 

Com isso e os outros resultados evidenciados, escolheu-se o tempo de extração de 

15 minutos utilizando-se o solvente água do extrato de alcachofra, para realização dos 

testes antimicrobianos.  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 
 

Os compostos químicos identificados por Cromatografia gasosa com 

espectrometria de massas do extrato aquoso de alcachofra estão apresentados na 

tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 - Compostos químicos identificado por CG/gMS. Pato Branco, 2019. 

Tempo de retenção Componente químico Fórmula química 

15,763 Acetamida C2H5NO 
15,856 Ácido hexanóico C6H12O2 
15,872 Ácido Valérico C5H10O2 
16,747 Ácido Fenilacético C8H8O2 
17,949 Ácido Láurico CH₃(CH₂)₁₀COOH 
23,405 Vitamina A C20H30O 
24,265 Ácido Ftálico C6H4(CO2H)2 
27,072 Ácido Erúcico C18H30O2 
27,087 Ácido Aristolóquico C17H11NO7 
34,532 Vitamina E C29H50O2 

38,224 Ácido Malônico C3H4O4 

39,161 Indolizina C8H7N 

42,688 Ácido Tereftálico C8H6O4 

43,499 Docosenamida C22H43NO 

Fonte:  Autoria própria. 
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 Dentre os compostos químicos identificados, algumas substâncias já foram 

descritas na literatura como compostos com atividade antibacteriana ou antifúngica, 

sendo eles indolizina, ácido tereftálico, docosenamida, ácido hexanóico, ácido erúcico, 

ácido láurico e ácido aristolóquico.  

Compostos derivados de Indolizina, foram descritos como antifúngicos e 

antibacterianos (SHARMA; KUMAR, 2014). Alguns destes compostos se 

apresentaram como potentes inibidores da proteína bacteriana tirosina fosfatase, 

essencial para virulência de bactérias patogênicas (DEVINNEY; STEELE-

MORTIMER; FINLAY, 2000). Em estudos com compostos isolados de extratos da 

casca de cajazeira (Spondias monbin), o ácido tereftálico, apresentou atividade 

antibacteriana e antifúngica eficientes contra E. coli, Bacillus subtilis e Aspergillus 

flavus (OSUNTOKUN e CRISTINA, 2019).  

Autores como Pradheesh et al.(2017), relataram a eficiência antibacteriana de 

docosenamida extraída de extrato da planta medicinal Pisonia grandis, contra 

Staphylococcus aureus, assim como, atividade antifúngica contra Aspergillus nigger. 

Reis (2018) também relata a utilização do composto no controle bacteriano de 

Sthaphylococcus epidermidis, Enterobacter aerogenes e Klebsiella pneumoniae.  A 

substância também exerce atividade contra fungos fitopatogênicos como Rhizoctonia 

solani e Alternaria sp. quando produzida por Trichoderma longibrachiatum (ZHANG et 

al., 2018).  

O ácido hexadecenóico foi descrito na literatura como composto extraído de 

plantas com atividade antimicrobiana (KALAIVANI et al., 2012) e antifúngica (YIN et 

al., 2011). O ácido aristolóquico apresentou resultados positivos em estudos com 

Concentração Mínima Inibitória contra Staphylococcus aureus e L. monocytogenes 

(CIM de 256 e 128 μg/mL, respectivamente) (FRANCISCO et al., 2008). 

O ácido erúcico foi efetivo contra as bactérias S. aureus e E. coli, e ainda contra 

os fungos Candida utilis e Penicillium notatum, (BAILEY; DE LUCCA; MOREAU, 

1989). Agoramoorthy et al.(2007) observaram que o ácido láurico, obtido de extratos 

vegetais de Mangue da Índia (Excoecaria agallocha) também exerceu atividade 

antibacteriana contra várias bactérias testadas.  

Os demais componentes químicos, como o ácido malônico, ácido ftálico, ácido 

valérico, acetamida, as vitaminas E e A e o ácido fenil acético não foram relatados 
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ainda como potenciais controladores de microrganismos, porém, há inúmeros relatos 

identificando a presença desses compostos  em extratos vegetais, necessitando de 

maiores estudos.  

O ácido malônico foi identificado por Pereira et al., (2018) em extratos de Feijão 

sagu (Calopogonium mucunoides) e feijão-de-porco (Canavalia ensiformis). O ácido 

Ftálico por sua vez foi identificado em extratos vegetais de palmeiras como o Buriti 

(Mauritia flexuosa) e a Macaúba (Acrocomia aculeata) (OLIVEIRA et al., 2016). O 

ácido valérico ou ácido pentanoico foi identificado em óleo vegetal de buriti (MORAIS 

e GUTJAHR, 2009). 

 O composto acetamida foi relatado também em extratos vegetais de 

Erythroxylum suberosum (OLIVEIRA, 2014). As vitaminas E e A também foram 

identificadas em extratos vegetais de alcachofra (FOTI et al., 1999; ALONSO, 2004).  

 Bento (2013) identificou a presença do ácido fenil acético em extratos vegetais 

de Caroba do Campo (Jacaranda caroba). Este, é uma auxina ativa, um hormônio 

presente principalmente em frutos, e utilizada na produção de penicilina G 

(WIGHTMAN e LIGHTY, 1982).  

 

5.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
 

5.4.1 Caracterização da Microbiota em Sementes  
 

Os microrganismos identificados estão apresentados no quadro abaixo.  

 
Quadro 1 – Microrganismos identificados e seus respectivos hospedeiros. Dois Vizinhos, 2019. 

 
Microrganismo Nome científico Hospedeiro 

Bactéria Pseudomonas sp. Jangadeiro 

Bactéria Kosakonia cowanii Louro pardo 

Bactéria Bacillus aryabhattai Louro pardo 

Bactéria Jeotgalibacillus sp. Guaritá 

Bactéria Bacillus subtilis Jangadeiro 

Bactéria Bacillus cereus Ipê-amarelo 

Bactéria Bacillus megaterium Pata de vaca 

Bactéria NI (11b) Guaritá 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25V975W015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1584793539
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495450722&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25MJHJX014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1231033167
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1387629837
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=14775597&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A241JS1D01R&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_319658773
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495448822&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A23PDX21015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_939460516
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Bactéria NI (2e) Jangadeiro 

Fungo  Alternaria alternata Louro Pardo 

Fungo Sclerotínia sclerotiorum Soja 

Fungo Epicoccum nigrum Jangadeiro 

Fungo Colletotrichum demathium Soja 

Fungo Sclerotium rolfsi Soja 

NI (Não Identificado) 
Fonte: Autoria própria. 
  

5.4.2 Seleção de Microrganismos para os Testes Quanto a Atividade Antimicrobiana 
dos Extratos de Alcachofra 

 

Foram escolhidos nove gêneros fúngicos e nove gêneros bacterianos dos 

microrganismos identificados nos testes de sanidade. Os microrganismos fúngicos 

isolados foram escolhidos de acordo com a importância dos gêneros identificados em 

relação á sua patogenicidade. Da mesma forma, as bactérias selecionadas seguiram 

este critério.  

Os gêneros fúngicos escolhidos foram Colletotrichum demathium, Fusarium 

sp., Rhizoctonia sp., Alternaria alternata, Pestalotia sp., Sclerotium rolfsi, 

Monilinea fructicola, Epicoccum nigrum e Sclerotínia sclerotiorum. Para as bactérias 

foram selecionadas Pseudomonas sp., Kosakonia cowanii, Bacillus aryabhattai, 

Jeotgalibacillus sp., Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus megatherium, NI (11b) 

e NI (2e). 

 

5.4.3 Identificação Molecular dos Microrganismos 
 

Os microrganismos já identificados molecularmente estão apresentados no 

quadro abaixo. 

 
Quadro 2 – Microrganismos identificados molecularmente. Dois Vizinhos, 2019 

Microrganismo Primer Nome científico Hospedeiro 

Bactéria 16S Pseudomonas sp. Jangadeiro 

Bactéria 16S Kosakonia cowanii Louro pardo 

Bactéria 16S Bacillus aryabhattai Louro pardo 

Bactéria 16S Jeotgalibacillus sp. Guaritá 

Bactéria 16S Bacillus subtilis Jangadeiro 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25V975W015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1584793539
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495450722&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25MJHJX014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1231033167
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1387629837
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=14775597&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A241JS1D01R&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_319658773
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Bactéria 16S Bacillus cereus Ipê-amarelo 

Bactéria 16S Bacillus megaterium Pata de vaca 

Bactéria 16S NI (11b) Guaritá 

Bactéria 16S NI (2e) Jangadeiro 

Fungo  ITS1/ITS4 Alternaria alternata Louro Pardo 

Fungo ITS1/ITS4 Sclerotínia sclerotiorum Soja 

Fungo ITS1/ITS4 Epicoccum nigrum Jangadeiro 

Fungo ITS1/ITS4 Colletotrichum demathium Soja 

Fungo ITS1/ITS4 Sclerotium rolfsi Soja 

NI (Não Identificado) 
Fonte: Autoria própria. 
 

5.4.4 Testes Antimicrobianos 
 

As concentrações utilizadas foram: coluna 1 (30 mg/mL), 2 (15 mg/mL), 3 (7,5 

mg/mL), 4 (3,75 mg/mL), 5 (1,87 mg/mL), 6 (0,93 mg/mL), 7 (0,46 mg/mL), 8 (0,23 

mg/mL), 9 (0,11 mg/mL), 10 (0,05mg/mL), 11 (0,02 mg/mL) e 12 (0,01mg/mL). As 

linhas estão apresentadas como: a (repetição 1 do extrato), b (repetição 2 do extrato), 

c (repetição 3 do extrato), d (linha em branco), e (controle de extrato), f (controle 

antibiótico 1), g (controle antibiótico 2) e h (controle bacteriano), como mostra a figura 

no apêndice.  

Os resultados do teste de Concentração Inibitória Mínima e Concentração 

Bactericida Mínima do extrato aquoso de alcachofra, bem como dos dois antibióticos 

testados como controle frente às bactérias está apresentado na tabela 5 abaixo.  

Tabela 5 - Concentração Inibitória Mínima e Concentração Bactericida Mínima (mg.mL-1) do 

extrato aquoso de alcachofra e antibióticos, frente à bactérias avaliadas. Dois Vizinhos, 2019. 

Microrganismo 
Concentração Inibitória Mínima (mg mL-1) CBM (mg mL-1) 

Extrato  Ampicilina Gentamicina Extrato 

Pseudomonas sp.  0,46 <0,01 <0,01 0,93 
Kosakonia cowanii  1,87 0,93 <0,01 >1,87 
Bacillus aryabhattai 0,23 <0,01 <0,01 >0,23 
Jeotgalibacillus sp.  1,87 0,46 <0,01 0,93 
Bacillus subtilis  1,87 0,11 <0,01 >1,87 
Bacillus cereus  0,93 7,5 <0,01 >3,75 
Bacillus megatherium 0,93 1,87 <0,01 >3,75 
NI (11b) 0,46 0,93 <0,01 >0,46 
NI (2e) 3,75 <0,01 <0,01 7,5 

NI (Não Identificado) 
Fonte: Autoria própria. 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495448822&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A23PDX21015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_939460516
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25V975W015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1584793539
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495450722&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25MJHJX014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1231033167
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1387629837
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=14775597&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A241JS1D01R&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_319658773
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495448822&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A23PDX21015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_939460516
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 Os dados demonstram que o extrato de alcachofra apresentou potencial 

antimicrobiano frente a todas as bactérias testadas. A menor concentração que 

exerceu atividade inibidora do crescimento microbiano foi de 0,46 mg mL-1 para as 

bactérias NI (11b) e Pseudomonas sp., enquanto a maior concentração inibitória foi 

de 3,75 mg mL-1 para NI (2e). 

  Para as bactérias Bacillus cereus, Bacillus megatherium e NI (11b), o extrato 

de alcachofra apresentou controle inibitório maior quando comparado ao antibiótico 

ampicilina. Por outro lado, o antibiótico Gentamicina, apresentou resultados melhores 

em todas as cepas testadas, com CIM <0,01. 

 Botsaris e Alves (2007) relataram o potencial antimicrobiano do extrato 

clorofórmico, etanólico, butanólico e de acetato de etila de alcachofra frente a 

Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 

e algumas espécies de candidas, porém não foram realizados experimentos quanto a 

CIM.  Já Amêndola (2018) avaliou o extrato glicólico em diferentes bactérias, 

conseguindo controle somente em Fusobacterium nucleatum (CIM 50mg/mL).  

 Autores como Pereira et al.(2016), analisaram infusão de alcachofra no controle 

de microrganismos, obtendo inibição do crescimento das bactérias Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa (CIM de 125; 31,3 e 500 mg/mL, 

respectivamente).  

 Tresvenzol et al.(2009) avaliaram o extrato aquoso de carobinha (Memora 

nodosa) e obtiveram uma CIM maior de 12,5 mg mL-1 para as bactérias Bacillus 

subtilis e B. cereus, resultados superiores á 85% quando comparados aos obtidos 

com este trabalho de  1,87 e 0,93 mg mL-1 respectivamente.  Guedes et al.(2009) 

avaliou extratos de Petiveria alliacea L. em Bacilus subtilis e Pseudomonas 

aeruginosa, porém obtiveram ausência de inibição dos organismos nas concentrações 

testadas. 

 Os dados de Concentração Mínima Bactericida por Spot test mostraram que o 

extrato aquoso de alcachofra apresentou atividade bactericida em concentrações 

mínimas para apenas três bactérias, Pseudomonas sp., Jeotgalibacillus sp. e NI(2e) 

Nas demais bactérias observou-se que as concentrações avaliadas tiveram efeito 

somente bacteriostático (Ver apêndice) 
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 Resultados semelhantes aos obtidos no trabalho sobre Bacillus subtilis, foi 

obtido com extrato de carqueja (Baccharis trimera), com uma CBM de 1,02 mg mL-1 

(COELHO et al.,2012).  

Os resultados dos testes de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) do extrato aquoso de alcachofra, bem como 

dos dois fungicidas testados como controle frente aos fungos está apresentado na 

Tabela 6 abaixo.  

Tabela 6. Concentração Mínima Inibitória e Concentração Fungicida Mínima (mg mL-1) do extrato 

aquoso de alcachofra e fungicidas, frente a fungos. Dois Vizinhos, 2019. 

Microrganismo 
Concentração Inibitória Mínima (mg mL-1) CFM (mg mL-1) 

Extrato  Fluconazol Cetoconazol Extrato 

Monilínea sp. 1,87 >30 7,5 7,5 
Fusarium sp. 0,11 >30 7,5 0,23 
Rhizoctonia sp. 1,87 30 15 1,87 
Epicoccum nigrum. 0,11 >30 15 0,46 
Alternaria alternata 1,87 >30 30 7,5 
Colletotrichum demathium 1,87 >30 30 7,5 
Pestalotia sp. 0,11 30 30 0,46 
Sclerotium rolfsi 0,11 >30 15 >0,46 
Sclerotínia sclerotiorum 3,75 >30 7,5 15 

Fonte:  Autoria própria. 

 

Os dados demonstram que o extrato de alcachofra apresentou potencial 

antifúngico frente a todos os organismos testados. A menor concentração de inibição 

de crescimento controle foi de 0,11 mg mL-1 para Fusarium sp., Epicoccum nigrum. 

Pestalotia sp. e Sclerotium rolfsi, enquanto que a maior concentração foi de 3,75 mg 

mL-1 para Sclerotinia sclerotiorum.  

 Os dois fungicidas testados apresentaram concentrações inibitórias mínimas 

maiores que o extrato de alcachofra, o que confirma a eficiência do produto testado 

como fungicida.  

Dellavalle et al.(2011) avaliou extratos de plantas medicinais em Alternaria sp. 

e obteve uma CIM com alcachofra de 10 µg mL -1 no controle do fungo. Botsaris e 

Alves (2007) relataram atividade antifúngica de Cladosporium cucumerinum, 

Saccharomyces cerevisiae, Penicillium oxalicum e Aspergillus niger, porém não 

relataram a CIM de controle com extrato de alcachofra. 

 Kasper e colaboradores (2018) ao testarem extrato foliar de nim, conseguiram 

uma CIM de 500 μg.mL-1 para Fusarium oxysporum, concentração mais alta do que a 
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obtida nesse trabalho. Em contrapartida, outro organismo testado foi Sclerotinia 

sclerotiorum, o qual obtiveram uma CIM de 1000μg.mL-1, valor inferior ao obtido com 

extrato de alcachofra (3,75 mg mL-1). 

 Os dados de Concentração Fungicida Mínima do extrato de alcachofra mostram 

que  o extrato de alcachofra apresentou resultados positivos na grande maioria dos 

fungos testados. Pode-se observar que as concentrações que apresentaram efeito 

fungicida variaram entre 0,23 e 15 mg mL-1.  

Kasper e colaboradores (2018) detectaram que o extrato de folhas de nim 

apresenta potencial fungicida para F. oxysporum. (CFM 0,50 mg.mL-1) enquanto para 

S. sclerotiorum sp. o extrato apresentou potencial fungistático nas concentrações 

avaliadas, o que difere do extrato de alcachofra, o qual apresentou potencial fungicida 

nos dois fungos testados (CFM 0,23 mg.mL-1 para Fusarium sp. e 15 mg mL-1 para 

Sclerotínia sclerotiorum), sendo o extrato de alcachofra 54% melhor para controle de 

Fusarium sp., e ótimo para Sclerotínia sclerotiorum  

Quando testados os mesmos organismos com extrato de priprioca, foi obtido 

os valores de CIM de 250 mg mL-1 para F. oxysporum e >1000 mg mL-1 para S. 

sclerotiorum, enquanto a CFM foi de 1000 mg mL-1 para F. oxysporum e potencial 

fungicida para S. sclerotiorum (KASPER et al., 2020). 

Comparativamente com outros trabalhos descritos na literatura, o extrato de 

alcachofra apresenta potencial antimicrobiano e antifúngico, o que demonstra 

potencial do extrato desta planta nessa área, pois em alguns casos apresentou CIM 

menor que aquelas descritas na literatura. Porém, a quantidade de microrganismos já 

testados se restringe às principais bactérias e leveduras de interesse médico-clínico. 

Ainda é vago os trabalhos com espécies fitopatogênicas controlados com extrato de 

alcachofra. 

 

5.5 ATIVIDADE BIOLÓGICA - TOXICIDADE SOBRE ARTEMIA SALINA E RÚCULA 
(ERUCA SATIVA) 
 

Os resultados de toxicidade com a espécie Artemia salina mostraram que a 

mesma não foi capaz de se estabelecer ativa na solução. Após 48 horas de incubação, 

constatou-se que não havia nenhum organismo vivo nos tubos, independente da 
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diluição. Resultados semelhantes á este foram relatados por Palácio et al.(2012), os 

quais ao testarem toxicidade com a espécie em efluente têxtil, e também não 

obtiveram nenhum micro crustáceo vivo após 24 horas de incubação. Os mesmos 

autores obtiveram resultados positivos ao testar o mesmo efluente em sementes de 

Lactuca sativa. Magalhães et al.(2007) salientam que geralmente, extratos com 

toxicidade alta para esta espécie (CL50 < 200 µg/mL), apresentam potencial elevado 

para atividades biológicas como antibacteriana e antifúngica.  

Entretanto, os testes com a espécie rúcula (Eruca sativa), mostraram-se 

satisfatórios e dependeram de modo de contato e concentração utilizada. O primeiro 

teste realizado – papel tratado (Figura 10), mostrou-se tóxico para a espécie, onde 

com exceção da concentração 1%, todas as concentrações testadas houve uma 

inibição do crescimento das plântulas. 

Figura 10. Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento no papel Germitest. 

Dois Vizinhos, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Autoria própria 

As concentrações utilizadas foram: A-Testemunha com água destilada; B-

concentração de 1% de extrato aquoso de alcachofra; C- 10%; D- 30%; E-50% e F – 

concentração de 100% do extrato. 

Podemos observar neste teste que conforme aumenta-se a concentração do 

extrato, ocorre uma diminuição na germinação das sementes até sua mortalidade total 

(Concentrações acima de 30%). Na concentração 10%, ocorreu uma germinação 

A B C 

D E F 
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tardia das sementes, e a sua maioria apresentava-se de forma incompleta, somente 

com a parte radicular, ou somente com a parte aérea. 

Guidotti et al.(2013) esclarecem que os extratos vegetais em sua grande 

maioria apresentam efeitos alelopáticos que interferem auxiliando ou inibindo o cultivo 

de plantas, esse fato é decorrente á diversidade de metabólitos produzidos pelos 

vegetais. Esses aleloquímicos liberados podem afetar a germinação, o crescimento e 

a fisiologia de plantas quando submetidas ao contato com os mesmos (HARUN et al., 

2014), o que explica essa mortalidade das sementes quando em contato direto com o 

extrato aquoso de alcachofra.  

O segundo teste realizado foi o teste de algodão tratado (Gráfico 1), a fim de 

verificação se o extrato apresentava efeitos voláteis que pudessem estar interferindo 

no desenvolvimento e germinação de sementes de Rúcula. 

Gráfico 1. Comprimento de parte aérea e radicular de sementes de rúcula submetidos ao 

tratamento no algodão. Dois Vizinhos, 2019. 

 

Fonte:  Autoria própria 

Os resultados demonstram que conforme ocorre um aumento na concentração 

do produto, há uma diminuição no tamanho das plântulas de rúcula, principalmente 

na parte radicular (R² 0,83). Essa diminuição no tamanho radicular pode afetar o 

crescimento de toda a plântula, pois restringe a absorção de água e nutrientes 

(PEREIRA et al., 2013). 
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Também foi constatado que quanto mais próximo a distância entre o algodão 

tratado e as sementes, maior a inibição da germinação da semente (Dados não 

mostrados). Isso comprova mais uma vez que ao ficarem em contato direto com o 

produto, o mesmo se torna fitotoxico quando ocorre o aumento de concentração. 

Lamhamdi et al.(2011) destacam que essas restrições no crescimento de plântulas 

estão relacionadas aos efeitos fitotoxicos que o produto ocasiona, podendo levar a 

uma inibição da atividade enzimática, e com isso mudanças prejudiciais na fisiologia 

de plântulas. 

O terceiro método foi avaliar o efeito volátil do composto sobre a germinação 

das sementes embebendo um papel filtro com o extrato e aderindo o mesmo sobre a 

tampa da placa. Desta forma, não ocorreu o contato direto do extrato com a semente 

de rúcula. Os resultados estão apresentados na figura abaixo.  

Figura 11. Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento na tampa da placa de 

petri. Dois Vizinhos, 2019. 

 

Fonte:  Autoria própria 

Para este tratamento foram organizados: A-Testemunha com água destilada; 

B-concentração de 1% de extrato aquoso de alcachofra; C- 10%; D- 30%; E-50% e F 

– concentração de 100% do extrato. Pode-se observar que conforme a concentração 

do extrato aumentava, ocorria uma diminuição da quantidade de sementes 

germinadas, ocorrendo inibição total das sementes na concentração de 100%. 

A B C 

D E F 
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 O extrato de alcachofra ocasionou uma diminuição de 43% na parte radicular 

das plântulas de alcachofra, já na primeira concentração, enquanto que a parte aérea 

houve uma diminuição de 27,5% quando comparado com a testemunha. 

 Os dados de parte aérea e radicular estão apresentados na figura abaixo. 

Gráfico 2. Comprimento de parte aérea e radicular de sementes de rúcula submetidos ao 

tratamento na tampa da placa de petri. Dois Vizinhos, 2019. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Pode-se observar que para a variável comprimento de parte aérea (cm) houve 

uma maior relação entre o aumento da concentração e a diminuição do tamanho, essa 

relação pode ser observada pelo coeficiente de determinação de 85%, enquanto que 

para a variável comprimento de parte radicular, essa relação foi de 69%. 

Esse comportamento se assemelha aos métodos anteriores (papel tratado e 

algodão tratado), onde observa-se que quando a semente fica em contato direto com 

o produto de alguma forma, este causa uma fitotoxicidade em concentrações mais 

altas, ocasionando uma diminuição do numero de sementes germinadas, e 

comprimento das partes radiculares e aéreas. 

A fitotoxicidade é considerado um parâmetro complexo, pois é relacionado a 

capacidade de determinada espécie ou substancia provocar efeitos nocivos ao 

organismo com o qual entra em contato (PINTO, 2011). Dentro da fitotoxicidade, as 

variáveis avaliadas tem sido testes bastante realizados em pesquisas, por ser uma 

técnica simples, segura, rápida e reprodutível para avaliação de efeitos que alguns 
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produtos ocasionam em sementes devido suas substancias tóxicas (WANG e 

KETURI, 1990).  

O quarto método avaliado foi o tratamento das sementes submetidas a imersão 

no extrato com posterior remoção do material. As sementes em seguida foram postas 

para germinação em placas contendo água destilada como mostra a figura abaixo. 

Figura 12. Teste de fitotoxicidade em sementes de rúcula com tratamento de sementes. Dois 

Vizinhos, 2019. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 As placas consistem nas concentrações de 0; 1; 10; 30; 50 e 100% 

respectivamente nas letras A-F. Pode-se observar que em todas as placas ocorreram 

desenvolvimento das plântulas, porém, o desenvolvimento não seguiu uma ordem de 

quanto maior a concentração, menor o tamanho das plântulas, sendo esse 

desenvolvimento desordenado. Os dados de crescimento estão apresentados na 

tabela abaixo.  

 

 

 

A B C 

D E F 
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Tabela 7. Avaliação de plântulas de Rúcula (Eruca sativa) em teste de tratamento de sementes 
com extrato aquoso de alcachofra. Dois Vizinhos, 2019. 

Concentração Germinação (%) Parte radicular (cm) Parte aérea (cm) 

0 % 90,00 a* 2.829 a 2.065 a 

1 % 28.30 c 2.628 a 1.425 a 

10 % 34.30 bc 1.042 b 1.344 a 

30 % 58.30 b   1.702 ab 1.605 a 

50 % 78.30 a   1.797 ab 1.573 a 

100 % 83.33 a 2.262 a 1.587 a 

CV % 16.88 % 30.04 % 15.79% 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Duncan.  

Fonte: Autoria própria 

 

 Os dados obtidos mostram que para germinação, o extrato aquoso de 

alcachofra ocasionou uma fitotoxicidade variada nas concentrações, quando 

comparadas com a testemunha, diminuindo a porcentagem de sementes germinadas. 

Esse comportamento pode ser observado, que quanto maior a concentração do 

extrato, maior a quantidade de sementes germinadas.   

 Quando princípios ativos de plantas medicinais apresentam alguma 

propriedade inibitória, a mesma afeta a germinação de sementes de varias espécies, 

essa inibição ocorre de acordo com a concentração de produto aplicada (HRUSKA et 

al., 1982). O efeito destes princípios é menor na germinação de sementes quando 

comparados com o crescimento das mesmas, porem essa variação pode ocorrer de 

espécie para espécie (FERREIRA e AQUILA, 2000).   

 Quanto ao tamanho de parte aérea, as plântulas de rúcula tiveram um 

crescimento desordenado, as concentrações de 10, 30, 50 e 100% obtivem um 

comportamento crescente também, quanto maior a concentração, maior o tamanho 

da parte aérea. Porem, a concentração 1%, não teve muita diferença com a 

testemunha.   

 A parte radicular por sua vez, não obteve diferença estatística com a 

testemunha, e todas as concentrações possuíram médias de crescimento muito 

próximas, com exceção da testemunha.  Esse comportamento para Borella e Pastorini 

(2011) pode ser associado á concentrações mais baixas, uma vez que quanto maior 

a concentração ocorre um efeito fitotoxicos capaz de reduzir o comprimento das 

plântulas. 
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5.6 ATIVIDADE FISIOLÓGICA DO EXTRATO DE ALCACHOFRA  
 

Testou-se o extrato de alcachofra no desenvolvimento de plantulas de milho e 

soja, sob tratamento de sementes. A primeira espécie avaliada foi o milho (Zea mays), 

os dados de avaliação da espécie estão apresentadas na Tabela 8 abaixo.  

Tabela 8. Avaliação de parte aérea e radicular de plantulas de milho. Dois Vizinhos, 2019. 

Tratamento Nº sementes germinadas IG % IVG% Parte aérea 
Parte 

radicular 

Testemunha 97,5 a* 100 a 32,50 a 15.31 a 28.86 a 

TS – Fungicida  95 b 97,26 b 31,77 b 14.87 a 24.10 b 

TS – Extrato  92 c 94,01 c 30,72 c 13.77 a 26.61 a 

CV (%)  0,84% 0,85% 0,84% 5,56% 4,68% 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Skott-Knott. IG: Índice de germinação, IVG: Índice de Velocidade de 
Germinação.  
Fonte: Autoria própria 
 

 Os dados mostraram que os tratamentos se diferenciaram estatisticamente da 

testemunha, onde os dois tiveram uma redução no numero de sementes germinadas. 

O extrato de alcachofra apresentou potencial fitotóxico, com uma redução média de 

11 plantas em relação á testemunha e 6 plantas em relação ao fungicida comercial. 

 Em relação á parte aérea, os três tratamentos não apresentaram-se diferente 

estatisticamente, obtendo-se médias de crescimento proximas á testemunha. Dentre 

os tratamentos, o fungicida camercial apresentou-se melhor em relação ao extrato, 

com uma média de 1cm maior de parte aérea.  

 Para a parte radicular, o tratamento com extrato apresentou-se estatisticamente 

igual a testemunha, com uma diferença de 2cm de tamanho menor, por outro lado, o 

tratamento de sementes com fungicida comercial apresentou-se diferente dos outros 

dois tratamentos, com uma redução de 4,7cm em relação á testemunha. 

 Para o teste com a espécie soja (Glycine max), os dados das avaliações estão 

apresentados na Tabela 9 abaixo.  

Tabela 9. Avaliação de parte aérea e radicular de plantulas de Soja. Dois Vizinhos, 2019. 

Tratamento Sementes  
germinadas (%) 

IG(%) IVG (%) Parte aérea Parte radicular 

Testemunha 95 a 99,30 a 31,77 a 20,05 b* 12,82 a 
TS – Fungicida  94,5 a 98,77 a 31,61 a 21,43 b 13,31 a 
TS – Extrato  96 a 100,17 a 32,05 a 25,97 a 15,77 a 
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(continuação tabela 9) 

Cv(%) 1% 1,01 % 1% 3,57% 10.58% 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Skott-Knott. IG: Índice de germinação, IVG: Índice de Velocidade de 
Germinação.  
Fonte: Autoria própria 
 

Os dados mostraram que os três tratamentos não apresentaram diferença 

estatística para número de sementes germinadas. Dentre os tratamentos, o extrato 

apresentou um aumento de duas plantas em relação a testemunha, evidenciando um 

efeito indutor na germinação, enquanto que para o tratamento com fungicida 

comercial, o mesmo apresentou-se abaixo dos demais.  

Resultados semelhantes foram descritos por Yuyama & Henning (1999), onde 

os quais em experimento com sementes de soja tratadas e não tratadas com 

fungicidas, não encontraram diferença estatística entre eles perante a teste de 

emergência em areia.  

Silva e Aquila (2006) destacam que normalmente, os testes de germinação com 

extratos vegetais apresentam menos resposta quando comparados a testes em que 

se avalia o desenvolvimento da plantula por meio do comprimento de raiz e parte 

aérea. 

Neste sentido, para a parte aérea, a testemunha (20,05 cm) e o tratamento com 

fungicida (21,43 cm) não se diferenciaram-se estatisticamente entre si. O tratamento 

com extrato, mostou-se mais eficiente, aumentando cerca de 6 cm de parte aérea em 

relação a testemunha. 

A parte radicular apesar do extrato tambem apresentar melhor média e uma 

diferença de 3  cm de tamanho em relação á testemunha, o mesmo não se mostrou 

diferente estatisticamente dos demais tratamentos. 

 

5.7 TRATAMENTO DE SEMENTES COM AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 
FITOPATÓGENOS 

 

Os resultados obtidos com o tratamento de sementes de milho, comparado a 

um fungicida comercial e o extrato aquoso de alcachofra estão apresentados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Percentual de sementes infectadas com microrganismo no teste de sanidade em 
sementes de milho (Zea mays) tratadas com Fungicida comercial e extrato aquoso de alcachofra, 
com percentagem de sementes infectadas. Dois Vizinhos, 2019. 

Fitopatógenos Testemunha TS – Fungicida TS – Extrato 

Fusarium sp. *43.5 a 7 b 13 b 

Aspergillus sp. 6 a 0.5 b 1.5 b 

Penicillium sp. 10.5 a 2 b 2.5 b 

Rhizoctonia sp. 0.5 a - 0.5 a 

*Médias com letras diferentes na mesma linha diferem significativamente ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. TS: Tratamento de sementes.  
Fonte: Autoria própria  

 

 Os patógenos encontrados nos testes de sanidade foram os fungos Fusarium 

sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., Rhizoctonia sp.. Destes, os gêneros Cladosporium 

sp. e Rhizoctonia sp. não apresentaram incidência no tratamento com fungicida 

comercial, os demais microrganismos foram identificados em todos os testes.  

 Microrganismos como Fusarium sp. e Penicillium sp. e Aspergillus sp. são 

microrganismos que são transportados pelas sementes, ocasionando maiores 

problemas posteriormente quando não controlados (GOULART, 1993). 

O gênero com maior incidência nas sementes de milho foi Fusarium sp., 

seguido de Penicillium sp. e Trichoderma sp..  A testemunha apresentou os maiores 

índices de incidência dos patógenos Fusarium sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp., 

Penicillium sp., enquanto os gêneros Cladosporium sp. e Rhizoctonia sp. 

apresentaram a mesma média de incidência entre a testemunha e o tratamento com 

o extrato aquoso de alcachofra. Destes, o gênero Fusarium sp. é responsável pela 

podridão de fusarium na espiga, a qual reduz a produção de grãos, diminuindo seu 

peso e tamanho, bem como, podridão radicular e de colmo e morte de plântulas de 

milho (GABRIEL et al., 2018; MULKVOLD, 2003). 

 O tratamento com fungicida comercial, obteve os melhores resultados de 

controle de microrganismos quando comparado com o outro tratamento – extrato de 

alcachofra, porém, os dois reduziram de forma significativa os patógenos presentes 

nas mesmas. Machado (2000) salientam que o tratamento de sementes na agricultura 

moderna é considerado uma das medidas mais recomendadas, neste sentido, 

medidas mais naturais são de extrema importância por evitar problemas de poluição 

ambiental. 
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 Celoto et al.(2008) destacam que a utilização de extratos vegetais como 

controle de microrganismos em sementes, influenciam diretamente na incidência de 

patógenos, bem como induzem resistência nas mesmas, sendo uma boa opção 

utilizados no manejo alternativo de doenças.  

 Os resultados com o controle de patógenos em sementes de soja está 

apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 11. Percentual de sementes infectadas no teste de sanidade em sementes de soja 
(Glycine max) tratadas com Fungicida comercial e extrato aquoso de alcachofra, com 
percentagem de sementes infectadas. Dois Vizinhos, 2019. 

Fitopatógenos Testemunha TS – Fungicida TS – Extrato 

Fusarium sp. *29 a 3 b 9 b 

Aspergillus sp. 5.5 a - 9.5 a 

Penicillium sp. 25.5 a 27 a 24 a 

Rhizoctonia sp. 1 a - - 

*Médias com letras diferentes na mesma linha diferem significativamente ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis.TS: Tratamento de sementes.  
Fonte: Autoria própria 

  

Os gêneros que apresentaram incidência nas sementes de soja foram, 

Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., Cladosporium sp., Rhizoctonia sp.. 

Destes, os gêneros Aspergillus sp. e Rhizoctonia sp. não foram identificados no 

tratamento de sementes com fungicida comercial. O gênero Rhizoctonia sp. foi 

identificado somente na testemunha, sendo controlados nos demais tratamentos. 

 Rocha et al.(2014) ressaltam que os patógenos que se desenvolvem em 

sementes de soja ocasionam danos aos grãos, interferindo assim nos processos 

fisiológicos essenciais de sementes como danos em tecidos, sistema radicular e 

vascular. 

 O gênero que mais teve incidência no teste foi Fusarium sp., seguido de 

Penicillium sp. e Trichoderma sp.. O gênero Rhizoctonia sp. foi o com menor índice 

(1%) de sementes contaminadas. 

 Devido a alta incidência de fitopatógenos em sementes, o tratamento químico 

é o mais indicado nos últimos anos para o controle de fitopatógenos no tratamento de 

sementes (CONCEIÇÃO et al., 2014). Porem a utilização indiscriminada destes 

agroquímicos, traz a procura e utilização de produtos naturais como extratos vegetais 

(COPPO et al., 2017). 
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 Neste sentido, o tratamento com fungicida comercial apresentou maior 

eficiência no controle de fitopatógenos quando comparado com o extrato de 

alcachofra, porém não se diferenciando estatisticamente do mesmo, com excessão 

do gênero Trichoderma sp., enaltecendo que o extrato vegetal de alcachofra pode ser 

utilizado no tratamento de sementes para controle de patógenos, por apresentar bons 

resultados. 
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6 CONCLUSÕES  
 

O extrato aquoso de alcachofra apresenta bons resultados de atividades 

antioxidantes nos métodos avaliados. O solvente água apresentou maior extração de 

compostos antioxidantes em relação aos demais solventes utilizados. Dentre os 

tempos testados, não houve diferença considerável entre os mesmos. 

A caracterização química do extrato aquoso de alcachofra demonstrou que o 

mesmo apresenta compostos químicos com atividade antimicrobiana revelados por 

análise química de CG/MS, conforme literatura já descrita, comprovando com isso, 

seu efeito inibidor/biocida quando avaliado in vitro no controle de fungos e bactérias. 

O extrato aquoso de alcachofra apresentou toxicidade letal para nauplios de 

Artemia salina, porém apresentou toxicidade leve na concentração desejada em 

sementes de Rúcula, diferindo do tratamento em condições de volatilidade daquela 

onde as sementes são submetidas á contato direto com o mesmo. 

Não houve diferenças significativas, entre a testemunha e o controle químico 

quanto a percentagem de germinação e o tamanho de plântulas em sementes de 

milho. Já para soja, o mesmo induziu o crescimento das mesmas, resultando em 

plântulas maiores. 

Nas sementes de milho e soja, o extrato aquoso de alcachofra, apresentou 

redução na incidência de patógenos de importância agronômica quando comparadas 

com a testemunha. 

O extrato aquoso de alcachofra pode ser uma boa alternativa para o controle 

de fitopatógenos em sementes, principalmente aquelas de armazenamento, além de  

reduzir a germinação das mesmas torna-se menos prejudicial ao homem e ao meio 

ambiente por ser de origem natural.  
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APENDICE A -  Concentração minima Inibitória 
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As concentrações utilizadas foram: coluna 1 (30 mg/mL), 2 (15 mg/mL), 3 (7,5 

mg/mL), 4 (3,75 mg/mL), 5 (1,87 mg/mL), 6 (0,93 mg/mL), 7 (0,46 mg/mL), 8 (0,23 

mg/mL), 9 (0,11 mg/mL), 10 (0,05mg/mL), 11 (0,02 mg/mL) e 12 (0,01mg/mL). As 

linhas estão apresentadas como: a (repetição 1 do extrato), b (repetição 2 do extrato), 

c (repetição 3 do extrato), d (linha em branco), e (controle de extrato), f (controle 

antibiótico 1), g (controle antibiótico 2) e h (controle bacteriano). 

 

Figura A1 Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na presença 

da bactéria Pseudomonas sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A2- Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Jeotgalibacillus sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 

Figura A3 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Bacillus aryabattai. 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A4 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Bacillus cereus 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 

 

 

Figura A5 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Bacillus megatherium 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A6 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria NI(2e) 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 

Figura A7 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Kosakonia cowanii 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495450722&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25MJHJX014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1231033167
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Figura A8 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria Bacillus subtilis 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Figura A9 - Concentração Inibitória Mínima do extrato de alcachofra na 

presença da bactéria NI (11b) 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A10 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Monilínia sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Figura A11 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Fusarium sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A13– Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Rhizoctonia sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Figura A14 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Epicoccum sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 



 

89 

 

Figura A15– Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Alternaria alternata 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

 

Figura A16 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Colletotrichum dematium 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A17 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Pestalotia sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 

 

Figura A19 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Sclerotium rolfsi 

 

Fonte:  Autoria própria 
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Figura A20 – Concentração Mínima Inibitória do extrato de alcachofra na presença do 

fungo Sclerotinia sclerotiorum 

 

Fonte:  Autoria própria 
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APENDICE B. Spot-test 
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As linhas estão distribuídas da seguinte forma: 1 (controle da bactéria), 2 

(repetição 01), 3 (repetição 02) e 4 (repetição 03). As colunas estão distribuídas na 

seguinte forma: 1 (duas concentrações maior da CIM), 2 (uma concentração maior da 

CIM), 3 (concentração mínima inibitória), 4 (uma concentração menor da CIM), 5 (duas 

concentrações menor da CIM). 

Os pontos nas colunas 1, 2 e 3 onde não apresentam crescimento, significam 

que o extrato de alcachofra na CIM foi bactericida. Os pontos nas colunas 1, 2 e 3 que 

cresceram, significa que o extrato de alcachofra apresenta concentração 

bacteriostática.  As colunas 4 e 5 apresentam crescimento pois estão á uma 

concentração abaixo da CIM. 
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Figura A21 - Resultados obtidos após o Spot-test. A: NI (2e). B: Bacillus 

megatherium. C: Kosakonia cowanii. D: Bacillus aryabhattai. E: 

Jeotgalibacillus sp. F: NI (B). G: Bacillus subtilis. H: Bacillus cereus. I: 

Pseudomonas sp. 

Fonte:  Autoria própria 
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https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495450722&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25MJHJX014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1231033167
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1387629837
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=14775597&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.st-va.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A241JS1D01R&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_319658773
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNDB_BATCH_ID=495448822&ALIGNDB_CGI_HOST=blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov&ALIGNDB_CGI_PATH=/ALIGNDB/alndb_asn.cgi&ALIGNDB_MASTER_ALIAS=SD_ALIGNDB_MASTER&ALIGNDB_MAX_ROWS=100&ALIGNDB_ORDER_CLAUSE=seq_evalue%20asc,aln_id%20asc&ALIGNDB_WHERE_CLAUSE=seq_evalue%20is%20not%20null&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A23PDX21015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&USE_ALIGNDB=true&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_939460516
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=A25V975W015&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1584793539
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Figura A22 - Resultados obtidos após o spot test – A- Alternaria alternata, B- 

Sclerotínia sclerotiorum, C- Fusarium sp., D- Sclerotium rolfsi, E- Monilínia sp., F- 

Rhizoctonia sp., G- Epicoccum sp., H- Coletotrichum demathium, I- Pestalotia sp. 

 

Fonte:  Autoria própria 
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